
TAKSAT JA MAKSUT 2019

Alupalveluiden ja varikon palvelumaksut 1.1.2019

Aluepalvelut/varikko Hyväksytty: Kaupungininsinööri 4.12.2018 § 22

Kujetusajoneuvojen ja työkoneiden ja -laitteiden tuntihinnat

Ajoneuvojen ja koneiden hinnat ilman kuljettajaa Maksu 1.1.2019

Pakettiautot 0,30 €/km

23,00 €/vrk

Henkilöautot 0,25 €/km

21,00 €/vrk

Kuorma-autot 23,00 €/h

Traktorit ja monitoimikoneet (mm. mönkijät) 20,00 €/h

Pyöräkuormaajat 24,50 €/h

Tiehöylä

16. Veekmans FG 2327 S

- oma käyttö 50,00 €/h

- laskutyöt (tiekunnat + konserniyhtiöt) 75,00 €/h (sis. kuljettaja)

Henkilönostin (vain kaupungin oma käyttö) 75,00 €/päivä

Höyrynkehitin 12,50 €/h

Traktorimönkijä (ulkoliikunta) 7,50 €/vrk

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia (alv 0%). Ulkopuolisessa laskutuksessa hintoihin lisätään voimassa 
olevan verokannan mukainen alv.

Paketti- ja henkilöautoista veloitetaan jatkuvassa käytössä km- ja vrk-hinta, satunnaisessa käytössä vain km-
hinta. Laskutettavia vuorokausia ovat arkipäivät.
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Työtuntiveloitukset Maksu 1.1.2019

ma-to klo 7 - 16, pe klo 7 - 14

Korjaamon työtunti 46,00 €/h

Suunnittelu, valvonta ym. asiantuntijatehtävät 53,00 €/h

Kadunhoidon ammattimies 42,00 €/h

Viheraluehoitaja 40,00 €/h

Puistotyöntekijä, kausityöntekijä, kirvesmies 40,00 €/h

Työllistetyt (palkkatuki) 22,00 €/h

Kuntouttava työtoiminta/hlö 10,00 €/h

Kesätyöntekijät (koululaiset) 10,00 €/h

Palveluajot (sis. kuljettaja ja auto) 45,00 €/h

Virka-ajan (ma-to 7-16, pe 7-14) ulkopuolinen työ

arkipäivät ja lauantai 1,6 x työtuntiveloitus

sunnuntai, pyhä (la 18:00 - ma 6:00) 2,1 x työtuntiveloitus

    .

  

Ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä peritään seuraavat maksut:

Maksu 1.1.2019

- siirtäminen 150 € /ajoneuvo

- säilyttäminen 20 € /alkava säilytysviikko

- arviointi 40 € /käynti

- hallintokulut 20 % /siirtokustannusten yhteismäärästä

Asiakkaan laskuun lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero

Romuajoneuvoihin luetaan myös hylätyt veneet ja trailerit.

Työtuntiveloitus sisältää työkustannusten lisäksi työtila-, perustyöväline- ja työvaatekustannukset, oman auton 
käyttökorvaukset sekä muut yleiskustannukset lukuunottamatta sarjatulostuksia ja niihin liittyvää kopiointityötä, 
joista laskutetaan tarvittaessa erikseen. Työkoneista ja -laitteista laskutetaan hinnaston mukaisesti.

Tuntiveloitusta käytetään myös sisäisessä laskennassa ts. kohdennettaessa henkilötyötunteja 
kustannuspaikkojen tuotteille ja suoritteille (toiminnot ja kohteet) sekä laskutettaessa investointihankkeiden 
työtunteja (valmistus omaan käyttöön).

Huom.
Eu-hankkeissa kaikki toteutuneet palkkakustannukset viedään lakisääteisine sivukuluineen hankkeen 
kirjanpitoon palkansaajakohtaisesti. Yleiskustannukset veloitetaan hankkeelta erikseen ja tositteeseen liitetään 
laskelma veloitusperusteista. (Menettelystä sovittu 29.6.2005 Ympäristökeskuksen ja Haminan kaupungin 
kesken).


