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1 § Yleistä 

Maa-aineslain mukaista maa-ainesten ottamista koskevan hakemuksen käsittelystä ja suunnitel-

man tarkastamisesta, maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelystä sekä toiminnan 

valvonnasta ja muista viranomaistehtävistä peritään käsittelymaksu tämän taksan mukaisesti maa-

aineslain (555/1981) 23 §:n sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 145 §:n nojalla. 

2 § Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastusmaksu 

Tarkastusmaksu muodostuu ottamisaluekohtaisesta perusmaksusta sekä hankkeen laajuuden mu-

kaisesta maksusta, joka määräytyy hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-aineksen laskennalli-

sen tilavuuden (m3, kiintokuutiometri) sekä ottamisalueen pinta-alan mukaan. 

Luvan hakijan on suoritettava Porvoon kaupungin maa-aineslupaviranomaiselle hakemuksen käsit-

telystä seuraavat maksut: 

2.1 Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastaminen 
(MAL 4 a §)  

- suunnitelmaa kohti     265 euroa 
- ja ottamisalueen pinta-alan mukaan   320 euroa/ha 
- sekä hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän tilavuuden  

mukaan     0,01 euroa/m3 
- maksu kuitenkin vähintään perusmaksu   1200 euroa 

 
Tarkastusmaksua määrättäessä hakemuksessa otettavaksi esitetystä maa-ainesten määrästä, ote-

taan 500 000 m3:n ylittävältä osalta huomioon 50 %. 

 

2.2 Yhteiskäsittelyssä ratkaistavan ympäristölupahakemuksen 
käsittelymaksu (YSL 47a §) ja ympäristönsuojelulain 9 luvun mu-
kainen luvan voimassaolo ja luvan muuttaminen sekä toiminnan 
lopettaminen (89 §, 90 §, 91 §, 92 §) 

Maa-aineslain 4 a §:n mukaisesta maa-ainesluvan ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelystä 

peritään maa-aineslupahakemuksesta 2.1 kohdan maksu ja ympäristöluvan osuutena 50 % toimin-

nan ympäristönsuojelulain mukaisen taksan maksusta. (MAL 4 a §, YSL 47a §) 

 

Ympäristöluvan muuttamisesta (YSL 89 §, YSL 90 §), ympäristölupamääräyksen määräajan piden-

tämisestä (YSL 91 §), ympäristöluvan selventämisestä (YSL 92 §) sekä kirjallista lausumaa (YSL 

92 §) koskevista päätöksistä peritään maksu toiminnan ympäristönsuojelulain mukaisen taksan 

mukaisesti. 
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2.3 Ottamissuunnitelman muutos 

Ottamissuunnitelman muutos siltä osin kuin se koskee voimassa olevan ottamisluvan mukaista 

aluetta ja ylittää aikaisemmassa luvassa otettavaksi myönnetyn maa-ainesmäärän 

 

- muutosta kohti      265 euroa 
- sekä lisäksi hakemuksessa esitetyn aikaisemman luvan ylittävän  

maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan    0,01 euroa/m3 
- maksu kuitenkin vähintään perusmaksu   750 euroa 

 
Tarkastusmaksua määrättäessä hakemuksessa otettavaksi esitetystä maa-ainesten määrästä, ote-

taan 500 000 m3:n ylittävältä osalta huomioon 50 %. 

 
Poikkeaminen lupapäätöksessä hyväksytystä ottamissuunnitelmasta tai lupamääräyksistä maa-
aineslain 16 § 2 momentin perusteella, maksu poikkeamista kohti 750 euroa. Mikäli asian käsitte-
lyn vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä vähäisempi, voidaan käsittelymaksu mää-
rätä 50 % pienemmäksi. 
 

2.4 Vähäinen hanke (MAL 5 §) 

 
Laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen hanke, josta ei tarvitse laatia erillistä ottamissuunnitel-

maa 750 euroa. Mikäli asian käsittelyn vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä vähäi-

sempi, voidaan käsittelymaksu määrätä 50 % pienemmäksi. 

