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Ympäristölautakunta 

KOKOUSAIKA Päivä: 26.5.2021    Kello: 16.00-16.24 

KOKOUSPAIKKA Kunnanhallituksen huone 

SAAPUVILLA OLLEET JÄ-
SENET (ja merkintä siitä, 
kuka toimi puheenjohtajana) 

JÄSENET VARAJÄSENET 
Pentti Kytölä (Pj) X Pekka Pynnönen - 
Matti Huuskonen (Vpj) X Olavi Valkonen - 
Mirja Hytönen X etänä Pirkko Hynninen - 
Olli-Pekka Jalkanen - Tapio Hytönen - 
Raija Järvinen X etänä Sanna Utriainen - 

Antti Mehto, kh:n pj                    -   
Anu Hänninen, kh:n edustaja         -       

MUUT SAAPUVILLA OL-
LEET (ja läsnäolon peruste) 

Mika Pasanen, Kunnanjohtaja               x  
Markus Tiihanoff, Tekninen johtaja, esittelijä             x
Johanna Mykkänen, Ympäristönsuojelusihteeri  pöytäkirjanpitäjä     x     

ASIAT §:t 8-10

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR-
JOITUS JA VARMENNUS

Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 

Pentti Kytölä  Johanna Mykkänen 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-
VALTAISUUS SEKÄ PÖY-
TÄKIRJAN TARKASTUS
(tarkastuspaikka ja -aika 
sekä tarkastajien allekirjoituk-
set)  

Ympäristölautakunta  totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 
Pöytäkirjantarkastajiksi ympäristölautakunta valitsi Mirja Hytönen ja 
Raija Järvinen 

Tarkastusaika 
31.5.2021 

Mirja Hytönen Raija Järvinen 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Paikka ja aika 

Konneveden kunnan verkkosivuilla 31.5.2021 lukien 

Virka-asema Allekirjoitus 

Sihteeri Johanna Mykkänen 



Konneveden kunta      Sivu 
Ympäristölautakunta 26.5.2021    2 
 

 
  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
  Konnevedellä ___/___2021 
  Pöytäkirjanpitäjä 

PÄIVÄKODIN KOKONAISURAKKA -TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN  
  
Ymp ltk 8§  Valmistelija: Tekninen johtaja Markus Tiihanoff 0400-919341 
Liite 1 

Konneveden kunnanvaltuusto on tehnyt päiväkodin rakentamispäätöksen 
16.5.2020 §10.  
 
Hankkeen suunnittelua on ollut ohjaamassa työryhmä, jossa on ollut 
käyttäjien, ympäristötoimen ja poliittinen edustus. 
Rakennuttajakonsulttina toimii WSP Finland Oy. Rakentaminen on 
kilpailutettu avoimella hankintamenettelyllä 18.3.2021-23.4.2021 
välisenä aikana ja hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus Hilma-
verkkopalvelussa. 
 
Konneveden kunta on saanut viisi kokonaisurakka -tarjousta. Vertailu on 
tehty yhteistyössä rakennuttajakonsultti WSP Finland Oy. 
Vertailuperusteena on halvin hinta. Liitteenä tarjousten avauspöytäkirja, 
joka sisältää tarjousten koonnin ja tarjousten arvioinnin.  
 
 
Teknisen johtajan päätösehdotus:  Ympäristölautakunta päättää valita 
päiväkodin kokonaisurakan toteuttajaksi halvimman tarjouksen tehneen 
RPP Rakennus Oy:n. Tarjottu kokonaishinta on 1 922 103,80 €, alv 0% 
 

  Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
  Konnevedellä ___/___2021 
  Pöytäkirjanpitäjä 

LAITOSHUOLTAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 
 

Valmistelija: Henri Pennanen, rakennustarkastaja, puh. 0408446604 
 

Ymp.ltk. 9 § 
 Kunnanhallitus on myöntänyt 09.11.2020 § 138 ympäristölautakunnalle 

täyttöluvan kiinteistönhoitajan toimeen.  
 
