
Parkanon kaupungin kiinteistö- ja mittauspalveluide n maksut 

Voimaantulo 1.1.2013 

 

Kiinteistötoimitusmaksut  

Päätös jonka mukaan Parkanon kaupungille suoritetaan maksu lain kiinteistötoimitusmaksusta 
(558/95) 1 §:ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä ja tehtävistä. 
Kiinteistötoimitusmaksuista ja viranomaispäätöksistä ei peritä arvonlisäveroa. 

 

Yleistä 

Toimenpiteen suorittaja tai hakija on velvollinen suorittamaan viranomaistehtävistä kunnalle 
seuraavassa esitettävien maksuperusteiden (taksan) mukaan määräytyvän maksun. 

Maksuperusteiden mukaiset maksut on suoritettava, kun päätös on annettu. 

Muiden kuin luvan yhteydessä perittyjen maksujen osalta maksu peritään, kun ko. tehtävä on 
suoritettu. Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava korkoa 
erääntymispäivästä lukien korkolain ilmaisevan maksimikoron mukaan. 

Maksuihin sisältyy päätösasiakirjojen lunastusmaksu. 

Maksut sisältävät arvonlisäveron ellei toisin mainita. Viranomaispäätöksistä ei peritä 
arvonlisäveroa. 

Talon sisäinen veloitus on 50 prosenttia tämän taulukon hinnoista. 

 

Toimitukset  3287 56102 300 

1 §. Tontin lohkominen Kiinteistönmuodostamislain ( KmL) 4 luvun mukaisesti tontin 
lohkomisesta suoritetaan: 

• Tontin lohkominen kun pinta-ala on enintään 2000 m2     870 € 
• Tontin lohkominen kun pinta-ala on 2000 m2 – 10000m2    970 € 
• Tontin lohkominen kun pinta-ala on 1 ha – 5 ha  1120 € 

Tontin pinta-ala ollessa yli 5 ha, maksu menee työkorvauksen mukaisesti. 

Lohkomiset, jotka ovat tekemättä ennen vuotta 2000 annetaan -15 % alennus. 

Jos toimituksessa muodostetaan 3 tai useampia uusia kiinteistöjä, alennetaan maksua 15 % 
jokaista muodostettavaa kiinteistöä kohden. 

Maksut koskevat jokaista samassa toimituksessa muodostettavaa uutta kiinteistöä. 



Tontin lohkomisen yhteydessä tehtävä päätös (KmL 28 §) tontin vapauttamisesta kiinnityksistä. 
        220 € 

Tontin lohkomisen yhteydessä kiinteistön pantinhaltijan kesken (KmL 24 §) tehtävä sopimus 
kiinnitysten etusijajärjestyksestä.      100 € 

Tontin lohkomisen yhteydessä suoritettavasta tonttiosan lunastamisesta (KmL 62 §) peritään 
korvaus työaika- ja yleiskustannusten korvauksena taksan 11 § mukaisen veloitushinnoin 
laskettuna. 

2 §. Rasitetoimitus  3287 56102 300 

Enintään kahta rasitetta koskeva erillinen rasitetoimitus (KmL 14 luku)           180 €  

Jokaisesta seuraavasta rasitteesta suoritetaan                      70 €  

Kun hakemukseen perustuva rasitteen tai oikeuden perustamista, siirtämistä, muuttamista tai 
poistamista koskeva asia käsitellään tontin lohkomisen yhteydessä. Peritään ainoastaan silloin jos 
viranomainen avustaa rasitesopimuksen teossa.     130 €  

3 §. Tilusvaihto   3287 56102 300 

- Tilusvaihdolla voidaan vaihtaa alueita kiinteistöjen kesken. Toimitus edellyttää yleensä 
maanomistajien sopimusta ja sitä, että vaihdettavat alueet ovat likimäärin samanarvoisia. 

- Asemakaava-alueella suoritettavan tilusvaihdon edellytyksenä on, että se edistää tonttien 
muodostamista. Tilusvaihto voidaan suorittaa lohkomisen yhteydessä. 

