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Maa-ainesten ottoluvat Keski-
Uudenmaan ympäristökeskuksen 
valvonta-alueella (1) 

Lainvoimaisia maa-aineslupia yhteensä 36 kpl, jotka jakautuvat 
seuraavasti:  

 

 

 

 

 

 

kivi 13 

sora 20 

multa 1 

tarvekivi 2 



Maa-ainesten ottoluvat Keski-
Uudenmaan ympäristökeskuksen 
valvonta-alueella (2) 

Lainvoimaissa maa-aineslupapäätöksissä ottoalueiden yhteenlaskettu 
pinta-ala on 465 ha. Lainvoimaisissa maa-aineslupapäätöksissä 
kokonaisottomäärä  on yhteensä 33 240 733 m3ktr, joka jakautuu 
seuraavasti:        [g maps] 

 

 

 

 

 

kivi 28 078 753 

sora 2 925 680 

multa 16 300 

tarvekivi 2 220 000 



Maa-ainesten ottoluvat Keski-
Uudenmaan ympäristökeskuksen 
valvonta-alueella (3) 

• Vireillä lupahakemuksia 6 kpl, yhteensä 8 418 700 m3ktr (aikaisemmin 
luvittamattomia massoja)  

• Hallinto-oikeudessa maa-aineslupia 2 kpl 

• Maa-ainesvakuuksien (maisemointivakuudet) määrä sopijakunnissa 
yhteensä     1 723 719 € (ei kuntien luvat) 

• Vuosittaisen valvontamaksut n. 50 606 € 

• Kotitarveottoalueet (MAL 4.2 §) xx kpl Ilmoitukset puuttuvat, massat otettu, 
maisemoimatta, järjestäytymättömät alueet 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resurssit ja niiden käyttö: 
 
• puutteellinen (noin 1-1,5 htv) 

• tehdään muiden töiden ohella (YSL, JL, VL ….) 

• usein sama – voidaan tehdä kuitenkin vain yhtä asiaa kerrallaan (lupa – valvonta) 

• töiden jakautuminen lupien käsittelyn ja valvonnan kesken painottuu väärin:  
-  lupahakemusten käsittely ja valmistelu sekä valituksiin vastaaminen vie 

työajasta ¾, loput ¼ valvontaan (lupia kysytään – valvontaa ei) 
 

• Maa-aineslain valvonta ei ole muutenkaan mikään ”megatrendi” (näkymättömyys, 
valvontaan liittyvä kirjallisuus, selvitykset, hallintopäätökset,  KHO etc.).  
 

• Valvottavaa on vaikka sitä ei ehkä pystytä tekemään!! 
 
 
 
 
 

Lupaviranomainen – 
valvontaviranomainen (1) 



Maa-ainesten ottamisen luvitus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oppaat ja ohjeet 
 
MAL ja MAA 
 
Maa-ainesten kestävä käyttö: 
http://www.ym.fi/download/noname/%7BD54254A5-77D5-4E95-9C7C-
62AEB12E42B1%7D/37543 
 
Maa-ainesten ottaminen ja ottamisalueiden jälkihoito: 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/40806/YO_85.pdf 

 
Hallinto-oikeuksien päätökset 
 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen maa-ainesten ottotoiminnan 
valvontasuunnitelma: 
http://web.tuusula.fi/keskiuudenmaanymparistokeskus/sivu.tmpl?sivu_id=2787 
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Luvanvaraiset hankkeet (maa-aineslupa): 
 
• MAL 1 §:n mukainen ottaminen (kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois 

kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi, jollei 2 §:stä muuta johdu). 

 
Ei luvanvaraiset hankkeet (MAL 2 §):  
• kaivoslakiin perustuvaa ainesten ottaminen; 
• rakentamisen yhteydessä irrotettujen ainesten ottaminen ja hyväksikäyttö, 

kun toimenpide perustuu viranomaisen antamaan lupaan tai hyväksymään 
suunnitelmaan;  

• sellaista ainesten ottaminen vesialueella, johon vesilain mukaan vaaditaan 
aluehallintoviraston lupa 

 
Kotitarveotto (MAL 4.2 §) 

 
 
Maa-ainesten ottamisen luvitus – 
tarvitaanko maa-aineslupa (1) 

 
 
 



Maa-aineslupaa ei tarvita ”rakentamisen yhteydessä irrotettujen ainesten 
ottamista ja hyväksikäyttöä, kun toimenpide perustuu viranomaisen 
antamaan lupaan tai hyväksymään suunnitelmaan”.  

