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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa-aineslain 26 §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on antaa lääninhalli
tuksille mahdollisuudet puuttua maa-aineslain 
26 §:n siirtymäsäännöksen nojalla tapahtuvaan 
maa-ainesten ottamiseen valtakunnalliseen harju
jensuojeluohjelmaan kuuluvilla alueilla ja muis-

sakin tapauksissa, joissa lupa lain mukaan on 
alistettava lääninhallituksen vahvistettavaksi. Lää
ninhallitukselle esitetään annettavaksi näissä ta
pauksissa valta keskeyttää 3 §:n vastainen aines
ten ottaminen. 

PERUSTELUT 

Maa-aineslain (555/81) 26 §:n 1 momentin 
siirtymäsäännöksen mukaan tuli lupa jo aloitetun 
ainesten ottamisen jatkamiseen pääsääntöisesti 
hakea vuoden kuluessa lain voimaantulosta eli 
1.1.1983 mennessä. Lain tulkinnassa on katsottu, 
että mikäli hakemus on asianmukaisesti jätetty 
ennen sanottua ajankohtaa, ottamistoiminta on 
saanut jatkua, kunnes hakemus mahdollisesti on 
tullut hylätyksi ja hylkäävä päätös saanut lainvoi
man taikka rakennuslautakunta maa-aineslain 
15 §:n nojalla on keskeyttänyt ottamisen lain 
3 §:n vastaisena. 

Tästä on kuitenkin aiheutunut eräitä ongel
mia. Valtioneuvosto on 3.5.1984 hyväksynyt val
takunnallisen harjujensuojeluohjelman. Ohjel
maan sisältyvillä alueilla on maa-ainesten otta
mista koskevat luvat alistettava lääninhallituksen 
vahvistettavaksi. Ohjelmaan sisältyy joitakin sel
laisiakin harjualueita, joilla lain voimaantullessa 
on ollut käynnissä ottamistoimintaa. Näillä alu
eilla ainesten ottaminen on edellä mainitun siir
tymäsäännöksen nojalla useimmissa tapauksissa 
edelleen jatkunut. Tällainen tilanne voi kestää 
pitkäänkin. Ensinnäkin, lupahakemusten käsitte
lylle kunnassa ei ole säädetty määräaikaa. Toisek
si, mikäli kunnanhallitus on hylännyt lupahake
muksen, hakija voi valittamalla päätöksestä ensin 
lääninoikeuteen ja edelleen korkeimpaan hal-
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!into-oikeuteen pitkäksi aikaa lykätä päätöksen 
lainvoimaiseksituloa. Sama on tilanne, jos kun
nanhallitus on myöntänyt luvan, mutta läänin
hallitus jättänyt sen vahvistamatta katsoen aines
ten ottamisen olevan lain 3 §:n vastaista. Näin 
ottamistoiminnan jatkumisesta voi olla se seu
raus, että harjualueen maisemalliset ja muut 
luonnonarvot hävitetään, ja maa-aineslain 3 §:n 
harkintaa suorittavat viranomaiset näin saatetaan 
jo tapahtuneen tosiasian eteen. 

Rakennuslautakunta voi maa-aineslain 15 §:n 
nojalla tällaisessa tapauksessa keskeyttää ainesten 
ottamisen, jos se katsoo, että ottaminen on lain 
3 §:n vastaista. Säännöksen sanamuoto huo
mioon ottaen on kuitenkin katsottava, että kes
keyttäminen on harkinnanvaraista. Etenkin ta
pauksissa, joissa asian käsittely kunnassa on kes
ken tai kunnanhallitus on myöntänyt luvan, ovat 
rakennuslautakunnat osoittautuneet haluttomiksi 
käyttämään keskeyttämisvaltaansa. Tämän vuoksi 
olisi myös lääninhallituksille annettava mahdolli
suudet puuttua luvattomaan ainesten ottamiseen 
valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan kuu
luvilla alueilla ja muissakin tapauksissa, joissa 
lupa joko on jo alistettu lääninhallituksen vahvis
tettavaksi tai tulisi aikanaan maa-aineslain 7 §:n 
2 momentin nojalla alistettavaksi lääninhallituk
selle. Maa-aineslain 26 §:ään esitetään lisättäväk-
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si uusi 3 momentti, jonka nojalla lääninhallitus 
voisi näissä tapauksissa keskeyttää 3 §:n vastaisen 
ainesten ottamisen. Uusi säännös ei rajoita raken
nuslautakunnan valtaa lain 15 §:n nojalla kes
keyttää ainesten ottaminen. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan heti, kun 
eduskunta on sen hyväksynyt. 

Edellä esitetyn perusteella esitetään Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiesitys: 

Laki 
maa-aineslain 26 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 24 päivänä heinäkuuta 1981 annetun maa-aineslain 
(555/81) 26 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

26 § 

Sti'rtymäsäännös 

Jos aineksia otetaan 1 momentin perusteella ja 
kysymys on ottamistoiminnasta, jota koskeva 
päätös 7 §:n 2 momentin nojalla on alistettava 
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lääninhallituksen vahvistettavaksi, lääninhallitus 
voi keskeyttää 3 §:n vastaisen ainesten ottamisen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 
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