Erillisessä tilusvaihdossa (KmL 8 luku) suoritettava maksu on    380 € 

Tilusvaihto lohkomisen yhteydessä      170 € 

4 §. Rajankäynti  3287 56102 300 

Kiinteistönmääritystoimituksessa ratkaistaan kiinteistön ulottuvuuteen ja muihin ominaisuuksiin 
liittyviä riitoja ja epäselvyyksiä. Tavallisin kiinteistönmääritys on rajankäynti, jossa ratkaistaan rajan 
paikkaa ja rajamerkkiä koskeva riita. 

Kiinteistönmääritystoimituksena suoritettava rajankäynti (KmL 11 luku)         450 € 

Mikäli tontin rajamerkit ovat hävinneet ja rajan paikka on epäselvä, mutta varsinaista 
kiinteistönmääritystä (rajankäyntiä) ei haluta tehdä, rajan paikka voidaan merkitä epävirallisesti 
maastoon esim. aidan rakentamista varten. Merkitsemisestä peritään 75 € euron suuruinen 
korvaus kutakin alkavaa aidan 200 metriä kohti. 

Muusta kuin 3 §:ssä tarkoitetusta kiinteistönmääritystoimituksesta suoritetaan todelliset 
kustannukset työkorvauksena. Tämän taksan 11 § mukaisin veloitushinnoin laskettuna. 

5 §. Työkorvauksen käyttäminen toimituskorvauksen a semasta kiinteistötoimitusmaksua 
määrättäessä.  3287 56102 300 

Jos tämän taksan mukaisen toimituksen tai toimenpiteen kustannukset ovat selvästi 
keskimääräistä korkeammat, suoritetaan kiinteistötoimitusmaksu todellisten kustannusten 
mukaisena työkorvauksena tämän taksan 11 § mukaisin veloitushinnoin laskettuna. 



6 §. Muut kiinteistötoimitukset asemakaava-alueella  

Kaupungin asemakaava-alueella kiinteistörekisterilain soveltamiseen liittyvän sopimuksen 
perusteella kiinteistörekisterin pitäjän määräämistä ja maanmittaustoimiston suorittamista 
toimituksista peritään korvaukset suoraan valtiolle maanmittauslaitoksen voimassa olevan 
kiinteistötoimituksia koskevan hinnaston mukaisesti. 

 

Kiinteistörekisterinpitäjän päätökset  

7 §. Kaavatontin merkitseminen tonttina kiinteistör ekisteriin 3287 56102 300 

Päätös, jolla kaavatontti merkitään tonttina kiinteistörekisteriin (KrL 3/4 §)    220 € 

Päätöstä varten on jouduttu tekemään tarkistusmittauksia tontilla.    440 € 

 

8 §. Kiinteistöjen yhdistäminen  3287 56102 300 

Kiinteistöjen yhdistämispäätös (KmL 17 luku) 

Kiinteistöt saadaan yhdistää, jos  

1) kiinteistöt kuuluvat samalle omistajalle tai samoille omistajille niin, että kunkin osaomistajan 
osuus jokaisesta kiinteistöstä on yhtä suuri;  

2) kiinteistöt omistetaan samanlaisin oikeuksin;  

3) kiinteistöt sijaitsevat samassa kunnassa;  

4) kiinteistöt ovat samaa laatua;  

5) kiinteistöt kuuluvat tai ne on tarkoitettu kuulumaan samaan käyttöyksikköön;  

6) kiinteistöjen yhdistäminen ei aiheuta epätarkoituksenmukaista tilussijoitusta eikä vaaranna 
kiinteistöjärjestelmän selvyyttä;  

7) yhdistettävä kiinteistö ei ole ulosmitattu tai ei kuulu konkurssipesään eikä mihinkään kiinteistöön 
kohdistu turvaamistoimenpiteitä; sekä  

8) kiinteistöihin ei kohdistu kiinnityksiä tai kiinteistöihin kohdistuu vain määrältään ja etusijaltaan 
samat yhteiskiinnitykset taikka niiden lisäksi vain yhteen kiinteistöön kohdistuu yhteiskiinnityksiä 
huonoimmalla etusijalla olevia kiinnityksiä.  

Kiinteistörekisterin pitäjä yhdistää kiinteistöt omistajan hakemuksesta.  

