
KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN JA 
YMPÄRISTÖ- JA KAAVOITUSVIRASTON HINNASTO 

KOPIOT, TULOSTEET, PDF –TIEDOSTOT, KIRJOITINTULOSTEET TIETOKANNASTA, DIGITAALISET  
KARTTA-AINEISTOT, HENKILÖTYÖVELOITUS, JULKAISU- JA PAINOTUOTTEET SEKÄ MUUT MAKSUT 

 
YLEISTÄ 
 
Karttakopioiden, tulosteiden ja pdf -tiedostojen hintoja käytetään kun on kyse aineistosta, joka ei edel-
lytä tietosisällön, kuvaustekniikan yms. muuttamista. Erityistulosteista ja digitaalisesta aineistosta, jotka 
edellyttävät aineiston muokkaamista peritään lisäksi Kiinteistöliikelaitoksen henkilötyöveloitus. Asiak-
kaan pyynnöstä tai tilauksesta tehdyistä selvityksistä laskutetaan henkilötyön lisäksi kopio- ym. kus-
tannukset. Raportit ja selvitykset hinnoitellaan jokainen erikseen. 

 
Hintoihin lisätään arvonlisävero 24% muille kuin kaupungin organisaatioon kuuluville. 
 

 
1. KARTTAKOPIOIDEN, TULOSTEIDEN JA PDF-TIEDOSTOJEN HINNAT 
 

TUOTE/PALVELU Yksikkö Veroton
hinta ,€ 

Verollinen
hinta, € 

Alv(%) Huom. / Lisätietoja

 

Karttakopiot, -tulosteet, pdf-tiedostot     

 A4 € / kpl 11,38 14,11 24  

 A3 € / kpl 13,82 17,14 24  

 A2 € / kpl 22,76 28,22 24  

 A1 € / kpl 32,52 40,32 24  

 A0 € / kpl 43,09 53,43 24  

       

Asiakirjatulosteet, kopiot 
 

     

 A4 € / kpl 1,22 1,51 24  

 A3 € / kpl 2,44 3,03 24  

      
Asiakirjan oikeaksi todistaminen 
 

€ / kpl 4,07 5,05 24  

Pyynnöstä annettava todistus € / kpl 8,13 10,08 24 Todistus, joka ei edellytä selvi-
tystä, tutkimusta tai katselmus-
ta 

 
Täysvärinpintatulosteet; tulosteen hinta 1,5 -kertaisena (esim. opaskartta) 
Skannaus (A4 ja A3) tiedostoksi; hinta sama kuin vastaavan kopion hinta. 
Alv 0% kun aineisto myydään kaupungin organisaatioon kuuluville. 

 
 
2. KIRJOITINTULOSTEET TIETOKANNASTA   
 
Valmiit vakiotulosteet (esim. koordinaattilistat, katunimiluettelot) 

  
  0,2 € yksikkö, kuitenkin vähintään 7 € sivu. 
  

Kiinteistön omistajatiedot  
  1-10 omistajaa, osoitetta yms. 2,5 € /yksikkö  
  > 10 omistajaa jne. 0.2 € /yksikkö ja henkilötyöstä taksan mukaan 
 
 
 



 
3. DIGITAALISTEN KARTTA-AINEISTOJEN HINNAT 
 
Perusmaksu sisältää opaskartan osalta yhden neliökilometrin suuruisen alueen ja muiden tuotteiden 
osalta yhden hehtaarin suuruisen alueen.    
    
Digitaalisesti luovutettavaa aineistoa ei laskuteta kun on kyseessä kaupungin tilaamia konsulttityö, 
opiskelijoiden lopputyö tai arkkitehti/ suunnittelukilpailun järjestäminen.  
      
Digitaalisten kartta-aineistojen hinnat ovat yhden aineiston luovutushintoja, jotka oikeuttavat tallenta-
maan aineiston yhdelle työasemalle ja käyttämään sitä yhden käyttäjän toimesta.  Aineistoa ei saa luo-
vuttaa kolmannelle osapuolelle eikä kopioida.    
    
Jos tilaajalle annetaan useita käyttöoikeuksia, peritään maksu, joka saadaan kertomalla yhden aineis-
ton luovutushinta käyttöoikeuksien mukaan määräytyvällä kertoimella seuraavasti:  
Jos käyttöoikeuksia annetaan 2 - 10 maksukerroin on 1,5 ja jos käyttöoikeuksia annetaan 11 tai 
enemmän, niin maksukerroin on 2.     
   
Päivitysalennus: aikaisemmin luovutetun aineiston ajantasaistus luovuttamalla uusi ajantasainen ai-
neisto kerran vuodessa tai useammin, peritään 20 % hinnasta ja harvemmin kuin kerran vuodessa 20 
% x luovutusväli vuosina. 
Kun luovutusväli on viisi vuotta tai enemmän peritään täysi hinta.   
     
Jos aineiston luovutushinta ilman alv:a nousee yli 500 €, voi hinnasta neuvotella erikseen. 
       