Ilmoitus laitoshuoltajan toimesta on ollut työhakupalvelu mol:ssa ja 
kunnan internet -sivuilla. Määräaikaan mennessä saapui 7 hakemusta. 
Neljä hakijaa haastateltiin 5.5.2021. Haastattelijoina toimivat vastaava 
laitoshuoltaja Aune Varis ja rakennustarkastaja Henri Pennanen ja he 
ehdottavat laitoshuoltajan tehtävään valittavaksi Laura Sirkkaa. 
 
Ehdotuksessa huomioitiin muun muassa hakijan koulutus ja soveltuvuus 
laitoshuoltajan toimeen.  
 
Konneveden kunnan hallintosäännön §36 mukaan lautakunta valitsee 
alaisensa henkilöstön ja määrittelee tehtäväkohtaisen palkan. 
Tehtäväkohtaiseksi palkaksi ehdotetaan KVTES:n ja kunnan 
verrokkipalkkojen mukaisesti 2000,00€. 

 
 
 
Teknisen johtajan päätösehdotus: 
 
Ympäristölautakunta päättää valita laitoshuoltajan toimeen Laura Sirkan. 
Toimessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtäväkohtaiseksi 
palkaksi määrätään 2000,00€. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
  Konnevedellä ___/___2021 
  Pöytäkirjanpitäjä 

MAA-AINESTAKSAN TARKISTAMINEN 
 
Ymp.ltk 10§ Valmistelija: Ympäristönsuojelusihteeri Johanna Mykkänen 0400200194 
Liite 2 
 Maa-aineksen ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan 

valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai 
toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-aineslain 
(555/81) 23 §:n ja maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 145 §:n nojalla 
kunnalle tämän taksan mukaan määräytyvän maksun. 

  
 

Konneveden kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan kukin lautakunta 
päättää tehtäväalueellaan tarkemmin maksujen perusteista ja 
euromääristä. Ympäristölautakunta on tarkistanut maa-aines -taksan 
edellisen kerran 10.6.2015 ja ne ovat tulleet voimaan 1.7.2015.  
 
Teknisen johtajan päätösehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy liitteen 
2 mukaisen taksan. Taksa tulee voimaan 1.7.2021 alkaen. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

 
Kieltojen 
perusteet 
 
 
 
 
 
 

 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät   
§ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät §9, §10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
HvalL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla.  
 
Pykälät  ja valituskieltojen perusteet  

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 
Oikaisu- 
vaatimus-
viranomainen ja 
 oikaisuvaatimus-
aika  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisu-
vaatimuksen 
sisältö 

 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
 
Pykälät §9, §19 
 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisun. 
 
Pykälät §8 
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 
 
Konneveden kunta, Ympäristölautakunta 
Kauppatie 25 
44300 KONNEVESI            tai              info@konnevesi.fi 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista 31.5.2021 
 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän 
allekirjoitettava. 

Liitetään pöytäkirjaan 
 



VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviran-
omainen ja 
valitusaika 

 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen 
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt 
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen 
hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 
 

 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
PL 640 

              13111  HÄMEENLINNA 
 
Kunnallisvalitus, pykälät                                     

Valitusaika 
                                                                                                                    30 päivää 
 
Hallintovalitus, pykälät    

   Valitusaika 
                                                                                                                     30 päivää 
 

 
 

 
 

 
Valituskirja 
 

 
Valituskirjassa on ilmoitettava 
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 
 
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos 
ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, 
asuinkunta ja postiosoite. 
 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi 
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla 
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin 
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan 
päättymistä. 
 

 
Lisätietoja 

 
 
 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 Liitetään                               
pöytäkirjaan 
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Oikaisuvaatimus- ja hakemusosoitusohje hankinta-asioissa          
             
  Konneveden  kunta 
  Ympäristölautakunta  26.5.2021, 8 §  
 

 
 
 Asian saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi 

 
Kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa asia voidaan saattaa markkinaoikeu-
den tutkittavaksi.  

