PYSYVÄSTI SIJOITETTAVAT RAKENTEET JA/TAI LAITTEET
taksat 1.3.2017 alkaen
Maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:ssä tarkoitetuista yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevien
johtojen, kaapeleiden, putkien ja niihin liittyvien laitteiden sekä telekaapeleiden sijoittamisesta
ei peritä vuokraa tai alla olevan taksan mukaisia maksuja.
1.1.2016

1.3.2017

Muut kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetut
johdot, putket ja kaapelit

30 €/m, min. 300 €

33 €/m, min. 330 €

Rakennusten perustukset

10 €/m², min. 200 €

11 €/m², min. 220 €

Sulku- ja siirtymälaatat sekä tukimuurien anturat

30 €/m², min. 200 €

33 €/m², min. 220 €

Yhdyskäytävät, alikulkutunnelit sekä suuret
erikoisrakenteet:
maanpinnan alapuolella
maan pinnalla

100 €/m³
70 €/m²

110 €/m³
77 €/m²

Tukiseinät:
alle 3,0 metrin syvyydessä
syvemmällä kuin 3,0 metrin syvyydessä

100 €/m
korvauksetta

110 €/m
korvauksetta

Tukipaalut ja pysyvät maa- tai kallioankkurit (ryhmän
ääripisteiden rajaama pinta-ala)
Jännitteettömät maa- tai kallioankkurit (0,5 m x
ankkurin pituus)

30 €/m²

33€/m²

korvauksetta

korvauksetta

Erikoiskaivot, savunpoistoluukut ja muut vastaavat

200 €/kpl

220 €/kpl

Maanalaiset rakenteet ja laitteet

Maanpäälliset rakenteet ja laitteet

Rakennusten erkkerit, katokset, räystäät, parvekkeet ja 30 €/m², min. 200 €
muut vastaavat rakennuksen osat

33 €/m², min. 220 €

Rakennusten maanpäälliset tekniset laitteet ja muut
vastaavat

70 €/m², min. 200 €

77 €/m², min. 220 €

Rakennusten portaat ja luiskat sekä muut vastaavat

60 €/m², min. 200 €

66 €/m², min. 220 €

Rakennukseen liittyvät varusteet ja erillislaitteet

60 €/kpl

66 €/kpl

Muut maanpäälliset varusteet ja erillislaitteet

200 €/kpl

220 €/kpl

Yleisten väestönsuojien raitisilmaputket,
savunpoistoluukut ja -putket sekä ilmanvaihtoputkien
maanpäälliset rakenteet

korvauksetta

korvauksetta

Aidat ja muurit (ylitys enintään 0,6 m)

40 €/m, min. 200 €

44 €/m, min. 220 €

Lujitemaamuurit, tukimuurit ja -pengerrykset
Kulkutiet

70 €/m²
60 €/m², min. 240 €

77 €/m²
66 €/m², min. 264 €

Luvattomasta alueen käytöstä peritään korvaus kaksinkertaisena.
Taksoihin ja maksuihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero.
Taksojen määrityksissä voidaan käyttää erityisistä syistä harkintaa.

