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Laki
maa-aineslain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maa-aineslain (555/1981) 4 a §, 5 a §:n 1 momentti, 7 §:n 1 momentti, 14 §:n
otsikko sekä 1 ja 4 momentti, 20 § ja 21 §:n 3 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 4 a ja 20 § laeissa 463/1997 ja 1577/2009, 5 a §:n 1 momentti laissa
555/2014, 7 §:n 1 momentti, 14 §:n otsikko ja 4 momentti laissa 463/1997, 14 §:n 1 momentti
laissa 468/2005 ja 21 §:n 3 momentti laissa 731/2005, sekä
lisätään lakiin uusi 4 b §, 10 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 495/2000 ja 468/2005, uusi
4 momentti, lakiin uusi 20 a—20 c §, 21 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 731/2005, uusi
5 momentti ja 23 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 495/2000, uusi 3 momentti
seuraavasti:
4a§
Maa-aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittely
Ainesten ottamista koskeva lupahakemus
ja samaa hanketta koskeva ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen ympäristölupahakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava
samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä
syystä pidettävä tarpeettomana. Yhteistä lupaa voidaan hakea yhdellä lupahakemuksella.
Jos lupa-asiaa käsiteltäessä ilmenee, että
hanketta varten on tarpeen myös ympäristönsuojelulain mukainen lupa, luvan hakijan on
lupaviranomaisen määräämässä kohtuullisessa ajassa tehtävä ympäristölupahakemus.
Muussa tapauksessa vireillä oleva lupahakemus voidaan jättää tutkimatta.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun asian käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulain 42—45, 84—86 ja 96 §:ssä säädetään.
HE 257/2014
YmVM 20/2014
EV 291/2014

Lisäksi käsittelyssä noudatetaan, mitä tämän
lain 7 §:n 2 momentissa säädetään lausunnon
pyytämisestä.
4b§
Ottamisen ohjaus ja valvonta
Tämän lain mukaisen toiminnan yleinen
ohjaus, seuranta ja kehittäminen kuuluu ympäristöministeriölle.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
ohjaa ja valvoo tämän lain mukaista toimintaa alueellaan.
Kunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa maaainesten ottamista kunnassa. Kunnan valvontaviranomaisesta säädetään 14 §:ssä.
5a§
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma
Luvan hakijan on tehtävä osana ottamis-
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suunnitelmaa kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, jos ainesten ottamisessa tai niiden varastoinnissa tai jalostamisessa syntyy
ympäristönsuojelulain 112 §:n 1 momentin
2 kohdassa tarkoitettua kaivannaisjätettä. Jos
ottamissuunnitelmaa ei tämän lain 5 §:n
1 momentin mukaan tarvita, luvan hakijan on
esitettävä ympäristönsuojelulain 114 §:ssä
tarkoitettu kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma.
— — — — — — — — — — — — —
7§
Lupaviranomainen ja lausunnot
Maa-ainesten ottamista koskevan lupaasian ratkaisee kuntien ympäristönsuojelun
hallinnosta annetun lain (64/1986) mukainen
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivallan siirtämisestä säädetään kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 7 §:ssä.
Edellä 4 a §:ssä tarkoitetun lupa-asian ratkaisee ympäristönsuojelulain 34—37 §:ssä säädetty toimivaltainen lupaviranomainen.
— — — — — — — — — — — — —
10 §
Luvan voimassaolo
— — — — — — — — — — — — —
Edellä 4 a §:ssä tarkoitetun yhteisen luvan
voimassaoloon sovelletaan, mitä tässä pykälässä säädetään luvan voimassaolosta.

seikkoja ja lupapäätöksessä ottamistoiminnalta edellytettyjä seikkoja sekä muita vastaavia ottamistoiminnan laatua ja vaikutuksia
koskevia seikkoja. Tarkastusmenettelystä
säädetään hallintolain (434/2003) 39 §:n lisäksi tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
— — — — — — — — — — — — —
Edellä 4 a §:ssä tarkoitetun yhteisen luvan
mukaista toimintaa koskevaan hallintopakkoasiaan sovelletaan, mitä ympäristönsuojelulain 175 §:ssä säädetään rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemisesta. Jos hallintopakkoasia koskee ainoastaan tässä laissa tai sen
nojalla säädetyn velvoitteen noudattamista,
siihen sovelletaan kuitenkin mitä tässä laissa
säädetään. Tässä pykälässä tarkoitetun asian
käsittelyssä noudatetaan muutoin uhkasakkolakia (1113/1990).
20 §
Muutoksenhaku
Tämän lain nojalla annettuun viranomaisen
lupapäätökseen saa hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Edellä 4 a §:ssä tarkoitettuun yhteiseen
lupapäätökseen haetaan muutosta siten kuin
ympäristönsuojelulain 190, 191, 196 ja
197 §:ssä säädetään. Asianosaiseen sovelletaan tällöin, mitä ympäristönsuojelulain
43 §:n 1 momentissa säädetään.
20 a §

14 §

Valitusoikeus

Valvontaviranomainen ja hallintopakkoasia

Valitusoikeus tämän lain mukaiseen lupapäätökseen on:
1) asianosaisella;
2) kunnan jäsenellä;
3) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka
toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
4) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla
kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
5) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