 
Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä pe-
rusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen no-
jalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppa-
järjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.  

 
Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun eh-
dokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian 
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Asiakirja katsotaan saadun tiedoksi, 
jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä. 

Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen sekä hankinta-asia, jota hake-
mus koskee. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava hakemus. 
Hakemukseen on merkittävä hakijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä posti-
osoite ja puhelinnumero. 

Hakemukseen on liitettävä:  
- päätös, johon muutosta haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä 
- asiakirjat, joihin vedotaan 
- valtakirja, mikäli käytetään asiamiestä 

 
EU- kynnysarvon alittavat ns. tekniset peruspalvelut 

 
Erityisalojen hankintalain tarkoittamissa teknisiä peruspalveluja (vesi-, energia-, lii-
kenne- ja postipalvelut) koskevissa hankinnoissa markkinaoikeuden toimivalta alkaa 
vasta EU- kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. 

 
Valituskielto 

 
Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain nojalla sil-
lä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen.  

Markkinaoikeuden yhteystiedot: 
Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
puh. 029 56 43300, faksi 029 56 43314, sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 
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29.4.2021 Rajoitettu 

   

 

 

Konneveden päiväkoti 

Tarjousten avauspöytäkirja 

WSP Finland Oy 

Puhelin 0207 864 11 

Y-tunnus 0875416-5 
 

Hanke Konneveden päiväkoti 

Lapunmäentie 3 

44300 KONNEVESI 

  

Tilaaja Konneveden kunta 

Kauppatie 25 

44300 KONNEVESI 

  

Hankinta Kokonaisurakka (pääurakka) 

Tarjousten avauspöytäkirja 

Aika:   26.4.2021 

 

Paikka:  Konnevesi / Teams 

 

Osallistujat:  Mari Jämsén 

   Markus Tiihanoff 

   Ilkka Mattila 

1. Hankintamenettely 

1.1. Hankinta-aika ja ilmoittaminen 

Hankinta järjestettiin julkisella avoimella hankintamenettelyllä 18.03.2021 – 23.04.2021  
välisenä aikana ja hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 2021-066963. 

1.2. Tarjouspyyntö 

Hankinnasta on toimitettu 15.03.2021 päivätty tarjouspyyntö, joka on sisältänyt hankekohtaiset 
suunnitelmat ja tarjouspyyntöasiakirjat tarjouksen jättämistä varten. Tarjous on pyydetty WSP  
Finland Oy:n toimesta tilaajaorganisaation puolesta ja tarjouspyynnön mukaisesti tarjouksen  
jättöpäivä on ollut 23.04.2021 kello 12.00 mennessä hankintailmoituspalveluun. 

1.3. Vertailuperusteet 

Tarjousten vertailuperusteena on halvin hinta. 
 
Valintakriteereinä on tarkasteltu seuraavia asioita: 

— yrityksen referenssejä vastaavanlaisista korjauskohteista 

— yrityksen referenssejä Terve talo – kohteista ja kohteiden TT-mittausten keskiarvoista 

— kohteeseen nimetyn vastaavan työnjohtajan kokemusta ja referenssejä 
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29.4.2021 Rajoitettu 

   

 

 

Konneveden päiväkoti 

Tarjousten avauspöytäkirja 

WSP Finland Oy 

Puhelin 0207 864 11 

Y-tunnus 0875416-5 
 

2. Tarjoukset 

2.1. Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet 

Tarjouskilpailuun ei ollut ilmoittautumista koska hankintamenettely oli avoin ja asiakirjat olivat ladat-
tavissa hankintailmoituspalvelun Hilman kautta. 