Maa-ainesopas 1/2009:  

Maa-ainesten  ottamislupa  tarvitaan,  jos  voimassa  olevan  asemakaavan mukaista  
rakentamista  varten  kaavassa  on osoitettu  laajempi,  jopa  useiden  korttelien laajuinen  
alue  ja  se  halutaan  tasata  esimerkiksi louhimalla ennalta valmiiksi varsinaista rakentamista  
varten.  Yleensä  kaavan  laatimisen yhteydessä on jo ratkaistu suojelu- ja 
maisemakysymykset,  joten  maa-aineslain mukaisessa lupamenettelyssä tulee selvittää 
lähinnä kyseisten seikkojen ajantasaisuus ja varmistaa,  että  maa-ainesten  ottaminen  ei 
vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen.    
  

        
      

Maa-ainesten ottamisen luvitus – 
tarvitaanko maa-aineslupa (2) 



 

 

 

… 

Maa-ainesten ottamislupaa ei tarvita, jos voimassa olevan asemakaavan mukaiselta yksittäiseltä 
rakentamispaikalta on tarpeen poistaa maa-aineksia rakennuslupaa edellyttävää 
rakentamishanketta valmistelevana toimenpiteenä. Tällöin ottamistoimenpide voi tapahtua 
maisematyöluvan  nojalla. Yksittäisen rakentamishankkeen laajuudella voi kuitenkin olla asiassa 
merkitystä siten, että laaja-alaiseen maa-ainesten käsittelyyn saattaa olla tarve soveltaa maa-
aineslakia. 

Maa-aineslakia ei sovelleta tiealueella eikä rata-alueella. 

       [lupaa edellyttävät] 

 

 

       

        

Maa-ainesten ottamisen luvitus – 
tarvitaanko maa-aineslupa (3) 



Maa-aineslupahakemus 

• sähköinen (lupapiste.fi) 
 

• lupahakemusten laatu ja sisältö vaihtelee (MAL 5 §, MAA 1-2 §) 
 

• hakemusten täydentäminen lupakäsittelyn eri vaiheissa: kestää ja voi 
johtaa tilanteeseen, jossa kuuleminen pitää tehdä uudelleen, valvonta-
asiakirjat ”sillisalaattia” (ottajalle ja valvojalle)  

 
• lupahakemuksen selkeys myös maa-ainesten ottajan etu (tulkinta valvojan ja 

ottajan välillä) 

 
• hakemuksen sisältö ja riittävyys luparatkaisun kannalta <> valvonnan 

kannalta (”tarvittava laajuus”)  

 
• valvontaa tulee pohtia jo maa-aineslupahakemuksen käsittelyvaiheessa   
   (päätös annetaan hakemuksen mukaisesti ja seuraavin lupamääräyksin….) 

 



 
 

 
 
 
MAL 3 §: ainesten ottamisen rajoitukset: …aineksia ei saa ottaa niin, että siitä 
aiheutuu: 
1. kauniin maisemakuvan turmeltumista (arvioitu, KHO, HE); 
2. luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien 

tuhoutumista (geologiset tai biologiset; ML luontotyypit, LS luontotyypit, Natura); 
3. huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa 

(pinta- ja pohjavesiolot, lämpö- ja kosteusolot sekä kasvupaikkatekijät ja eläinten lisääntymis- ja 

levähdyspaikat); tai 
4. tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden 

laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista 
lupaa . 

 
Alueella, jolla on voimassa asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava - ei saa 
vaikeuttaa alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele kaupunki- 
tai maisemakuvaa.  MAL 6 § - lupa on myönnettävä. 

 

Luparatkaisu (1) 



 
 

 
 
 
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. (Khall / kaavoittajan lausunto) 

 
• Lupapäätöksissä annettavat määräykset (jos ei käy ilmi ottamissuunnitelmasta) 

 
• voidaanko hakemuksen puutteelliset selvitykset tai suunnitelmat ”paikata” 

lupamääräyksellä? (ennen ottamisen aloittamista selvitettävä vielä ympäristöolosuhteita, ennen 
ottamista esitettävä tarkkailusuunnitelma etc.)  

 

• määräykset eri luvissa MAL – YSL - VL (esim. päästön rajoittaminen ja tarkkailumääräykset)  
  

• ei ehdollisia määräyksiä, selkeitä ja helposti tulkittavia (suora viittaus lain tai asetuksen 

noudattamiseksi, yksiselitteisyys, tulkinta eri tahoilla) 
 

 

 
 

 

Luparatkaisu (2) 



 
 
 
 

 
• lupamääräysten tulee olla tasapuolisia, toteutuskelpoisia ja järkeviä 

(perustelut) 
 
• määräyksiä pitäisi voida tarvittaessa muuttaa (esim. tarkkailumääräykset - kevyin 

mahdollinen hallintomenettely – YSL) 
 

