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Maa-ainesluvat ja niiden mahdollistamat ottomäärät 
2008-2018
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Kuva vuoden 2008  
esityksestä (trendiviiva 
1996-2006 lupamäärän 
perusteella)



Maa-aineslupien alueellinen jakauma
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● Lupien määrä ja laadullinen jakauma (kallio/sora) 
vaihtelee merkittävästi eri kunnissa ja eri osissa 
Suomea

● Viime vuosina myönnetty vuosittain 500-700 
uutta lupaa

22.1.2020
.JARI RIN

TALA; SYKE

Kuva: Maa-aineslain toimivuuden arviointi, 
2013

Kuva: Kunnat, joissa ei voimassa olevia sora-
/kalliolupia v.2018; lähde Notto-järjestelmä 
2020



Suurimmat toiminnassa olleet kalliokiven ja soran 
ottamisalueet v. 2018 kuntakohtaisesti
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Maa-aineslupa- ja ottomäärätiedot tietojärjestelmässä 
(NOTTO)
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● Maa-aineslaki (23b §) velvoittaa ylläpitämään 
tietojärjestelmää maa-aineslain mukaista luvista ja 
ilmoituksista sekä ottamisalueiden tilan seurannasta 

● Lupa- ja valvontaviranomaisen on toimitettava 
tietojärjestelmään hallussaan olevat tiedot maa-
aineslain mukaisista luvista (MAL 23 b §)

● Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain (31.1 
mennessä) ilmoittaa lupaviranomaiselle otetun 
aineksen määrä ja laatu (MAL 23a §) 

● Tietojen toimittamiseen on sähköiset lomakkeet



● Maa-ainestenottoluvat ja kiviainesvarannot karttasovellus
• keskeisinä aineistoina maa-ainestenottoluvat (ympäristöhallinnon aineisto) ja kiviainesvarannot 

(GTK:n aineisto)
• lisäksi rajapintoina mm. pohjavesialueet, arvokkaat geologiset muodostumat ja suojelualueet 
• kuntakohtaista tilastotietoa

● Ladattavissa Rest-rajapintapalveluna 
http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/rest/services/Motto/MaaAinestenottoluvat/MapServer

● Maa-ainesten lupa- ja ottotilastot löytyvät myös Elinympäristön tietopalvelu 
Liiteristä ( https://liiteri.ymparisto.fi > Tilastot > Valitse tilastot > Maa-ainesten otto)

Mistä toiminnanharjoittajat pääsevät tarkastelemaan maa-
aineslupa- ja ottomäärätietoja

7

22.1.2020J
JARI RIN

TALA SYKE/KTK

http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7b034F4B22-7FDF-44B8-9704-1A9681D62546%7d
http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/rest/services/Motto/MaaAinestenottoluvat/MapServer
https://liiteri.ymparisto.fi/


Maa-ainesten kestävä käyttö -oppaan päivittäminen 

?



Tavoitteet:
● Päivitetään vastaamaan  nykyistä lainsäädäntöä  
● Huomioidaan maa-ainestenotosta  sekä ottoalueiden jälkihoidosta ja -käytöstä 

saadut uudet käytännön kokemukset ja tutkimustulokset, kuten maa-aineslain 
toimivuusarvioinnissa esitetyt ottamisen sääntelyä koskevat kehitystoimet

Oppaassa käsitellään aiempaa yksityiskohtaisemmin mm.
● ottamisen järjestämistä
● ottamisalueiden jälkihoitoa ja -käyttöä 
● luonnon monimuotoisuuden huomioimista ottamistoiminnassa
● kotitarveottoa
● ympäristönsuojelulain säännöksiä ja lupamenettelyä liittyen maa-aineshankkeisiin

Maa-ainesten kestävä käyttö -oppaan päivittäminen 
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Oppaan tavoitteet

-Edistää maa-aineslupaharkinnan yhdenmukaisuutta
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Lähde: Maa-aineslain toimivuuden arviointi, 2013, vastaajina 
toiminnanharjoittajat

onko maa-aineslain mukainen lupaharkinta 
ollut tasapuolista eri ottajatahojen välillä? onko maa-ainesten ottamislupien käsittely eri 

kunnissa toteutunut samoilla kriteereillä?



