SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
nMuu
M
maa-aineslain
vvvv
ro asia
muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2017

258/2017
Laki
maa-aineslain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maa-aineslain (555/1981) 5, 6 ja 13 §,
sellaisina kuin ne ovat, 5 § osaksi laeissa 473/1994, 463/1997 ja 468/2005, 6 § osaksi
laeissa 473/1994 ja 134/1999 sekä 13 § laissa 468/2005, seuraavasti:
5§
Ottamissuunnitelma
Lupaa haettaessa on ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta sekä, mikäli mahdollista, alueen myöhemmästä käyttämisestä esitettävä ottamissuunnitelma. Tämä ei kuitenkaan ole tarpeen, jos hanke laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan on vähäinen. Ottamissuunnitelman sisällöstä ja rakenteesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
Suunnitelmaa laadittaessa on tarvittavassa laajuudessa selvitettävä vallitsevat luonnonolosuhteet, ainesten määrä ja laatu sekä hankkeen vaikutukset ympäristöön ja luonnonolosuhteisiin.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (252/2017) tarkoitettua
hanketta koskevaan lupahakemukseen on liitettävä ympäristövaikutusten arviointiselostus
ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä. Siltä osin kuin selostukseen sisältyy tämän
lain säännösten soveltamiseksi tarpeelliset tiedot ympäristövaikutuksista, ei samaa selvitystä vaadita uudestaan.
6§
Luvan myöntämisen edellytykset
Lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on
esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten
kanssa. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus.
Alueella, jolla on voimassa toimenpiderajoitus yleiskaavan tai asemakaavan laatimista
tai muuttamista varten, lupa voidaan myöntää, jollei ottaminen tuota huomattavaa haittaa
kaavan laatimiselle tai muuttamiselle, turmele kaupunki- tai maisemakuvaa eikä muutenkaan ole ristiriidassa 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa.
Jos hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia
päätöksestä on käytävä ilmi, miten mainitun lain mukainen arviointi on otettu huomioon.
Arvioinnin huomioon ottamisesta säädetään tarkemmin mainitun lain 4 luvussa.
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13 §
Kuuleminen
Maa-aineslupaa koskevan hakemuksen johdosta on kuulutettava kunnan ilmoitustaululla 30 päivän ajan. Tämän ohella kunnan on varattava ottamisalueen sisältävään kiinteistöön rajoittuvien kiinteistöjen ja muiden alueiden omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla
kuulluiksi, paitsi milloin se on ilmeisen tarpeetonta. Jos hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella voi olla huomattavaa vaikutusta laajalla alueella tai lukuisten henkilöiden oloihin,
hakemuksesta on lisäksi ilmoitettava ainakin yhdessä hankkeen vaikutusalueella yleisesti
leviävässä sanomalehdessä. Kuulemisesta ja ilmoituksista aiheutuneet kulut kuuluvat luvan hakijan maksettaviksi.
Luvan hakija voi liittää hakemukseensa selvityksen siitä, että naapurit tai osa naapureista ovat tietoisia hankkeen kannalta merkittävistä asiakirjoista ja tiedoista sekä selvityksen
heidän mahdollisesta kannastaan hankkeeseen. Siltä osin kuin hakija ei ole esittänyt riittävää selvitystä naapurien kuulemisesta, on kunnan järjestettävä kuuleminen. Kuulemisesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
Jos hakemus koskee ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa tarkoitettua hanketta, on hakemuksen vireilletulosta tiedotettava kuulutuksella, joka julkaistaan lupaviranomaisen ja kuntien internetsivuilla. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen hakemuksesta. Rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä
olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, voi esittää mielipiteensä hakemuksesta.
————
Tämä laki tulee voimaan 16 päivänä toukokuuta 2017.
Maa-ainesten ottamiseen, jonka ympäristövaikutukset on arvioitu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) mukaisesti, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa ollutta 5 ja 6 §:ää.
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