
1 § Asemakaavoista ja asemakaavojen muutoksista ja ranta-asemakaavojen käsitte-
lystä perittävät 
maksut 
 
Maksuluokka I, 4000,- 
Asemakaavamuutos, joka voidaan käsitellä maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana vaiku-
tukseltaan vähäisenä asemakaavan muutoksena, ja jonka hyväksyy kaupunginhallitus. 
 
Maksuluokka II, 7000,- 
Asemakaava ja asemakaavan muutos, jota ei voida käsitellä maankäyttö- ja rakennuslain tar-
koittamana vaikutukseltaan vähäisenä, mutta ei myöskään vaikutukseltaan merkittävänä ase-
makaavana tai asemakaavan muutoksena, ja jonka hyväksyy kaupunginhallitus. 
 
Maksuluokka III Aikaveloitukseen perustuvat todelliset kustannukset ja perusmaksu 1000,- 3 
§:n mukaisesti 
Vaikutukseltaan merkittävä asemakaava ja asemakaavan muutos, jonka valtuusto hyväksyy 
sekä muut suuritöiset tai runsaasti neuvotteluja vaativat asemakaavat ja asemakaavan muu-
tokset.  
 
Mikäli kaavan laatii yksityisen tahon palkkaama ja kaupungin hyväksymä kaavakonsultti, kau-
pungin tekemästä työstä peritään kaikissa maksuluokissa aikaveloitukseen perustuva todelli-
nen kustannus ja perusmaksu 3 §:n mukaisesti. Maksuluokissa I ja II ei silloin peritä muuta 
kiinteää korvausta. 
 
Kielteinen päätös hakemukseen 600,-€ 
 
Ranta-asemakaavan käsittelykustannukset 1 500,- € 
 
2 § Kuulutuskustannukset 
 
450,- € / kuulutus 
 
3 § Aikaveloitukseen perustuvat todelliset kustannukset ja perusmaksu 
 
Aikaveloituksen perusteena käytetään kaavan laatimiseen käytettyjä työtunteja. Tuntiveloitus-
yksikkönä on työsuoritukseen osallistuneiden henkilöiden kuukausipalkka sosiaalikuluineen 
jaettuna 150:llä. Lisäksi peritään yleiskustannuksena, joka sisältää kopiointi-, monistus- ja tar-
vikekustannukset 30 % sekä työnantajalle aiheutuneina muina henkilömenoina 20 % eli yh-
teensä 50 % tuntilaskutuksen kokonaissummasta. 
 
Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen laatimisen perusmaksu on 1000,- euroa. 
 
4 § Korvausten suorittaminen 
 
Maksut ja kuulutuskustannukset määräytyvät sen taksan perusteella, joka on voimassa kaa-
voituspäätöstä tehtäessä. Kaavoituspäätöksen tekee kaupunginhallitus. Asemakaavojen ja 



asemakaavamuutosten maksuluokka ja muut taksat määrätään em. päätöksen yhteydessä. 
Mikäli kaavan vaikuttavuus ja vaativuus muuttuu kaavaprosessin aikana, siitä tehdään uusi 
päätös kaavaprosessiin kuuluvan päätöksenteon yhteydessä. 
 
Maksun suorittaa kaavoitus- tai kaavamuutosaloitteen tehnyt maanomistaja tai -haltija tai hei-
dän sopimusosapuolensa siinä tapauksessa, että kaupungille on toimitettu kirjallinen sopimus 
maksun suorittajasta. Mikäli asemakaavaa tai muutosta on pyytänyt useampi kuin yksi maan-
omistaja/haltija, palkkiot ja kuulutuskustannukset jaetaan heidän välillään rakennusoikeuden 
mukaisessa suhteessa. 
 
Hakijan on suoritettava asemakaavan laatimisesta tai asemakaavan muutoksesta perittävä 
kiinteä maksu (maksuluokat I ja II) siten, että puolet siitä suoritetaan, kun kaava on kuulutettu 
vireille. Vireilletulon kuulutuskustannus suoritetaan samassa yhteydessä. Loppuosa kiinteästä 
maksusta ja muut siihen asti syntyneet kuulutuskustannukset suoritetaan, kun kaava on hy-
väksytty. Kaavan tultua voimaan suoritetaan voimaantulon kuulutuskustannus. 
 