Kiinteistöjen yhdistämisestä perittävä maksu     250 € 

Mikäli yhdistämiseen liittyy myös kiinnityksien käsittelyä, maksu on    350 € 

 

 



9 §. Muodostusluetteloon merkityn tontin rekisteröi minen 3287 56102 300 

Ennen 1.1.2000 muodostusluetteloon merkityn tontin rekisteröinnistä (KmL (554/1995) 219 §, KmL 
(554/1995) kumottuja pykäliä sovelletaan KRL (323/1999) siirtymäsäännöksen perusteella) 

Kun tontti muodostuu yhdestä kiinteistöstä      75 € 

Kahdesta tai useammasta kiinteistöstä      100 € 

Mikäli rekisteröintipäätökseen liittyy KmL 221.3 §:n mukainen pantinhaltijoiden 

sopimus suoritetaan       110 € 

Mikäli rekisteröintipäätökseen liittyy päätös tontin vapauttamisesta  

kiinnityksistä (KmL 224 §) suoritetaan      220 € 

 

Asiakirjojen hankkiminen 

10 §. Asiakirjojen korvaus  3287 56102 300 

Toimitusmiehen muilta viranomaisilta hankkimista asiakirjoista niiden lunastus-, leima- yms. 
maksujen lisäksi korvaus on    10 €/asiakirja 

 

Työaikakorvaus ja yleiskustannuskorvaus 3287 56102 300 

11 §. Kiinteistömaksulain 3 §:n 1 momentin mukaisee n työaikakorvaukseen ja 
yleiskustannuskorvaukseen perustuvat veloitus hinna t 

Aikaveloituksen perusteena käytetään muutoksen laatimiseen käytettyjä työtunteja. Työstä 
maksettava korvaus koostuu työaikakorvauksesta ja yleiskustannuskorvauksesta. 

Dipl.ins. tai muu vastaavan korkea-asteen tutkinnon suorittanut henkilö    75 €/h 

Amk- insinööri, teknikko tai vastaava henkilö      60 €/h 

Kiinteistörekisterinhoitaja, kartoittaja tai vastaava henkilö     45 €/h 

Kartanpiirtäjä, mittamies, toimistovirkailija tai vast. henkilö     40 €/h 

Työkorvauksen veloitushinnat sisältävät yleiskustannuskorvauksen. 

 

Mikäli muutoksen valmistelu edellyttää pienoismalleja tai muita tavanomaisesta poikkeavia 
erityisselvityksiä, lisätään näistä kaupungille aiheutuneet kustannukset täysimääräisinä 
muutoksenhakijalta perittävään palkkioon. 

Edellä mainituista viranomaispäätöksistä ei peritä arvonlisäveroa. 

Konsultin laatimiin kaavoituskustannuksiin lisätään voimassa oleva arvonlisävero. 



Taksa tonttijaon muutoksesta 

12 § Asemakaavan ja tonttijaon muuttamisesta peritt ävät palkkiot  3287 56192 300 

Asemakaavamuutoksista, peritään muutoksenhakijalta aikaveloitukseen perustuvat todelliset 
kustannukset kohdan 10 § mukaisesti ja kuulutuskustannukset kohdan 14 § mukaisina. 

Jos erillisen tonttijaon laatiminen tai muuttaminen on pääosin yksityisen edun vaatima ja 
maanomistaja tai – haltija on sitä hakenut. 

Tavanomaisen tonttijaon laatimisesta tai muutoksesta hakijalta peritään (Ei ensimmäisestä 
tonttijaosta), kun kyseessä on 1-2 tonttia.      420 € 

Seuraavat tontit lisäävät maksua         50 € 

Poikkeuksellisen suuritöisestä ja ennalta hakijan kanssa sovitusta tonttijaosta tai tonttijaon 
muutoksesta hakijalta peritään työaikakorvaukseen perustuvat todelliset kustannukset kohdan 11§ 
mukaan. 

Maanomistajalta peritään kuulutuskustannuksina todellinen sanomalehtikuulutuksista aiheutunut 
kustannus.    

13 § Rantakaavan pohjakartan hyväksyminen  3287 561 02 300 

Peritään 420,00 euron perusmaksu lisättynä 50 eurolla jokaiselta 10 hehtaarilta tai sen osalta ja 
100 eurolla jokaiselta 500 hehtaarin ylittävältä 100 hehtaarilta tai sen osalta. 

