ESPOON KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTAKESKUKSEN PALVELUMAKSUT
Espoon rakennuslautakunnan 17.2.2011 hyväksymä
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Soveltamisala
Tämän taksan mukaisesti peritään maksut jäljempänä
mainituista tarkastuksista sekä muista sellaisista toimenpiteistä ja tehtävistä, jotka eivät liity luvanvaraiseen rakentamiseen eivätkä ole maksuttomia viranomaispalveluja.
Taksan soveltaminen edellyttää, että tarkastukset sekä
muut toimenpiteet ja tehtävät suoritetaan asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä tai että ne perustuvat asiakkaan ja kaupungin välillä tehtyyn sopimukseen tai vastaavaan toimeksiantoon.
Euroa
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Asiantuntijapalvelut
Asiantuntijalausunnot, rakennuksen kuntoon ja lujuuteen
liittyvät lausunnot sekä erilaiset laskenta- ja mittaustehtävät
kuitenkin vähintään
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90,00 / tunti
180,00

Arkisto- ja rekisteripalvelut
Arkisto- ja rekisteripalveluista, asiakkaan pyynnöstä tai
tilauksesta tehtävistä selvityksistä ja tietojen keräämisestä
perittävät palvelumaksut
60,00 tunti
minimiveloitus 30 min
Palvelumaksun lisäksi peritään 4. ja 5. §:n mukaiset kopio- ym. maksut
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Valokopiot
Valokopioiden ottaminen rakennuslupa-asiakirjoista tai
muista asiakirjoista
A4-kopio, ensimmäinen kopio
2,00
A4-kopio, seuraavat kopiot/sivu
1,00
A3-kopio, ensimmäinen kopio
4,00
A3-kopio, seuraavat kopiot/sivu
2,00
Kopion oikeaksi todistaminen
2,00
Mikäli kopioidaan piirustuksia ja asiakirjoja, jotka löytyvät myös tiedostoina, peritään
kopiomaksun lisäksi toimeksiantomaksu
10,00
Ulkopuoliselle kopiolaitokselle kopioitavaksi toimittamisesta
toimeksiantoa kohti
10,00
Muu pyynnöstä annettava todistus
6,00
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Sähköisten aineistojen maksut:
Internetin välityksellä itsepalveluna ladattavat tiedostot
Sähköpostilla tai erilaisilla tallennusvälineillä
toimitettavat piirustukset
Sähköpostilla tai erilaisilla tallennusvälineillä
toimitettavat muut tiedostot

3,00€/kpl
5,00€/kpl
3,00€/kpl

Isot, yli 20 kpl tiedostoja sisältävät toimeksiannot sovittava tapauskohtaisesti arkiston
kanssa, mikäli asiakas ei lataa tiedostoja itsepalveluna internetin välityksellä
Veloituksetta voidaan toimittaa tiedostoja opinnäytetöitä varten, mikäli toimeksianto
ei muutoin sisällä laskutettavaa selvitystyötä ja tietojen keräämistä rekisteristä.
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Laskutuslisät
Toimituslisä
Pienlaskutuslisä alle 20 euron laskuihin
Vähimmäisveloitus laskutettaessa
Itsepalveluna ladattavilta tiedostoilta ei peritä laskutuslisiä
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4,00
5,00
8,00

Lähetysmaksu
Asiakirjojen ym. tässä taksassa mainitun aineiston lähettämisestä postitse tai faksina peritään lähetysmaksu.
3,00
Mikäli asiakirja on maksuton, ei peritä lähetysmaksua.
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Postimaksu
Jos asiakirja tai muu materiaali lähetetään postitse postiennakkona, peritään lähetyksestä myös voimassa oleva
postimaksu sekä arvonlisävero (nyt 23 %), mikäli lähetettävä asiakirja on verollinen.
Tässä taksassa mainittuihin hintoihin lisätään arvonlisävero, ellei kyse ole viranomaistoimintaan liittyvistä tehtävistä,
joita palveluja ei ole muualta saatavilla.
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Tulosteet rakennusvalvonnan rekisteristä ja sähköisestä käyttöarkistosta
Rakennusvalvonnan tietojärjestelmistä saatavista tiedostoista (ml. sähköisessä
muodossa olevat piirustukset) otetaan vain A4- tai A3- kokoa olevia tulosteita. Tulosteista peritään maksu palvelutaksan 4 §:n mukaan.
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Tulostuspalvelu rakennusvalvonnan sähköisen asiointipalvelun käyttäjille
Asiakkaan suostumuksella sähköisen asiointipalvelun kautta vastaanotetuista hyväksytyistä pääpiirustuksista voidaan teettää tarvittavat viralliset paperitulosteet raken-

nusvalvonnan toimeksiannolla. Tulosteista veloitetaan pääpiirustussarjan koon mukaan seuraavasti:
Enintään 10 kpl piirustuksia:

15,00 €

Enintään 30 kpl piirustuksia:

40,00 €

Enintään 50 kpl piirustuksia:

70,00 €

Hintoihin lisätään arvonlisävero (23%)
Tulostusmaksun lisäksi peritään toimeksiannon käsittelymaksu
5,00 €
Hintoihin sisältyy enintään 3 sarjaa piirustuksia toimeksiantoa kohden.
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Muuta
Mikäli piirustuksesta tai muusta asiakirjasta on olemassa sähköinen käyttökopio, niitä
ei enää lähetetä kopiolaitokselle valokopioiden ottamista varten, vaan asiakkaalle tarjotaan asiakirja tiedostona, josta tämä voi otattaa omalla kustannuksellaan haluamiaan tulosteita.
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Tämä taksa on voimassa 1. päivästä huhtikuuta 2011 alkaen.

