
Paikkatietopalvelujen hinnasto 2022 Voimassa 1.5.2022 alkaen

Asiakkaan aineisto

Paperikopiot ja paperitulosteet (pdf, jpg, tiff +muut formaatit)
- Hinnat aineiston koon mukaan, kts. erillinen kopiohinnasto

Muut työt tuntiveloituksen mukaan

Viranomaisaineisto veroton

hinta

verollinen

hinta

yksikkö

Paperikopiot ja paperitulosteet kunnan aineistosta

Valmiina oleva aineisto, paperi-, muovi- ja sähköinen (=pdf) aineisto:

- A4 (21*30 cm) 6,05 € 7,50 € kpl

- A3 (30*42 cm) 7,26 € 9,00 € kpl

- A2 (42*60 cm) 16,13 € 20,00 € kpl

- A1 (60*84 cm) 24,19 € 30,00 € kpl

- A0 (84*120 cm) 28,23 € 35,00 € kpl

Julkaisut, mustavalkoiset (esim. kaavaselostus, selvitykset) veroton

hinta

verollinen

hinta

yksikkö

- enintään 20 sivua 12,10 € 15,00 €

- 21 - 50 sivua 24,19 € 30,00 €

- 51 - 75 sivua 40,32 € 50,00 €

- 76 - 100 sivua 48,39 € 60,00 €

yli 100 sivua 64,52 80,00 €

Julkaisut, värilliset (esim. kaavaselostus, selvitykset) veroton

hinta

verollinen

hinta

yksikkö

- enintään 20 sivua 16,13 € 20,00 €

- 21 - 50 sivua 32,26 € 40,00 €

- 51 - 75 sivua 48,39 € 60,00 €

- 76 - 100 sivua 64,52 € 80,00 €

yli 100 sivua 80,65 € 100,00 €

Hintoihin lisätään lain määrittelemä arvonlisävero (viranomaistoiminta alv 0%)

Kunnassa käsiteltävien lupahakemusten liitekartat kunnan aineistosta sisältyvät lupien hintaan. Tällaisia lupia ovat mm.

rakennus-, poikkeamis-, maa-aines-, maisematyö- ja ympäristölupahakemus

Karttaote kunnan viranomaiskäyttöön, paperikopio

Paikkatietopalvelut päättää kunnan laatiman karttamateriaalin käyttöoikeuden luovuttamisesta. Menettelystä ja hinnasta

sovittava erikseen.

Julkaisulupa



Selvitykset, todistukset, maastomerkinnät veroton

hinta

verollinen

hinta

yksikkö

Todistusjäljennökset (maanmittauslaitoksen aineisto)
- rasitustodistus 18,00 € kpl alv 0%

- lainhuutotodistus 18,00 € kpl alv 0%

- kiinteistörekisteriote 18,00 € kpl alv 0%

Asemakaavan mukaisen rakennuspaikan maastoonmerkintä veroton

hinta

verollinen

hinta

yksikkö

- 1 paalu/ rajapiste
28,23 € 35,00 €

paalu/

rajapiste

- Maastoonmerkinnästä veloitetaan kuitenkin vähintään 100,00 € (sis alv)
80,65 € 100,00 €

Minimi

veloitus

Numeerinen kartta-aineisto veroton

hinta

verollinen

hinta

yksikkö

Numeerinen kartta-aineisto (dwg, dxf) sähköpostitse
- yksittäinen rakennuspaikka

* pohja- tai maastokartta, kaavatiedot, kunnallistekniikka
64,52 € 80,00 €

/rakennus-

paikka

- suuremmat alueet sopimuksen mukaan

Kiinteistövälitys veroton

hinta

verollinen

hinta

yksikkö

Kiinteistötiedot kiinteistönmyyntiä varten (kiinteistövälitys)
- yleis- tai asemakaava-alue

* kaavaote, merkinnät ja määräykset 32,26 € 40,00 € kpl

- lisäselvitykset tuntiveloituksen mukaan, minimilaskutus 1 h (ks.henkilöstön

tuntiveloitus)

Toimitus- ja käsittelykulut veroton

hinta

verollinen

hinta

yksikkö

Aineiston toimitus asiakkaalle
- posti (hintaan sisältyy postituskulut) 8,06 € 10,00 € kpl

Henkilöstön tuntiveloitus, minimilaskutus 1 h veroton

hinta

verollinen

hinta (alv

24%)

yksikkö

ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö esim. insinöörit (DI ja yamk)
96,77 € 120,00 € h

alemman korkeakoulututkinnon tai opistoasteen suorittanut henkilö (ns.

kolmannen asteen koulutus) esim. insinöörit ja teknikot 80,65 € 100,00 € h

toisen asteen koulutuksen suorittanut henkilö ja muut, esim. kartoittaja, avustaja
56,45 € 70,00 € h

Pohjakartan hyväksyminen veroton

hinta

verollinen

hinta

yksikkö

Asemakaavan pohjakartan hyväksymisestä peritään 450,00 euron perusmaksu

ja ranta-asemakaavan pohjakartan hyväksymisestä 300,00 euron perusmaksu.