Edellä mainitusta viranomaispäätöksestä ei peritä arvonlisäveroa. 

14 § Viranomaisen suorittama kuuleminen hakemuksen ratkaisemiseksi 3287 56102 300 

Naapurin tai asianosaisen kuuleminen 30 euroa / kuultava. Kuulutuskustannuksina veloitetaan 
todellinen sanomalehtikuulutuksista aiheutunut kustannus. 

15 § Lainhuudon hakeminen ym .  3137 56102 300 

Yhteen tilaan tai määräalaan     150 € 

Useampaan tilaan samalla saantokirjalla      80 € 

Hakemus kaupungin oman lainhuudon haun yhteydessä     80 € 

Kiinnityksen/panttauksen hakeminen tai kuolettaminen   150 € 

Edellä oleviin taksoihin lisätään käräjäoikeuden kulloinkin voimassa oleva hakemusmaksu. 

Lisäksi peritään asiakirjojen hankintakustannukset, matkakustannukset matkustussäännön 
mukaisesti ja muut ylimääräiset kustannukset. 

Luovutuskirjan laatiminen (kaupanvahvistuspalkkio erikseen oikeusministeriön päätöksen mukaan) 
3140 56102 324     175 € 

Taksaan sisältyy alv voimassa olevan alv:n mukaan, paitsi verottomaan hakemusmaksuun. 



16 § KTJ- otteet  3140 56102 300 

Kiinteistö- ja mittauspalveluilla on rekisteriviranomaisena käytettävissään koko Suomea koskevat 
kiinteistötietojärjestelmän tiedot ja samalla oikeus antaa niistä virallisia otteita. Virallisista otteista 
peritään valtioviranomaisen määräämä otteisiin tulostettu hinta. 

 Lainhuutotodistus     20 € 

 Rasitustodistus     25 € 

 Kiinteistörekisterin ote     10 € 

 Kiinteistörekisterin karttaote    7,50 € 

 

17 § Kaupanvahvistajan tehtävät  

Kaupanvahvistajan palkkiot ja muut maksut määräytyvät kaupanvahvistaja-asetuksen mukaisesti. 

 

Saantokirjan laatimisesta peritään  175 € 3140 56102 324 

 

18 § Kiinteistönmuodostamisasiakirjat  3140 56102 3 00 

Toimituskartta A4  4.00 € 

Toimituskartta A3  4.50 € 

Pöytäkirja   2.50 €/sivu 

Mikrofilmijäljennökset  2.00 €/sivu 

Edellä mainitut asiakirjat ovat otteita viranomaisen rekisteristä ja ovat arvonlisäverosta vapaita. 

 

19 § Kopiot ja tulosteet kaupungin omista kartoista , asemakaavoista yms. asiakirjoista  

Valokopiokoneella  3137 56102 324 

1. jäljennös seuraavat muovi 
A4 3.50 1.75 6.50  
A3 4.55 2.30 8.45 
A2 5.90 2.95 14.30 
A1 7.70 3.85 18.60 
A0 10.00 5.00 24.20 
Muut koot 10.00/m2 5.00/m2 24.20/m2 
   
 

 



Tulosteet   3137 56102 324  

1. tuloste seuraavat muovi 
A4 7.00 4.50 10.00  
A3 17.00 11.00 20.00 
A2 27.00 18.00 30.00 
A1 37.00 25.00 40.00 
A0 47.00 31.00 50.00 
Muut koot 47.00/m2 31.00/m2 50.00/m2 
 
Tulosteet maastotietojärjestelmästä 3137 56102 324 

1. tuloste seuraavat 
A4 8.00 4.00   
A3 10.00 5.50  
A2 20.00 12.50  
A1 30.00 19.00 
A0 40.00 25.50  
Muut koot 40.00/m2 25.50/m2  
  
Laminointi   3137 56102 324 

A4 5.00 € / kpl 
A3 7.00 € / kpl 
A2 9.00 € / kpl 
A1 10.00 € / kpl 
 
 
20 § Kopiot ja tulosteet asiakkaan omista kartoista , asemakaavoista yms. asiakirjoista 
 