Oppaan tavoitteet

--tavoitteena edistää maa-ainesten ottamisen suunnittelua ja toteutumista kestävällä tavalla ja 
siten vähentää ottamisessa ilmenneiden ympäristöongelmien ja muiden ristiriitatilanteiden 
syntymistä
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Lähde: Maa-aineslain toimivuuden arviointi, 2013, vastaajina 
toiminnanharjoittajat

Maa-ainesten ottamissuunnitelmien 
nykyinen taso.

Onko maa-aineslain mukaisella sääntelyllä 
pystytty torjumaan kiviainesten oton ja 
muun alueiden käytön ristiriidat?



Ottamisen haitallisten vaikutusten vähentäminen
-oppaassa tavoitteena huomioida eri ainesten ottamisen ja ottamisen 
vaikutusten erityispiirteet, keskittyen soraan ja  hiekkaan sekä 
kalliokiviainekseen
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Lähde: Maa-aineslain toimivuuden arviointi, 2013

Soran ottamisen merkittävimmät haitalliset 
vaikutukset

Kallion ottamisen merkittävimmät haitalliset 
vaikutukset
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Lausuntokierros opasluonnoksesta

• Lausuntoaika 4/2019 – 6/2019
• Lausuntoja 27 kpl
• Lausuntopalautetta eniten seuraavista 

aihekokonaisuuksista:
• Ottamisen sääntely
• Ottamisen alueellinen suunnittelu
• Ottamisen hankekohtainen suunnittelu
• Lupamenettely ja lupaharkinta

• Paljon yksityiskohtaisia kommentteja
• Lausuntopalaute käsittely YM:n johdolla tiivistetyssä 

työryhmässä 13



● Asiasisältö keskeisiltä osin sama kuin nykyisessä oppaassa, koska
-muutokset varsinaisessa ottamisprosessissa vähäisiä

toisaalta päivitykselle tarve, koska
-tullut uusia selvityksiä ja julkaisuja sekä lakimuutoksia
-suunnitteluaineistot ja tekniset ratkaisut kehittyneet

● Rakenne muuttuu 
-nykyinen opas on kaksi osainen: tiivis opasosio (lait ja normit)  ja sitä täydentävä   
liiteosio (käytännöt, tutkimustulokset)
-uudessa oppaassa aihealue käsitellään kokonaisuutena

● Nykyinen opas käsittää maa-aineslain mukaisen lupamenettelyn, ottamisen 
suunnittelun ja valvonnan, uudessa oppaassa on käsitelty yhteislupakäsittelyn 
myötä myös ympäristönsuojelulain mukaisia asioita

Maa-ainesten kestävä käyttö -oppaan päivittäminen 
– mitä eroja ja mikä muuttuu
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-Painotuksissa muutoksia 
-nykyisessä oppaassa mm. kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma 
korostetusti esillä (laadittaessa uusi asia) sekä paljon esimerkkejä 
ottamissuunnitelmista
-uudessa oppaassa enemmän lainsäädäntöä, KHO:n vuosikirjaratkaisuja, Muraus-
asetusta sekä hieman enemmän myös ottamisen suunnittelua ja toteutusta (ei
teknisiä ratkaisuja, tekniset ratkaisut esitetty Kiviainestuotannon BAT ja 
luonnonkivituotannon BEP raporteissa) 

-Raportin valmisteluun ja laadintaan osallistui laaja työryhmä, joka kuuli laajasti eri 
asiantuntijoita

-aiemmat raportit laatinut tiivis asiantuntijaryhmä, joka kuuli laajasti eri 
asiantuntijoita ja teki maastotutustumisia

