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1.

YLEISTÄ

1.1

Voimaantulo
Tämä hinnasto tulee voimaan 1.1.2019
Maksu määräytyy tämän hinnaston mukaisesti asioissa, jotka on tilattu tai voimassa olevien sopimusten perusteella toimitettu tämän hinnaston voimaantulopäivän jälkeen.

1.2

Maksuperusteet
Paikkatieto- ja mittauspalvelujen aineistoista ja palveluista perittävissä maksuissa otetaan
huomioon:
- henkilöstökustannuksista aiheutuneet kustannukset käytetyn työajan mukaan
(työaikakorvaus)
- paikkatieto- ja mittauspalvelujen muista kustannuksista määrättävä osuus (yleiskustannuskorvaus)
- muihin kuin viranomaistehtävistä perittäviin maksuihin lisätään kulloinkin voimassa olevan verokannan mukainen arvonlisävero
- johtava maanmittausteknikko voi tehdä hinnastosta poikkeavia palvelusopimuksia
ja päätöksiä

1.3

Arvonlisävero
Paikkatieto- ja mittauspalvelujen aineistot ja palvelut jakautuvat arvonlisäverollisiin ja arvolisäverottomiin seuraavasti:
Verolliset palvelut
- julkaisuluvat
- kartta-aineistojen käyttöoikeudet
- karttajäljennökset
- kiintopistetiedot
- mittauspalvelut
- painetut kartat

1.4

Verottomat palvelut
- kaavalaskentakartta
- kaavan pohjakartan hyväksyminen

Kartta-aineistojen ajantasaisuus
Paikkatieto- ja mittauspalvelujen ylläpitämät kartta-aineistot eivät välttämättä aina ole
täysin ajan tasalla. Paikkatieto- ja mittauspalvelut eivät vastaa kartta-aineistojen ajantasaisuudessa mahdollisesti olevien virheellisyyksien tai puutteellisuuksien tilaajalle tai
kolmannelle osapuolelle aiheutuneista kustannuksista tai tulojen menetyksistä.

2.

MITTAUSPALVELUT

2.1

Tuntiveloitus
Ellei mittauspalveluihin ole tässä hinnastossa erikseen määritetty hintaa, veloitetaan kustannukset käytetyn työajan perusteella. Työaikaan lasketaan myös matkoihin kulunut aika. Taulukon tuntihinnat sisältävät sekä työaikakorvauksen että yleiskustannukset. Minimiveloitus on puoli tuntia.
Työveloitus
- toimistotyö
- maastotyö

2.2

€ / tunti (alv 0 %)
40,32
80,65

€ / tunti (alv 24 %)
50,00
100,00

Rakennusvalvontamittausten yhteydessä suoritettavat lisätyöt
Mittausryhmä voi resurssitilanteensa huomioiden tehdä seuraavia lisätöitä rakennusvalvontamittausten yhteydessä.

2.2.1

Rakennuksen paikan merkintä useammalla kuin neljällä merkillä, tontin nurkkapisteen
merkintä asemakaava-alueilla, korkomerkki ym.

Lisämerkki

€ / kappale (alv 0 %)
16,13

€ / kappale (alv 24 %)
20,00

Asemakaava-alueilla rakennuksen paikan lisämerkeistä on syytä sopia jo merkintätilauksen yhteydessä tarvittavan laskennan suorittamiseksi ennakkoon.
2.2.2

Muut lisätyöt
Muut kuten kartoitukset, rajamerkkien etsinnät, maastoon merkitsemättömästä määräalasta tai muusta vastaavasta aiheutuneet lisätyöt laskutetaan käytetyn työajan perusteella kohdan 2.1 mukaisesti.

2.3

Keskeytynyt valvontamittaus
Mikäli mittaustoimesta riippumattomasta syystä joudutaan tilattu valvontamittaus jättämään sovitun käynnin yhteydessä tekemättä, peritään kustannukset käytetyn työajan perusteella kohdan 2.1 mukaisesti. Työaikaan lasketaan myös matkoihin kulunut aika.

3.

KARTAT

3.1

Kaavan pohjakartan tarkistaminen
Yksityisen maanomistajan teettämän kaavan pohjakartan tarkistus ja hyväksyminen

Uusi pohjakartta
Pohjakartan täydennys
* alkavalta 10 ha

Perusmaksu €
400,00
200,00

+ € / 10 ha *
30,00
15,00

3.2

Kaavalaskentakartta
Kaavalaskentakartalla esitetään asemakaavan mukaisesta tontista rajat mittoineen, rakennusalueen rajat ja osa muista kaavamerkinnöistä, muodostumistiedot pinta-aloineen
sekä tontin kulmapisteiden koordinaattiluettelo.
Kartta toimitetaan tiedostona (dwg, pdf) ja tarvittaessa myös paperitulosteena.
€ / tontti
75,00

Kaavalaskentakartta
3.3

Karttatulosteet / -kopiot mittaustoimen aineistosta
Mittaustoimen aineistosta otettuihin tulosteisiin tai kopioihin on laitettava käyttöoikeutta
osoittavana merkintänä: © Vihdin kunta / vuosiluku
Paperituloste / -kopio
Koko
€ / kpl (alv 0 %)
€ / kpl (alv 24 %)