Tämän lain noudattamista valvoo kuntien
ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa
laissa tarkoitettu kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jäljempänä valvontaviranomainen. Valvontaviranomaisen toimivallan
siirtämisestä säädetään kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 7 §:ssä.
Valvontaviranomaisella on tämän lain mukaisen valvontatehtävän hoitamiseksi oikeus
tehdä tarkastuksia, suorittaa mittauksia ja ottaa näytteitä ottamispaikalla. Tarkastukset
voivat koskea edellä 3 §:ssä tarkoitettuja
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kuksella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
6) muulla asiassa yleistä etua valvovalla
viranomaisella.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on lisäksi oikeus valittaa yleisen ympäristön- ja luonnonsuojeluedun valvomiseksi
tai muusta perustellusta syystä sellaisesta päätöksestä, jolla hallinto-oikeus on muuttanut
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tekemää lupapäätöstä tai kumonnut lupapäätöksen.
20 b §
Kuuleminen maa-aineslupapäätöstä koskevan valituksen johdosta
Hallinto-oikeuden on tiedotettava kuuluttamalla maa-aineslupapäätöstä koskevasta luvan hakijan valituksesta, jollei se ole ilmeisen
tarpeetonta, vähintään 14 päivän ajan hallinto-oikeuden ja asianomaisten kuntien ilmoitustauluilla. Valitusasiakirjat on pidettävä
nähtävillä asianomaisissa kunnissa kuulutusajan. Kuulutuksessa on ilmoitettava, missä
asiakirjat ovat nähtävillä.
Hallinto-oikeuden on lisäksi varattava luvan hakijan valituksen johdosta tilaisuus vastineen antamiselle niille asianosaisille, joita
asia erityisesti koskee, sekä yleistä etua valvoville viranomaisille, jollei tämä ole ilmeisen tarpeetonta. Muutoin valituksista on
kuultava siten kuin hallintolainkäyttölaissa
säädetään.
Tieto valituksesta vastineen antamista varten annetaan siten kuin hallintolaissa säädetään. Samalla on ilmoitettava, missä valitusasiakirjat ovat nähtävillä sekä minne vastinekirjelmät voidaan vastineen antamista varten
varatussa ajassa toimittaa.
20 c §
Menettely muutoksenhakutuomioistuimessa
Sen lisäksi, mitä hallintolainkäyttölaissa
säädetään katselmuksesta, muutoksenhakutuomioistuin tai sen määräyksestä sen puheenjohtaja, jäsen tai esittelijä voi suorittaa
paikalla tarkastuksen.
Maa-aineslupaa koskeva hallinto-oikeuden
päätös on annettava julkipanon jälkeen, jol-
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loin sen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon silloin, kun se on annettu. Hallinto-oikeuden on lisäksi huolehdittava siitä, että
päätöksestä ilmoitetaan viipymättä toiminnan
sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ilmoitustaululla.
Hallinto-oikeuden päätös on toimitettava
valittajalle ja päätöksen jäljennös sitä pyytäneille asianosaisille sekä lupaa koskevassa
asiassa toiminnanharjoittajalle, jollei tämä ole
valittajana. Jäljennös päätöksestä on lisäksi
toimitettava kunnan valvontaviranomaiselle
sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
21 §
Lainvoimaa vailla olevan päätöksen noudattaminen
— — — — — — — — — — — — —
Edellä 2 momentissa tarkoitettu määräys
voidaan samoin edellytyksin antaa myös valitusajan kuluessa tai 14 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä erikseen tehdystä hakemuksesta. Hakemuksesta on kuultava valvontaviranomaisia ja lupapäätökseen muutosta
hakeneita. Päätös on tehtävä ilman tarpeetonta viivytystä. Päätöksen antamiseen sovelletaan, mitä 19 §:ssä säädetään. Lisäksi
myönnetystä oikeudesta on välittömästi ilmoitettava hallinto-oikeudelle sekä muutosta
hakeneille. Se, joka on valittanut ottamislupapäätöksestä, voi hallinto-oikeudessa vaatia
tässä momentissa tarkoitettua ratkaisua kumottavaksi tai muutettavaksi ilman, että hänen olisi siitä erikseen valitettava. Muutoksenhausta on muutoin voimassa, mitä 2 momentissa säädetään.
— — — — — — — — — — — — —
Edellä 4 a §:ssä tarkoitetun yhteisen luvan
täytäntöönpanoon sovelletaan, mitä ympäristönsuojelulain 198 §:n 1 momentissa ja
199—201 §:ssä säädetään.
23 §
Valvontamaksu ja valtion avustus
— — — — — — — — — — — — —
Kun edellä 4 a §:ssä tarkoitetun lupa-asian
ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviran-
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omainen, lupahakemuksen tarkastamisesta ja
yhteisen luvan valvonnasta aiheutuvien kustannusten perimiseen sovelletaan, mitä maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:ssä säädetään
rakennustyön valvonnasta kunnille suoritettavasta maksusta. Kun 4 a §:n mukaisen lupaasian ratkaisee aluehallintovirasto, lupahakemuksen tarkastamisesta ja valvonnasta aiheutuvien kustannusten perimiseen sovelletaan,
mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992)
säädetään.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2016.

Hallintoviranomaisessa
tai
tuomioistuimessa tämän lain 4 a §:n voimaan tullessa
vireillä olevat lupa-asiat käsitellään ja ratkaistaan tämän lain 4 a §:n voimaan tullessa
voimassa olleiden säännösten mukaisesti,
jollei jäljempänä toisin säädetä.
Jos muutoksenhakutuomioistuin kumoaa
lupapäätöksen, johon on sovellettava tämän
lain 4 a §:n voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä, ja palauttaa asian kokonaisuudessaan uudelleen käsiteltäväksi, asia käsitellään
ja ratkaistaan tämän lain säännösten mukaisesti.
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