• tarkkailumääräykset – ei tarkkailua vain tarkkailun vuoksi (olemassa oleva tieto, jos 
sitä on, sijainti pv-alueella/ei pv-alueella, soveltuvatko esitetyt pisteet tarkkailuun, tarkkaillaanko maa-
ainesten oton vaikutuksia vai edellytetäänkö yleistä ympäristötilan seurantaa, mitkä ovat 
valvontaviranomaisen toimenpiteet tarkkailutulosten johdosta)  

… 
• NOTTO –rekisteröinti https://anon.ahtp.fi/_layouts/Lomake.ashx?LomakeID=10045 

• kohde lisätään valvontasuunnitelmaan, jossa arvioidaan tarvittava 
valvontaluokka 

• kohde lisätään valvontalaskutusrekisteriin 
• lupapäätöksessä edellytettyjen mahdollisten toimenpiteiden määräajan 

kirjaaminen        [valvontasuunnitelma] 

 

Luparatkaisu (3)  lainvoimainen 
päätös tai aloituslupa 

https://anon.ahtp.fi/_layouts/Lomake.ashx?LomakeID=10045


Maa-ainesluvan valvonta 
lupapäätöksen voimassaoloaikana 

• maa-ainesluvassa edellytetyn vakuuden hyväksyminen (lausuntomenettely, 
alkuperäiset vakuusasiakirjat kuntien taloushallinnoilla) 

 

• tarvittavat aloituskatselmukset (toiminnanharjoittajan kutsumana) 
 

• valvontasuunnitelman mukaiset  määräaikaistarkastukset tai 
muusta syystä vireille tulleet tarkastukset (valitukset yms.).  
 

• Tarkastuksesta aina pöytäkirja kohteeseen (!). 
 
• valvonta toimistossa: tarkkailusuunnitelmien ja raporttien seuranta 

ja valvonta 
 

• maa-ainestaksan mukainen vuosittainen valvontamaksu 
(viranhaltijapäätöksellä,  muutoksenhakumahdollisuus)    
      [viranhaltijapäätös] 



Maa-ainesluvan valvonta 
lupapäätöksen voimassaoloaikana (2) 

• Vuosiraportit NOTTO -rekisteristä ja tarvittaessa edellisen vuoden 
lisälaskutus, jos vuosittainen ottomäärä on olennaisesti ylittänyt 
lupapäätöksessä arvioidun 

• lopputarkastus  (tulkinta maisemoinnin riittävyydestä, 
toteutuskelpoinen ja järkevä, maisemaan soveltuva,  luiskat, 
metsittyneet alueet, maiseman ominaispiirteet)  

• vakuuden palauttaminen, kohteen poistaminen 
valvontasuunnitelmasta ja laskutuksesta… 

 

 



 

 

• aloituskatselmus jää pyytämättä 

• lupapäätöksessä luvan myöntämisen jälkeen edellytetyt selvitykset tai 
suunnitelmat jäävät tekemättä (tarkkailusuunnitelmat, vesien 
johtamissuunnitelmat yms). 

• vakuus on jäänyt antamatta tai se on puutteellinen 

• kohteessa tehdyissä tarkastuksissa havaitut yleisimmät puutteet: 

  - suojaukset  (n. 100 %:ssa kohteita) 

  - merkinnät (ottorajat, korkomerkinnät)      

Valvonnassa havaitut yleisimmät 
puutteet (1): 



 

 

• roskaantuminen 

• polttonesteiden käsittely 

• ottorajan tai tason ylittyminen  

• maisemoinnin toteutuminen (osittainen maisemointi, 
toimenpiteiden loppuunsaattaminen)  

• tarkkailu on jäänyt tekemättä tai se on toteutettu vain osittain 
(esim. alueet, jolla ei juuri nyt ole ollut ottoa) YSL 

• Toiminnanharjoittajan tekemä tarkkailutulosten raportointi ja 
tulosten arviointi on puutteellista,  NOTTO, YSL 

 

 

Valvonnassa havaitut yleisimmät 
puutteet (2): 



 

 

 

• Ottamisen keskeyttäminen (välitön toimenpide, delegointi esim. 
toimintasäännössä viranhaltijalle) 

• Havaitun epäkohdan korjaaminen (ei välitön) – kehotus, 
selvityspyyntö ja kuuleminen 

• Hallintopakkomääräys tehosteineen, sakonuhka tai vakuuden 
käyttäminen/teettäminen (MAL 14 §) 

• Lupamääräysten muuttaminen, lupapäätöksestä poikkeaminen tai 
luvan peruuttaminen (MAL 16 §) 

• Tutkintapyyntö (MAL 18 §) (1/29) 

Valvonnan työkalut 



Kiitos! 


