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NUMEERISEN POHJAKARTAN TILAUS   

1. Tilaaja/
maksaja

Nimi Puhelin Hetu/y-tunnus 

Sähköpostiosoite 

Laskutusosoite 

2. Kiinteistön tiedot Kaava-alue/kylä Kiinteistörekisteritunnus (Rn:o) Tilan nimi 

Korttelin nro Rak.paikan/tontin nro 

Kiinteistön osoite (ellei laskutusosoite) 

Kiinteistön omistaja (ellei sama kuin tilaaja) 

3. Kartan käyttötarkoitus

4. Lisätiedot/
huomautukset

5. Liitteet       Karttarajaus alueesta 
       Muu, mikä: 

6. Tilaajan allekirjoitus
Tilaan Muuramen kunnalta tällä lomakkeella numeerisen pohjakartan (koordinaatisto ETRS-GK26 
(ilman I-koordinaatin kaistalukua 26) ja korkeusjärjestelmä N2000) rajatulta alueelta. Numeerista 
pohjakarttaa ei ole maastossa tarkastettu eikä se ole virallinen/hyväksytty pohjakartta. Ei sovellu ra-
kennusluvan asemapiirrokseksi. 

 Päivämäärä Allekirjoitus 

Nimenselvennys 

Kunta täyttää 
Erityisehdot, huomautuksia, lisätietoja: 

Päivämäärä Allekirjoitus 

Nimenselvennys 

Numeerinen pohjakartta luovutetaan vektorimuotoisena (2-ulotteisena x, y) dgn,- dwg-, dfx,- mapinfo-, shape-
formaatissa. Aineisto toimitetaan ensisijaisesti sähköpostitse. 

Pohjakartassa on esitettynä mm. kiinteistöt, rakennukset, liikenneväylät, maastokuviot, vesistöt sekä korkeustiedot.  
Numeerinen pohjakartta on laadittu vuoden 2018 ortoilmakuvauksen sekä korkeudet maanmittauslaitoksen vuoden 2010 
laserkeilausaineiston pohjalta.  

Aineisto luovutetaan siinä muodossa kuin tilauksessa on määritelty ja sellaisena kuin se tietokannassa on. Muuramen 
kunta ei vastaa aineiston täydellisyydestä eikä sen käytettävyydestä tilaajan tietojärjestelmissä. Muuramen kunta tarkis-
taa ja tarvittaessa korjaa aineistossa olevat maa- ja mittauksen tietoon tulleet virheelliset tiedot aineiston normaalin ajan-
tasaistuksen yhteydessä. Muuramen kunta ei vastaa mahdollisen virheellisen tiedon aiheuttamista vahingoista henkilöil-
le, yritykselle tai kolmansille osapuolille. 

Muuramen kunta  
PL 1 (käyntiosoite Virastotie 8) 
40951 MUURAME 

Toimitettavan aineiston koko (ha) Toimitettavan aineiston hinta (alv 24%)

minnala
Viiva    

minnala
Viiva    
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Muuramen kunnalla on luovutettuun aineistoon tekijänoikeus. Tilaaja saa käyttöoikeuden aineistoon siihen tarkoituk-
seen ja siinä laajuudessa kuin yllä on erikseen mainittu. Tilaajalla ei ole oikeutta laajentaa aineiston käyttöä toiminnan, 
yrityksen sisällä, julkaista aineistoa eikä myydä tai luovuttaa sitä tai siitä tuotettuja tulosteita kolmannelle osapuolelle 
ilman Muuramen kunnan suostumusta. Kuitenkin konsultti saa luovuttaa aineiston tilauksessa mainitulle päämiehelleen 
tämän tilauksen mukaiseen tarkoitukseen.  
 
 
 
 
Numeerisen pohjakartan hinnasto (ELK TK:9.6.2020 §59): 
 

- Koko pohjakartta 3000 € 
- Yksittäisen rakennuspaikan karttaote 60 € / rakennuspaikka  
- Ote pohjakartasta  60 € + 2 €/ha  

 
Hinnasto sisältää aineiston irrottamisen ja toimittamisen yllämainituista formaateissa. 
 
Käyttöoikeus luovutetaan yhdelle käyttäjälle. Muusta käytöstä tai aineiston luovuttamisesta kolmannelle osapuolelle so-
vitaan erikseen. Hinnat sisältävät 24 % alv. 
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