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MAA-AINESTEN KOTITARVEOTOSTA ILMOITETTAVA 
 
Maa-ainesten kotitarveotolla tarkoitetaan maa-ainesten, kuten hiekan ja soran, 
ottamista omalta maalta omaan tavanomaiseen käyttöön. Kotitarveottoon, joka liittyy 
asumiseen tai maa- ja metsätalouteen, ei tarvita maa-aineslain mukaista lupaa. 
Kotitarveottona voidaan pitää maa-ainesten ottoa esimerkiksi tilan omia 
rakennushankkeita, salaojituksia tai tilan teiden kunnossapitoa varten. Otosta on 
kuitenkin ilmoitettava kuntaan maa-ainesten ottoa valvovalle valvontaviranomaiselle, 
kun maa-aineksia on otettu tai aiotaan ottaa yli 500 m3. Maa-ainesten myyminen tai 
luovuttaminen vaatii aina maa-ainesluvan.  
 
Oulun seudun ympäristötoimi on kartoittanut maastossa kuluneen kesän aikana 
toimialueensa (Hailuoto, Liminka, Lumijoki, Kempele, Kiiminki, Muhos, Oulu, Oulunsalo ja 
Tyrnävä) kotitarveottoalueita. Kartoituksen jälkeen maanomistajilta on pyydetty tietoja 
havaituista ottopaikoista, oton laajuudesta ja maa-aineksen käyttökohteista.  
 
Maa-aineslain edellyttämiä ilmoituksia kotitarveotosta on tullut Oulun seudun 
ympäristötoimeen vaihtelevasti eri kuntien alueilta. Läheskään kaikista olemassa olevista 
ja ilmoitusvelvollisista alueista ei ilmoitusta ole tehty. 
 
Ottamistoiminnassa ja maisemoinnissa huomioitavaa  
Samoin kuin luvanvarainen maa-ainesten otto, myös kotitarveotto on järjestettävä siten, 
että ottamistoiminnan vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää 
mahdollisimman vähäiseksi. Otosta ei saa aiheutua vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin 
vältettävissä olevaa haittaa ympäristölle eikä asutukselle. Erityistä tarkkaavaisuutta on 
noudatettava etenkin pohjavesialueilla, jottei pohjaveden laatu pääse heikkenemään 
eikä veden määrä vaarantumaan. Pohjaveden pinnan yläpuolelle on jätettävä riittävä 
suojakerrospaksuus. Lisäksi on huomioitava muu lainsäädäntö, mm. luonnonsuojelulaki ja 
muinaismuistolaki. 
 
Maa-ainestenoton päätyttyä myös kotitarveottoalue tulee siistiä ja luiskata reunat 
turvallisiksi. Jälkihoitotöiden tekeminen ehkäisee usein myös epävirallisten 
kaatopaikkojen muodostumista vanhoille maa-ainestenottopaikoille.  
 
Tee kotitarveottoilmoitus 
Ilmoitus maa-ainesten kotitarveotosta tehdään ympäristötoimen verkkosivuilta löytyvällä 
lomakkeella: http://www.ouka.fi/ymparisto/ymparistonsuojelu/maaaine2.htm ”Ilmoitus maa-
aineksen kotitarveotosta”. Lomakkeessa kysytään kiinteistötietojen lisäksi mm. 
ottamisalueen laajuus ja otettavan aineksen käyttötarkoitus. Lomakkeen liitteeksi tulee 
liittää karttakopio, johon merkitään ottamispaikan sijainti. Kotitarveottoilmoitukset 
liitteineen toimitetaan Oulun seudun ympäristötoimeen osoitteella Oulun seudun 
ympäristötoimi, PL 34, 90015 Oulun kaupunki. 
 
Lisätietoja antavat ympäristötarkastajat:  
Maarit Kaakinen (08 5584 6791) ja Maija Jokiharju (08 5584 6769) 
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