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Hallituksen esitys Eduskunnalle maa-aineslain muuttamiseksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi maa-ai
neslakiin maankäyttö- ja rakennuslain säätä
misestä johtuvat vielä tarpeelliset muutokset. 

Lisäksi ehdotetaan merkittävä kotitarveotto 
saatettavaksi myös seurannan piiriin. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila ja muutosehdotukset 

Maa-aineslakia (555/1981) muutettiin 
maankäyttö-ja rakennuslain (132/1999) sää
tämisen yhteydessä niin, että maa-ainesten 
ottaminen kokonaisuudessaan, myös kaavoi
tetuilla alueilla, saatettiin maa-aineslain pii
riin. Tästä johtuen maa-aineslakia täydennet
tiin samassa yhteydessä niin, että asemakaa
van, yleiskaavan ja kaavoituksesta aiheutuvi
en toimenpiderajoitusten vaikutus voidaan 
ottaa huomioon lupaharkinnassa. 

Ainesten ottamisen rajoituksia koskevan 
uuden 3 §:n 2 momentin takia on tarpeen 
tarkistaa 4 §:ssä olevia, kotitarvekäyttöä 
koskevia viittaussäännöksiä. 

Vielä voimassa olevan rakennuslain 
(37011958) 6 a §:ssä on kielletty maa-aines
ten ottaminen rantavyöhykkeellä ilman vah
vistettua yleiskaavaa tai rantakaavaa. Maa
ainesten ottamista koskevissa 3 §:ssä luetei
luissa rajoituksissa on kielletty maa-ainesten 
ottaminen muun ohella niin, että turmellaan 
kaunista maisemakuvaa. Säännös ei korosta 
vesistöön liittyvää maisemaa, vaikkakin 
rantamaisemana usein on kauneusarvoja. 
Rantamaisemien ei kuitenkaan kaikilta osin 
voida sanoa olevan säännöksessä tarkoitettu
ja kauniita maisemia, vaan alueelle tyypil
lisiä, tavanomaisia maisemia. Ranta
maisemilla on tästä huolimatta erityistä mer
kitystä vesimaiseman ja luonnon monimuo
toisuuden kannalta. 

Tämän vuoksi ehdotetaan, ettei maa-ainek
sia saa ottaa meren tai vesistön rantavyöhyk-
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keeltä ilman erityistä syytä. Nykyisen raken
nuslain säätämistapaan nähden säännös olisi 
hieman lievempi, sillä kysymyksessä ei ole 
ehdoton kielto, vaan lupa voitaisiin myöntää, 
jos erityisiä syitä harkittaisiin olevan. 

Vuonna 1997 maa-aineslakiin tehdyllä var
sin laajalla muutoksella saatettiin maa-aines
ten ottamistoiminta vuosittaisen seurannan 
piiriin. Tämän tarkoituksena oli parantaa 
tietoja maa-ainesvarojen käytöstä suhteessa 
voimassa oleviin lupiin. Laissa tarkoitettu 
kotitarveotto on edelleen lupavelvollisuuden 
ulkopuolella, eikä sitä ole säädetty vuosittai
sen seurannan piiriin kuuluvaksi. Sen vuoksi 
kotitarveotosta on varsin vähän tietoja alu
eellisesti tai laajuudeltaan. Esityksessä ehdo
tetaan saatettavaksi myös kotitarveotto seu
rannan piiriin siten, että merkittävän ottamis
paikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus 
ilmoitettaisiin kunnan valvontaviranomaisel
le. 

Maankäyttö- ja rakennuslain säätämisen 
yhteydessä maa-aineslakiin jääneet viittauk
set rakennuslakiin ja sen mukaisiin kaavoi
hin, toimenpidekieltoihin ja kuulemismenet
telyihin ehdotetaan muutettaviksi vastaaviksi 
viittauksiksi maankäyttö- ja rakennuslakiin. 

