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Kartta- ja paikkatietopalvelut
PL 215, 60101 Seinäjoki 
karttapalvelut@seinajoki.fi  

HINNASTO alkaen 1.4.2019

KARTTAKOPIOT, -OTTEET  JA  DIGITAALINEN AINEISTO

Rakentajan karttapaketti:
sisältö: tonttikartta (pdf), tonttijako tai ajantasakaavakartta (dwg ja pdf) ja kantakartta (dwg ja pdf)
kaupungin myymille omakotitonteille 50 €
muille 65 €

Tonttikartta:
koko A4 - A3 + asemakaavamääräykset 20 €
oikeaksi todistaminen 2 €

Jos karttatilaus tulee muuhun käyttöön kuin rakennuslupaan tai suunnitteluun lisätään alv. 24 %.

Seinäkartat ym. suurtulosteet:
Virastokartta 1:5000
musta-valkoinen 50 € (sis. alv.)
värillinen 80 € (sis. alv.)

Virastokartta 1:10000
musta-valkoinen 40 € (sis. alv.)
värillinen 70 € (sis. alv.)

Muut väritulosteet : (opaskatta, ajantasa-asemakaava ym.)
koko A4 - A3 30 € (sis. alv.)
koko A2- A0 80 € (sis. alv.)

PDF- / paperitulosteilla on sama hinta.

Digitaalinen kartta (alv. 24 %)
perusmaksu 40 € /tilaus, vähimmäiskorvaus 6 ha:n mukaan

alueen koko hehtaareina kiinteistötiedot/ha  + alv. 24 % pohjakartta/ha  + alv. 24 %
6 -- 10 1,20 € 2,35 €
10 -- 50 0,85 € 1,70 €
50 --150 0,60 € 1,20 €
150 -- 700 0,45 € 0,85 €
700 --- 0,30 € 0,60 €

opaskartta/ha  + alv. 24 % virastokartta/ha  + alv. 24 %
6 -- 10 0,45 € 1,00 €
10 -- 50 0,30 € 0,60 €
50 -- 150 0,20 € 0,40 €
150 -- 700 0,15 € 0,30 €
700 --- 0,05 € 0,15 €

Maastomalliaineistot (alv. 24 %)
Luokiteltu laserpisteaineisto, 10 € /ha + perusmaksu 40€ /tilaus
maanpinta

Jos kyseessä on aiemmin toimitetun aineiston ajantasaistus tai aineiston jatkuva käyttöoikeus,
hinta- tai vuosihinta-alennus on 50 %.

Käyttöoikeusmaksu, jos useita samanaikaisia käyttäjiä:
käyttäjämäärä kpl maksukerroin digitaalisen kartan hintoihin
2 -- 5 1,5
6 -- 10 2
11 -- 20 3
21 -- 4

( Kantakarttaote)
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Aineiston käyttö rajapinnan kautta:
Osa Seinäjoen kaupungin rasterimuotoisesta kartta-aineistosta on julkaistu avoimena datana
WMS-rajapinnassa osoitteessa:
https://kartat.seinajoki.fi/teklaogcweb/wms.ashx

WMS (rasteri) ja WFS (vektori) - aineiston käyttö Kuntien tietopalvelun (KTP) kautta KuntaTietoPalvelun
hinnoittelun mukaan.

Korvaukseton luovutus:
Digitaalisesti luovutettavaa aineistoa ei laskuteta, jos kyseessä on kaupungin tilaama konsulttityö,
opiskelijoiden lopputyö tai arkkitehti-/suunnittelukilpailun järjestäminen.

Muu hinnasto:
Omistajatietojen selvittäminen:
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille tietosuojan vuoksi.
Kyselyt ohjataan maanmittalaitokselle, joka on valtakunnallinen toimija.

Tiedot voidaan kuitenkin luovuttaa esim. yksityistietoimituksiin, kun tiedetään syy tietojen kyselyyn,
tällöin jos kiinteistöjä on yli 10 , maksu on 2 € / kiinteistö.

Rakentajille naapurien omistajatiedot ilmaiseksi, kyselyt ohjataan ensisijaisesti rakennusvalvontaan.

Toimituskulut ja postimaksut:
tavallinen kirje 2,50 €  muut painon mukaan

Lohkomispöytäkirja:
sivumaksu 3 € (sisältää oikeaksi todistamisen)

Todistukset, esim. pinta-alatodistukset:
10 € + työaikaveloitus

Yksikössä tehtävistä muista töistä esim. teemakartojen teosta, veloitetaan käytetyn työajan mukaan
kaupungin vahvistaman hinnaston perusteella.
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