2.2. Tarjouksen jättäneet 

Nimi:   RPP Rakennus Oy 

Tarjous pvm: 23.04.2021 

Hinta:   1 922 103,80 €, alv 0 % 

Kelpoisuus:  Tarjous oli kunnossa. Tarjouksen liitteinä tilaajavastuuraportti,  

yrityksen ja henkilöstön referenssit sekä liikevaihto olivat kunnossa 

 

Nimi:   Pieksämäen Ysiysi-Rakennus Oy 

Tarjous pvm: 23.04.2021 

Hinta:   2 197 000,00 €, alv 0 % 

Kelpoisuus:  Tarjous oli kunnossa. Tarjouksen liitteinä tilaajavastuuraportti,  

yrityksen ja henkilöstön referenssit sekä liikevaihto olivat kunnossa 

 

Nimi:   Rakennus K. Karhu Oy 

Tarjous pvm: 22.04.2021 

Hinta:   2 262 000,00 €, alv 0 % 

Kelpoisuus:  Tarjous oli kunnossa. Tarjouksen liitteinä tilaajavastuuraportti,  

yrityksen ja henkilöstön referenssit sekä liikevaihto olivat kunnossa 

 

Nimi:   Suolahden PS-Rakennus Oy 

Tarjous pvm: 23.04.2021 

Hinta:   2 249 999,00 €, alv 0 % 

Kelpoisuus:  Tarjous oli kunnossa. Tarjouksen liitteinä tilaajavastuuraportti,  

yrityksen ja henkilöstön referenssit sekä liikevaihto olivat kunnossa 

 

Nimi:   Rakennusliike Porrassalmi Oy 

Tarjous pvm: 22.04.2021 

Hinta:   2 393 000,00 €, alv 0 % 

Kelpoisuus:  Tarjous oli kunnossa. Tarjouksen liitteinä tilaajavastuuraportti,  

yrityksen ja henkilöstön referenssit sekä liikevaihto olivat kunnossa 

 

2.3. Tarjousten arviointi 

Urakan arvioitu budjetti oli 1 678 000 €, joten halvin tarjous ylittää budjetin 244 103,80 €. 

 

RPP Rakennus Oy:n tarjous ovat hinnaltaan halvin, joten esitämme neuvotteluita ko. urakoitsijoi-

den kanssa. Urakkatarjouspyynnössä on  
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Konneveden päiväkoti 

Tarjousten avauspöytäkirja 

WSP Finland Oy 

Puhelin 0207 864 11 

Y-tunnus 0875416-5 
 

Konnevedellä 29. huhtikuuta 2021 
 
 
Konneveden kunta    
 
 
       

Markus Tiihanoff     

 

Liitteet 

1) Hankintavertailutaulukko 

 

 



Konneveden päiväkoti, hankintavertailutaulukko

RPP Rakennus Oy Pieksämäen Ysiysi-
Rakennus Oy

Rakennus K.
Karhu Oy

Suolahden PS-
Rakennus Oy

Rakennusliike
Porrassalmi Oy

 - liikevaihtoraja täytyttävä kolmella tilikaudella 2 500 000 € alv 0 % /per vuosi, vuosina 2017-
2019 päättyneillä tilikausilla ok ok ok ok ok

 - kaksi vastaavaa rakennuskohdetta edeltävien viiden vuoden aikana (1 000 000 € alv 0 %, 400
kem2 ja julkinen hanke tai yrityksen toimitiloja ok ok ok ok ok

 - kaksi vastaavaa TerveTalo- ja P1-kohdetta edeltävien viiden vuoden aikana ok ok ok ok ok

 - urakoitsijan tarjouksessaan nimeämällä vastaavalla työnjohtajalla kaksi vastaavaa kohdetta
viimeisen viiden vuoden aikana (1 000 000 € alv 0 % ja 400 kem2)

ok ok ok ok ok

Hinta alv 0% 1 922 103,80 2 197 000,00 2 262 000,00 2 249 999,00 2 393 000,00
Sijoitus 1 2 4 3 5



 
Konneveden kunnan maa-aines taksa 
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Maa- ja kiviainestaksa 
 

Ympäristölautakunta 26.5.2021 § 10 
Voimassa 1.7.2021 alkaen 



 
Konneveden kunnan maa-aines taksa 
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Sisällysluettelo  
 

1§ Yleistä ................................................................................................................. 3 

2§ Tarkastusmaksu .................................................................................................. 3 