2. Esityksen vaikutukset 

Esityksellä ei ole mainittavia taloudellisia, 
organisaatio- tai henkilöstövaikutuksia. 
Myönteiseksi ympäristövaikutukseksi voi
daan todeta tiedonsaannin paraneminen 
myös kotitarveotosta. Myös rantavyöhyk-



2 HE 195/1999 vp 

keen saattaminen erityisharkinnan piiriin 
parantaa mahdollisuuksia rantamaiseman 
ympäristöarvojen säilyttämiseen. 

3. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu yhteistyössä Kunta
liiton kanssa ja siitä on neuvoteltu liikenne
ministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön 
sekä maa- ja metsätalousministeriön kanssa. 
Maanomistajien, maa-ainesten ottajien sekä 
luonnonsuojelujärjestön edustajia on kuultu. 

Lausumissa oli kiinnitetty huomiota mm. 
rantavyöhykkeen vaikutukseen kiviaineksen, 
erityisesti rakennuskiven, ottamiseen, toi
saalta oli myös esitetty rantavyöhykesään
nöksen tiukentamista esitetystä. Myös koti
tarveoton ilmoitusvelvollisuuden rajoittamis
ta esitettiin sekä huomautettiin omistusoikeu
den perustuslainsuojasta yhteisalueen koti
tarveoton osalta. Esitystä on annettujen lau
sumien perusteella korjattu rajoittamalla ko
titarveoton ilmoitusvelvollisuutta sekä täs
mentämällä rantavyöhykkeeseen liittyviä eri
tyisiä syitä säännöksessä sekä perusteluissa. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

3 §.Ainesten ottamisen rajoitukset. Pykä
län uudeksi 3 momentiksi ehdotetaan otetta
vaksi säännös, jonka mukaan meren tai ve
sistön rantavyöhykkeellä maa-aineksia ei saa 
ottaa ilman erityisiä syitä, ellei aluetta ole 
asemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa 
yleiskaavassa osoitettu tätä tarkoitusta var
ten. Säännös vastaisi vaikutukseltaan varsin 
pitkälle nykyisessä rakennuslain 6 a §:ssä 
olevaa kieltoa ottaa maa-aineksia ranta
vyöhykkeeltä ilman kaavoitusta. Erona olisi 
kuitenkin, että ehdotetun säännöksen mukai
sesti sen tulkinta tulisi harkittavaksi lupa
menettelyn yhteydessä. Tämä on perusteltua 
sen vuoksi, että joissakin paikoin esimerkik
si vanhoja kalliokiviaineksen ottopaikkoja 
on hyvinkin lähellä rantaa ja näiden ottojen 
kohtuullinen jatkaminen voidaan harkita lu
pa-asian yhteydessä. Samoin jos ottaminen 
määrän vähäisyyden vuoksi tai ottamistaval
taan ei heikennä rantavyöhykkeen maisemal
lisia arvoja tai luonnon monimuotoisuutta, 
erityiset syyt saattaisivat olla olemassa. Jos 
maa-aineslupahakemus, esimerkiksi raken
nuskiven ottamiseksi, kohdistuu ranta
vyöhykkeelle, hakemuksessa tulee selvityk
sillä ja ympäristön vaikutusarvioma perustel
la erityisten syiden olemassa oloa sekä sitä, 
ettei ottamisesta muutoinkaan aiheudu 3 §:n 
mukaisia haitallisia vaikutuksia. 

Rantavyöhykkeellä tarkoitettaisiin suhteel
lisen kapeaa rannan osaa, samaa käsitettä 
kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa oleva 
rantavyöhyke. Näin ollen rantavyöhykkeen 
asettaminen muita alueita jonkin verran tiu
kemman lupaharkinnan piiriin ei vaikuttaisi 

myöskään merkittävästi maanomistajiin tai 
maa-ainesten ottajiin. 

4 §. Luvanvaraisuus. Maa-ainesten ottami
nen 2 momentissa säädettyä kotitarvekäyttöä 
varten on edelleen luvanvaraisuuden ulko
puolella, mutta tällöinkin ottamispaikat on 
sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettä
vä siten kuin maa-aineslain 3 §:n 2 momen
tissa säädetään. Ottamisen on lisäksi nouda
tettava 3 §:n 1 momentissa säädettyjä otta
misen rajoituksia, jos kysymyksessä on otta
minen kiinteistönmuodostamislain 
(554/1995) 2 §:n 2 kohdassa tarkoitetulla 
yhteisalueella. Perusteena jälkimmäiselle oli 
yhteisalueottamisen mahdollisuus nousta 
määrällisesti huomattavan suureksi. Edellä 
kerrotut muutokset maa-aineslakiin lisättiin 
kesäkuun 1997 alusta voimaan tulleella lain
muutoksella. 

