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ASEMAKAAVAN LAATIMISESTA PERITTÄVÄ KORVAUS 
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Voimaantulopäivä 1.12.2012 
 
 
Jos asemakaava tai asemakaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu 
maanomistajan tai -haltijan aloitteesta, kaupungilla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja 
käsittelystä aiheutuneet kustannukset.  

 
Vähäinen asemakaavan muutos 
Asemakaavan muutos, joka voidaan käsitellä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 
§:n tarkoittamana vaikutukseltaan vähäisenä asemakaavan muutoksena (nähtävillä 
14 päivää). 

 
Vähäistä suurempi asemakaava / asemakaavan muutos 
Asemakaava ja/tai asemakaavan muutos, jota ei voida käsitellä maankäyttö- ja 
rakennusasetuksen 27 §:n tarkoittamana vaikutukseltaan vähäisenä (nähtävillä 30 
päivää), mutta ei myöskään maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n mukaisena 
vaikutukseltaan merkittävänä (kaavan hyväksyy kaavoitusjaosto).  
 
Vaikutuksiltaan merkittävä asemakaava / asemakaavan muutos 
Maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n mukainen, vaikutukseltaan merkittävä 
asemakaava ja/tai asemakaavan muutos (kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto).  
 
Ranta-asemakaava 
Maanomistaja voi maankäyttö- ja rakennuslain 74 §:n mukaan huolehtia ranta-
asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle.  

 

 
1 § 
Perittävät korvaukset 
 
Kaikissa tapauksissa asemakaavan laatimisesta ja/tai muutoksesta peritään vähintään 2000 € + 
kuulutuskustannukset kuitenkin siten poiketen, että kiinteistö- ja mittaustoimen valmistelemissa, 
sen työhön liittyvissä vähäisissä asemakaavamuutoksissa peritään 750 € + kuulutuskustannukset. 

 
Vähäistä suuremmasta ja vaikutuksiltaan merkittävästä asemakaavasta ja/tai asemakaavan 
muutoksesta laaditaan kaavanlaatimissopimus. Perittävää korvausta määriteltäessä otetaan 
huomioon kaavatyön laajuus ja luonne. Lähtökohtana on kaikkien arvioitavien ja todennettavien 
kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuvien kustannusten periminen, noudattaen muutoin 
soveltuvin osin tämän taksan mukaisia hinnoitteluperusteita. 
 
Ranta-asemakaavasta peritään kaavan käsittelystä kaupungille aiheutuvat todelliset kustannukset 
kuulutuskustannuksineen.  
 

2 § 
Kustannusten perusteet 
 
Kustannusten perusteena käytetään asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatimiseen 
käytettyjä työtunteja. Tuntiveloitusyksikkönä on työsuoritukseen osallistuneiden henkilöiden 
kuukausipalkka sosiaalikuluineen jaettuna 150:llä.  
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Lisäksi peritään yleiskustannuksena, joka sisältää tulostus-, monistus- ja tarvikekustannukset, 30 
% sekä työnantajalle aiheutuneina muina henkilömenoina 20 % eli yhteensä 50 % tuntilaskutuksen 
kokonaissummasta.  
 
Tuntiveloituksen ja yleiskustannuksen lisäksi peritään kuulutuskustannukset.  
 
Mikäli kaavan valmistelu edellyttää mallinnuksia, maaperätutkimuksia tai muita erityisselvityksiä, 
lisätään näistä kaupungille aiheutuneet kustannukset täysimääräisinä hakijalta perittävään 
korvaukseen.  
 

3 § 
Korvauksen suorittaminen 
 
Korvauksesta laskutetaan puolet, mutta enintään 2000 € ennen kaavan laatimisen käynnistymistä 
ja loppuosa, sovitut korvaukset sekä kuulutuskustannukset kaavan tultua hyväksytyksi.   
 
Hakija on velvollinen suorittamaan korvauksen myös siinä tapauksessa, että asemakaavaa tai 
asemakaavan muutosta ei kaupungista riippumattomista syistä esim. lausunnon tai valituksen 
johdosta hyväksytä tai se ei saa lainvoimaa.  
 
Jos hakija peruu kaavan laatimis- tai muutoshakemuksen ennen hyväksymispäätöstä, peritään 
siihen mennessä syntyneet kulut, kuitenkin vähintään 2000 € + kuulutuskustannukset. 
 
Mikäli asemakaavaa tai asemakaavan muutosta on anonut useampi kuin yksi maanomistaja, 
laaditaan aina kaavanlaatimissopimus, jossa voidaan sopia kustannusten jakamisesta hakijoiden 
välillä.  
 

4 § 
Poikkeamisvalta 
 
Kaavoitusjaostolla on oikeus päättää olla perimättä maankäyttö- ja rakennuslain 59 §:n mukaista 
kustannusten korvausta tai palauttaa jo maksetun korvauksen, mikäli kaava tai sen muutos ei tule 
hyväksytyksi tai tulee valituksen johdosta lopullisesti hylätyksi tai poikkeamiseen on muu erityinen 
syy.  
 

5 § 
Sopimuksen laatiminen 
 
Tämän taksan edellyttämä kaavanlaatimissopimus kaupungin ja maanomistajan tai -haltijan välillä 
laaditaan ennen kaavoitustyön aloittamista. Sopimukseen kirjataan hakijan ilmaisema tulevan työn 
sisältö, siitä perittävä kaupungille tuleva kustannusten korvaus sen maksamiseen liittyvät muut 
ehdot sekä muut laadittavaa työtä koskevat tarpeelliseksi katsottavat ehdot.  
 
Ellei kaavoitusjaosto ole kaavoituksen aloittamisesta päättäessään määritellyt sopimukseen 
kirjattavia erityisiä ehtoja, päättää sopimuksen sisällöstä muutoin tämän ohjeen mukaisesti 
asemakaava-arkkitehti, joka myös allekirjoittaa sen kaupungin puolesta.  


