Tekninen lautakunta 11.10.2016 § 74

MAANKÄYTTÖ- JA MITTAUSPALVELUIDEN MAKSUT 1.1.2017
Maksuja käytetään niissä töissä ja toimissa, jotka eivät ole viranomaistoimituksia ja sisälly jo
lähtökohtaisesti ko. viranomaistoimituskustannuksiin.
Taksat ovat tuntiperusteisia. Pienin veloitettava taksa-aika on 0,5 h. Laskutus tehdään 0,5 h
tarkkuudella, ylöspäin pyöristäen. Työaikaan lasketaan myös mahdollinen matkoihin kulunut aika.
Taksat ovat arvonlisäverottomia ja niihin lisätään aina sillä hetkellä voimassa oleva arvonlisävero.
Työaikaveloitus
Työnimike € /h (alv 0%)
Maastomittaus sis. ryhmän ja kaluston
Selvitys-, suunnittelu-, valmistelu-, piirto- ja muut työt
Diplomi-insinööri, vastaava tai ylempi koulutustaso
AMK Insinööri tai vastaava koulutustaso
Suunnitteluassistentti, tekninen avustaja

100,00
95,00
70,00
50,00

Matkakorvaukset
Työaikavelotteisiin töihin lisätään matkakulukorvauskustannukset siltä osin kuin työssä on
ajoneuvokalustoa jouduttu käyttämään.
Matkakorvaukset lisätään laskuun kulloinkin voimassa olevan KVTES:sin Matkakustannusten korvauksetliitteen mukaisesti.
Matkakulukorvaus laskutetaan yhden kilometrin tarkkuudella, ylöspäin lähimpään kilometriin pyöristäen.
Vuonna 2016 matkakulukorvaus on 0,43 €/km.
Perittäviin maksuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
Tavanomaisia työaikaveloitteisia toimia ovat esimerkiksi:
•

Kadonneen rajapyykin tai rajalinjan haku ja merkintä maastoon
Kunnan maastomittauksen suorittamat rajan, rajalinjan tai pyykin paikan merkitseminen
eivät vastaa rajankäyntiä. Kyseiset merkinnät tehdään maastoon sopivalla tavalla. Viralliset
rajankäynnit suorittaa Maanmittauslaitos. Ainoastaan maanmittauslaitoksen suorittamissa
kiinteistötoimituksissa (rajankäynnit, lohkomiset ym..) voidaan rakentaa uusia virallisia
rajamerkkejä.

•

Pintavaaitukset ja kartoitukset
Yksittäisten tonttien pintavaaitukset ja kartoitukset

•

Tarkemittaustyöt
Esim. kunnallistekniikan rakennustyöt

•

Maastoonmerkintätyöt

•

Pohjavesimittaukset
Pohjaveden pinnan korkeuden mittaukset oleviin havaintopisteisiin

•

Digitaalisten kartta-aineistojen irrotus ja toimittaminen
Digitaalisesti luovutettavaa kartta-aineistoa ei laskuteta, kun kyseessä on kunnan tilaama
konsulttityö. Kartta-aineistojen irrottamisesta ja toimittamisesta perittävä maksu sisältää
käyttöoikeuden aineistoon yhdelle käyttäjälle. Muusta käytöstä tai aineiston
luovuttamisesta kolmannelle osapuolelle on sovittava kunnan kanssa erikseen.

Mittaukset ja niihin liittyvät dokumentoinnit suoritetaan nykyaikaisilla GPS- ja takymetrikalustoilla sekä
suunnitteluohjelmistoilla. Huomioitavaa on, että edellä mainittuja mittaustöitä sekä muita tuntivelotteisia
töitä tehdään pienimuotoisissa hankkeissa. Kyseisiä töitä tehdään yksikön pääasiallisten töiden ohella ja
tehtävistä työpyynnöistä voidaan kieltäytyä ilman eri perustetta. Jokainen työpyyntö käsitellään erikseen.
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