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LIITE 4

Työkaluvuokrat 15.4.2019 alkaen

TYÖVÄLINE
1. Miestyö
- sisäinen laskutus
- ulkoinen laskutus 07.00-16.00
-ulkoinen laskutus 16.00-18.00 (50 %)
-ulkoinen laskutus 18.00-07.00 (100 %)
-lauantaina ja arkipyhinä (100 %)
-jos arkipyhä on sunnuntai (200 %)
-sunnuntaityö (200%)
- km-korvaus

HINTA, ALV 0

HINTA, ALV 24 %

20,00 €/h
26,50 €/h
39,75 €/h
53,00 €/h

--32,86 €/h
49,29 €/h
65,72 €/h

106,00 €/h

131,44 €/h

0,73 €/km

0,91 €/km

20,00 €/h + miestyö
40,00 €/h + miestyö
30,00 €/pv tai
15,00 €/käyttökerta
35,00 €/käyttökerta
22,60 €/h + miestyö
20,00 €/h + miestyö
31,00 €/h + miestyö
30,00 €/pv (käyttökerta)

49,60 €/h+ miestyö
37,20 €/pv
18,60 €/käyttökerta
43,40 €/käyttökerta
28,02 €/h + miestyö
24,80 €/h + miestyö
38,44 €/h + miestyö
37,20 €/pv (käyttökerta)

1,69 €/pv
1,69 €/pv
1,69 €/pv
2,10 €/pv
7,02 €/pv
3,31 €/pv
5,00 €/pv

2,10 €/pv
2,10 €/pv
2,10 €/pv
2,60 €/pv
8,70 €/pv
4,10 €/pv
6,20 €/pv

5. Metsä- ja puutarhatyövälineet
- suurteholeikkuri sis. miestyö
- ajoleikkuri
sis. miestyö
- vaakatasoleikkuri sis. miestyö
- siimaleikkuri
sis. miestyö
- kaadonsuuntaaja

45,50 €/h
42,00 €/h
38,00 €/h
38,00 €/h
6,50 €/pv (käyttökerta)

56,42 €/h
52,08 €7h
47,12 €/h
47,12 €/h
8,06 €/pv (käyttökerta)

6. Traktorityövälineet
- tielana
- betonirenkaiden nostotarrain
- katuharja
- vepi-säiliö
- kaapelikelan nostolaite

20,00 €/h
18,50 €/pv
25,00 €7h / 140,00 €/pv
20,00 €/pv
5,50 €/pv

24,80 €/h
22,84 €/pv
31,00 €/h / 173,60 €/pv
24,80 €/pv
6,82 €/pv

3. Viemärinavauskoneet
-viemärin kuvaus, sisäinen laskutus
-viemärin kuvaus, ulkoinen laskutus
- viemärirassi
- höyrynkehitin, nestekaasu
- höyrynkehitin, hinattava
- painehuuhteluvaunu
- painevaunu juurileikkurilla
- painepesuri viemärinavausletkulla
4. Liikennevarolaitteet
- liikennemerkki jalustalla
- lippusiima
- sulkupylväs, kartio, betoniporsas
- tiepuomi ja jalustapari
- varoitusvilkku
- muovipuomi ja pylväät
-teräsaita + jalkapari
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-esiintymislava
50,00 €/pv
7. Lupamaksut (sisältää sijoitus- ja
kaivuluvan)
- johtojen ja laitteiden sijoitus sekä
200,00 €
kaivulupa, yksityiset
- johtojen ja laitteiden sijoitus sekä kaivulupa
400,00 €
enintään kahden korttelin alueella, yritykset
-mikäli lupahakemus käsittää yli kahden
1200, 00 €
korttelin aluetta lupamaksu on
- kadun, kaavatien tai kevyen liikenteen
40,00 €/alkava viikko
väylän osittainen sulkeminen
- lumenkaatopaikka
0,44 €/lumi-m3
- kiinteistöpäivystäjän oven avaus
25,00 €/kerta
- autolämmitysmaksu
20,00 €/vuosi
- matonpesupassi
10,00 €/vuosi
- romuajoneuvojen/hylättyjen ajoneuvojen
200,00 €/ajoneuvo
siirto- ja säilytysmaksu

62,00 €/pv

---

-0,55 €/lumi-m3
-----

Talonrakennus-, kiinteistötöissä, kunnallistekniikan-, puisto-, metsä- ja siivouspalvelun myynnissä
lisätään laskuun 10 % yleiskustannuslisä, mikäli kyseessä kokonaisurakka (kokonaishinta tai
laskutyöurakka) tai työnjohdon työn osuus on merkittävä.
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Työkalujen vuokrausehdot

1. Kaluston vuokraus vain kiinteistöpäällikön, kuntatekniikan päällikön tai
työpäällikön luvalla.
2. Pienin vuokra on luettelon mukainen yksikkövuokra, paitsi
-

hinattava höyrynkehitin ja painehuuhteluvaunu peritään laskutöissä
todellisen käyttöajan mukaisesti 15 min tarkkuudella.

3. Vuokra-ajaksi lasketaan koko se aika, minkä työväline on vuokraajan hallussa
(myös pyhäpäivät).
4. Pisin vuokra-aika on 15 päivää (2vkoa), ellei toisin sovita.
5. Ellei jollekin työvälineelle ole määrätty vuokrahintaa, peritään se lähinnä
vastaavan mukaisesti.
6. Vuokralle ottaja on vastuussa ja korvausvelvollinen kaikesta vahingosta, joka
vuokra-aikana koneelle aiheutuu puutteellisesta huollosta, huolimattomasta
käsittelystä ja mikäli ei voida osoittaa kyseessä olevan normaalista kulumisesta
aiheutuva vika. Vuokrattavan välineen kunto tarkastetaan vuokrattaessa ja
palautettaessa. Vuokratut välineet on palautettava puhdistettuna tai puhdistuksesta
peritään tuntihinnan mukainen lisämaksu.
7. Jos kalusto vuokra-aikana häviää tai tuhoutuu on vuokralle ottaja velvollinen
korvaamaan kaupungille kaluston sillä hetkellä käyvän uushankintahinnan.
8. Autot, höyrynkehitin, painehuuhteluvaunu ja ajoleikkurit vuokrataan ainoastaan
kuljettajineen ja vuokrahintaan lisätään kuljettajan palkka (miestyön hinta/h).
9. Vuokrattavat polttomoottorikalusteiden hinnat eivät sisällä polttoaineita.
10. Vuokra laskutetaan.
11. Vuokralle ottaja hyväksyy allekirjoituksellaan edellä mainitut vuokrausehdot.
12. Esiintymislavan siirtokulut maksaa vuokraaja.
13. Johtojen ja laitteiden sijoittamisesta ja kaivuluvasta on esitettävä ennen luvan
myöntämistä kirjallinen suunnitelma.
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