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Liite 
MAKSUTAULUKKO KIINTEISTÖTIETOJÄRJESTELMÄN SUORITTEISTA 
1.6.2006 
 
Taulukon hintatiedot on esitetty arvonlisäverottomina hintoina 
 
Julkisoikeudelliset suoritteet 
Kiinteistötietojärjestelmästä julkisoikeudellisina suoritteina annettavat viran-
omaisen oikeaksi todistamat otteet ja luettelot 
 euroa 
Oikeaksi todistetut otteet, kunta-, sijaintialue-, 
ryhmä- ja yksikköluettelot, erillisenä annettavat 
yhteisen alueen osakasluettelot ja muut näihin 
verrattavat luettelot 

10,00 

Rekisteriyksikön karttaote 7,50 

 
Teknisen käyttöyhteyden kautta luovutettavat omakustannushintaan hinnoiteltavat suo-
ritteet 
 
1) Tiedot kiinteistötietojärjestelmästä; suorakäyttö kartattomasta palvelusta 
Kiinteistötietojärjestelmän kartattoman palvelun suorakäytöstä peritään käyttäjiltä 
maksuja seuraavasti: 
 euroa 
Lainhuutotodistus 5,35 
Lainhuutorekisteriote  3,00 
Rasitustodistus  11,25 
Kiinnitysrekisteriote  3,00 
Kiinteistörekisteriote  4,80 
Määräalatuloste  5,35 
Todistus vuokraoikeudesta 4,00 
Kiinteistötietojen selaus 0,70 
Kiinteistönmuodostuksen selaus 0,70 
Haku tilan nimellä  0,40 
Haku lähiosoitteella  0,50 
Haku henkilötunnuksella  0,50 
 
2) Tiedot kiinteistötietojärjestelmästä; eräkäyttö kartattomasta palvelusta 
Tiedostomuodossa luovutettavista tiedoista ja 
toimittamisesta peritään tietomaksua tietoyksi-
költä: 

euroa 

Omistaja- / erityisen oikeuden haltijatiedot 1,07/kiinteistö 
Omistaja- / erityisen oikeuden haltija- ja osoi-
tetiedot  

1,34/kiinteistö 
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Kaikki lainhuutotiedot / tiedot erityisestä oi-
keudesta  

1,78/kiinteistö 

Muut lainhuuto- ja kiinnitysrekisteritiedot  1,07/kiinteistö 
Kiinteistörekisterin tiedot  1,78/kiinteistö 
Kiinteistörekisterin yksittäiset tiedot  0,33/tieto 
Kiinteistörekisterin päivitystiedot  0,37/kiinteistö 
 
 
Kiinteistörekisteripäivityksestä peritään kuitenkin vuosittain enintään 15 prosenttia rekisteri-
aineiston uushankintahinnasta. Päivityshintaa voidaan soveltaa, mikäli kiinteistörekisterin tie-
tojen hankinnasta tai edellisestä päivityksestä on kulunut enintään kaksi vuotta. 
Lisäksi peritään aiheutuneet tietojenkäsittelykulut. 
 
Yksikköhinnoista annetaan alennusta rekisteriyksiköiden lukumäärän perusteella seuraavasti: 
 
Rekisteriyksiköiden lukumäärä  Alennus alarajalla %  Alennus alarajan ylittävältä 

osalta % 
1-999  0  0 
1000-9999  0  20 
10000-99999  18  40 
100000 tai yli  37,8  60 
 
 
3) Kiinteistötietojärjestelmän palvelu ja tiedot; suorakäyttö kartallisesta palve-
lusta 
Kiinteistötietojärjestelmän kartallisen palvelun suorakäytöstä peritään käyttäjiltä mak-
suja seuraavasti: 
 euroa 
Perustamismaksu / 1 käyttäjä 60,00 
Samalle organisaatiolle yhtäaikaa perustettavat 
2-10 käyttäjää (sis. yhden laskutusosoitteen)  

30,00/käyttäjä 

- laskutusosoitemaksu  20,00/laskutusosoite 
Samalle organisaatiolle yhtäaikaa perustettavat 
11-25 käyttäjää (sis. yhden laskutusosoitteen)  

15,00/käyttäjä 

- laskutusosoitemaksu  15,00/laskutusosoite 
Samalle organisaatiolle yhtäaikaa perustettavat 
yli 25 käyttäjää (sis. yhden laskutusosoitteen)  

10,00 käyttäjä 

- laskutusosoitemaksu  15,00/laskutusosoite 
Ylläpitomaksu ja taustakarttojen käyttöoikeus 
kuukaudessa  

10,00 

Kopiontilupamaksu kuukaudessa sisältäen:  
- 100 kpl kopioita/vuosi  2,90 
- 250 kpl kopioita/vuosi  3,90 
- 500 kpl kopioita/vuosi  4,90 
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Tiedot:  
Lainhuutotodistuksen tiedot  5,35 
Lainhuutorekisteriote  3,00 
Rasitustodistuksen tiedot  11,25 
Kiinnitysrekisteriote  3,00 
Vuokraoikeustodistuksen tiedot  4,00 
Rekisteriyksikön / määräalan ominaisuustiedot 4,80 
Rekisteriyksikön / määräalan perustiedot  0,75 
Rekisteriyksikön määräalojen perustiedot / re-
kisteriyksikkö 

0,50 

Rekisteriyksikön karttaote 3,00 
Haku listaan  0,50 
Osoitehaku  0,50 
Määräalan listaan haku  0,50 
Osakasluettelo  3,70 
Rajanaapurit listaan haku  0,50 
Yksikön palstat ja määräalat kartalle  0,90 
Määräalat kartalle  0,90 
Yksikön käyttöoikeusyksi-
köt/kaavat/rakennuskiellot kartalle  

0,90 

 
4) Kiinteistötietojärjestelmän palvelu ja tiedot; sovellus-sovellus yhteys 
Kiinteistötietojärjestelmän sovellus-sovellus yhteyden käytöstä peritään käyttäjiltä maksuja 
seuraavasti: 
 euroa 
Ylläpitomaksu kuukaudessa  
1-5 loppukäyttäjää  10,00 
yli 5 loppukäyttäjää  50,00 
Perustamismaksu  
- ensimmäinen tunnus  200,00 
- seuraavat tunnukset samalle organisaatiolle  60,00 
Tiedot:  
Perustiedot / haku  0,75 
- Perustietohaun jatkokyselynä kiinteistön 
ominaisuustiedot ja rajat 

4,80 

- Perustietohaun jatkokyselynä kiinteistön rajat 0,90 
 
 