3§ Valvontamaksu ................................................................................................... 4 

4§ Kuuleminen ......................................................................................................... 5 

5§ Vakuudet ............................................................................................................ 6 

6§  Pakkokeinopäätökset ......................................................................................... 6 

7§ Luvan velvoitteista vapauttaminen (MAL 13 a §) .................................................. 6 

8§ Maksuperusteet .................................................................................................. 7 

9§ Maksuperusteiden hyväksyminen ja voimaantulo ................................................ 8 
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1§ Yleistä   
 
Maa-aineksen ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan 
valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen 
suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-aineslain (555/81) 23 §:n ja 
maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 145 §:n nojalla kunnalle tämän taksan 
mukaan määräytyvän maksun. 
 

2§ Tarkastusmaksu  
  

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle 
seuraavat maksut: 
 
2.1 Suunnitelmaa kohti maksu on    250,00 € 
 sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn 
 maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan   0,01 €/k-m3  

   siten, että maksun kokonaismäärä on vähintään   400,00 € 
 

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastaminen ja ympäristölupahakemuksen 
yhteiskäsittely on luvanhakijan suoritettava edellä olevan ottamissuunnitelman 
tarkastamisesta koskevan maksun lisäksi ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 
mukaisesti ympäristölupamaksusta: 
 
a) louhinnan ympäristölupahakemuksen käsittelystä  60% 
b) murskauksen ympäristölupahakemuksen käsittelystä  60% 
c) louhinnan ja murskauksen ympäristölupahakemuksen  

käsittelystä       70% 
 

2.2 Ottamissuunnitelman muutos; siltä osin kuin se koskee voimassa olevan 
ottamisluvan mukaista aluetta ja ylittää aikaisemmassa luvassa otettavaksi 
myönnetyn maa-ainesmäärän 

 
 muutosta kohti       250,00 € 
  

sen lisäksi hakemuksessa esitetyn aikaisemman luvan  
ylittävän maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan    0.01 €/k-m3 
siten, että maksun kokonaismäärä on vähintään   400,00 € 

 
  2.3 Laajuudeltaan ja vaikutukseltaan vähäinen hanke, josta ei  

       tarvitse laatia erillistä ottamissuunnitelmaa.   250,00 € 
2.4  Ottamisluvan voimassaolo- ja/tai maisemointiajan vähäinen  
        jatkaminen       150,00 € 



Konneveden kunnan maa-aines taksa 
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2.5 Maa-ainesten varastointiluvan myöntäminen maa- 
       ainesalueelle ottamisluvan voimassaolon päätyttyä 280,00 € 

2.6  Tarkastusmaksua määrättäessä, hakemuksessa otettavaksi 
    esitetystä maa-aineksen määrästä otetaan 500 000 m3 
    ylittävältä osalta huomioon. 50 % 

2.7  Mikäli luvanhakija peruuttaa lupahakemuksensa ennen kuin lupaviranomainen 
on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin ottamissuunnitelman tarkastamiseksi, 
palautetaan peritty tarkastusmaksu hakemuksesta kokonaan. 

Mikäli lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin 
ottamissuunnitelman tarkastamiseksi ja lupahakemus peruutetaan ennen 
päätöksen antamista, peritään toimenpiteitä vastaava osuus maksusta. 

2.8  Jos lupahakemus hylätään, peritään tämän taksan mukaisesta maksusta 50 % 
kuitenkin vähintään 250,00 €. Jos lupa perutaan tai lupamääräyksiä muutetaan maa-
aineslain 16 §:n 2 kohdan perusteella, lupaviranomainen voi palauttaa peritystä 
tarkastusmaksusta jäävän maa-ainesmäärän tilavuutta vastaavan osan. 

2.9  Mikäli luvanhaltija ei suorita 1 §:ssä tarkoitettua maksua määräajassa, 
erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa korkolain mukaan. 