Maa-ainesten kestävä käyttö -oppaan päivittäminen 
– mitä eroja ja mikä muuttuu
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Puheenjohtaja neuvotteleva virkamies Juhani Gustafsson; ympäristöministeriö
Jäsenet ympäristöneuvos Markus Tarasti; ympäristöministeriö

neuvotteleva virkamies Mika Honkanen; Työ- ja elinkeinoministeriö TEM
johtava asiantuntija Terhi Moilanen (tarkastaja Mona Sundman); ELY-keskukset, Y-vastuualue 
johtaja Vesa Toivola; Aluehallintovirastot
väylärakenneasiantuntija Laura Pennanen (ympäristöasiantuntija Soile Knuuti); Liikennevirasto
lakimies Leena Kristeri (lakimies Simo Takalammi)Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
johtava geologi Ritva Britschgi (erikoissuunnittelija Outi Pyy); Suomen ympäristökeskus
lakimies Marko Nurmikolu; Suomen kuntaliitto
erikoisasiantuntija Mika Räisänen (geologi Heikki Pirinen); Geologian tutkimuskeskus
ympäristöpäällikkö Juha Laurila (kehityspäällikkö Taina Piiroinen); INFRA ry
kehitysjohtaja Olavi Selonen; Kiviteollisuusliitto 
erityisasiantuntija Tapani Veistola (ympäristölakimies Pasi Kallio); Suomen luonnonsuojeluliitto

Sihteerit erityisasiantuntija Hanne Lohilahti; ympäristöministeriö
vanhempi tutkija Jari Rintala;  Suomen ympäristökeskus
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Maa-aineslain 
toimivuuden 
arviointi 

Kotitarveottamis
-ohje

LUMO-
ohjelma

YM:n ohje maa-
aineslain ja 
ympäristönsuojelulain 
mukaisen luvan
yhteiskäsittelystä

BAT/BEP 
kiviainestuotann
ossa

Pohjaveden suojelu ja 
tarkkailu maa-ainesten 
ottohankkeissa

Maa-ainestenoton 
valvonta, 
vakuudet
ja muutoksenhaku

Kiviainesten 
viennin 
edistämispotenti
aali



Opasluonnoksen sisältö

Maa-ainesten kestävä käyttö -oppaan päivittäminen 

1. Maa-ainesten kestävä käyttö 
2. Ottamisen sääntely 
3. Ottamisen alueellinen suunnittelu 
4. Ottamisen hankekohtainen suunnittelu ja toteutus
4. Lupamenettely ja lupaharkinta 
6. Ottamisen valvonta ja tarkkailu 
7. Ottamisalueiden jälkihoito, kunnostus sekä jälkikäyttö 
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Kiinteistönmuodosta
mislaki

Laki eräistä 
naapuruussuhteista 

Uhkasakkolaki

Kuntalaki

Laki oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa

Laki ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä

Hallintolainkäyttölaki

Luontodirektiivi

Vesilaki

Maa-
aineslaki 
Asetus  maa-
ainesten 
ottamisesta

Hallintolaki

Rikoslaki 

Kaivoslaki

Laki liikennejärjestelmästä ja 
maanteistä 

Laki yksityisistä teistä 

Metsälaki

Maankäyttö ja rakennusasetus

Muinaismuistolaki 

Asetus meluselvityksistä ja 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmista

Asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä 
maarakentamisessa 

Ympäristönsuojeluasetus

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annettu laki

Lintudirektiivi 

Luonnonsuojelulaki

Ympäristönsuojelulaki

Maankäyttö- ja rakennuslaki 
Valtioneuvoston asetus
kaivannaisjätteistä 

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimon, 
kalliolouhoksen ja kivenmurskaamon 
ympäristönsuojelusta

Vesiasetus

Asetus  ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä

Laki 
vesienhoidon ja 
merenhoidon 
järjestämisestä 

Ratalaki

Jätelaki



Oppaassa on käsitelty maa-aineslupamenettelyä ja -harkintaa 
varsin yksityiskohtaisesti, esimerkkikaavio opasluonnoksesta
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Oppaan soveltaminen

-opas on suunnattu 
• lupa- ja valvontaviranomaisille, 

• toiminnanharjoittajille 

• ottamissuunnitelman laatijoille

• maankäytön suunnittelusta vastaaville

-yleinen ohje sovellettaessa maa-ainesten ottamista koskevia säännöksiä 
-ohje ei ole oikeudelliselta luonteeltaan viranomaisia tai toimijoita sitova, 
ja ohjetta sovellettaessa tulee ottaa huomioon tapauskohtainen harkinta 
ja paikalliset olosuhteet
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Esimerkkejä kestävä käyttö -oppaan jälkeen 
ilmestyneistä selvityksistä ja julkaisuista

● Ekroos, A. & Warsta, M. 2014. Selvitys maa-aineslain muutoksenhakusäännöksien 
kehittämismahdollisuuksista. Enlawin Consulting Oy 2014. 

