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 Mäntsälän kunnan hallintosäännön 8 luvun 9 §:n mukaisesti tekninen ja 

elinvoimalautakunta vahvistaa palvelualueellaan taksat ja maksut. 
 
 Edellisen kerran taksat ja maksut on päivitetty teknisessä ja elinvoimalau-

takunnassa 9.11.2021 § 38 / 14.12.2021 § 56. 
 
 Vuodelle 2023 taksat ja maksut päivitetään liitteen mukaisesti. Arvonlisäve-

rollisiin taksoihin ja maksuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonli-
sävero. Taksat ja maksut ovat voimassa toistaiseksi. 
 

Valmistelija palvelualuejohtaja Mika Pynttäri, mika.pynttari@mantsala.fi 
 toimitilapäällikkö Soile Karhinen, soile.karhinen@mantsala.fi 
 kuntatekniikan päällikkö Sirpa Hämäläinen, sirpa.hamalainen@mantsala.fi 
 palvelupäällikkö Terhi Kerttula, terhi.kerttula@mantsala.fi 
 

 
Esittelijä Tekninen johtaja Pynttäri Mika 

 
Päätösehdotus Tekninen ja elinvoimalautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat taksat ja 

maksut vuodelle 2023. Taksat ja maksut ovat voimassa toistaiseksi 
1.1.2023 alkaen. Arvonlisäverovelvollisiin taksoihin ja maksuihin lisätään 
kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. 
 

Päätös Lautakunta päätti yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti sillä 
muutoksella, että maankaatopaikkamaksuissa määritellyt sora, hiekka ja 
louhe yms. vastaavat materiaalit voidaan toimittaa veloituksetta 
maankaatopaikalle. Maankaatopaikan hoitaja varmistaa maamateriaalin 
laadun. 

 
 
 Liite 1. Taksat ja maksut 1.1.2023 
 Liite 2. Taksat ja maksut 1.1.2023 (lautakunnan 25.10.2022 päätöksen 

mukainen taulukko) 
 

 
 
Liitteet 

number title2 
Liite 1 Tekniset palvelut taksat ja maksut 2023`_2 
Liite 2 Tekniset palvelut taksat ja maksut 2023 korjattu telin 

25.10.2022 päätöksen mukaiseksi 
 
  Otteen oikeaksi todistaa   
 
 Mäntsälässä 31.10.2022 
 
 
 Annukka Huisko-Moilanen 



MÄNTSÄLÄN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 
 
Tekninen ja elinvoimalautakunta § 117 25.10.2022 
 
 pöytäkirjanpitäjä 
 
 



 
MÄNTSÄLÄN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 
 
Tekninen ja elinvoimalautakunta § 117 25.10.2022 
 

 

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 117 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 

Oikaisuvaatimusoikeus 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

 

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 

 

• kunnan jäsen. 
 

Oikaisuvaatimusaika 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntsälän kunnan kirjaamoon määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy-
tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä ta-
vallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen pää-
töksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähet-
tämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päi-
vän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
  
Mäntsälän Tekninen ja elinvoimalautakunta 
Postiosoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä  
Käyntiosoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä  
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantsala.fi  
Puhelinnumero: 019 264 5000 (vaihde)   
 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 
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• päätös, johon haetaan oikaisua 

• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 

• millä perusteella oikaisua vaaditaan. 
 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, 
postiosoite ja puhelinnumero.  
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, 
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
 

Pöytäkirja 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntsälän 
kunnan kirjaamosta: kirjaamo@mantsala.fi 
 