Kummassakin tapauksessa perusmaksuun lisätään kaavan pohjakartan pinta-

alan mukainen maksu. Pinta-alamaksu on 30,00 euroa jokaiselta alkavalta 10

hehtaarilta aina 500 hehtaariin asti. Mikäli pohjakartan pinta-ala ylittää 500

hehtaaria peritään edellisten lisäksi lisämaksu, joka on 60,00 euroa jokaiselta

alkavalta 200 hehtaarilta. Täydennyskartoituksen hyväksymisestä velotaan 80%

edellä mainituista maksuista

Asemakaavan pohjakartan hyväksyminen: perusmaksu 450,00 € alv 0%

Ranta-asemakaavan pohjakartan hyväksyminen; perusmaksu 300,00 € alv 0%

Kaavan pohjakartan hyväksyminen; pinta-alakorvaus / 10 ha 30,00 € alv 0%

Kaavan pohjakartan hyväksyminen; pinta-alakorvaus / 200 ha 60,00 € alv 0%

Asemakaavan pohjakartan täydentämisen hyväksyminen: perusmaksu 360,00 € alv 0%

Ranta-asemakaavan pohjakartan täyd. hyväksyminen; perusmaksu 240,00 € alv 0%

Täydennyskart. hyväksyminen pinta-alakorvaus / 10 ha 24,00 € alv 0%

Täydennyskart. hyväksyminen pinta-alakorvaus / 200 ha 48,00 € alv 0%



Skannauspalvelut ja skannatun aineiston toimittaminen
Hintoihin lisätään lain määrittelemä arvonlisävero

Asiakkaan omien aineistojen skannaaminen

Sivujen määrä
kpl

veroton hinta
€

Verollinen
hinta €

A3 ja A4 1-10 16,13 20,00
- tiff, pdf 11-20 24,19 30,00

21-50 32,26 40,00
51 - 60,48 75,00

suuremmat koot (=suurkuvaskanneri)
ensimmäinen kappale 24,19 30,00
seuraavat / kpl 12,10 15,00
- tiff, pdf, jpg yms.

Hinnat sisältävät aineiston skannaamisen/tallentamisen yhdeksi tiedostoksi,
aineiston lähettämisen sähköpostitse tai asiakkaan tallennusvälineeseen.
Tiedostojen erillisestä muokkaamisesta peritään henkilöstön tuntiveloituksen mukaan.
Minimiveloitus 0,5h.

Valmiiksi skannattujen dokumenttien toimittaminen asiakkaalle
Toimitus vain sähköpostitse tai tiedostonjakopalvelun kautta
esim. rakennuslupa- ja erityissuunnitelmapiirustukset, asemakaavatiedot, yms.

Tiedoston toimitus

veroton hinta
€

verollinen hinta
€

Ensimmäinen 12,10 15,00
seuraavat/ kpl 4,03 5,00

Hinnat sisältävät aineiston toimittamisen sähköpostitse tai tiedostonjakopalvelun kautta
Muut mahdolliset tiedostojen muokkaamiset, koostamiset tai muut ylimääräiset työt
veloitetaan henkilöstön tuntiveloituksen mukaan. Minimiveloitus 0,5h

Kopiohinnasto

Tulosteen koko

veroton hinta
€ / kpl

verollinen hinta
€ / kpl

A4 ( 21x30 cm) 6,05 7,50
A3 (30x42 cm) 7,26 9,00
A2 (42x60 cm) 16,13 20,00
A1 (60x84 cm) 24,19 30,00
A0 (84x120 cm) 28,23 35,00
30x60 8,06 10,00
30x80 12,10 15,00
30x100 14,52 18,00
30x120 16,13 20,00
60x60 20,16 25,00
60x80 24,19 30,00
60x100 32,26 40,00
60x120 36,29 45,00
Suuremmat koot sopimuksen mukaan