Kopiot valokopiokoneella 3140 56102 324 
 

1. jäljennös seuraavat muovi 
A4 1.00 0.50 4.00  
A3 2.00 1.00 6.00 
A2 4.00 2.00 8.00 
A1 6.00 3.00 10.00 
A0 8.00 4.00 12.00 
Muut koot 8.00/m2 4.00/m2 12.00/m2 
 
Tulosteet   3140 56102 324  
 

1. tuloste seuraavat muovi 
A4 5.00 3.30 5.00  
A3 10.00 6.60 15.00 
A2 25.00 16.50 25.00 
A1 30.00 20.00 35.00 
A0 35.00 23.10 45.00 
Muut koot 35.00/m2 23.10/m2 45.00/m2 



Laminointi   3140 56102 324 
 
A4 5.00 € / kpl 
A3 7.00 € / kpl 
A2 9.00 € / kpl 
A1 10.00 € / kpl 
 
21 § Erikoistyöt 
 
Jos aineistoja joudutaan muokkaamaan kuten formaatin muunnokset, mittakaavan muutokset ja 
editoinnit, veloitetaan kohdan 11 §:n  mukainen tuntihinta. 
 
 
22 § Numeerisen aineiston hinnasto  3137 56102 324 
 
Rasteriaineistot: 
 
Pohjakartta, ym. 1: 1000 tekomittakaavaiset kartat 0.30 € / ha / elementti  
 
Vektoriaineistot: 
 
Pohjakarttaelementit: 
Kiinteistörajat, rakennukset, korkeustiedot, muu pohja-aineisto, kukin 1.50 € / ha 
 
Muut vektorimuotoiset kartat:  

4.00 € / ha, kun mittakaava on 1:100 – 1:5000 
   0.10 € / ha, kun mittakaava 1:5000 tai pienempi 
 
Numeerisen aineiston minimihinta on 30 euroa / tilaus.  
 
Jos numeerisen aineiston luovutushinta nousee yli 1000 € voi hinnasta neuvotella erikseen. 
Jos aineistoa lähetetään cd-levyllä, lisätään hintaan 15 € tietovälinekustannuksia. 
Sähköpostilla lähetetystä aineistosta ei peritä tietovälinekustannuksia. 
Sähköpostilla toimitettavan aineiston maksimikoko on 5 Megatavua. 
Aineistokorvaukset ovat ylläpitoformaatissa (Microstation). 
 
Aineistokorvauksen lisäksi peritään jokaisen numeerisen aineiston luovutuksesta mahdolliset 
lisäkustannukset. Lisäkustannuksia tuovat esim. konversiot muihin formaatteihin, tiedostojen jaot, 
kuvaustekniikan muutokset ja tietosisällön erikoisvaatimukset joista veloitetaan 11 §:n  mukainen 
tuntihinta. 
 
Esitetyt hinnat ovat yhden aineiston luovutushintoja, jotka oikeuttavat tallentamaan aineiston 
yhdelle työasemalle ja käyttämään sitä yhden käyttäjän toimesta. 
Aineistoa ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle eikä kopioida. 
Jos tilaajalle annetaan useita käyttöoikeuksia, peritään maksu, joka saadaan kertomalla yhden 
aineiston luovutushinta käyttöoikeuksien mukaan määräytyvällä kertoimella seuraavasti: 
Jos käyttöoikeuksia annetaan 2 - 10 maksukerroin on 1,5 ja 
jos käyttö oikeuksia annetaan 11 tai enemmän, niin maksukerroin on 2. 



Päivitysalennus 
Aikaisemmin luovutetun aineiston ajantasaistus luovuttamalla uusi ajantasainen aineisto 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. 
 
Käyttöoikeuden luovutus 
Luovutus kaupalliseen käyttöön siten, että vastaanottaja saa oikeuden aineiston 
kaupalliseen käyttöön tai edelleen jalostukseen kaupallista käyttöä varten, edellä mainitut hinnat 
kaksinkertaisina. 
 
