
   

    

   

TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ -TOIMEN ERÄISTÄ VIRANHALTIJAPÄÄ-
TÖKSISTÄ JA PALVELUISTA SUORITETTAVAT MAKSUT  

Taksa on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.12.2014 § 102 

Voimaantulopäivä 1.1.2015 

__________________________________________________________________________

1. KARTTATULOSTEET JA KOPIOT  

Kunnan omasta viranomaiskartta-aineistosta tehdyt, päivätyt ja oikeaksi todistetut tulosteet, alv 0 

%. Tulosteet toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse ja vain eri tilauksesta paperisena. 

A4 A3 A2 
epävirallinen 5,00 6,75 10,50   

oikeaksi todistettu. 11,00 13,00 16,70   

      

      

63  cm 84 cm 105 cm 126 cm 147 cm 
30 cm  epävirall. 7,40 7,90 9,50 9,70 11,60 

30 cm  oikeaksi tod. 13,50 14,00 15,10 15,50 17,70 

60 cm  epävirallinen 12,40 14,50 16,70 19,00 21,20 

60 cm  oikeaksi tod. 18,40 20,60 22,90 25,00 27,40 

90 cm  epävirall. - 17,90 21,20 23,50 25,70 

90 cm  oikeaksi tod. - 24,00 27,40 29,60 31,80 

Asiakkaan omasta asiakirjasta otettavat tulosteet (skannaus, paperituloste)  alv 24 % 

koko veroton    € vero (24 %)  € yhteensä   € 

A4 ja A3 kopiot ote-

taan Palvelutsto Lyy-

lissä

   

60x63 6,37 1,53 7,90 

60x84 6,85 1,65 8,50 

60x105 7,42 1,78 9,20 

60x126 7,82 1,88 9,70 

60x147 8,31 1,99 10,30 

90x84 8,79 2,11 10,90 

90x105 9,27 2,23 11,50 

90x126 9,84 2,36 12,20 

90x147 10,73 2,57 13,30 

2. PAINOTUOTTEET    

- yleiskaavan julkaisu 14,50 €   alv 0 % 

- yleiskaavan karttaosa   8,50 €   alv 0 % 

- rantayleiskaavan karttaosa paperitulosteen hinta 

- ranta-asemakaava  14,50 €   alv 0 % 

- opas-/osoitekartta  10,00 €  alv 0 % 



   

    

   

3. NUMEERINEN KARTTA-AINEISTO    alv 24 %   

Käyttöoikeuden luovutus ja käyttöoikeusehdot 

Kunnalla on omistus- ja tekijänoikeus luovuttamaansa aineistoon. Käyttöoikeus voidaan 

luovuttaa tilauksessa yksilöityyn käyttötarkoitukseen. Omistus- ja tekijänoikeutta ei luo-

vuteta. Aineiston käyttötarkoitusta ei ole lupa laajentaa yrityksen sisällä, eikä julkaista, 

myydä tai luovuttaa sitä tai siitä tuotettuja tulosteita kolmannelle. Tilaajalla on oikeus 

käyttää aineistoa vain tilauksessa yksilöidyllä tavalla. Aineiston enimmäiskäyttöaika raja-

taan tilauksessa, enintään kuitenkin kolme (3) vuotta. 

Toimitusehdot ja kunnan vastuu 

Numeerinen aineisto tulee tilata kirjallisesti. Kunta luovuttaa aineiston tilauksessa määri-

tellyssä muodossa ja sellaisena kuin se on karttatietokannassa. Kunta ei vastaa aineiston 

käytettävyydestä tilaajan tietojärjestelmissä, eikä aineiston täydellisyydestä. Mahdolliset 

virheet ja puutteet korjataan aineiston normaalin ajantasaistuksen yhteydessä. Kunta ei 

vastaa mahdollisen virheellisen tiedon aiheuttamasta vahingosta tilaajalle tai kolmansille. 

 Numeerisen kartta-aineiston käyttöoikeuskorvaus  

Käyttöoikeuden luovutuksesta peritään aina perusmaksu.  

Perusmaksun ja alueen koon mukaisen korvauksen lisäksi peritään mahdolliset formaat-

timuunnoksista ja toimituksesta aiheutuvat kustannukset.

Perustoimitustapa on sähköposti. Muulla tavoin toimitettuna laskutetaan lisäksi postitus- 

ja tietovälinekulut.

Mikäli tilatun aineiston työstäminen vie enemmän kuin yhden tunnin työaikaa, peritään 

erillinen työaikaveloitus.  

Korvaus määritellään pinta-alan mukaan (ha) oheisen taulukon mukaisesti siten, että vä-

himmäisveloitus on 5 ha suuruisen alueen mukaan.  

ha veroton   € vero (24 %)  € yhteensä   € 

5 37,10 8,90 46,00 

10 46,77 11,23 58,00 

50 74,19 17,81 92,00 

100 111,29 26,71 138,00 

500 298,39 71,61 370,00 

1000 459,68 110,32 570,00 

2000 790,32 189,68 980,00 

3000 1064,52 255,48 1320,00 

4000 1306,45 313,55 1620,00 

5000 1532,26 367,74 1900,00 

6000 1766,13 423,87 2190,00 

7000 1975,81 474,19 2450,00 

8000 2104,84 505,16 2610,00 

Tilaajan kartta-aineisto voidaan päivittää sopimuksen mukaan. Päivityksestä peritään 

maksu, joka on 40 % perusaineiston toimitushinnasta, mikäli päivitys suoritetaan kerran 

vuodessa kunnan määrittämänä ajankohtana. 