● Hollo, E. 2010. Selvitys maa-aineslupajärjestelmän yhdistämisestä 
ympäristölupamenettelyyn. Ympäristöministeriön Raportteja 15/2010. 62 s. 

● Inkeröinen, J. & Alasaarela, E. (toim.). 2010. YMra13/2010 Uusiomateriaalien käyttö 
maarakentamisessa. Tuloksia UUMAohjelmasta 2006–2010. Ympäristöministeriön 
raportteja 13/2010, 98 s. 

● Jantunen, J. 2012. Kiviaineshankkeiden ympäristövaikutusten arviointi. Suomen ympäristö 
27/2012,Ympäristön suojelu, 58 s. 

● Lehtinen, H. (toim.), Härmä, P., Tarvainen, T., Backman, B., Hatakka, T,. Ketola, T., Kuula, P., 
Luoma,S., Pyy, O., Sorvari, J., Loukola-Ruskeeniemi, K. 2014. Kiviainesten otto 
arseenialueilla. 

● Laurila, J. & Hakala I. 2010. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT). Ympäristöasioiden 
hallinta kiviainestuotannossa. Suomen ympäristö 25/2010. 22
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Esimerkkejä kestävä käyttö -oppaan jälkeen 
ilmestyneistä selvityksistä ja julkaisuista 
● Lonka, H. (toim). 2015 Kiviaines- ja luonnonkiviteollisuuden kehitysnäkymät. Työ- ja 

elinkeinoministeriön julkaisuja. Konserni 54/2015.
● Mäkinen, K., Teeriaho, J., Rönty, H., Rauhaniemi, T. ja Sahala, L. 2011. Valtakunnallisesti 

arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat. Suomen ympäristö 32/2011, Luonnonvarat, s. 185. 
● Rintala, J. 2017 Kiviaineshuolto ja geologisten muodostumien suojelu maakuntakaavoissa –

Varsinais-Suomen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueilla. Suomen ympäristökeskuksen 
raportteja 28/2017. 

● Rintala, J. & Haavanlammi, E. 2011. Muutoksenhaun vaikutus maa-ainesluvan 
voimassaoloon. SYKE raportteja 19/2011. 

● Rintala, J. & Lonka, H. 2013. Maa-aineslain toimivuuden arviointi. Suomen ympäristö 
12/2013. 91 s. 

● Rintala, J. 2014 Pohjaveden laadun muutokset soranottoalueilla 1985-2013. Suomen 
ympäristökeskuksen raportteja 20 / 2014 

● Rintala, J. & Britschgi, R. 2015. Geologiset inventointiaineistot, pohjavesialueet ja 
kiviaineshuolto  maankäytön suunnittelussa. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 
19/2015 

● Romu, I. (toim.) 2014. Luonnonkivituotannon parhaat ympäristökäytännöt. Suomen 
ympäristö 5/2014. 
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● Maa-aineksia otetaan ja käytetään säästävästi ja 
taloudellisesti 

● Lupakäsittely on yhdenmukaista 
● Alueiden käyttöön liittyvät ristiriidat sovitetaan yhteen 
● Monimuotoisuuden kannalta arvokkaat geologiset 

luontotyypit ja pohjavesialueet säilytetään 
● Ottamisalueiden jälkihoidosta huolehditaan 

Opas on tarkoitus julkaista keväällä 2020
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Kohti maa-ainesten kestävää käyttöä 



Maa-aineslupatiedot tietojärjestelmässä (NOTTO)
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● Maa-aineslaki (23b §) velvoittaa ylläpitämään 
tietojärjestelmää maa-aineslain mukaista luvista ja 
ilmoituksista sekä ottamisalueiden tilan seurannasta 

● Lupa- ja valvontaviranomaisen on toimitettava 
tietojärjestelmään hallussaan olevat tiedot maa-
aineslain mukaisista luvista (MAL 23 b §)

● Tietojärjestelmän ylläpitovastuu (MAL 23 b §) ELY-
keskukset ja SYKE; käytännössä KEHA-keskus

