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KARTTA- JA PAIKKATIETOTUOTTEIDEN HINNASTO
1.1.2020 alkaen
Arvonlisävero
Hinnastossa alv on 0 %. Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 % kun aineistoa myydään
muille kuin kaupungin organisaatioon kuuluville. Arvonlisäverottomia ovat kuitenkin aina
asemakaava- ja yleiskaavaotteet, ajantasa-asemakaavakartta, tonttijakokartat sekä kiinteistötoimitusasiakirjat ja -kartat. Kaupungin sisäinen myynti on aina verotonta.

1. Tulosteet digitaalisesta aineistosta ja kopiot
Paperi (mustavalko), pdf
A4

A3

A2

A1

A0

Kartat ja kiinteistönmuodostusasiakirjat

5,00

6,20

7,30

9,90

12,30

Muut asiakirjat

2,50

3,10

3,70

5,00

6,20

Kaupungin sis. myynti

1,60

2,00

2,35

3,20

3,95

Väritulosteesta paperille peritään 2 x mustavalkotulosteen hinta.
Hinnat koskevat vakiotulostetta (vakio tietosisältö, mittakaava ja kuvaustekniikka).
Erityistulosteesta peritään vakiotulosteen hinta + muutostyön hinta aikaveloituksella.
Tonttikartta 8 €
Asemakaavaote kiinteistöstä määräyksineen paperille 10 €
Listaukset tiedostona valmiista aineistosta, esim. koordinaattilistaukset, alkavaa 60 riviä
kohden 12,10 €
Lisäkopiot samasta kopiosta tai tulosteesta: alennus 50 %
Jälkikäsittely (esim. taittaminen) aikaveloituksella
Oikeaksi todistaminen 2 €
Postitus: alle 1 kg 6,45 €, 1-5 kg 8,87 € Lisäksi veloitetaan postimaksut.
Toimitus sähköpostilla 6,45 €/erä

2. Digitaalisena luovutettavat paikkatietoaineistot
•
•

Hinnasto koskee kaupungin organisaation ulkopuolista käyttöä.
Käyttöoikeus ei oikeuta luovuttamaan aineistoa kolmannelle osapuolelle eikä kopioimaan aineistoa.

•
•

Hinnat koskevat valmiina olevaa aineistoa kaupungin käyttämissä formaateissa. Lisätyöstä, kuten esim. tietojen poiminnasta ja erityistuotteiden laadinnasta, peritään
lisäksi työkustannus aikaveloituksella.
Hinta koostuu toimituksen perusmaksusta 30 €/tilaus + aineistokohtaisesta
käyttöoikeusmaksusta.

Aineistokohtaiset käyttöoikeusmaksut ilmenevät alla olevista taulukoista. Vähimmäismaksu on kuitenkin 10 €.
Kantakartta
Kartoitusmittakaava
€/ha, vektori
€/ha, rasteri

1:500
3,85
1,95

1:2000
1,50
0,85

Rajat ja kiinteistötunnukset ovat 25 %, rakennukset 25 %, korkeustiedot 25 % ja pohjakuviot 25 % em. kokonaishinnasta.
Suuria alueita koskevissa tilauksissa em. hintaa alennetaan seuraavasti:
Pinta-ala yli 20 ha
yli 50 ha
yli 200 ha yli 800 ha yli 1600 ha yli 3200 ha
Alennus
5%
10 %
15 %
20 %
25 %
30 %
Ajantasa-asemakaava (ilman kantakarttaa) 1,00 €/ha
Virastokartta 20 €/km²
Opaskartta 1:10 000 (keskeiset alueet)
€/km², vektori
8,80
€/km², rasteri
2,70
koko kartta, vektori
550,00
koko kartta, rasteri
165,00
Osoitekartta 1:40 000 (haja-asutusalueet)
€/km², rasteri
1,30
koko kartta, rasteri
550,00
Laserkeilausaineisto/pistepilvi 1,00 €/ha
Ilmakuva 20 €/km²
Numeerisen aineiston käyttö usean samanaikaisen käyttäjän toimesta
Käyttöoikeuksien määrä, kpl
2-5
6-10
11-20
Kerroin
1,5
2
3

yli 20
4

Numeerisen aineiston jatkuva käyttöoikeus ja vuosittain tapahtuva päivitys vaativat sopimuksen asiakkaan kanssa. Tällöin käyttöoikeusmaksu peritään vuosittain sopimuksen
voimassaoloajalta.
Numeerinen aineisto opetuskäyttöä varten
• Oppilaitokselle opetustarkoituksiin: toimituksen perusmaksu 30 €, aineistokohtaisesta maksusta alennus 80 %.

•
•

Oppilaalle esim. opinnäytetyötä varten: toimituksen perusmaksu, aineistokohtainen
maksu 0 %.
Aineiston muokkaustyöstä veloitetaan työkustannus aikaveloituksena.

3. Julkaisulupamaksu painettavista kartoista (tekijänoikeuskorvaus)
Julkaisulupamaksu määräytyy seuraavan laskentakaavan mukaan:
p1 x p2 x p3 x p4 x p5 x p6 x yksikköhinta
p1 on karttatyyppi

opaskartta
=1
osoitekartta
= 0,2
virastokartta
=2
kantakartta
=3
p2 on käyttötapa
yleishyödyllinen jakelu =1
kaupallinen tuote, yleishyödyllinen jakelu = 1,5
muu käyttö, maksullinen =2
taustakarttana
= 0,2-0,6
p3 on alueen koko
alkavalta km²:ltä
= 0,01
yli 100 km²
=1
p4 on luvan kesto
kertalupa
=1
vuosilupa
=5
p5 on painosmäärä
100 kpl
= 0,1
1 000 kpl
=1
100 000 kpl
= 100
seuraavat 1 000 kpl
= 0,6
p6 on kartan sisältö
kartta ja nimiluettelo
=2
koko kartta-aineisto
=1
osa tietosisällöstä
= 0,2-0,9
yksikköhinta, kun alue on enintään 10 km²
= 125 €
(keskusta-alue)
yksikköhinta 10 km² ylittävältä osalta
= 65 €
Vähimmäisjulkaisulupamaksu on kuitenkin 20 €.
Jos tilaajalle toimitetaan painatusta varten digitaalinen aineisto, aineiston toimittamisesta
peritään toimitusmaksu 30 €.
Muusta tilauksen edellyttämästä työstä peritään lisäksi työkustannus aikaveloituksena.

4. Tuotteet
Painettu opas- ja osoitekartta hakemistoineen 7,26 €/kpl
Vähintään 20 kappaleen kertaluovutuksesta jälleenmyyjälle myönnetään 25 % alennusta.
Kaupungin sisäiseen käyttöön 4,00 €/kpl
Kiintopisteen tiedot 4,03 €/kpl
Rajapisteiden koordinaattitiedot 0,81 € / kpl, minimihinta kuitenkin 4,84 €