Maa-aineslain 3 §:ään on ensi vuoden 
alusta lukien lisätty uusi kaavallisia näkö
kohtia sisältävä 2 momentti ja tässä esityk
sessä ehdotetaan niin ikään lisättäväksi uusi 
3 momentti. Näin voimassa oleva 2 mo
mentti siirtyy 4 momentiksi ja edellä mainit
tu omalta tilalta tapahtuvan kotitarveoton 
järjestämistä koskeva viittaussäännös ehdote
taan vastaavasti tarkistettavaksi. Samalla 
yhteisalueottamisessa ehdotetaan noudatet
tavaksi 3 §:n 1 momentin rajoitusten ohella 
myös pykälän 2 momenttiin lisättyjä kaaval
lisia edellytyksiä. Näin estxisi ottaminen yh
teisalueelta esimerkiksi min, että kaavassa 
virkistysalueeksi tarkoitetun alueen käyttö 
vaikeutuisi tai että turmeltaisiin kaupunki
tai maisemakuvaa. 

10 §. Luvan voimassaolo. Maankäyttö- ja 
rakennuslain 208 §:n mukaan muussa laissa 
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oleva viittaus rakennuslakiin ja sen mukai
siin kaavoihin tarkoittaa maankäyttö- ja ra
kennuslain voimaantulon jälkeen viittausta 
tuohon lakiin ja sen mukaisiin kaavoihin. 
Selvyyden vuoksi kuitenkin pykälän 2 mo
mentissa oleva viittaus seutukaavaan ehdote
taan muutettavaksi viittaukseksi maakunta
kaavaan, koska uuden maankäyttö- ja raken
nuslain kaavoitusjärjestelmässä ei enää siir
tymäkautta lukuun ottamatta ole seutukaa
vaa. Kun vahvistettua yleiskaavaa maankäyt
tö- ja rakennuslaissa vastaa oikeusvaikuttei
Den yleiskaava, lisättäisiin säännökseen 
myös tästä maininta. 

Vielä voimassa oleville, vuonna 1996 tai 
sen jälkeen vahvistetuille rakennuslain mu
kaisille seutukaavoille ja yleiskaavoille an
nettaisiin nykyisen säännöksen mukainen 
vaikutus luvan myöntämiseksi enintään 15 
vuodeksi tämän lain siirtymäsäännöksellä. 

Pykälän 3 momentissa on tehty mahdolli
seksi jatkaa maa-ainesluvan voimassaoloai
kaa kymmeneksi vuodeksi, jos aineksia on 
lupa-ajan päättyessä vielä ottamatta. Lupaa 
ei voimassa olevan säännöksen mukaan saa 
kuitenkaan jatkaa, jos alueelle on tullut voi
maan rakennuslain 124 a §:ssä tarkoitettu 
toimenpidekielto. Lain 3 ja 6 §:ään vuoden 
2000 alusta lisättyjen kaavoituksellisten nä
kökohtien huomioon ottamiseksi lupaa ei 
saisi ehdotuksen mukaan jatkaa, jos alueelle 
on tullut voimaan asemakaava tai oikeusvai
kutteinen yleiskaava tai näiden kaavojen laa
timista turvaava toimenpiderajoitus. Tällöin 
lupa-ajan jatkamisen sijasta on haettava uut
ta lupaa, jolloin mainitut kaavoitukselliset 
näkökohdat voidaan ottaa huomioon. 

Pykälän 1 momentti vastaa voimassa ole
vaa 1 momenttia. 