 

2.5 Hakemuksen hylkääminen, peruminen tai tutkimatta jättämi-
nen 

 

Mikäli lupahakemus hylätään (kielteinen päätös), peritään tämän taksan kohdan 2.1. mukaisesta 

maksusta 60 %, kuitenkin vähintään 265 euroa, sekä mahdolliset kuulemisesta aiheutuneet kus-

tannukset. 

 

Mikäli lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin ottamissuunnitelman tarkasta-

miseksi ja luvanhakija peruuttaa lupahakemuksensa kirjallisesti ennen päätöksentekoa, peritään 

toimenpiteitä vastaava osuus maksusta sekä mahdolliset lehti-ilmoituksesta aiheutuneet kustan-

nukset. 

 

Mikäli luvanhakija peruuttaa hakemuksensa ennen kuin lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin 

toimenpiteisiin ottamissuunnitelman tarkastamiseksi, maksua ei peritä. 

 

Jos luvansaaja luopuu maa-ainesten ottamisesta aloittamatta sitä tai luvan voimassa ollessa, tar-
kastusmaksua ei palauteta. 
 

Jos lupa peruutetaan tai lupamääräyksiä muutetaan maa-aineslain 16 §:n 2 kohdan perusteella, 

lupaviranomainen voi palauttaa peritystä tarkastusmaksusta ottamatta jäävään maa-ainesmäärän 

tilavuutta vastaavan osan. 
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2.6 Luvan voimassaoloajan jatkaminen (MAL 10 §) 

Jos ottamisluvan voimassaoloaikaa hakemuksesta jatketaan (maa-aineslain 10 § 3 momentti), pe-

ritään lupahakemukseen liittyvän ottamissuunnitelman tarkastamisesta vähintään 10 % kohdan 2.1 

mukaisesta maksusta, kuitenkin vähintään 750 euroa edellyttäen, ettei jatkoajan myöntäminen 

vaadi kyseisen suunnitelman muuttamista. Mikäli asian käsittelyn vaatima työmäärä on merkittä-

västi keskimääräistä vähäisempi, voidaan käsittelymaksu määrätä 50 % pienemmäksi. 

 

Mikäli kyse on laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäisestä hankkeesta, josta päätetään muiden 

asiakirjojen pohjalta ilman erillistä ottamissuunnitelmaa, peritään hakemuksen tarkastamisesta 265 

euroa. 

 

2.7 Lainvoimaa vailla olevan päätöksen noudattaminen (MAL 21 
§ ja YSL 199 §) 

 
Maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista oikeutta aloittaa ottotoiminta muu-
toksenhausta huolimatta koskevan asian ja vakuuden käsittelystä pääasian yhteydessä peritään 
110 euron lisämaksu.  
 
Maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista oikeutta aloittaa ottotoiminta muu-
toksenhausta huolimatta koskevan erikseen tehdyn hakemuksen ja vakuuden käsittelystä peritään 
220 euron lisämaksu.  
 
Yhteiskäsittelyssä annettavan luvan vakuuden hyväksyttävyyden arvioinnissa sovelletaan erikseen 
molempien lakien aineellisia säännöksiä. Yhteiskäsittelyssä annettavan luvan tilanteessa hyväksyt-
tävän vakuuden tulee kattaa sekä maa-aineslain että ympäristönsuojelulain mukaiset edellytykset. 
Vakuus määrätään aina tapauskohtaisesti. 
 

2.8 Tarkastusmaksun määrääminen korotettuna  

Luvattomasta maa-ainesten ottamisesta, johon jälkikäteen haetaan lupaa, peritään kohdan 2.1. 
mukainen tarkastusmaksu kaksinkertaisena. 
 

2.9 Tarkastusmaksun määrääminen alennettuna 

Lupaviranomainen voi erityisistä syistä alentaa tarkastusmaksua tai luopua siitä kokonaan. Erityi-
nen syy voi olla lähinnä vanhan soranottopaikan siistiminen/maisemointi. 
 

2.10 Tarkastusmaksun maksaminen 

Hakijan on suoritettava 1 §:ssä tarkoitettu maksu ennen päätöksen antamista. Mikäli maksua ei 
suoriteta määräajassa, erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa korkolain mukaan. 
 

