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Ohje vakuuden laskemiseksi / maa-ainesluvan lupamääräyksissä edellytettyjen toimenpiteiden
suorittaminen

70/10.03.00/2014

Ympa § 7

 Maa-aineslain 12 §:n perusteella lupaviranomainen voi vaatia, että hakija
an taa ennen maa-aineksen ottamista hyväksyttävän vakuuden kaikkien lu-
pa mää räyk sis sä vaadittujen toimenpiteiden suorittamisesta. Vakuus kos-
kee jälkihoidon lisäksi esimerkiksi liian laajan tai syvän ottamisen kor jaa mi-
sek si tarvittavia kunnostustoimenpiteitä. Vakuutta voidaan tarvittaessa
muut taa lupaviranomaisen toimesta. Lupaviranomainen voi erityisestä
syys tä määrätä lisävakuuden asettamisesta, mikäli vakuuden ei katsota
ole van riittävä lupamääräyksissä tarkoitettujen toimenpiteiden suo rit ta mi-
sek si. Vakuutta voidaan myös pienentää esimerkiksi vaiheittain sitä mu-
kaa, kun jälkihoitotoimenpiteet on suoritettu.

 Ympäristöministeriön uusimmassa maa-ainesten ottamisen sääntelyä ja
jär jes tä mis tä varten julkaisemassa oppaassa (Maa-ainesten kestävä käyt-
tö, Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009) on esitetty arviot jälkihoitotöiden
kus tan nuk sis ta. Kustannukset muodostuvat lähinnä seuraavista tekijöistä:

 - jälkihoitosuunnitelman laadinta
 - ottamisalueen muotoilu
 - pintamateriaali
 - pintamateriaalin kuljetus ja levitys
 - siemenet ja taimet
 - kylvöt ja istutukset
 - vanhoilla ottamisalueilla usein lisäksi täyttömateriaali ja sen kuljetus ja le-

vi tys.

 Soranottamisalueiden jälkihoidon keskimääräiset kokonaiskustannukset
vuo den 2008 hintatason mukaan ovat 5 000 - 15 000 euroa/hehtaari. Lou-
hos ten jälkihoitokustannuksiksi on arvioitu karkeasti vuoden 2008 hin ta ta-
son mukaan 5 000 - 20 000 euroa/hehtaari. Oppaassa on esitetty ot ta mis-
alu een jälkihoidon kustannuksista esimerkkinä seuraava:

euroa
- siistiminen ja muotoilu 2 000 - 6 000
- pintamateriaali 2 000 - 6 000
- kylvöt ja istutukset 0 - 3 000
- muut kulut (mm. suunnittelu) 1 000 - 3 000
Yhteensä 5 000 - 18 000

 Kustannusten yleinen nousu on 2008-2014 ollut 13 %, joten soranot ta mis-
aluei den jälkihoidon keskimääräisten kokonaiskustannusten hintataso on 5
650 - 16 950 ja louhosten 5 650 - 22 600 euroa/hehtaari.

 Vihdin maa-aineslupien vakuudet on aiemmin sisällytetty voimassa ole-
vaan maa-ainestaksaan, jota nyt muutetaan samanaikaisesti siten, että
maa-ai nes lain 12 §:ään perustuvat vakuudet poistetaan taksasta ja kä si tel-
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lään tässä erikseen.

Valmistelija Sanna Hilska, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 5916 912

Esittelijä ympäristöpäällikkö
Ehdotus Ympäristölautakunta määrää, että vakuudeksi lupamääräyksissä edel ly tet-

ty jen toimenpiteiden suorittamisesta vaaditaan luvan haltijalta 13 000 eu-
roa hehtaaria kohden.

 Lisäksi lautakunta päättää, että uusi vakuus tulee voimaan 1.4.2014.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano ympäristönsuojelu- ja valvontayksikkö
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