13 §. Kuuleminen. Maa-aineslupaa koske
van hakemuksen johdosta tapahtuvassa naa
pureiden kuulemismenettelyssä on säännök
sen mukaan noudatettava, mitä rakennuslais
sa ja rakennusasetuksessa on säädetty poik
keuslupien menettelystä. Vastaavat menette
lyä koskevat säännökset ovat maankäyttö- ja 
rakennusasetuksen (895/1999) 86 §:ssä. Viit
taussäännös ehdotetaan tarkistettavaksi 
viittaukseksi tähän säännökseen. 

23 §. Valvontamaksu ja valtion avustus. 
Säännöksessä oleva viittaus rakennuslain 
136 §:n tarkoittamaan rakennustyön valvon
tataksaan esitetään muutettavaksi viittauk
seksi maankäyttö-ja rakennuslain 145 §:ssä 
säädettävään vastaavaan taksaan. 

23 a §. Ilmoittamisvelvollisuus. Maa-aines-

luvan haltijan on 1 päivän kesäkuuta 1997 
jälkeen tullut 23 a ~:n 1 momentin mukaan 
ilmoittaa vuosittain kunnalle otetun aineksen 
määrä ja laatu. Kotitarveottona, johon lupaa 
ei tarvita, tapahtuvaa ottamista ei ole seurat
tu sijainniltaan eikä määrältään. Kunnan val
vontaviranomaisen on kuitenkin tarpeellista 
tietää ainakin merkittävien kotitarveottopaik
kojen sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus 
voidakseen hoitaa sille kuuluvaa valvonta
velvollisuutta. Ilmoitusvelvollisuus ei ole 
vuosittain toistuva, vaan alueen sijaintipai
kan ja arvioidun ottamisen laajuuden totea
va. Uusi ilmoitus olisi tarpeen vasta, jos ot
tamisen laajuus aikaisempaan ilmoitukseen 
nähden huomattavasti suurenisi. Merkittävä
nä kotitarveottona voidaan pitää otta
misaluetta, josta on otettu tai on tarkoitus 
ottaa kokonaismääräitään enemmän kuin 500 
kiintokuutiometriä maa-aineksia. 

2. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mah
dollisimman pian sen jälkeen kun se on hy
väksytty ja vahvistettu. 

Siirtymäsäännös. Vuoden 2000 alusta läh
tien maakunnallinen kaava on nimeltään 
maakuntakaava. Seutukaava kumoutuu, kun 
alueelle vahvistetaan maakuntakaava. Ellei 
maakuntakaavaa ole vahvistettu 10 vuoden 
kuluessa, seutukaava muuttuu maakuntakaa
vaksi maankäyttö- ja rakennuslain mukaisin 
oikeusvaikutuksin. Kuitenkin ensi vuonna ja 
vielä useana vuonna sen jälkeen on voimas
sa nykyisen rakennuslain aikana vahvistettu
ja seutukaavoja. Näille kaavoille, samoin 
kuin rakennuslain nojalla vahvistetuille 
yleiskaavoille, edellyttäen, että vahvistami
nen on tapahtunut vuonna 1996 tai sen jäl
keen, voidaan jatkossakin antaa se vaikutus, 
että niissä varatuilla ottamisalueilla lupa voi
daan myöntää enintään 15 vuodeksi. Aikara
ja on edelleen tarpeen sen vuoksi, että 
kaavaa laadittaessa tehdyt ympäristövaiku
tus- ja muut selvitykset tuon ajan jälkeen 
voidaan arvioida riittävän perusteellisiksi. 
Ehdotetun 10 §:n 2 momentin mukainen oi
keusvaikutus ehdotetaan koskemaan raken
nuslain mukaisia seutukaavoja ja yleiskaavo
ja siihen saakka, kunnes ne on korvattu uu
den maankäyttö- ja rakennuslain mukaisilla 
kaavailla. 

Sellaisesta kotitarveoton ottamispaikasta, 
joka on jo ollut käytössä tämän lain voimaan 
tullessa, uudessa 23 a §:n 3 momentissa tar-
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koitettu ilmoitus ehdotetaan tehtäväksi 
vuoden kuluessa lain voimaan tulosta. 