3§ Valvontamaksu  

Ottamistoiminnan valvonnasta luvanhaltijan on suoritettava vuosittain seuraavat 
maksu: 

3.1  Lupapäätöksessä otettavaksi myönnetyn vuotuisen maa-ainesten 
määrän mukaan 0,05€/m3ktr 

kuitenkin vähintään 150,00 € 

3.2 Mikäli jatkoaikaa on myönnetty kohdan 2.4 mukaisesti jatkoajalta peritään 
vuosittain valvontamaksua sen vuoden loppuun, jolloin maisemointi on 
hyväksyttävästi suoritettu.      180,00 € 

3.3 Mikäli lupapäätöksessä otettavaksi myönnetty vuotuinen maa-ainesten 
ottamismäärä ylittää 50 000 k-m3, otetaan sen ylittävältä maa-ainesten määrän 
osalta huomioon 50 % vuotuista valvontamaksua määrättäessä. 
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3.4  Mikäli lupapäätöksessä ei ole esitetty vuotuisia maa-aineksen ottamismääriä, 
jaetaan valvontamaksua määrättäessä otettava maa-ainesten kokonaismäärä 
luvan voimassaoloajan vuosien määrällä ja käytetään näin saatua keskiarvoa 
vuotuisen valvontamaksun maaraamisen perusteena. 

3.5  Mikäli lupa on voimassa vain osan vuotta, peritään kyseiseltä vuodelta vain sitä 
vastaava osuus otettavaksi sallitun maa-ainesmäärän mukaisesta vuotuisesta 
valvontamaksusta. Valvontamaksu peritään, kunnes lupaan liittyvät velvoitteet on 
täytetty ja asia on todettu valvovan viranomaisen suorittamassa 
loppukatselmuksessa. 

3.6  Mikäli luvanhaltija ilmoittaa kirjallisesti valvontaviranomaiselle etukäteen 
31.3. mennessä ettei maa-aineksia ko. vuotena oteta, luvanhaltijalta ei peritä 
kyseisen vuoden valvontamaksua. 

3.7  Mikäli luvanhaltija ennen lupa-ajan päättymistä ilmoittaa lopettaneensa 
kokonaan lupapäätöksessä tarkoitetun maa-ainesten oton ja lupaan liittyvät 
velvoitteet ovat tulleet täytetyiksi, tai lupa peruutetaan maa-aineslain 16 §:n 
perusteella, ei valvontamaksuja ko. vuoden jälkeisiltä vuosilta peritä. 
Lupavelvoitteiden loppuun saattamisen valvonnasta aiheutuneet kustannukset 
kuitenkin peritään. 

3.8 Mikäli valvonta vaatii erikoistoimenpiteitä, voidaan valvontakulut periä 
toimenpiteistä kunnalle aiheutuneiden kustannusten mukaan. 

3.9  Mikäli lainvastaisen maa-ainesten oton johdosta valvontaviranomainen ryhtyy 
tarkastus-, keskeyttämis- tai muihin toimenpiteisiin, peritään aiheutuneet kulut 
korotettuna noudattaen tätä taksaa soveltuvin osin. Edellä mainittu koskee myös 
kotitarveottoa. 

4§ Kuuleminen 

4.1  Naapurin tai asianosaisen kuuleminen 50 € /kuultava 
kuitenkin samaa hakemusta kohden enintään 300,00 € 
ellei todelliset kulut ole suuremmat 

4.2 Hakemuksesta kuuluttaminen/lehti-ilmoitus 
lisäksi kuulutuksen julkaisemisesta sanomalehdessä tai vastaavassa peritään 
todelliset kuuluttamis- ja ilmoituskulut  
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5§ Vakuudet  
  

5.1  Lupamääräysten noudattamiseksi on hakijan annettava lupapäätöksessä 
määrätty vakuus ennen toimenpiteiden aloittamista. 
 
