
NURMIJÄRVEN KUNNAN YLIJÄÄMÄMAIDEN VASTAANOTTOMAKSUT 2020  

1 §  Rakentamistoiminnasta syntyneiden puhtaiden ylijäämämassojen 
vastaanotosta kunta perii vastaanottomaksua tämän hinnaston 
mukaisesti.  

2 §  Käsittelymaksun on velvollinen maksamaan se, joka tuo rakentamisesta 
syntyneitä puhtaita maamassoja kunnan ylläpitämille ylijäämämaiden 
vastaanottopaikoille.  

3 §  Vastaanottomaksun perustana on kiinteiden maamassojen ja liejusaven 
osalta vastaanotettujen autokuormien lukumäärä ja koko sekä kivilouheen 
osalta vastaanotetut tonnit.  

4 § Ylijäämämaita vastaanotetaan ainoastaan Nurmijärven kunnan alueelta. 

5 §  Ylijäämämaalla tarkoitetaan tässä hinnastossa rakennustoiminnan 
yhteydessä irrotettuja ja siinä käyttämättä jääneitä puhtaita maa-aineksia, 
jotka eivät sisällä kantoja eivätkä suuria lohkareita ja jotka voidaan 
ympäristöluvan mukaisesti sijoittaa ylijäämämassojen sijoituspaikoille.  

6 §  Jos todetaan myöhemmin, että alueelle on tuotu pilaantunutta tai 
jätejakeita sisältävää maata, kohdistetaan niiden poisvientivelvoite ja  
-kustannukset maan tuojalle/rakentajalle/rakennuttajalle.  

7 §  Kulunvalvontatunniste on ajoneuvokohtainen. Tunnistimen väärinkäytöstä 
peritään 250,00 euroa / kerta (alv 0 %). Väärinkäytöksi katsotaan 
esimerkiksi väärän akselimäärän ilmoittaminen tai tunnisteen 
luovuttaminen edelleen toiselle ajoneuvolle. Toistuvista väärinkäytöksistä 
seuraa kuljetusyritykselle maankaatopaikan käytön estäminen 
määräajaksi.  

8 §  Mikäli kuorman tyhjentäminen joudutaan suorittamaan vastaanottopaikan 
konekalustolla, veloitetaan siitä kertamaksu (kuorman tyhjentämisen 
kertamaksu). Nurmijärven kunta ei vastaa kuorman irrotuksessa tai 
muussa koneella tehtävässä avustuksessa, kuten hinausavusta, 
mahdollisesti autoon kohdistuneista vahingoista. 
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9 § Vastaanottomaksut ajoneuvojen koon mukaisesti eri maalajeille 

 
Yritykset/yksityiset kunnan 
alueelta 

Kunnan omat 
työmaat 

Kiinteä maamassa 
Euroa/kuorma 
alv 0 % 

Euroa/kuorma 
sis. alv (24 %) 

Euroa/kuorma 
alv 0 % 

2-akselinen ja 
traktori 32,00 39,68 25,00 
3-akselinen 41,60 51,58 32,50 
4-akselinen 54,40 67,46 42,50 
5-akselinen 67,20 83,33 52,50 

6-7 akselinen tai 
puoliperä 112,00 138,88 87,50 
8-9 akselinen 144,00 178,56 112,50 
Liejusavi       
2-3 akselinen 83,20 103,17 65,00 
4 akselinen 108,80 134,91 85,00 
5 akselinen 134,40 166,66 105,00 

6-7 akselinen tai 
puoliperä 224,00 277,76 175,00 
8-9 akselinen 288,00 357,12 225,00 
Muut maksut       
Lumi 24,00 29,76 22,00 

Kivilouhe, koko < 1 
m euroa / tonni 3,40 4,22 2,80 
Kuorman tyhjennys 28,23 35,01 22,00 

Tunnisteen 
väärinkäyttö 250,00 310,00 250,00 

 