3. Säätämisjärjestys 

Esitys muuttaisi lupajärjestelmän ulko
puolella olevan kotitarvekäytön tilannetta 
ainoastaan siten, että yhteisalueella tapahtu
van kotitarveottamisen tulisi noudattaa jo nyt 
voimassa olevien 3 §:n 1 momentin ottami
sen rajoitusten ohella myös saman pykälän 2 
momentin kaavoituksellisiin näkökohtiin 
perustuvia rajoituksia, jotka tulevat voimaan 
1 päivänä tammikuuta 2000. Säännökset ei
vät koske omalta kiinteistöitä tapahtuvaa 
kotitarveottoa, ainoastaan useiden kiinteistö
jen yhteisalueottoa, joka on yhden kiinteis
tön ottoon verrattuna määrältään suurempaa 
ja vaikutuksiltaan merkittävämpää. 

Vaikuttavia kaavavarauksia voisivat olla 
lähinnä yleiskaavojen tai asemakaavojen vir
kistys- tai suojelualueet tai alueet, joilla on 

maisemalliselta kannalta varauksia tai kaava
määräyksiä. Suojelualueisiin tai maisemalli
sesti tärkeisiin alueisiin liittyvät näkökohdat 
tulevat esiin jo 1 momentin rajoitusten kaut
ta, sen sijaan virkistysaluevarausten vaikutus 
olisi aikaisempaan verrattuna uusi näkökoh
ta. Kaavoituksen aluevarausten laajuuden ja 
perusteiden osalta maankäyttö- ja rakennus
laissa on oikeusturvan takaavat muutoksen
hakukeinot Yhteisalueottaminen koskee aina 
useita, jopa useita kymmeniä tiloja, joten 
käytettävissä on usein vaihtoehtoisia otta
mispaikkoja tai ottaminen on mahdollista 
oman kiinteistön alueelta. 

Edellä mainituin perustein lakiehdotuksen 
ei voida katsoa estävän maanomistajan koh
tuullista omaisuutensa käyttöä ja stten laki 
on säädettävissä tavallisen lain säätämisjär
jestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella Eduskunnan hy
väksyttäväksi annetaan seuraava lakiehdotus: 

Laki 

maa-aineslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 24 päivänä heinäkuuta 1981 annetun maa-aineslain (555/1981) 4 §:n 3 moment

ti, 10 ja 13 §ja 23 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 10 § osaksi laissa 463/1997 ja 
muut lainkohdat mainitussa laissa sekä 

lisätään 3 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 463/1997 ja laissa 134/1999, uusi 3 
momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, ja 23 a §:ään, sellaisena kuin 
se on mainitussa laissa 463/1997, uusi 3 momentti seuraavasti: 

3 § 

Ainesten ottamisen rajoitukset 

Maa-aineksia ei saa ilman erityistä syytä 
ottaa meren tai vesistön rantavyöhykkeellä, 
ellei aluetta ole asemakaavassa tai oikeus
vaikutteisessa yleiskaavassa osoitettu tätä 
tarkoitusta varten. 

4§ 

Luvanvaraisuus 

Ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten 
ottaminen järjestettävä tällöinkin siten kuin 

3 §:n 4 momentissa säädetään. Ottamisessa 
on lisäksi noudatettava 3 §:n 1 ja 2 mo
mentin vaatimuksia, jos kysymyksessä on 
ottaminen kiinteistönmuodostamislain 
(554/1995) 2 §:n 2 kohdassa tarkoitetulla 
yhteisalueella. 

10 § 

Luvan voimassaolo 

Lupa ainesten ottamiseen myönnetään 
määräajaksi, kuitenkin enintään kymmeneksi 
vuodeksi. 

Erityisistä syistä lupa voidaan myöntää pi
temmäksi ajaksi, kuitenkin enintään viidek
sitoista vuodeksi, jos se hankkeen laajuu
teen, esitetyn suunnitelman laatuun ja mui
hin ainesten ottamisessa huomioon otettaviin 
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seikkoihin nähden katsotaan sopivaksi. Eri
tyisenä syynä voidaan pitää myös sitä, että 
ottaminen kohdistuu maankäyttö- ja raken
nuslain (132/1999) mukaisessa, voimassa 
olevassa maakuntakaavassa tai oikeusvaikut
teisessa yleiskaavassa maa-ainesten ottami
seen varatulle alueelle. 

