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Henkilötyön tuntihinnat   

Veroton  Verollinen  Alv. 24 % 
€/tunti €/tunti € 

  
Mittausteknikko   45,00 55,80 10,80 
Kartoittaja, kartanpiirtäjä   38,00 47,12   9,12 
Mittaustyöt maastossa    35,00 43,40   8.40 
 
Henkilötyöstä minimilaskutus on vähintään yhden tunnin työaika. 
 
Mittaustyön yhteydessä käytettävän mittauslaitteen käyttökustannus 
  
    Veroton Verollinen Alv. 24 % 
    € € e 
GPS- laite tai takymetri 
työn kesto alle 4,0 tuntia   20,00 24,80 4,80  
työn kesto yli 4,0 tuntia   40,00 49,60  9,60 
 
Lisäksi laskutetaan kilometrikustannukset voimassa olevan TES:n mukaan sekä mittaus-
työssä käytetyt materiaalit (esim. puutavara) todellisten kustannusten mukaisesti. 
 
Asiakirjojen yleinen tulostus ja kopiointi 
 
Yleinen kopiointi ja tulostus teknisen osaston kopiokoneella, vähimmäislaskutus on 5,00 €.  
  

Veroton Verollinen Alv. 24 % 
    €/kpl €/kpl €/kpl 
 
Normaali kopio A4  0,81 1,00 0,19 
 
Normaali kopio A3  1,21 1,50 0,29 
     
Sähköisesti jätetyn rakennusluvan tulostus- ja kopiointikustannuksista noudatetaan sovel-
tuvin osin valokopioista sekä piirustusten kopioinnista määriteltyjä hintoja. 
 
Arkistoidusta rakennuslupa- asiakirjasta perittävä vähimmäismaksu lähetyskului-
neen/rakennuslupa on 30,00 €. Maksuun sisältyy kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. 
 
Hintaan sisältyy asiakirjojen haku arkistosta, kopiointi ja kopioiden lähetys postitse tai säh-
köpostilla. 
 
Suurtulosteiden ja kopioiden hinnasto (HP-Designjet) myös pdf- kuvat 
 
Rullan korkeus cm   Veroton Verollinen Alv. 24 % 
    €/metri €/metri € 
Paperi 
 
62,0    6,00 7,44 1,44 



91,4    7,00 8,68 1,68 
 
Muovi + muut erikoispaperit 
 
62,0    10,00 12,40 2,40 
91,4    11,00 13,64 2,64 
 
Piirustusten taittamisesta A4 kokoon aiheutuva työkustannus lisätään kopiointikustannuk-
siin. 
    Veroton Verollinen  Alv. 24 % 
    €/kpl €/kpl €/kpl 
 
    2.02 2,50 0,48 
 
Kiinteistöinsinöörin ja kiinteistörekisterinpitäjän kopiot ja otteet 
 
Kartat, Asiakirjat ja todistukset 
 
Näiden asiakirjojen osalta noudatetaan maanmittauslaitoksen kulloinkin voimassa olevaa 
hinnastoa. 
     
Osoitekartta    

Veroton Verollinen  Alv. 24 % 
    €/kpl €/kpl €/kpl 
 
    4,56 6,00 1,44 
 
Vuokrat, varaukset ja todistukset 
 
Tontin varausmaksu hyvitetään tontin kauppasummassa yhden kerran. Tontin varauksen 
voi tehdä samasta tontista enintään kahtena peräkkäisenä vuotena. 
       
    Veroton Verollinen Alv. 24 % 
     €  €                 € 
 
Tontin varausmaksu / vuosi  200,00  0 
Venepaikan vuokra / kesä    45,60 60,00 14,40 
Kirjallinen ennakkopäätös etuosto-oikeudesta   40,00  0 
  
Tämä hinnasto tulee voimaan 1.4.2013 alkaen, samalla kumotaan 1.7.2007 voimaan tullut 
Venepaikan vuokraa koskeva päätös, sekä 1.5.2012 voimaan tullut Arkistoidun rakennus-
lupa-asiakirjan kopioimisesta ja lähettämisestä aiheutuvista kuluista perittävä maksuhin-
nasto. 
 
 
 
 
 
 