5.2 Vakuuden vaihtaminen tai muuttaminen   150,00 €/vakuus 
 
5.3 Vakuuden määrän perusteena on lupaan sisältyvät maisemointityöstä 
aiheutuvat kustannukset 
 
Jollei tarkempaa perustetta ole esitetty lasketaan vakuuden määrä seuraavasti: 
 
Ottamisalueen (muu kuin mullanotto) pinta-alan mukaan  4 000,00 € / ha 
+ otettavan maa-ainesmäärän mukaan    0,05 € / k-m3 

 
Mullanotto tasasyvyydellä      1 500,00 € / ha 
+ lisäksi        0,05 € / k-m3 

 
Vakuus voidaan vaatia edellä olevaa suurempaa, mikäli se on tarpeen kohteen 
vaativuuden vuoksi. 

 
6§  Pakkokeinopäätökset 

  

6.1  Valvontaviranomaisen tai sen määräämän viranhaltijan tekemä  
ottamisen keskeyttämispäätös (MAL 15§)    300,00 € 
 
6.2  Valvontaviranomaisen päätös velvoitteiden noudattamisesta  
(MAL 14§)        300,00 € 
 
6.3  Teettämisuhan asettamispäätös (MAL 14§)   300,00 € 
 
6.4  Uhkasakon tuomisemispäätös (UhkasakkoL 10§)  300,00 € 
 
6.5  Teettämisuhan täytäntöönpano (UhkasakkoL 10§)  300,00€ 

  
7§ Luvan velvoitteista vapauttaminen (MAL 13 a §)   

  

7.1  Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen on siirretty toiselle ja 
hakemuksesta luvan haltija vapautetaan lupaan liittyvistä velvoitteista sekä 
hyväksytään hänen tilalleen toinen, peritään velvoitteista vapautetulta 180,00€ 
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Mikäli maa-aineslain 12 §:n mukainen vakuus vaaditaan uudelta luvanhaltijalta, 
peritään häneltä 5 §:n mukainen maksu. 

  
8§ Maksuperusteet  

   
8.1 Otettavan maa-aineksen tilavuutena pidetään maksuja määrättäessä maa-
aineksen luonnonvaraista tilavuutta (kiintokuutiometrimäärää). Mikäli 
valvontamaksu peritään jälkikäteen, muunnetaan irtokuutiometrit 
kiintokuutiometreiksi jakamalla määrät seuraavilla muuntoluvuilla 
 
sora  1,3 
hiekka  1,3 
louhe  1,8 
savi  1,6 
multa  1,4  
 
8.2  Jos tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta 
toimenpiteestä taikka siitä, että toimenpiteen suorittaja muutoin on laiminlyönyt 
hänelle kuuluvat velvollisuutensa, maksu voidaan periä korotettuna ottaen 
huomioon kunnalle aiheutuvat ylimääräiset kulut 
 
8.3 Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava 
korkoa korkolain mukaisesti. 
 
8.4  Maksuihin sisältyy kunnan asiakirjojen lunastuksesta määräämä maksu. 
 
8.5 Taksan mukaisia maksuja määrättäessä otetaan huomioon toimenpiteen 
laajuus, vaativuus ja viranomaisten käyttämä aika ja muut asiaan vaikuttavat 
seikat. Tämän perusteella maksua voidaan hankkeen vaativuuden mukaan alentaa 
tai korottaa seuraavasti, mikäli toimenpide olennaisesti poikkeaa keskimääräisestä 
tasosta. 
 
8.6 Tarkastus- ja valvontamaksu määrätään maksun määräämishetkellä voimassa 
olevien maksuperusteiden mukaan. Valvontamaksu määrätään ensimmäisen 
kerran maksun määräämishetkellä voimassa olevan taksan mukaan ja sen jälkeen 
sitä tarkistetaan vuosittain kunakin vuonna valvontamaksun määräämishetkellä 
voimassa olevan taksan mukaan. 
 
 
8.7 Palautuksen määrä lasketaan maksun määräämishetkellä voimassa olleen 
taksan mukaan 
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9§ Maksuperusteiden hyväksyminen ja voimaantulo 

  

Ympäristölautakunta on 26.5.2021 § 10 hyväksynyt maksuperusteet ja ne tulevat 
voimaan 01.07.2021  
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