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1 § 
ASEMAKAAVAN LAATIMISESTA JA MUUTTAMISESTA PERITTÄVÄ KORVAUS  
(MRL 59 §)  
 

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. Asemakaavan laatimisesta ja/tai muuttamisesta hakijalta 
perittävä korvaus määrätään ottaen huomioon kaavoitustyön laajuus, vaativuus sekä sen 
edellyttämien tutkimusten ja selvitysten määrä.  

 
Kaupunginhallitus päättää kaavoitusohjelman ulkopuolisten asemakaavan muutosten ja 
asemakaavojen laatimisesta sekä korvauksen suuruudesta tai määräytymisperusteesta.  

 
Kustannuksia vähentävänä tekijänä voidaan ottaa huomioon se, että hakija osallistuu 
suunnitteluun laatimalla luonnoksia ja muita tarpeellisia selvityksiä.  

 
1.1 Asemakaavan laatiminen  

Asemakaavan laatimisesta yksityisten maanomistajien maalle sovitaan 
maankäyttösopimuksilla.  

 
1.2 Asemakaavan muuttaminen  
 

a) Asemakaavan muutos, joka ei edellytä laajaa suunnittelua eikä selvityksiä 
    4 600 € - 6 900 €  
b) Vaativa muutos, joka edellyttää laajempaa suunnittelua ja/tai vaativaa kaupunkikuvallista 
tarkastelua sekä erillisiä selvityksiä    6 900 € - 12 600 € 
 

2 §   
TONTTIJAON LAATIMISESTA JA MUUTTAMISESTA PERITTÄVÄ KORVAUS (MRL 82 §)  

 
Jos tonttijaon laatiminen tai muuttaminen on pääosin yksityisen edun vaatima ja maanomistaja 
tai haltija on sitä hakenut, kunnalla on oikeus periä omistajalta tai haltijalta tonttijaon 
laatimisesta tai muuttamisesta aiheutuneet kustannukset.  

 
Tonttijako voidaan laatia kaavoituksen yhteydessä tai erillisenä tonttijaon-
muutostoimituksena.  

 
Tonttijako tai tonttijaon muutos, jossa muodostuu korkeintaan  
kaksi tonttia, perusmaksu     572,00 €  
jokaiselta lisätontilta     126,00 €  
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3 §  
KUULUTUSKUSTANNUKSET  

 
Asemakaavan ja tonttijaon laatimisesta ja muuttamisesta peritään kuulutuskustannukset 
kaupungin käyttämien ilmoituslehtien perimien todellisten kustannusten mukaisina.  

 
4 §  
AIKAVELOITUKSEEN PERUSTUVAT TODELLISET KUSTANNUKSET  

 
Aikaveloituksen perusteena käytetään yleiskaavan, asemakaavan tai tonttijaon tai niiden 
muutoksen laatimiseen käytettyjä työtunteja. Tuntiveloitusyksikkönä on työsuoritukseen 
osallistuneiden henkilöiden tuntipalkka tai kuukausipalkka jaettuna 152:llä.  

 
Lisäksi peritään yleiskustannuskorvauksena 100 % työaikakorvauksen kokonaissummasta.  

 
Mikäli työ edellyttää tavanomaisesta valmistelusta poikkeavia erityisselvityksiä, perittävään 
korvaukseen lisätään näistä kaupungille aiheutuneet kustannukset täysimääräisinä.  
 
Hankekaavojen laadinnassa, milloin kyseessä yksityisen hakema hankekaava (esim. 
tuulivoimaosayleiskaava), kustannukset veloitetaan hakijalta. Kaupunki veloittaa työstään 
edellä mainitun mukaisesti toteutuneiden työtuntien mukaan. Tämän lisäksi veloitetaan 
tiedottamiskulut toteutuneiden kustannusten mukaisesti. 
 

 
5 §  
PALKKION SUORITTAMINEN  
 

Palkkiota ja kuulutuskustannuksia ei peritä, mikäli toimenpidettä ei hyväksytä hakijasta 
riippumattomasta syystä.  

 
Jos hakija peruu hakemuksen ennen hyväksymispäätöstä, laskutetaan hakijalta työn 
valmiusasteen mukaiset kustannukset.  

 
Palkkiot ja kuulutuskustannukset laskutetaan, kun hyväksymispäätös on lainvoimainen.  

 
Mikäli asemakaavan laatimisen tai muuttamisen yhteydessä laaditaan tonttijako (sitova) 
peritään lisäksi taksan mukaiset tonttijaon laatimisen kustannukset.  

 
Mikäli hakijoita on useampi kuin yksi palkkiot ja kuulutuskustannukset jaetaan heidän 
välillään rakennusoikeuksien suhteessa tai erikseen tehtävän sopimuksen mukaisessa 
suhteessa.      

 
6 §   
MAANKÄYTTÖSOPIMUKSET  
 

Eräissä tapauksissa asemakaavan tai -muutoksen yhteydessä syntyy tarve 
maankäyttösopimuksen laatimiselle.  
 
Maankäyttösopimuksella tarkoitetaan sopimuksia, joilla kaupunki ja maanomistaja keskenään 
sopivat maanomistajan omistaman alueen maankäytön muuttamiseen liittyvistä tavoitteista ja 
näiden muutosten toteuttamiseen liittyvistä osapuolten välisistä velvoitteista.  
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Maanomistajien osallistumisesta kaupungille aiheutuviin yhdyskuntarakentamisen 
kustannuksiin sovitaan maankäyttösopimuksilla. Maankäyttösopimuskorvaus suhteutetaan 
kaavan toteuttamisen seurauksena aiheutuviin yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin ja 
maanomistajan asemakaavoituksesta saamaan taloudelliseen hyötyyn.  
 
Maankäyttösopimuksen ehtona on, että maanomistaja osallistuu kunnallistekniikan 
kustannuksiin saadun merkittävän hyödyn tai kaavalla saadun arvonousun mukaisesti 
vähintään 50 % arvioidusta kustannuksista 

 
7 §   
VOIMAANTULO 
 

Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2015  
 

Tällä taksalla kumotaan Huittisten kaupungin teknisen lautakunnan 14.1.2014 hyväksymä 
taksa. 


