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1 § Soveltamisala 
 
Tämän taksan mukaisesti peritään maksut jäljempänä mainituista tarkastuksista sekä 
muista sellaisista toimenpiteistä ja tehtävistä, jotka eivät liity rakennuslainsäädännön 
tarkoittamaan luvanvaraiseen rakentamiseen eivätkä ole maksuttomia viranomais-
palveluja. 
 
 

2 § Arkisto- ja kopiointipalveluista perittävät maksut 
 
Asiakkaan pyynnöstä tai tilauksesta tehtävistä selvityksistä ja tietojen keräämisestä 
perittävät palvelumaksut. 
 
Palvelumaksu  66,00 euroa/tunti 
− minimiveloitus  0,75 tuntia  
 
Lisäksi peritään 4 §:n mukaiset maksut. 
 
 

3 § Erinäisistä muista toimenpiteistä perittävät palvelumaksut 
 

Asiakkaan pyynnöstä tai tilauksesta tehtävät selvitykset, katselmukset, tarkastukset, 
katselmus- ja rakennusvaihetodistukset, asiantuntijalausunnot taikka erilaiset las-
kenta- ja mittaustehtävät. 
 
Katselmus- tai vaihetodistusta kohti 66,00 euroa 
Muut edellä mainitut toimenpiteet 66,00 euroa/tunti 
− minimiveloitus  0,75 tuntia 
 
 

4 § Valokopiomaksut 
 
Valokopioiden ottaminen rakennuslupa-asiakirjoista tai muista asiakirjoista 
 
A4-kopio, ensimmäinen kopio 2,50 euroa 
A4-kopio, seuraavat kopiot/sivu 1,50 euroa 
A3-kopio, ensimmäinen kopio 4,50 euroa 
A3-kopio, seuraavat kopiot/sivu 2,50 euroa 
Kopion oikeaksi todistaminen 1,50 euroa/sivu 
Ulkopuoliselle kopiolaitokselle 90,00 euroa/toimeksianto 
kopioitavaksi toimittaminen 
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5 § Muut maksut 
 
Luvanhakijan omistusoikeuden 5,00 euroa/kiinteistö 
selvittäminen 
Asiakirjan varustaminen 2,50 euroa/seläke 
arkistointiseläkkeellä 
Päätöksen lainvoimaisuuden todistaminen 12,00 euroa/päätös 
 
 

6 § Lähetysmaksu 
 
Asiakirjojen ym. tässä taksassa mainitun aineiston lähettämisestä postitse peritään 
postimaksun lisäksi lähetysmaksuna 5,00 euroa. Skannatun ja sähköpostitse lähete-
tyn aineiston lähettämisestä peritään 4 §:n mukaisten maksujen lisäksi 10,00 euroa. 
Asiakirjan skannaaminen lähetettäväksi vastaa asiakirjan kopiointia. 
 
 

7 § Taksan soveltamista koskevia määräyksiä 
 
Tämän taksan mukaiset maksut on suoritettava, kun taksan tarkoittama toimenpide 
on suoritettu. 
 
 

8 § Arvonlisäveron vaikutus 
 
Tässä taksassa mainitut maksut sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron. 
 
 

9 § Voimaantulo 
 
Tämä palvelutaksa on Kuhmoisten kunnanvaltuuston 13.3.2017 § 16 hyväksymä. 
Tämä palvelutaksa tulee voimaan 1.5.2017. Maksu määräytyy niiden maksujen mu-
kaan, jotka ovat voimassa tehtävän suorittamishetkellä. 
 
Näiden maksujen päätöksellä kumotaan Kuhmoisten kunnanvaltuuston 
2.4.2012 § 19 hyväksymä rakennusvalvonnan palvelutaksa. 
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