Jos lupa on myönnetty kymmentä vuotta 
lyhyemmäksi ajaksi ja lupa-ajan päättyessä 
osa myönnetyn luvan maa-aineksista on vie
lä ottamatta, voidaan lupa-aikaa jatkaa niin, 
että kokonaisajaksi tulee enintään kymmenen 
vuotta. Määräaikaa jatkettaessa voidaan lu
pamääräyksiä muuttaa tai antaa uusia lupa
määräyksiä. Lupaa ei kuitenkaan saa jatkaa, 
jos alueelle on tullut voimaan maankäyttö
ja rakennuslaissa tarkoitettu asemakaava tai 
oikeusvaikutteinen yleiskaava taikka saman 
lain 38 tai 53 §:ssä tarkoitettu toi
menpiderajoitus. Lupa-aikaa voidaan jatkaa 
ilman 7 §:ssä sekä maa-ainesasetuksessa sää
dettyjä lausuntoja. 

13 § 

Kuuleminen 

Maa-aineslupaa koskevan hakemuksen joh
dosta on kuulutettava kunnan ilmoitustaulul
la sekä varattava ottamisalueen sisältävään 
kiinteistöön rajoittuvien kiinteistöjen ja mui
den alueiden omistajille ja haitijoille tilai
suus tulla kuulluiksi. Jos hakemuksessa tar
koitetulla hankkeella voi olla huomattavaa 
vaikutusta laajalla alueella tai lukuisten hen
kilöiden oloihin, hakemuksesta on lisäksi 
ilmoitettava ainakin yhdessä hankkeen vai
kutusalueella yleisesti leviävässä sanomaleh
dessä. Kuulemisessa on soveltuvin osin nou
datettava mitä maankäyttö- ja rakennusase
tuksen (895/1999) 86 §:ssä säädetään. Kuu-

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1999 

Iemisesta ja ilmoituksista aiheutuneet kulut 
kuuluvat luvan hakijan maksettaviksi. 

23 § 

Valvontamaksu ja valtion avustus 

Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman 
tarkastamisesta sekä ottamistoiminnan val
vonnasta aiheutuvien kustannusten perimi
sestä on soveltuvin osin voimassa, mitä 
maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:ssä sää
detään rakennustyön valvonnasta kunnalle 
suoritettavasta maksusta. 

23 a § 

Ilmoittamisvelvollisuus 

Tämän lain 4 §:n 2 momentin mukaisesta 
merkittävästä kotitarveotosta tulee ottajan il
moittaa valvontaviranomaiselle ottamispai
kan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus sil
loin, kun ottamisalueesta on otettu tai on 
tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuu
tiometriä maa-aineksia. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 2000. 

Mitä 10 §:n 2 momentissa säädetään maa
kuntakaavasta ja oikeusvaikutteisesta yleis
kaavasta, koskee myös vuonna 1996 tai sen 
jälkeen rakennuslain (370/1958) nojalla vah
vistetun, alueella voimassa olevan seutu- tai 
yleiskaavan vastaavaa aluevarausta. 

Lain voimaan tullessa jo käytössä olevasta 
kotitarveoton ottamispaikasta tulee tehdä 
tässä laissa tarkoitettu ilmoitus vuoden ku
luessa lain voimaantulosta. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Ympäristöministeri Satu Hassi 
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Liite 

Laki 

maa-aineslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 24 päivänä heinäkuuta 1981 annetun maa-aineslain (555/1981) 4 §:n 3 moment

ti, 10 ja 13 § ja 23 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 10 § osaksi laissa 463/1997 ja 
muut lainkohdat mainitussa laissa sekä 

lisätään 3 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 463/1997 ja laissa 134/1999, uusi 3 
momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, ja 23 a §:ään, sellaisena kuin 
se on mainitussa laissa 463/1997, uusi 3 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

3 § 

Ainesten ottamisen rajoitukset 

Maa-aineksia ei saa ilman erityistä syytä 
ottaa meren tai vesistön rantavyöhykkeellä, 
ellei aluetta ole asemakaavassa tai oikeus
vaikutteisessa yleiskaavassa osoitettu tätä 
tarkoitusta varten. 