3 § Valvontamaksu (MAL 4 a § ja YSL 47 a §) 

Maa-aineslupien ja yhteiskäsittelylupien valvonnan toteutuksessa noudatetaan hyväksytyssä val-
vontasuunnitelmassa esitettyjä periaatteita. Suunnitelman mukaisissa toiminnan määräaikaistar-
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kastuksissa (alkutarkastus, vuosittaiset määräaikaistarkastukset ja lopputarkastus) ja muissa toi-
mintaan liittyvissä valvontatarkastuksissa noudatetaan tässä taksassa määrättyjä valvontamak-
suja. 
 
Luvanhaltijan on suoritettava ottamisen sekä maa-aineslain 4 a §:ssä ja ympäristönsuojelulain 47 a 
§:ssä tarkoitetun yhteisen luvan valvonnasta Porvoon kaupungin maa-ainesvalvontaviranomaiselle 
vuosittain luvan voimassaoloajan tai jälkitöiden hyväksymiseen saakka seuraavat maksut: 
 

3.1 Valvontamaksu ja sen määräytyminen 

Ennen maa-ainesten oton aloittamista pidettävästä aloituskokouksesta peritään valvontamaksuna 
220 euroa. Maa-aineksen otto katsotaan aloitetuksi silloin, kun ottoalueella ryhdytään pintamaiden 
poistoon tai muuhun vastaavaan valmistelevaan työhön. 
 
Maa-ainesten oton aloittamisen jälkeen  
 

- lupapäätöksessä otettavaksi myönnetyn vuotuisen  
maa-ainesten määrän mukaan    0,02 euroa/m3 

- sekä ottoalueen pinta-alan mukaan    85 euroa/ha 
- kuitenkin vähintään perusmaksu    220 euroa 

 
Mikäli lupapäätöksessä otettavaksi myönnetty vuotuinen maa-ainesten ottamismäärä ylittää  
50 000 m3, otetaan 50 000 m3 ylittävältä maa-ainesten määrän osalta huomioon 50 % vuotuista 
valvontamaksua määrättäessä. 
 
Mikäli lupapäätöksessä otettavaksi myönnetty vuotuinen maa-ainesten ottamismäärä ylittää  
100 000 m3, otetaan vuotuisesta valvontamaksusta huomioon 70 % maksua määrättäessä. Mikäli 
lupapäätöksessä ei ole esitetty vuotuisia maa-ainesten ottamismääriä, jaetaan valvontamaksua 
määrättäessä otettava maa-ainesten kokonaismäärä luvan voimassaoloajan vuosien määrällä ja 
käytetään näin saatua keskiarvoa vuotuisen valvontamaksun määräämisen perusteena. 
 
Mikäli lupahakemuksessa on esitetty ottotoiminnalle vaiheistus ja eri ottovaiheiden pinta-alat, peri-
tään vuotuinen valvontamaksu käynnissä olevan vaiheen mukaisen ottoalueen pinta-alan mukaan. 
Mikäli oton vaiheistusta ei ole esitetty, peritään vuotuinen valvontamaksu koko ottoalueen pinta-
alan mukaan. 
 
Mikäli lupa on voimassa vain osan vuotta, peritään kyseiseltä vuodelta vain sitä vastaava osuus 
otettavaksi sallitun maa-ainesmäärän mukaisesta vuotuisesta valvontamaksusta. Mikäli ottamis-
määrä ylitetään, tulee toimia kohdan 3.4 mukaisesti. 
 
Valvontamaksu määrätään kunakin vuonna maksun määräämishetkellä voimassa olevien maksu-
perusteiden mukaisesti.  
 

3.2 Valvontamaksun maksaminen 

Luvanhaltija on velvollinen maksamaan ensimmäisen vuotuisen valvontamaksun ennen ottamistoi-
mintaan ryhtymistä ja seuraavat valvontamaksut kaupungin lähettämän laskun perusteella kunkin 
vuoden maaliskuun loppuun mennessä. 
 
