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on
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oheisen

JÄRJESTETTÄVISTÄ

hinnaston

kokouksessaan

1. Tarkastus- ja valvontamaksu peritään luvassa määriteltyjen valvontakäyntien
lukumäärän perusteella
Maksuun sisältyy tarkastus- ja valvontamaksu, joka peritään luvassa määriteltyjen
valvontakäyntien lukumäärän perusteella. Maksu sisältää sekä liikenteenohjaussuunnitelman että opastussuunnitelman tarkastamisen. Mikäli kohteessa pitää
käydä useampia kertoja, kuin luvassa on määritelty, määritellään maksu ylimääräisen
valvontakäynnin hinnan perusteella.
veroton (€)
käyntiä 82,00

Luvan käsittelymaksu, ei
kohteessa
Tarkastus- ja valvontamaksu, yksi (1) 163,00
käynti kohteessa
Tarkastus- ja valvontamaksu, kaksi 245,00
(2) käyntiä kohteessa
Tarkastus- ja valvontamaksu, kolme 326,00
(3) käyntiä kohteessa

Ylimääräisestä valvontakäynnistä peritään erillinen maksu [€/käynti].
Ylimääräinen
valvontakäynti

veroton (€)
78,00

Tarkastus- ja valvontamaksu sekä ylimääräisestä valvontakäynnistä perittävä maksu
ovat verottomia viranomaismaksuja, joihin ei lisätä arvonlisäveroa.
Myönnetyn ja hakijan peruman luvan käsittelystä peritään tarkastus- ja valvontamaksu
(82,00 €).
2. Maksu yleisen alueen tilapäisestä rajaamisesta tapahtuma-alueeksi (pois
yleisestä käytöstä)
Alueen käyttömaksu on arvonlisäverollinen.
Maksuluokka I
Maksuluokkaan I kuuluvat kaikki rakennetut tai hoidossa olevat katu- ja viheralueet,
lukuun
ottamatta
kävelykeskustaa,
jonka
käytössä
noudatetaan
erillistä
käyttösuunnitelmaa.
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Alueen
käyttömaksu
alle 60 m2
61 - 120 m2
121 -240 m2
241 - 500 m2
501 - 5000 m2
yli 5001 m2

alv 0%
€/vrk
9,85

sis. alv 24 %,
€/vrk
12,22

16,80
25,25
36,49
56,18
280,90

20,83
31,31
45,25
69,67
348,31

Lutakon aukio, Sataman pysäköintialue ja sataman kärki
•

rakentamispäivä 180 €/vrk (sis. alv 24 %)

•

tapahtumapäivä 360 €/vrk (sis. alv 24 %).

Pysäköintialueen vuokran laskuttaa Jyväs-Parkki Oy.
Lounaispuisto
Tarkastus- ja valvontamaksu sekä alueen pinta-alaan perustuva vuokra peritään edellä
olevan mukaisesti (kohdat 1 ja 2). Laululavan sisätilan vuokrana peritään 90
euroa/tapahtuma (sisältää tilojen tarkastuksen ja tavanomaisen siivouksen tapahtuman
jälkeen).
Maksuluokka II
Rakentamattomat alueet. (Maankäytön alueet asemakaava alueella).
Alueen
käyttömaksu
alle 60 m2
61 - 120 m2
121 -240 m2
241 - 500 m2
501 - 5000 m2
yli 5001 m2

alv 0%
€/vrk
1,39
2,78
4,17
5,68
8,46
42,16

sis. alv 24 %,
€/vrk
1,72
3,45
5,17
7,04
10,49
52,28

Tapahtuma on pyrittävä rajaamaan mahdollisimman tiiviiksi, jotta yleiselle liikenteelle
aiheutuva haitta on mahdollisimman vähäinen.
3. Alle työpäivän (< 8 tuntia, alle 100 m2) kestävä yleisen alueen käyttö
Yhden päivän (alle 8 tuntia) kestävästä yleisen alueen (alle100 m2) käytöstä peritään
maksua 82,00 €/kerta (hinta on veroton viranomaismaksu). Tarkastus- ja
valvontamaksua ei peritä.
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