A4
2,42
3,00

A3
3,23
4,00

A2
4,84
6,00

A1
7,26
9,00

A0
9,68
12,00

Kerroin em. taulukkoon
1,5
2,0

Värituloste / -kopio
Muovituloste / -kopio, mustavalkoinen

Sähköiset kopiot, kuten PDF, veloitetaan paperikoon A2 hinnan mukaisesti.
Edellä mainittuja kertoimia ei sovelleta sähköisiin kopioihin..
3.4

Painotuotteet
Opaskartta 1:25000

€ / kpl (alv 0 %)

€ / kpl (alv 24 %)

Ulkoinen hinta
Opaskartta 2011 + hakemisto
Opaskartta ilman hakemistoa
Hakemisto erillisenä

8,06
5,65
2,42

10,00
7,00
3,00

Jälleenmyyjät, poliisi, pelastuslaitos, ambulanssi
Opaskartta 2011 + hakemisto

5,65

7,00

Sisäinen hinta
Opaskartta 2011 + hakemisto
Opaskartta ilman hakemistoa
Hakemisto erillisenä

5,00
3,00
2,00

4.

PAIKKATIETOAINEISTOT
Paikkatieto- ja mittauspalvelujen aineistot hinnoitellaan seuraavien kohtien mukaisesti.
Kunnan kartta-aineistojen jatkuvasta käyttöoikeudesta asiakkaan omissa tietojärjestelmissä tehdään kirjallinen sopimus. Yksittäisiin erillisiin suunnitelmiin tai vastaaviin käyttötarkoituksiin ei kuitenkaan tehdä sopimusta.

4.1

Kantakartta

4.1.1

Aineisto vektorimuodossa ja toimitus tiedostona

Pinta-ala ha
< 100
100 - 1000
> 1000
* alarajan ylittävältä osalta

Perusmaksu €
alv 0 %
alv 24 %
72,58
90,00
201,61
250,00
854,84
1060,00

+ € / ha *
alv 0 %
alv 24 %
1,29
1,60
0,73
0,90
0,22
0,27

Kantakartta sisältää neljä eri osiota:
pohjakuviot, rakennukset, korkeustiedot ja kiinteistötiedot.
Kunkin osion osuus hinnasta on 25 %.
4.1.2

Aineisto vektorimuodossa ja toimitus rajapinnalta
Mikäli rajapinta on käytettävissä alle viikon, on hinnoittelu kohdan 4.1.1 mukaisesti.
Mikäli rajapinta on käytettävissä yli viikon, lisätään kohdan 4.1.1 verottomiin hintoihin
20 %. Veloitus on jokaiselta alkavalta sopimusvuodelta, ensimmäinen vuosi mukaan
lukien.

4.1.3

Aineisto rasterimuodossa ja toimitus tiedostona
Hinnoittelu on kohdan 3.3 mukaisesti

4.1.4

Aineisto rasterimuodossa ja toimitus rajapinnalta
Mikäli rajapinta on käytettävissä alle viikon, vähennetään kohdan 4.1.1 verottomista hinnoista 60 %.
Mikäli rajapinta on käytettävissä yli viikon, vähennetään kohdan 4.1.1 verottomista hinnoista 20 %. Veloitus on jokaiselta alkavalta sopimusvuodelta, ensimmäinen vuosi mukaan
lukien.

4.2

Avoimet aineistot
Seuraavat aineistot ovat avoimia
- Osoitteet
- Opaskartta
- Kiintopisteet
Mikäli avoimia aineistoja haluaa muutoin kuin WFS tai WMS rajapinnan kautta, peritään
toimittamisesta irrotuskustannukset.
Aineisto
Irrotuskustannus / aineisto

€ (alv 0 %)
40,32

€ (alv 24 %)
50,00

Avoimien aineistojen käytössä tulee noudattaa paikkatieto- ja mittauspalvelujen määrittämiä käyttöohjeita ja -ehtoja.
5.

JULKAISULUVAT
Julkaisulupa on haettava kirjallisesti. Hakemuksesta on käytävä ilmi julkaisun tietosisältö,
käyttötarkoitus, painosmäärä sekä julkaistavan alueen pinta-ala neliökilometreissä. Julkaisuluvasta tehdään viranhaltijapäätös. Julkaistavassa kartassa on oltava tekijänoikeutta ja
julkaisulupaa osoittavana merkintänä:
© Vihdin kunta / vuosiluku
Luvattomasta julkaisusta peritään hinnaston mukainen hinta kaksinkertaisena.
Minimiveloitus on 70,00 € + alv 24 %.

5.1

Painotuote
Julkaisulupamaksu määräytyy laskentakaavalla:
Yksikköhinta x A x B x C x D x alv 24 %, jossa
Yksikköhinta =

70,00

euroa (alv 0 %)

A= aineisto

2,0
0,5 – 1,5

Kantakartta
Kantakartta, tietosisältöä on rajattu

B= julkaisu

0,5
1,0
1,0
1,5

Yleishyödyllinen, painotuote ilmainen
Yleishyödyllinen, painotuote maksullinen
Muu julkaisu, painotuote ilmainen
Muu julkaisu, painotuote maksullinen

C= painos

0,001 * määrä
1,0 + 0,0001 * määrä
2,0 + 0,00001 * määrä

Painos alle 1000 kpl
Painos 1000 – 10000 kpl
Painos yli 10000 kpl

D= pinta-ala

Pinta-ala (km²) / 10