 
 
23 § Graafisten karttojen käyttöoikeudet  3137 5610 2 324 
 
Jos suoritteen tilaaja käyttää kaupungin graafista karttaa sen sisältöä merkittävästi muuttamatta 
hyväkseen kopioimalla tai painamalla taikka valmistamalla muulla näihin verrattavalla tavalla 
karttoja, peritään häneltä aineistomaksuna jokaisesta valmistamastaan kappaleesta seuraavasti: 
- ensimmäisestä 50 kappaleesta 0,17 € / kartan dm2, 
- seuraavista 150 kappaleesta 0,08 € / kartan dm2 sekä 
- seuraavista kappaleista 0,02 € / kartan dm2 
 
Jos tilaaja käyttää edellä mainittuja karttoja tai karttatulosteita sellaisen uuden kartan 
valmistamiseen, johon liittyy myös hänen omaa kartta-aineistoaan, aineistomaksua peritään 
seuraavasti: 
luovutettavan aineiston osuus aineistomaksuprosentti tuotteesta 1 momentin mukaisesta maksusta 
merkittävä 40 ei merkittävä 20. 
Jos tilaaja käyttää karttaa tai karttatulosteita muun julkaisun kuin kartan valmistamiseen, 
aineistomaksuna peritään 10 % 1 momentin mukaisesta maksusta. 
Kaupallisesta suoritteesta peritään tilaajalta kuitenkin vähintään 84 € ja muusta suoritteesta 
vähintään 34 €. 
 
 
24 § Painettujen karttojen, tarvikkeiden ym. hinnat   3138 56102 324 
 
Osoitekartta, painettu 12.00 € 
- sisältää koko kaupungin alueen 
 
Osoitekartta, tuloste  8.00 € 
- vaihtoehtoisesti keskusta tai haja-asutusalue 
 
Osoitekartta, numeerinen 170 € 
 
Päivitysalennus 
Aikaisemmin luovutetun aineiston ajantasaistus luovuttamalla uusi ajan-tasainen aineisto 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. 
 
 



Rajamerkit     3140 56102 324 
metsäputkipyykki  40.00 € 
putkipyykki   35.00 € 
pulttipyykki   20.00 € 
 
 
25 § Tilauksesta valmistettavat kartat ja muut tila ustehtävät  3137 56102 324  
  
Rakennuslupakartta   A4 8.00 € 

 A3 9.00 € 
 
Täydennetty rakennuslupakartta 
       60.00 € 
   
 
Aakkosnumeeriset tulosteet (koordinaattiluettelot, laskentatulosteet yms.) 
   5.00 €/sivu 
 
Todistus etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä 
    20,00 € 
 
Ja lisäksi muilta viranomaisilta hankittavista asiakirjoista suoritetaan niiden lunastus- yms. 
maksujen lisäksi 9 € asiakirjalta. 
 
Muiden karttojen ja graafisten töiden veloitushinta koostuu kartan tekemiseen osallistuvan henkilön 
aikaveloituksesta 11 §:n  mukaisesti sekä tulostus- tai kopioveloituksista, jotka tulevat 20 §:n 
mukaisesti. 
 
Muut tilaustehtävät veloitetaan 11 §:n  mukaisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KAUPUNGIN MAA-ALUEIDEN VUOKRAAMINEN 3430 56103 300 
Ympäristölautakunnalla on oikeus hyväksyä 5 vuoden vuokrasopimus. 
 
Kaupungin maa-alueiden vuokrahinnat (ALV 0%) 
 
-pellon vuokra      200 € / ha/vuosi 
 
-metsästysmaiden vuokraus 
  0 - 30 ha  1.50 € / ha / vuosi 
 30- 100 ha  0,60 € / ha / vuosi 
 yli 100 ha   0,40 € / ha / vuosi 
 minimiveloitus    10 €       / vuosi 
 
-varastoalueet, kaavoittamattomat 
  1150 €/ha/vuosi  
 
-tonttialueet, yleishyödylliset säätiöt ym.  
  1000 €/ha/vuosi 
 
-tonttialueet, yksityiset alle 500 m² 0.80 €   / m² / vuosi 
  yli  500 m²  0.50 € / m² / vuosi  
 
-teollisuustontit 3400 €/ha/vuosi 
 
-liiketontit  6900 €/ha/vuosi 
 
Mainoskylttien sijoitus 600 €/kyltti/vuosi 
 
Vuokrahinnat tulevat käyttöön vuokria tarkistettaes sa ja uusia vuokrasopimuksia 
sovittaessa. Vuokrahinnat tarkistetaan jokaista uut ta vuokrasopimusta tehdessä. 