Erityisestä syystä maa-aineslupaviranomainen voi hakemuksesta päättää, että valvontamaksu pe-
ritään vuosittain kunakin vuonna otetun maa-ainesmäärän mukaan jälkikäteen. Tällöin luvanhalti-
jan on ilmoitettava ennen ottamistoimintaan ryhtymistään valvontaviranomaiselle ottamisen alka-
misajankohta, kesto ja arvio otettavasta maa-ainesmäärästä. 
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3.3 Valvontamaksun alentaminen tai perimättä jättäminen 

Mikäli maa-ainesten ottamisalueen jälkihoito suoritetaan vaiheittaisesti, voidaan valvontaviranomai-
sen päätöksellä alentaa valvontamaksua samassa suhteessa kuin alueen jälkihoito on hyväksyttä-
västi toteutettu. Päätökset valvontamaksun alentamisesta tehdään kerran vuodessa siten, että 
alennettu maksu huomioidaan seuraavan vuoden alusta lukien. 
 
Mikäli maa-ainesten ottoa ei ole luvan voimassaolosta huolimatta aloitettu, peritään vuotuisena val-
vontamaksuna perusmaksu 220 euroa.  
 
Mikäli luvanhaltija ilmoittaa kirjallisesti valvontaviranomaiselle ennen vuotuisen valvontamaksun 
määräämistä, ettei maa-aineksia ko. vuonna oteta, peritään luvanhaltijalta valvontamaksuna perus-
maksu 220 euroa. 
 
Mikäli luvanhaltija ennen lupa-ajan päättymistä ilmoittaa lopettaneensa kokonaan lupapäätöksessä 
tarkoitetun maa-ainesten oton, lupaan liittyvät velvoitteet ovat tulleet täytetyiksi ja viranomainen on 
lopputarkastanut ottoalueen, ei valvontamaksuja ko. vuoden jälkeisiltä vuosilta peritä. 
 
Mikäli lupa peruutetaan maa-aineslain 16 §:n perusteella, ei valvontamaksuja ko. vuoden jälkeisiltä 
vuosilta peritä edellyttäen, että lupaan liittyvät velvoitteet ovat tulleet täytetyiksi otetulta osalta. Lu-
pavelvoitteiden loppuunsaattamisen valvonnasta aiheutuneet kustannukset kuitenkin peritään. 
 

3.4 Valvontamaksu vuotuisen ottomäärän ylityksestä  

Mikäli vuotuinen myönnetty ottamismäärä ylitetään, luvanhaltijan/ottajan on ilmoitettava ylityksestä 
kirjallisesti maa-aineslain valvontaviranomaiselle ja kaupungilla on oikeus periä ylityksen osuus 
valvontamaksusta heti. Vastaava oikeus kaupungilla on, jos maa-aineksia otetaan 2.4 kohdassa 
tarkoitetun ilmoituksen vastaisesti. 
 

3.5 Korotettu valvontamaksu 

Valvontamaksu peritään 50 prosentilla korotettuna, jos valvontatehtävät johtuvat luvanvastai-
sesta toimenpiteestä tai siitä, että luvan haltija on muutoin laiminlyönyt hänelle kuuluvat velvollisuu-
det. 
 
Mikäli valvonta aiheuttaa erityistoimia, kuten ylimääräisiä tarkastuksia tai mittauksia, niistä aiheutu-
vat valvontakulut voidaan periä kunnalle aiheutuneiden todellisten kustannusten mukaan. Nämä 
kustannukset voidaan periä välittömästi. 
 
Valvonnan suorittamiseksi tehdystä tarkastuksesta peritään 220 euroa. 
Tarkkailusuunnitelman käsittelystä ja hyväksymisestä peritään 400 euroa 
 

3.6 Lainvastainen kotitarveotto 

Jos valvontaviranomainen ryhtyy tarkastus-, keskeyttämis- tai muihin toimenpiteisiin lainvastaisen 
kotitarveoton takia, peritään aiheutuneet kulut noudattaen tätä taksaa soveltuvin osin 
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4 § Kuuleminen (MAL 13 §, MAL 4 a §, YSL 44 §) 
 
Maa-aineslain 13 §:n mukaisesta ja yhteiskäsittelylupahakemusta koskevasta lehti-ilmoituksesta 

aiheutuneet kulut peritään todellisten kustannusten mukaisina hakijalta. Muut kuulemiskustannuk-

set sisältyvät 2 kohdan tarkastusmaksuun.  

