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KAAVOITUKSEN JA MITTAUKSEN TULOSALUEEN PALVELUHINNASTO 
 
Hyväksytty  Tekninen lautakunta 15.12.2015 § 91   
Voimaantulo   1.2.2016 
 
Hinnat ilmoitettu alv 0 %. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. 
 

1§ Tilauksesta tehtävät maastomittaustyöt sekä selvitykset 
 

Maksu määräytyy tehtävään käytetyn työajan mukaan. 
 

 €/h (alv 0%)  

Paikkatietokäsittelijä/ 
Mittausryhmä 1 henkilö 
kiinteistörekisterinhoitaja 36,29 

Mittausryhmä 2 henkilöä 72,58  

 
Minimiveloitusaika on 0,5 tuntia. 
Matkustusaika sisältyy veloitettavaan työaikaan. Työaikakorvauksen lisäksi peritään tarvike 
ja matkakustannukset. 
Kaupungin yhteistyökumppanien jatkuvaa tarvetta varten tehtävien töiden hinnoittelu 
sovitaan erikseen. 

 
2§ Kartta-aineistojen graafiset ja digitaaliset tuotteet 

 
Tulosteet ja kopiot paperille 
 

 €/kpl (alv 0%) 

A4 4,84 

A3 (2xA4) 7,26  

A2 (4xA4) 12,90  

A1 (8xA4) 19,35  

A0 (16xA4) 29,03  

3xA4 (65 cm) 9,68 

5xA4 (85 cm) 14,52 

6xA4 (105 cm) 16,13 

7xA4 (130 cm) 17,74 

 
Seuraavat tulosteet/kopiot samasta aineistosta 50 % ensimmäisen hinnasta. 

 
Skannauspalvelut 

 
Tekniset piirustukset ja kartat mustavalkoisina. 
 

Koko -A3 A3 – A1 A1 – A0 A0 - 

€/kpl 5,00 10,00 20 30 

 
Skannauksen yhteydessä tehtävät oikaisu- ja muut editointityöt laskutetaan kohdan 1 
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mukaisesti 
 

 
Digitaaliset kartta-aineistot tiedostona 
 

 € ( alv 0%)  

Käsittelymaksu/tilaus 36,29 

Aineistomaksu/ha 6,45 

 
Aineistot saatavissa kaupungin ylläpitämissä formaateissa. 
Tiedostokopioiden myyntihinnat sisältävät käyttöoikeuden korvauksen. 
Julkaisuoikeuden hinta sovitaan tapauskohtaisesti. 

 
 

3§ Ranta-asemakaavan pohjakartan hyväksyminen 
 

Perusmaksu 250 € jonka lisäksi pinta-alan mukainen maksu joka on 30 € jokaiselta 
alkavalta 10 hehtaarilta aina 500 hehtaariin saakka. Mikäli pinta-ala ylittää 500 ha, peritään 
edellisten lisäksi 60 € lisämaksu jokaiselta alkavalta 200 hehtaarilta. 
 
Mikäli täydennyskartoitus hyväksytään pohjakartaksi, alennetaan edellä mainittuja maksuja 
25 %. 

 
4§ Todistus ja lausunto 

 
Etuostolain mukainen todistus sekä muu kaavoitus- ja mittaustoimen toimialaan kuuluva tai 
erikseen määrätystä tehtävästä annettu todistus tai lausunto 16,00 €. 

 
5§ Otteet ja todistukset 

 
Otteet kiinteistötietojärjestelmästä 

Kiinteistötietojärjestelmän otteista peritään kulloinkin voimassaolevan Maa- ja 
metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja 
tietopalveluista perittävistä maksuista -asetuksen mukaisesti (asetus 278/2005). 

 
Otteet lainhuudatus- ja kiinnitysrekisteristä sekä kaupanvahvistajan palkkio 

Kulloinkin voimassaolevan Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kiinteistöjen 
kirjaamisasioiden maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja 
korvauksista –asetuksen mukaisesti. 

 