Digitoidut historialliset kartta-aineistot luovutetaan jpg-muodossa max. 2 Mt kokoisina tiedostoina

  
 

TUOTE/PALVELU Yksikkö Perus-
maksu 
sis. 1ha 
tai 1km2 
veroton 
hinta, € 

Vektori,
€/ha 
tai /km2, 
veroton 
hinta, € 

Rasteri
€/ha 

Verollinen 
hinta, € 

Alv(%) Huom. / 
Lisätietoja 

   

KANTAKARTTA        

Koko aineisto ha 35,00 7,00 € / ha 1 € / ha  24  

Ilman korkeustietoja ha 35,00 5,00 € / ha 1 € / ha  24  

        

OPASKARTTA        

Koko aineisto km2 35,00 5,00 € / km2 1 € / km2  24  

Turun seudun yleiskartta, rasteri km2 600,00    24  
        

MAASTOMALLIAINEISTOT        

Luokiteltu laserpisteaineisto, maan-
pinta 

ha 35,00 10,00 € / ha   24  

        

AJANTASA-ASEMAKAAVA ha 35,00 7,00 € / ha   24  

        

RAKENNUSSUUNNITTELUKARTTA ha 35,00 9,00 € / ha   24  

        

VIISTOILMAKUVA kpl 35,00    24  

        

ORTOILMAKUVA ha 35,00  1€ / ha  24  

        

        



KARTANJULKAISULUPA 

Minimi 70 €, olemassa olevan laskurin 
mukaan 

     24  

 
Internetkartta, koko 800 x 600, 5:n 
vuoden käyttöoikeus 
 

 
kpl 

 
150,00 

    
24 

 

VIREILLÄ OLEVA YLEISKAAVA 
 

kpl 35,00   35,00 0  

LAINVOIMAINEN YLEISKAAVA 
 

kpl 35,00   43,40 24  

VIREILLÄ OLEVA ASEMAKAAVA 
 

kpl 35,00   35,00 0  

LAINVOIMAINEN ASEMAKAAVA 
 

kpl 35,00   43,40 24 Vain pdf-
muodossa 

 
4. HENKILÖTYÖVELOITUS 
 

TUOTE/PALVELU Yksikkö Veroton
hinta ,€/h 

Verollinen
hinta, €/h 

Alv(%) 

 
I ryhmä (ylempi korkeakoulututkinto) 
 

 
h 

 
120,00 

 
148,80 

 
24 

II ryhmä (korkeakoulu- ja opistotasoinen 
tutkinto, toimitusinsinööri) 
 

h 85,00 105,40 24 

III ryhmä (muut tutkinnot, tietopalvelu, tilaus-
työt, toimitusvalmistelu) 
 

h 50,00 62,00 24 

 
5. JULKAISU- JA PAINOTUOTTEET 
 
TUOTE/PALVELU Yksikkö Veroton

hinta ,€ 
Verollinen
hinta, € 

Alv(%) Huom. / Lisätietoja

       

Painetut kartat      

Opaskartta € / kpl 9,76 12,10 24  

Karttakirja € / kpl 18,35 20,19 10  

       

Historialliset kartat      

Vuoden 1992 kartta € / kpl 5,69 7,06 24  

Muut € / kpl 6,50 8,06 24  
Turun kaupunkimittaus 100 v - 
karttasarja (3/5) 
 

€ / kpl 40,65 50,41 24 
Sisältää 3 historiallista karttaa 

Ympäristö- ja kaavoitusviraston tuotta-
mat erilaiset julkaisut ja raportit 

sivu 1,00 max. 50,00 10 
Max. hinta sis. alv. 10 % 

 
 
 
6. MUUT MAKSUT 
 

TUOTE/PALVELU Yksikkö Veroton
hinta ,€ 

Verollinen
hinta, € 

Alv(%) Huom. / Lisätietoja

      

CD -levy kpl 4,07 5,05 24  

Siirtokovalevy kpl 81,30 100,81 24  

DVD -levy kpl 8,13 10,08 24  

USB -muistitikku kpl 8,13 10,08 24  

Postitusputket kpl 4,07 5,05 24  

Lähetyskulut, lähetys postitse     Peritään todelliset lähetyskulut ja 
pakkausmateriaalikulut (+ käsitte-
lymaksu) 



Laskutuslisä kpl 4,07 5,05 24 Ei lisätä kaupungin sisäisiin laskui-
hin 

Minimilaskutus € 8,13 10,08 24 Sovelletaan, kun laskutettavien 
tuotteiden tai palveluiden arvo on 
alle 10 € 

Käsittelymaksu 
 

kpl 4.07 5,05 24  
 

Faksilla lähettäminen kpl 1,63 2,02 24 Sovelletaan jos lähetettävänä on 
enintään 5*A4 
 

kpl 2,44 3,03 24 Sovelletaan, jos lähetettävänä on 
6*A4 tai enemmän tai lähetetään 
ulkomaille 

 
 

 


