KAUPUNKIMITTAUKSEN HINNASTO 2014
NUMEERISET KARTTA-AINEISTOT JA MUUT DIGITAALISET
PAIKKATIETOTUOTTEET
Asiakkaalle annetaan käyttöoikeus vain omiin käyttötarkoituksiin
eikä asiakas voi siirtää oikeuttaan kolmannelle osapuolelle.
Yleishyödyllisiin tarkoituksiin käyttöoikeus voidaan myöntää
harkinnan mukaan alennetulla hinnalla tai korvauksetta.
Irrotus- ja toimituskulut peritään todellisten kustannusten mukaan.
Mahdollinen julkaisuoikeus vaatii erillisen julkaisuluvan tai
sopimuksen.
1§
Pohjakartta
0 - 50 ha
– vektoriaineisto (DWG, DXF, MIF, FINGIS)
perusmaksu 50 € + aineistomaksu 8 €/ha
– rasteriaineisto (TIFF, XKRL, JPG, GIF)
perusmaksu 50 € + aineistomaksu 1,50 €/ha
Perusmaksu sisältää 10 ha suuruisen alueen.
50 ha ylittävältä osalta
– vektoriaineisto (DWG, DXF, MIF, FINGIS)
aineistomaksu 4 €/ha
– rasteriaineisto (TIFF, XKRL, JPG, GIF)
aineistomaksu 0,75 €/ha
500 ha ylittävältä osalta
– vektoriaineisto (DWG, DXF, MIF, FINGIS)
aineistomaksu 2 €/ha
– rasteriaineisto (TIFF, XKRL, JPG, GIF)
aineistomaksu 0,40 €/ha
1000 ha ylittävältä osalta sopimuksen mukaan
Aineistomaksua korjataan sisältökertoimella tilattavan aineiston
mukaan:
Kaikki elementit sisältökerroin 1,0
Elementeittäin:
Kiinteistötiedot sisältökerroin 0,3
Rakennustiedot sisältökerroin 0,3
Pohjakuviot sisältökerroin 0,2

Korkeuskuviot sisältökerroin 0,2
Sisältökerroin muodostuu laskemalla eri elementtien
sisältökertoimet yhteen.
2§
Ilmakuva/ortokartta
Perusmaksu 50 € +
aineistomaksu (pikseli 0,16) 35 €/km2
aineistomaksu (pikseli muut) 20 €/km2
100 km2 ylittävältä osalta
aineistomaksu (pikseli 0,16) 20 €/km2
aineistomaksu (pikseli muut) 10 €/km2
1000 km2 ylittävältä osalta
aineistomaksu (pikseli 0,16) 10 €/km2
aineistomaksu (pikseli muut) 7 €/km2
3§
Opas- ja osoitekartta
Rasteriaineisto
minimiveloitus 50 €
aineistomaksu 10 €/km2
koko kaupunki 1.700 €
Vektoriaineiston hinnoittelu määritellään tapauskohtaisesti
minimiveloitus kuitenkin 50 €
4§
Digitaaliaineistosta tuotettujen/painettujen tulosteiden
verottomat hinnat paperille ja muoville sekä laminointi
Paperitulosteet kulloinkin voimassa olevan Porin kaupungin asiakirjahinnaston
mukaan.
Muut tulosteet

A4
muovi
7,00 €
laminointi
1,50 €
tarrallinen laminointi 3,00 €

A3
8,50 €
2,50 €
4,00 €

A2
A1
12,00 €
19,00 €
muut 7,00 €/metri

A0
26,00 €

Ilmakuva/ortokuvatulosteet lisämaksu 10 €
Tilaustyönä tehtävät tulosteet laskutetaan toimittajan hinnaston mukaan
lisättynä työn osuudella.

5§
Kiinteistöjen omistaja- ja osoitetiedot
Hinta sisältää omistajatiedon ja osoitteen tarkistamiseen lainhuuto- ja
kiinnitysrekisteristä / Väestötietojärjestelmästä (VTJ) /
Yritystietojärjestelmästä (YTJ) käytetyn työajan.
Omistaja ja osoitetiedot, tunnistetiedot, pinta-ala 1,00 €/kiinteistö/veroton
hinta. Kuitenkin vähintään 20 €. 50 kiinteistön ylittävältä osalta hintaa voidaan
harkinnanvaraisesti alentaa max. 50 %.
Hinta ei sisällä erillisiä selvitystöitä vaativia omistajatietojen selvityksiä kuten
yhteisten alueiden osakasluettelojen selvityksiä tai jakamattomien kuolinpesien
osakasselvityksiä. Muilta viranomaisilta hankittavat tiedot ja asiakirjat
laskutetaan erikseen.
6§
Asiantuntijatyö
Veroton hinta/tunti
Kiinteistöinsinöörin asiantuntijatyöt
Ohjelmointi, suunnittelu ja asiantuntijapalvelut
Kopio yms. palvelut
Pisteselityskortti tai pisteen tiedot veroton hinta/kpl

95 €
80 €
65 €
5,00 €

Työkorvauksen veloitushinnat sisältävät yleiskustannuskorvauksen.