5 § Vakuudet (MAL 11 § ja 12 §, YSL 61 §) 
 

Vakuuden antamisesta säädetään maa-aineslain 11 ja 12 §:ssä sekä ympäristönsuojelulain 61 

§:ssä. Lupamääräysten noudattamiseksi hakijan on annettava hyväksyttävä vakuus ennen ottamis-

toiminnan aloittamista. 

 

Vakuudeksi hyväksytään vakavaraisen kotimaisen rahoituslaitoksen pankkitakaus, takaussitoumus 

tai talletustodistus. Talletustodistus hyväksytään, mikäli siitä annetaan samanaikaisesti tilinomista-

jan allekirjoittama panttaussitoumus ja rahoituslaitoksen allekirjoittama kuittaamattomuustodistus. 

 

Vakuuden on oltava voimassa 12 kk luvan päättymisen jälkeen. Vakuuden määrän perusteena on 

lupaan sisältyvästä maisemointi- ja muista jälkihoitotöistä työstä aiheutuvat kustannukset sekä lu-

pien yhteiskäsittelyssä lisäksi ympäristön ennalleen saattamisesta aiheutuvat kustannukset ta-

pauksessa, että lupapäätös kumotaan tai lupamääräyksiä muutetaan. Jollei kaupunki ole muutoin 

erikseen päättänyt tai tarkempaa tai muuta perustetta ole esitetty, määrätään vakuuden määrä pe-

rustason hankkeessa seuraavasti: 

 

- Louhinta 5500 euroa/ha sekä 0,084 euroa/kiintokuutiometri 

- Kaivutyö sora- ja hiekka-alueilla 4500 euroa/ha sekä 0,084 euroa/kiintokuutiometri 

- pohjavesialueella ja yli 5 metrin syvyisillä louhinta-alueilla vakuuden määrä on 1,5 kertaa 

suurempi 

 

Otettavaksi sallitun maa-aineksen tilavuutena pidetään maa-aineksen luonnontilaista tilavuutta 

(kiintokuutiometri) kuitenkin siten, että yli 500 000 m3 osalta otetaan huomioon vain 50 % 

 

Lupa- ja valvontaviranomainen voi suurentaa vakuuden määrää 30 % - 50 % vaativien tai erityisen 

vaativien olosuhteiden perusteella. 

 

Vakuuden määrä tarkistetaan tarvittaessa. Tarkistamista koskeva kohta kirjataan lupamääräyksiin. 

 

Vakuus voidaan hyväksyä hakemuksessa esitetyn kokonaispinta-alan mukaan tai hakijan esityk-

sestä osa-alueelle. Mikäli vakuus hyväksytään osa-alueelle, on tämä alue maisemoitava lupaehto-

jen mukaisesti ja jälkihoitotyöt hyväksyttävä ennen vakuuden siirtämistä seuraavalle osa-alueelle. 

 

Vakuuden hyväksymisestä ja vaihtamisesta/muuttamisesta peritään 55 euroa/vakuus 

 

6 § Pakkokeinopäätökset (MAL 14 §, 15 §, YSL 175 §, 181-
182 §, 184 §,UhkasakkoL 10 §, 15 §) 

- Valvontaviranomaisen tai sen määräämän viranhaltijan ottamisen keskeyttämispäätös 

(MAL 15 §, YSL 181-182 §) 110 euroa 
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- Valvontaviranomaisen päätös velvoitteiden noudattamisesta (MAL 14 §, YSL 175 §) 265 

euroa 

- Uhkasakon tai teettämisuhan asettamispäätös (MAL 14 §, YSL 175 §, YSL 184 §) 265 eu-

roa 

- Uhkasakon tai teettämisuhan tuomitsemispäätös (UhkasakkoL 10 §) 265 euroa 

- Teettämisuhan täytäntöönpanopäätös (UhkasakkoL 15 §) 265 euroa 

 

7 § Luvan velvoitteista vapauttaminen (MAL 13 a§) 
 
 
Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen on siirretty lupaa muuttamatta toiselle ja lu-
van haltija vapautetaan hakemuksesta lupaan liittyvistä velvoitteista sekä hyväksytään hänen tilal-
leen toinen, peritään velvoitteista vapautetulta 220 euroa. 
 
