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Laki
maa-aineslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maa-aineslain (555/1981) 13 §:n otsikko sekä 1 ja 3 momentti, 19 §:n otsik-

ko ja 1 momentti, 20 §:n 1 momentti, 20 b §:n 1 ja 2 momentti sekä 20 c §,
sellaisina kuin ne ovat, 13 §:n otsikko sekä 1 ja 3 momentti laissa 258/2017, 19 §:n ot-

sikko ja 1 momentti laissa 468/2005, 20 §:n 1 momentti laissa 977/2017 sekä 20 b §:n 1 ja 
2 momentti ja 20 c § laissa 424/2015, seuraavasti:

13 §
Lupahakemuksen tiedoksianto ja lupahakemuksesta tiedottaminen

Toimivaltaisen lupaviranomaisen on annettava maa-aineslupaa koskeva hakemus tie-
doksi julkisella kuulutuksella. Julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa 
(434/2003). Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen on mainitun lain 62 a §:ssä säädetystä 
poiketen kuitenkin oltava nähtävillä vähintään 30 päivää. Kuulutuksessa ja kuulutetuissa 
asiakirjoissa julkaistut henkilötiedoiksi katsottavat toiminnanharjoittajan nimi sekä otta-
misalueen sijaintipaikka ja kiinteistötiedot on mainitun lain 62 b §:ssä säädetystä poiketen 
poistettava verkkosivuilta päätöksen tultua lainvoimaiseksi. Tieto kuulutuksesta on jul-
kaistava toiminnan vaikutusalueen kunnissa. Kunnan ilmoituksista säädetään kuntalain 
(410/2015) 108 §:ssä. Tämän ohella kunnan on varattava ottamisalueen sisältävään kiin-
teistöön rajoittuvien kiinteistöjen ja muiden alueiden omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla 
kuulluiksi, paitsi milloin se on ilmeisen tarpeetonta. Lupahakemuksen tiedoksiannosta ja 
tiedottamisesta aiheutuneet kulut kuuluvat luvan hakijan maksettaviksi.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jos hakemus koskee ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa tar-

koitettua hanketta, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on varattava mahdolli-
suus lausunnon antamiseen hakemuksesta. Rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoi-
tuksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyi-
syyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kyseessä olevat ympäristövaikutukset ilme-
nevät, voi esittää mielipiteensä hakemuksesta.

19 §
Lupapäätöksen tiedoksianto ja lupapäätöksestä tiedottaminen

Lupaviranomaisen on annettava lupapäätös tiedoksi julkisella kuulutuksella. Julkisesta 
kuulutuksesta säädetään hallintolaissa. Sen lisäksi, mitä mainitun lain 62 a §:ssä säädetään 
kuulutuksen sisällöstä, lupapäätöstä koskevassa kuulutuksessa on mainittava myös pää-
töstä koskeva valitusaika. Kuulutuksessa ja kuulutetuissa asiakirjoissa julkaistut henkilö-
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tiedoiksi katsottavat toiminnanharjoittajan nimi sekä ottamisalueen sijaintipaikka ja kiin-
teistötiedot on mainitun lain 62 b §:ssä säädetystä poiketen poistettava viranomaisen verk-
kosivuilta sitten, kun luvanvarainen toiminta on päättynyt ja tämän lain 11 §:n nojalla lu-
pamääräyksissä annetut velvoitteet on täytetty. Tieto kuulutuksesta on julkaistava toimin-
nan vaikutusalueen kunnissa. Kunnan ilmoituksista säädetään kuntalain 108 §:ssä.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

20 §

Muutoksenhaku

Tämän lain nojalla annettuun viranomaisen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta
hallintotuomioistuimelta noudattaen, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa
laissa (808/2019) säädetään.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

20 b §

Kuuleminen maa-aineslupapäätöstä koskevan valituksen johdosta

Hallinto-oikeuden on annettava maa-aineslupapäätöstä koskeva luvan hakijan valitus
tiedoksi julkisella kuulutuksella, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta. Julkisesta kuulutukses-
ta säädetään hallintolaissa. Tieto kuulutuksesta on julkaistava toiminnan vaikutusalueen
kunnissa. Kunnan ilmoituksista säädetään kuntalain 108 §:ssä.

Hallinto-oikeuden on 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 kuulemisesta säädetään oi-
keudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

20 c §

Menettely muutoksenhakutuomioistuimessa

Hallinto-oikeuden on annettava maa-aineslupaa koskeva päätöksensä tiedoksi julkisel-
la kuulutuksella. Julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa. Tieto kuulutuksesta on
julkaistava toiminnan vaikutusalueen kunnissa. Kunnan ilmoituksista säädetään kuntalain
108 §:ssä.

Hallinto-oikeuden päätös on toimitettava valittajalle ja päätöksen jäljennös sitä pyytä-
neille asianosaisille sekä lupaa koskevassa asiassa toiminnanharjoittajalle, jollei tämä ole
valittajana. Jäljennös päätöksestä on lisäksi toimitettava kunnan valvontaviranomaiselle
sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.
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