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TAKSA teknisen keskuksen suorittamista tilaustehtävistä sekä myytävistä
tuotteista
Taksat ovat voimassa 1.5.2017 alkaen, lakimääräiset hinnat kuitenkin kulloinkin voimassa olevan
hinnaston mukaan.
TEHTÄVÄ
Tavanomainen kiinteistön tai sen osan
kauppakirja tai muu luovutuskirja
Ei sisällä vahvistuspalkkiota.
Luovutuskirjan vahvistaminen
Kaupanvahvistajan asetuksen mukainen
kulloinkin voimassa oleva hinta, alv 0 %
Lainhuudon hakeminen (tavanomainen)
Tavanomaisesta poikkeava tehtävä
Todistus kaupungin etuosto-oikeudesta
Rajan näyttö maastossa

Veroton hinta

Rajanaapureiden selvitystyö (esim.
rakennuslupaa varten)
Asemapiirustuksen laatiminen
Rakennuksen paikan esipaalutus
Muut maastomittauspalvelut
Pyynnöstä tehtävät kiinteistöarviot yms.
Kaupungin sisäiset palvelut, esim.
omistajaselvitykset, suunnitelmien laatiminen,
erilaiset teemakartat yms.
Putkipyykki
Metsäpyykki
MYYTÄVÄT TUOTTEET
Osoitenumerokilvet
Hinta ei sisällä kilven kiinnitystä.
Asemakaava- ja yleiskaavaote, sis.
kaavamääräysosan, alv 0%

---

Hinta, ALV 24 %
180 €

120 €

---

--20 €
työaikaveloitus,
kuitenkin vähintään
52,42 €
20,16 €/kohde

130 €
130 € + työaikaveloitus
-työaikaveloitus,
kuitenkin vähintään 65 €

työaikaveloitus
työaikaveloitus,
kuitenkin väh. 84,68 €
työaikaveloitus tai
sopimuksen mukaan
sopimuksen mukaan
kulloinkin voimassa
olevan sisäisen taksan
mukaan
+ materiaalikulut
20,16 €
36,29 €
Veroton hinta
20 €

25 €/kohde

työaikaveloitus,
kuitenkin väh. 105 €

---

25 €
45 €
Hinta, ALV 24 %
24,80 €

10 €

---

Numeerinen kartta-aineisto (asemakaava- ja
pisterekisteritiedot esim. suunnittelijalle)
Laajempi aineisto sovitaan erikseen.

48,39 €

60 €/ tontti

Kiinteistörekisteriotteet
Lainhuutotodistukset
Rasitustodistukset
KTJ:n karttaote

18 €
18 €
18 €
18 €

Hinnat mml:n voimassa
olevan taksan mukaan
(10.12.2014)

Osoite
Revonkatu 1
86300 Oulainen

Puhelin
08-47931
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KOPIO- JA TULOSTUSPALVELUT
Tuloste, valokopio, pdf-kuvat
Kuvan koko
A4
A3
A2
A1
A0
iso A0 (noin 2xA0-koko)
Suuret värilliset kartat (esim. metsästyskartat)
sopimuksen mukaan
Taitettu, tuloste, valokopio
Kuvan koko
A3
A2
A1
A0
iso A0 (noin 2xA0-koko)
Asiakirjoja postitse lähetettäessä peritään
lunastus ja postimaksun lisäksi toimituskulut

Veroton hinta
(kaupungin sisäiset)

Hinta, ALV 24 %

0,50 €
1€
2€
3€
5€
7,5 €

0,62 €
1,24 €
2,48 €
3,72 €
6,20 €
9,30 €

Veroton hinta
(kaupungin sisäiset)
1,2 €
2,4 €
3,6 €
6,0 €
9,30 €

Hinta, ALV 24 %

3€

TILAUSTEHTÄVIEN
Veroton hinta/h
TYÖAIKAVELOITUKSET
tekninen johtaja
65 €
mittauspäällikkö, kiinteistöpäällikkö,
työpäällikkö, kuntatekniikan päällikkö,
55 €
siivouspäällikkö
yhdyskuntatekniikan suunnittelu
47 €
kartoittaja, kiinteistörekisterinhoitaja,
37 €
toimistosihteeri
Tilaustehtävien työaikaveloituksen vähimmäislaskutus 0,5 tunnilta.

Osoite
Revonkatu 1
86300 Oulainen

Puhelin
08-47931

1,49 €
2,98 €
4,46 €
7,44 €
11,53 €
Oulaisten
kaupunginvaltuuston
päätös
Hinta, ALV 24 %/h
80,60 €
68,20 €
58,28 €
45,88 €