4§ 

Luvanvaraisuus 

Ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten 
ottaminen järjestettävä tällöinkin siten kuin 3 
§:n 2 momentissa säädetään. Ottamisessa on 
lisäksi noudatettava 3 §:n 1 momentin vaati
muksia, mikäli kysymyksessä on ottaminen 
kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 2 §:n 
2 kohdassa tarkoitetulla yhteisalueella. 

Ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten 
ottaminen järjestettävä tällöinkin siten kuin 
3 §:n 4 momentissa säädetään. Ottamisessa 
on lisäksi noudatettava 3 §:n 1 ja 2 mo
mentin vaatimuksia, jos kysymyksessä on 
ottaminen kiinteistönmuodostamislain 
(554/1995) 2 §:n 2 kohdassa tarkoitetulla 
yhteisalueella. 

10 § 

Luvan voimassaolo 

Lupa ainesten ottamiseen myönnetään 
määräajaksi, kuitenkin enintään kymmeneksi 
vuodeksi. 

Erityisistä syistä lupa voidaan myöntää pi
temmäksi ajaksi, kuitenkin enintään viidek
sitoista vuodeksi, jos se hankkeen laajuu
teen, esitetyn suunnitelman laatuun ja mui-

Lupa ainesten ottamiseen myönnetään 
määräajaksi, kuitenkin enintään kymmeneksi 
vuodeksi. 

Erityisistä syistä lupa voidaan myöntää pi
temmäksi ajaksi, kuitenkin enintään viidek
sitoista vuodeksi, jos se hankkeen laajuu
teen, esitetyn suunnitelman laatuun ja mui-
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Voimassa oleva laki 

hin ainesten ottamisessa huomioon otettaviin 
seikkoihin nähden katsotaan sopivaksi. Eri
tyisenä syynä voidaan pitää myös sitä, että 
ottaminen kohdistuu vuoden 1996 jälkeen 
vahvistetussa seutu- tai yleiskaavassa maa
ainesten ottamiseen varatulle alueelle. 

Jos lupa on myönnetty kymmentä vuotta 
lyhyemmäksi ajaksi ja lupa-ajan päättyessä 
osa myönnetyn luvan maa-aineksista on vie
lä ottamatta, voidaan lupa-aikaa jatkaa niin, 
että kokonaisajaksi tulee enintään kymmenen 
vuotta. Määräaikaa jatkettaessa voidaan lu
pamääräyksiä muuttaa tai antaa uusia lupa
määräyksiä. Lupaa ei kuitenkaan saa jatkaa, 
jos alueelle on tullut voimaan rakennuslain 
124 a §:ssä tarkoitettu toimenpidekielto. Lu
pa-aikaa voidaan jatkaa ilman 7 §:ssä sekä 
maa-ainesasetuksessa säädettyjä lausuntoja. 

13 § 

Kuuleminen 

Maa-aineslupaa koskevan hakemuksen joh
dosta on kuulutettava kunnan ilmoitustaulul
la sekä varattava ottamisalueen sisältävään 
kiinteistöön rajoittuvien kiinteistöjen ja mui
den alueiden omistajille ja haitijoille tilai
suus tulla kuulluiksi. Jos hakemuksessa tar
koitetulla hankkeella voi olla huomattavaa 
vaikutusta laajalla alueella tai lukuisten hen
kilöiden oloihin, hakemuksesta on lisäksi 
ilmoitettava ainakin yhdessä hankkeen vai
kutusalueella yleisesti leviävässä sanomaleh
dessä. Kuulemisessa on soveltuvin osin nou
datettava mitä rakennuslain 132 a §:ssä ja 
rakennusasetuksen 5 a §:ssä säädetään. Kuu
lemisesta ja ilmoituksista aiheutuneet kulut 
kuuluvat luvan hakijan maksettaviksi. 

