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Numeerisen aineiston hinnasto

•

•
•
• Jäljempänä esitetyt hinnat ovat yhden aineiston luovutushintoja, jotka oikeuttavat tallentamaan aineiston

yhdelle työasemalle ja käyttämään sitä yhden käyttäjän toimesta. Aineistoa ei saa luovuttaa kolmannelle
osapuolelle eikä kopioida.

•
• Jos tilaajalle annetaan useita käyttöoikeuksia, peritään maksu, joka saadaan kertomalla yhden

•

€ alv 0 % € alv 24 %
35,00 43,40 
66,94 83,00 

- 9,00 11,16 
-

3,22 4,00 

3,22 4,00 

3,22 4,00 

- 6,85 8,50 
- Asemakaava (ha) 8,00 9,92 

- 1,61 2,00 

- Vektorimuotoinen kartta: kantakartta, kaava, johdot
-
- Johtokarttaote sekä katu- ja viemärikorkeusilmoitus (pdf)*
-

-
-
-
-
-

Poikkeamisluvan liitekartat 35,00 

Kaavaote määräyksineen (pdf)

Rakennustapaohjeet (pdf)

kiinteistöjaotus

1.1.2019 alkaen:
€ alv 0 %

Rakennusluvan liitekartat (alle 2 ha kiinteistölle) 55,00 

Johtokartta (ha)

Ajantasa-asemakaavan rasteriaineistot (ha)
luovutetaan cit- tai tif-formaatissa

Karttapaketit

1.1.2019 alkaen:

Numeerisen aineiston perushinta (tilaus)
Ilmakuva-aineiston minimihinta (tilaus)

Kaupungilla on tekijänoikeus luovuttamaansa aineistoon. Kaupunki voi hakemuksesta luovuttaa aineiston
käyttöoikeuden siten, että vastaanottaja saa oikeuden aineiston kaupalliseen käyttöön tai edelleen jalos-tukseen 
kaupallista käyttöä varten. Kaupalliseen käyttöön luovutetun aineiston korvaus sovitaan erikseen.

Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero silloin, kun aineistoa myydään
muille kuin kaupungin organisaatioon kuuluville.

Jos numeerisen aineiston luovutushinta ilman alv:a nousee yli 1 200 €, voi hinnasta neuvotella erikseen. 

Maksu oikeuttaa aineiston ei-kaupalliseen julkaisuun ( Naantalin kaupunki).

Jos aineistoa lähetetään cd-levyllä, lisätään hintaan 30 € tietovälinekustannuksia.

Jos käyttöoikeuksia annetaan 2 - 10 maksukerroin on 1,5 ja jos käyttöoikeuksia annetaan 11 tai
enemmän, niin maksukerroin on 2.
Hybridi-aineistot: hinta saadaan laskemalla yhteen rasteri- ja vektoriaineistojen hinnat.

aineiston luovutushinta käyttöoikeuksien mukaan määräytyvällä kertoimella seuraavasti:

(rajat, kiinteistötunnukset, käyttöoikeudet)
pohja
(rakennukset, liikenneverkot, maaston yksityiskohdat
korkeussuhteet
(korkeuskäyrät- ja luvut)

Vektoriaineistot
Kantakartta, koko aineisto (ha)
Kantakartta elementteinä (ha):

Sijaintikartta

Rakennus- ja poikkeusluvan liitekartat luokitellaan viranomaistyöksi, joten hinta on veroton.

* Yleisen vesi- ja viemäriverkoston alueella

Tonttikartta/kantakartta/kiinteistörekisterin karttaote
Kaavaote määräyksineen
Johtokarttaote sekä katu- ja viemärikorkeusilmoitus (pdf)*
Naapuriluettelo
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€ alv 0 % € alv 24 %
6,45 8,00 
8,87 11,00 
12,90 16,00 
16,94 21,00 
24,19 30,00 

€ alv 0 % € alv 24 %
8,87 11,00 
12,90 16,00 
20,16 25,00 
28,23 35,00 
36,29 45,00 

Asiakirjakopiot (esim.rakennustapaohjeet tai kaavaselotus) 2 €/sivu

€ alv 0 % € alv 24 %
19,35 24,00 

€ alv 0 % € alv 24 %
4,03 5,00 
8,06 10,00 

€ alv 0 % € alv 24 %
2,35 -
6,21 7,70 

Johtokarttaote katu- ja viemärikorkeuksilla (pdf) 10,00 12,40 
Omistajalistaus

- perushinta 12,10 15,00 
- hinta/rekisteriyksikkö 1,21 1,50 

7,00 

- 5,70 -
- 7,50 -

* alv ei viranomaispalveluihin
**Mikäli asiakas valitsee palvelupisteessä maksamisen sijaan laskun, lisätään tilauksen hintaan palvelumaksu

Palvelumaksu kattaa laskutuksen, laskun lähettämisen ja saatavien valvonnan

Kylmälaminointi 1.1.2014 alkaen:

m2

30x40
40x50
50x70
60x80
70x100

€ alv 0 %
6,00 
8,00 
10,00 
12,00 
15,00 

A2
A1
A0

Väri 1.1.2019 alkaen:

Laminointi 1.1.2019 alkaen:
Hinta laminoinnille, tulosteen hinta erikseen
A4
A3

A4
A3

Juliste (sisäisen asiakkaan omasta aineistosta) 1.1.2014 alkaen:

A3
A2
A1
A0

Karttakopioiden ja -tulosteiden hinnoittelu

Mustavalkoinen 1.1.2019 alkaen:

A4

1.1.2019 alkaen:

Kartan oikeaksi todistaminen
PDF *

Palvelumaksu **
Postitusmaksu

alle 500 g:n lähetys
yli 500 g: lähetys