Aikaveloitukseen perustuva korvaus suoritetaan kaavaprosessin kunkin vaiheen valmistumi-
sen jälkeen tai vähintään kerran vuodessa siihen mennessä tehdyn työn perusteella, ja las-
kuun liitetään tuntiseuranta. Samassa yhteydessä suoritetaan siihen asti syntyneet kuulutus-
kustannukset. 
 
Perusmaksu suoritetaan, kun kaavasta on tehty kaavoituspäätös ja se on kuulutettu vireille. 
 
Aikaveloitukseen perustuvan maksun osalta kaupunki voi vaatia, että hakijan on annettava hy-
väksyttävä vakuus asemakaavan tai asemakaavamuutoksen arvioitujen kustannusten suorit-
tamisesta. 
 
Korvausmenettelyä noudatetaan myös silloin, kun on kysymys maankäyttösopimuksen sovel-
tamisesta. 
 
Jos hakija peruu hakemuksen ennen hyväksymispäätöstä tai kaavamuutosta ei hyväksytä, ei 
siihen mennessä suoritettuja maksuja palauteta. Lisäksi kiinteän maksun osalta suoritetaan 
siihen asti syntyneet kuulutuskustannukset taksan mukaan. Aikaveloitukseen perustuvan 
maksun osalta suoritetaan kaikki siihen mennessä syntyneet kustannukset. 
 
Mikäli kaavan valmistelu edellyttää erillisselvityksiä, erityisiä lisätehtäviä suunnitelman havain-
nollistamiseksi tai kaavan vaikutusten arvioimiseksi, suoritetaan näistä kaupungille aiheutu-
neet kustannukset täysimääräisinä. 
 
Mikäli asemakaava / asemakaavan muutos edellyttää myös tonttijaon / tonttijaon muutoksen 
laatimista kaavan laatimisen yhteydessä, niin kaupungin tonttipalvelut laskuttaa siitä oman 
hinnastonsa mukaan. 
 
Mikäli asemakaavan laatiminen edellyttää kaavan pohjakartan tarkistamista, niin kaupungin 
tonttipalvelut laskuttaa siitä oman hinnastonsa mukaan. 
 



Ranta-asemakaavan käsittelykustannuksista suoritetaan puolet, kun kaava on kuulutettu vi-
reille. Vireilletulon kuulutuskustannus suoritetaan samassa yhteydessä. Loppuosa käsittely-
kustannuksista ja siihen asti syntyneet kuulutuskustannukset suoritetaan, kun ranta-asema-
kaava on hyväksytty. Kaavan tultua voimaan suoritetaan voimaantulon kuulutuskustannus. 
 
Mikäli ranta-asemakaavan kaavaprosessi keskeytetään ennen hyväksymiskäsittelyä, suorite-
taan loppuosa käsittelykustannuksista eli 750,- € ja siihen asti syntyneet kuulutuskustannuk-
set. Vaikka ranta-asemakaava ei tule kokonaan tai osittain voimaan, peritään käsittelykustan-
nukset ja kuulutuskustannukset täysimääräisinä. 
 
Ranta-asemakaavan laatiminen edellyttää kaavan pohjakartan hyväksymistä, josta tonttipalve-
lut 
laskuttaa oman hinnastonsa mukaan. 
 
5 § Asemakaavan / asemakaavamuutoksen hakeminen 
 
Asemakaavan laatimista tai asemakaavan muuttamista tulee hakea kirjallisesti, ensisijaisesti 
kaavoitusyksikössä laadittua lomaketta käyttäen. Hakemukseen tulee liittää selvitys ton-
tin/alueen omistus- tai hallintaoikeudesta, tarvittaessa valtakirja, mikäli hakija on muu kuin 
omistaja/haltija sekä hakijan yhteystiedot, myös virka-aikana. 
 
Hakemuksessa tulee olla riittävä selvitys asemakaavan laatimis- tai muutosesityksestä ja esi-
tys tulee perustella selkeästi. Tarvittaessa tulee käyttää karttaliitteitä ja havainnollistavaa ai-
neistoa. 
 
Hakemukseen tulee liittää sitoumus, jossa sitoudutaan maksamaan kaupungille voimassaole-
vien taksojen mukaiset maksut 4 §:n mukaisesti sekä laskutusosoite.  
 
Kaavoitusyksikkö antaa tarvittaessa lisäohjeita hakumenettelyyn ja edellyttää ennakkokeskus-
telua asiasta ennen hakemuksen jättämistä. 


