MITTAUSTOIMINNAN TAKSA
Alla oleviin hintoihin ei sisälly arvonlisäveroa. Kaupungin maksut ja taksat ovat
viranomaistoimintana arvonlisäverottomia. Muulle toiminnalle lasketaan arvonlisävero
arvonlisäverosta annetun lain mukaisesti.

KARTTA-AINEISTO JA TULOSTEET

Karttakopiot / tulosteet / pdf
(Pohjakartta,toimituskartta, tonttijakokartta, kaavat, osoitekartta...)

Kartta A4 mustavalkoinen/väri
Kartta A3 mustavalkoinen/väri
Kartta A2 (plotteri) mustavalkoinen/väri
Kartta A1 (plotteri) mustavalkoinen/väri
Kartta A0 (plotteri) mustavalkoinen/väri
- Otetaan käyttöön koko Teknisessä keskuksessa

2.5 € / 3 €
4€/5€
8 € / 10 €
14 € / 18 €
22 € / 28 €

Kopiointi- ja tulostusmaksut (asiakkaan materiaali)
A4 mustavalkoinen/väri
A3 mustavalkoinen/väri
A2 (plotteri) mustavalkoinen/väri
A1 (plotteri) mustavalkoinen/väri
A0 (plotteri) mustavalkoinen/väri
- Otetaan käyttöön koko Teknisessä keskuksessa

1€/2€
2€/3€
6€/8€
10 € / 14 €
14 € / 18 €

Kiinteistöjärjestelmän ote ja todistus
Kiinteistörekisterin ote
Lainhuutotodistus
Rasitetodistus

Valtion taksan mukaan (18 €)
Valtion taksan mukaan (18 €)
Valtion taksan mukaan (18 €)

Rekisteriyksikön karttaote
Vuokraoikeustodistus

Numeerinen aineisto
(Luovutetaan käyttöoikeudella)

Numeerinen pohjakartta tai kaavakartta (dwg)
Numeerinen kaavakartta + pohjakartta

Valtion taksan mukaan (18 €)
Valtion taksan mukaan (18 €)

1 ha

+ 1ha

30 €
35 €

5€
6€

Rakennuslupakartta ( täydennetty tonttikartta)
Kartasta käyvät ilmi voimassa olevat kiinteistötiedot (rajat, pinta-ala,
tontin numero ym.), pohjakartan tarpeelliset tiedot (rakennukset ym.)
sekä voimassa olevat asemakaavamääräykset.

40 €

Muut maksut
Ranta-asemakaavan pohjakartan hyväksyminen
Kaupanvahvistus
Kopio vuokrasopimuksesta
Kopio toimitusasiakirjoista
Muut tulosteet ja kopiot
Kaavamääräykset
Vuokraoikeuden siirtäminen
Postitusmaksu
CD ja tallennus
DVD ja tallennus
USB ja tallennus
Kopion tai otteen oikeaksi todistaminen
Selvitys kiinteistötietojärjestelmän omistus-,
kiinteistötiedoista jne. (enemmän kuin 2
kiinteistöä)
Tulosteiden aikaa vievä muokkaus

Valtion taksan mukaan
Valtion taksan mukaan
10 €
2 € / sivu
0,50 € / sivu
3€
50 €
3€
5€
7€
9€
2€
3 € / kiinteistö
20 € / h

MITTAUSMAKSUT

TONTTIJAOT
Erillisen sitovan tonttijaon laatiminen tai muuttaminen MRL 82 §:n
mukaisesti. Lisäksi veloitetaan todelliset kuulutuskustannukset.
Erityisen laajasta ja työläästä tonttijaosta veloitetaan todellisten
kustannusten mukainen tuntimaksu. Lisäksi veloitetaan todelliset
kustannukset.

450 €

Ks. tuntiveloitustaksa

Rakennuksen paikan merkitseminen ja sijaintikatselmus
(KRISTIINANKAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUJEN MUUTOS, §14
RAKENNUKSEN PAIKAN JA KORKEUSASEMAN MERKITSEMINEN SEKÄ SIJAINTIKATSELMUKSEN
SUORITTAMINEN (150§ MRL., 75§ MRA)

Tuulivoimalaitoksen merkitseminen > 1 MW
Asunto/vapaa-ajanasunto + siihen liittyvä talousrakennus
Rivitalo, kerrostalo ja vastaava
Teollisuus- ja liikerakennus ja vastaava
Vapaa-ajanasunto ja asuinrakennus < 2 huoneistoa
Talous-, varasto ja maatalousrakennus > 50 m2
Talous-, varasto- ja maatalous- sekä saunarakennus < 50 m2
Aidan merkitseminen / lupa
Kalliolämpö, tuulivoimalaitos < 1 MW
Rakennuksen paikan ja korkeusaseman ylimääräinen merkitseminen
Laajennus, rakennuslupa
Muuta

300 €
270 €
250 €
250 €
200 €
180 €
150 €
60 €
50 €
25 € / merkitty kohta
50 % taksan mukaisesta
maksusta
180 €

Muut mittaukset
Rajalinjan tai -pyykin merkitseminen maastoon
Kaksi ensimmäistä pistettä
Jokainen seuraava piste
Erinäiset mittaukset yksityisille

50 €
25 €
40 € / h

TUNTIVELOITUSTAKSA

Tuntiveloitustaksa
Dipl.ins. tai vastaava korkeakoulutasoinen tutkinto
Insinööri tai teknikko
Kartanpiirtäjä, mittamies tai vastaava

75 € / h
60 € / h
40 € / h

Tämä taksa on hyväksytty Kristiinankaupungin teknisessä lautakunnassa 20.2.2013
Taksa astuu voimaan 1.4.2013