Mikäli maa-aineslain 12 §:n mukainen vakuus vaaditaan uudelta luvanhaltijalta, peritään häneltä 5 
§:n mukainen maksu. 
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8 § Maksuperusteet sekä maksusta, maksun palauttami-
sesta ja poikkeuksesta päättäminen 

Otettavan maa-aineksen tilavuutena pidetään maksuja määrättäessä maa-aineksen luonnonva-
raista tilavuutta (kiintokuutiometrimäärää). Mikäli valvontamaksu peritään jälkikäteen, muunnetaan 
irtokuutiometrit kiintokuutiometreiksi jakamalla määrät seuraavilla muuntoluvuilla: 
 

- sora 1,3 
- hiekka 1,3 
- louhe 1,8 
- savi 1,6 
- multa 1,4 

 
Maksuperusteet ovat yhtäläiset kaikille maa-aineslain mukaan luvanvaraisille maa-aineksille. 
 
Maksusta, maksun palauttamisesta ja maksun alentamisesta päättää maa-aineslupa- tai valvonta-
viranomainen tai ao. viranomaisen määräämä viranhaltija pääasiaa koskevassa päätöksessä. Mi-
käli pääasiassa ei anneta päätöstä, mahdollisesta maksusta päättää ympäristönsuojelupäällikkö.  
 
Mikäli hakija ei suorita tarkastus- tai valvontamaksua määräajassa, erääntyneelle maksulle on suo-
ritettava korkoa korkolain (633/1982) mukaan.  
 
Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu; voidaan se periä 
ulosottotoimina ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen 
täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään. 
 
Maksuihin sisältyy asiakirjojen lunastusmaksu.  
 
Taksan mukaisia maksuja määrättäessä otetaan huomioon toimenpiteen laajuus, vaativuus ja vi-
ranomaisten käyttämä aika ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Tämän perusteella maksua voidaan 
hankkeen vaativuuden mukaan laskea tai korottaa, mikäli toimenpide olennaisesti poikkeaa keski-
määräisestä tasosta. 
 
Vaatimaton hanke, maksua alennetaan 20 – 50 % 
Vaativa hanke, maksua korotetaan 20 - 50 % 
Erittäin vaativa hanke, maksua korotetaan 50-100 % 
 
Tarkastusmaksu määrätään maksun määräämishetkellä voimassa olevan taksan mukaan. Valvon-
tamaksu määrätään ensimmäisen kerran maksun määräämishetkellä voimassa olevan taksan mu-
kaan ja sen jälkeen sitä tarkistetaan vuosittain kunakin vuonna valvontamaksun määräämishetkellä 
voimassa olevan taksan mukaan. 
 
Palautuksen määrä lasketaan maksun määräämishetkellä voimassa olleen taksan mukaan. 
 

9 § Taksan hyväksyminen ja voimaantulo 

Nämä maksuperusteet ovat Porvoon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymät 
20.9.2016 § 109 ja tulevat voimaan muutoksenhausta huolimatta 1. päivästä lokakuuta 2016 al-
kaen. Taksan 3 §:n maa-ainesluvan valvontamaksut tulevat kuitenkin voimaan 1.1.2017 alkaen. 
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Asioiden käsittelystä, jotka ovat tulleet vireille ja joista on kuulutettu tai asiasta on muutoin annettu 

tieto asianosaiselle ennen nyt määrätyn maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksan voimaan-

tuloa, peritään käsittelymaksu asian vireille tulon aikana voimassa olleen taksan mukaisesti. 


