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1. Viranomaistehtävät
Hinnat ovat arvonlisäverottomia.
Tonttijako, erillinen (MRL 82 §)
• kun muodostettavia tontteja on 1-2 kpl 800 €
• jokaiselta seuraavalta muodostettavalta tontilta peritään lisäksi 185 €
• jos hakija peruuttaa hakemuksensa, tehdystä työstä veloitetaan aikaveloituksella
• poikkeuksellisen suuritöisestä tonttijaosta, tonttijaon muutoksesta sekä
kolmiulotteisen tonttijaon laatimisesta peritään maksu tuntiveloitushinnaston
mukaan
Tonttijako asemakaavan yhteydessä (MRL 59 §)
• jos asemakaavaan sisältyvänä hyväksytään tonttijako, peritään
kaavoituskorvauksen lisäksi, kun muodostettavia tontteja on 1-2 kpl 540 €
• jokaiselta seuraavalta muodostettavalta tontilta peritään lisäksi 115 €
Etuostolakiin perustuva
• päätös, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan (21 §) 100 €
• ennakkopäätös, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan (8 §) 100 €
• lausunto kaupungin etuosto-oikeudesta 40 €
Lausunto lohkomisesta (KML 32-33 §) 130 €
• jos työn kesto on yli 2 tuntia ja/tai vaatii maastokäyntejä, aikaveloitus
Päätös lohkomisluvasta (KML 32-33 §) 300 €
• jos työn kesto on yli 3 tuntia ja/tai vaatii maastokäyntejä, aikaveloitus
Suostumus alueen pitkäaikaiseen käyttämiseen 200 €
Asemakaavan ja ranta-asemakaavan pohjakartan tarkastus ja hyväksyminen
• perusmaksu 550 €
• kultakin alkavalta 10 hehtaarilta peritään lisäksi 140 €
Todistukset, lausunnot ja selvitykset, joita ei ole erikseen hinnoiteltu, aikaveloituksella,
alin hinta on kuitenkin 40 €
2. Muut toimenpiteet
Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %. Kaupungin sisäinen myynti on aina verotonta.
Tonttijaon muutoksen koelaskenta
• kun toimistotyön kesto on enintään 2 tuntia 130 €
• jos työn kesto on yli 2 tuntia ja/tai vaatii maastokäyntejä, aikaveloitus

Rajan osoitus asemakaava-alueella
• 1-2 maastoon merkittävää pistettä 180 €
• jokaiselta seuraavalta merkittävältä rajapisteeltä peritään lisäksi 50 €
• kultakin kaaripisteeltä peritään 17 €
Korkeusaseman osoittaminen
• yksittäinen kohde 120 €
• useampia kohteita: aikaveloitus
Kiinteistöjen omistajatiedot viranomaislupia varten
• 1-10 kiinteistöä: 3 €/ kiinteistö
• yli 10 kiinteistöä: aikaveloitus, kuitenkin vähintään 30 €
Todistukset, lausunnot ja selvitykset, joita ei ole erikseen hinnoiteltu, aikaveloituksella,
alin hinta on kuitenkin 40 €