● NOTTO-järjestelmä on kuntien ja ELY-keskusten maa-
aineslain mukaisten valvonta- ja lupaviranomaisten 
käytössä
• Edellyttää käyttäjätunnuksen (U-tunnus)

● Tietosisältö
• luvanhaltija-, sijainti-, määrä-, laatu-, pinta-ala-

pohjaveden tarkkailu- ja voimassaolotiedot

● Yli 38 000 maa-ainesluvan tiedot vuodesta 1982



Maa-aineslupiin liittyvät ottotiedot tietojärjestelmässä 
(NOTTO)
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● Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain (31.1 
mennessä) ilmoittaa lupaviranomaiselle otetun 
aineksen määrä ja laatu (MAL 23a §) 

● Lupaviranomaisen on vuosittain (31.3 mennessä) 
ilmoitettava ELY-keskukselle em.ilmoitusten
perusteella otetun aineksen määrä ja laatu (MAL 
23a §)

● Vuosittain 3000 - 4000 ottamismääriin ja laatuun 
liittyvää seurantatietoa vuodesta 1997 

Kehitetty sähköistä asiointia, tarkoituksena 
keventää monivaiheista tiedonsiirtoprosessia



Sähköiset aktiiviset lomakkeet
● Maa-aineslupapäätöksen ilmoituslomake Lupaviranomainen täyttää
● Maa-ainestenotto ilmoituslomake (MAL 23a) Luvanhaltija täyttää
● Ilmoituslomakkeet on esitäytetty
● Sähköinen ottoilmoitus edellyttää asiointiavain-tunnuksen, parantaa 

tietoturvaa. Asiointiavain toimitetaan esitäytetyn lomakkeen yhteydessä 
luvanhaltijalle. Asiointiavain löytyy myös Notto-järjestelmästä ja on 
saatavissa kunnasta.

Muita lomakkeita
● Lupahakemuslomakkeet

• Ovat toistaiseksi perinteisiä lomakkeita eli tieto ei siirry automaattisesti 
tietojärjestelmiin

Notto-lomakkeet
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https://anon.ahtp.fi/_layouts/FormServer.aspx?OpenIn=Browser&XsnLocation=/Lomakkeet/Maa_aines_lupailmoitus.xsn&Source=https://anon.ahtp.fi
https://anon.ahtp.fi/_layouts/FormServer.aspx?OpenIn=Browser&XsnLocation=/Lomakkeet/maa_ainesottoilmoitus.xsn&Source=https://anon.ahtp.fi
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• Kuntien maa-aineslupa- ja valvontaviranomaiset pääsevät katselemaan ja 
muuttamaan oman alueensa lupatietoja Notto-järjestelmässä

• Seurantatietojen keruun ja tallentamisen Nottoon yksinkertaistaminen, 
selkeyttäminen ja tehostaminen; seurantatietojen keruuvastuu ensisijassa 
lupaviranomaisille, jotka voivat myös tallentaa seurantatietoja

• Raportointityökalujen kehittäminen (Notto & Karttapalvelu)
• Sähköiset lomakkeet myös ruotsiksi  
• Muutoksia Noton tietosisältöön ja esitystapaan

• Pohjakarttoja  lisätty (ilmakuvat, pohjavesialueet ym)
• Postituslistat
• Avaintunnukset
• Esitäytettyjen seurantalomakkeiden tulostusmahdollisuus
• Lupaan liittyvät pohjavesitiedot
• Luvan lopettamista koskevat tiedot

Viimeaikaisia Notto-järjestelmän kehittämistoimia
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Nottoon mahdollista tallentaa myös maa-aineslupaan 
liittyviä pohjaveden havaintopaikka- ja seurantatietoja
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NOTTO –näkymiä; yhteenvetotiedot
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NOTTO –näkymiä; lupakohtaiset tiedot



33

MAL 23a §:n mukaisten vuosi-ilmoitusten kattavuus 
vuosina 2014-2018

Lähde: Notto-järjestelmä



Nottoon liittyvät tiedustelut: maa-aineksenotto@ely-
keskus.fi

Lisätietoja www-sivuilta Maaaineslupa_tietojarjestelma_NOTTO

mailto:maa-aineksenotto@ely-keskus.fi
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Tietojarjestelmat/Maaaineslupa_tietojarjestelma_NOTTO(48902)
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