23 § 

Valvontamaksu ja valtion avustus 

Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman 
tarkastamisesta sekä ottamistoiminnan val
vonnasta aiheutuvien kustannusten perirui
sestä on soveltuvin osin voimassa, mitä ra-

Ehdotus 

hin ainesten ottamisessa huomioon otettaviin 
seikkoihin nähden katsotaan sopivaksi. Eri
tyisenä syynä voidaan pitää myös sitä, että 
ottaminen kohdistuu maankäyttö- ja raken
nuslain (132/1999) mukaisessa, voimassa 
olevassa maakuntakaavassa tai oikeusvaikut
teisessa yleiskaavassa maa-ainesten ottami
seen varatulle alueelle. 

Jos lupa on myönnetty kymmentä vuotta 
lyhyemmäksi ajaksi ja lupa-ajan päättyessä 
osa myönnetyn luvan maa-aineksista on vie
lä ottamatta, voidaan lupa-aikaa jatkaa niin, 
että kokonaisajaksi tulee enintään kymmenen 
vuotta. Määräaikaa jatkettaessa voidaan lu
pamääräyksiä muuttaa tai antaa uusia lupa
määräyksiä. Lupaa ei kuitenkaan saa jatkaa, 
jos alueelle on tullut voimaan maankäyttö
ja rakennuslaissa tarkoitettu asemakaava tai 
oikeusvaikutteinen yleiskaava taikka saman 
lain 38 tai 53 §:ssä tarkoitettu toi
menpiderajoitus. Lupa-aikaa voidaan jatkaa 
ilman 7 §:ssä sekä maa-ainesasetuksessa sää
dettyjä lausuntoja. 

13§ 

Kuuleminen 

Maa-aineslupaa koskevan hakemuksen joh
dosta on kuulutettava kunnan ilmoitustaulul
la sekä varattava ottamisalueen sisältävään 
kiinteistöön rajoittuvien kiinteistöjen ja mui
den alueiden omistajille ja haitijoille tilai
suus tulla kuulluiksi. Jos hakemuksessa tar
koitetulla hankkeella voi olla huomattavaa 
vaikutusta laajalla alueella tai lukuisten hen
kilöiden oloihin, hakemuksesta on lisäksi 
ilmoitettava ainakin yhdessä hankkeen vai
kutusalueella yleisesti leviävässä sanomaleh
dessä. Kuulemisessa on soveltuvin osin nou
datettava mitä maankäyttö- ja rakennusase
tuksen (895!1999) 86 §:ssä säädetään. Kuu
lemisesta ja ilmoituksista aiheutuneet kulut 
kuuluvat luvan hakijan maksettaviksi. 

23 § 

Valvontamaksu ja valtion avustus 

Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman 
tarkastamisesta sekä ottamistoiminnan val
vonnasta aiheutuvien kustannusten perirui
sestä on soveltuvin osin voimassa, mitä 
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kennuslain 136 §:ssä säädetään rakennustyön 
valvonnasta kunnalle suoritettavasta maksus
ta. 

Ehdotus 

maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:ssä sää
detään rakennustyön valvonnasta kunnalle 
suoritettavasta maksusta. 

23 a § 

Ilmoittamisvelvollisuus 

Tämän lain 4 §:n 2 momentin mukaisesta 
merkittävästä kotitarveotosta tulee ottajan il
moittaa valvontaviranomaiselle ottamispai
kan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus sil
loin, kun ottamisalueesta on otettu tai on 
tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuu
tiometriä maa-aineksia. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 2000. 

Mitä JO §:n 2 momentissa säädetään maa
kuntakaavasta ja oikeusvaikutteisesta yleis
kaavasta, koskee myös vuonna 1996 tai sen 
jälkeen rakennuslain (37011958) nojalla vah
vistetun, alueella voimassa olevan seutu- tai 
yleiskaavan vastaavaa aluevarausta. 

Lain voimaan tullessa jo käytössä olevasta 
kotitarveoton ottamispaikasta tulee tehdä 
tässä laissa tarkoitettu ilmoitus vuoden ku
luessa lain voimaantulosta. 