   

    

   

Kunnan muilta hallintokunnilta ei peritä maksua. Hallintokunnilla ei ole kuitenkaan oike-

utta luovuttaa aineistoa kolmannelle ilman paikkatietoyksikön lupaa. 

              Kartankäyttöoikeus julkaisuissa 

Graafisena tai numeerisena luovutetun kartta-aineiston käytöstä graafisissa julkaisuissa 

peritään aineiston luovutushinnan lisäksi kartankäyttöoikeusmaksu.  

Perushinta määräytyy aineiston koon ja painosmäärän perusteella alla olevan taulukon 

mukaisesti. Perushinta peritään kaksinkertaisena (2 x), mikäli aineistoa käytetään maksul-

lisessa, muussa kuin yleishyödyllisessä julkaisussa. 

Perushintaa alennetaan 50 %, mikäli aineistoa käytetään ilmaisessa, yleishyödyllisessä 

jakelussa.
 veroton   € vero (24 %)  € yhteensä   € 

perusmaksu 34,68 8,32 43,00 

tietovälinekustannukset 19,35 4,65 24,00 

muunnokset 20,16 4,84 25,00 

tuntiveloitus 31,85 7,65 39,50 

Painosmäärä veroton  €/km²  vero (24 %) € yhteensä € 

1 – 100 12,50 3,00 15,50 

101 – 1000 16,13 3,87 20,00 

1001 – 2500 20,16 4,84 25,00 

2501 - 5000 24,19 5,81 30,00 

yli 5000 29,84 7,16 37,00 

4.  KIINTEISTÖTIEDOT alv 24 %   

Kiinteistövälitystä varten tehtävät selvitykset 

Selvitys lomakkeella / kiinteistö  veroton  €   vero (24 %) €    yhteensä € 

(sisältää tila-, kaava- ja osoitetiedot) 29,84    7,16              37,00

             

5. AINEISTON TOIMITUS ASIAKKAALLE alv 24 %   

- noudettaessa käteismaksua vastaan (laskutuksesta sovittava erikseen) 

- postitse (= postiennakolla toimituskuluineen) 

                                                                   veroton  €    vero (24 %) €   yhteensä  € 

kirje enintään 250 g 7,26 1,74         9,00 

kirje yli 250 g 11,29  2,71       14,00 

paketti enintään 15 kg 16,94 4,06       21,00

6. VIRANHALTIJALAUSUNNOT  alv 0 %

Hallintosäännön 70 §:n mukaiset kaavoitusarkkitehdin lausunnot 55,00 € 



   

    

   

7. POHJAKARTAN HYVÄKSYMINEN  alv 0 %

Asema- ja ranta-asemakaavan pohjakartan 1:1000 -1:5000 hyväksyminen 

Perusmaksuna peritään 245,00 euroa lisättynä 57,00 eurolla jokaiselta alkavalta 10 heh-

taarilta ja 115,00 eurolla jokaiselta 500 hehtaaria ylittävältä alkavalta 100 hehtaarilta.

8. TONTINVARAAJALUETTELO    alv  24 % 

veroton €    vero (24 %) € yhteensä € 

Tontinvaraajaluettelo / sivu              12,50        3,00 15,50

9. TILAUKSESTA TEHTÄVÄT MAASTOMITTAUSTYÖT 

 Janakkalan kunnan muille hallintokunnille alv 0 %, ulkopuolisille alv 24 %. 

 veroton   € vero (24 %)  € yhteensä   € 

Tuntiveloitus / henkilö 31,85 7,65 39,50 

Matkakorvaus / km 1,33 0,32 1,65 

Materiaalikulut 

- rajamerkit 

- muu materiaali 

18,95 4,55 23,50 

todelliset kulut 

Työtunteihin lasketaan myös laskenta- ja muuhun valmistelutyöhön sekä matkaan käytet-

ty aika. 

Rakennusvalvontaan kuuluvista toimenpiteistä suoritettavat maksut määritellään raken-

nusvalvontataksassa ja laskutetaan rakennuslupamaksun yhteydessä.  

10.     YKSITYISTIEASIAT

Yksityistietoimitusten kokouksen valmistelujen ja loppuselvittelyjen vaatimat tiejaoston 

sihteerin työt ja yksityistieasioihin muutoin liittyvät, tilauksesta tehtävät työt sekä materi-

aali- ja postituskulut. (Yksityistietoimitusten kokousajalta laskutetaan erillinen kokous-

palkkio.)

Janakkalan kunnan muille hallintokunnille alv 0 %, ulkopuolisille alv 24 %. 

 veroton   € vero (24 %) € yhteensä   € 

Tuntiveloitus  36,29 8,71 45,00 

Matkakorvaus / km  1,33 0,32 1,65 

Materiaalikulut 

- kopiot  (A4) 

- postituskulut / kiinteistö 

- muu materiaali 

1,17 

8,46 

0,28 

2,04 

1,45 

10,50  

todelliset kulut 


