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Johtuen järjestöjen ja viranomaisten toimenpiteiden aiheuttamasta kustannusten noususta hinnoittelussa korotus n. 1.2% jota sovelletaan työmaille 1.11.2013 lähtien.

RAKENNUS,- JA RAKENNEMITTAUSTEN YKSIKKÖHINNAT:
1+1
(mitaustekn. + apulainen)
mittaustekn.+Robottitakymetri (sis.takymetrin käyttökorvauksen).
tekn.lask.
ATK-, massalaskenta, ja ACAD-työskentely
takymetrin käyttö
Laserluodin käyttö
tarkkavaait.kojeen käyttö tarkk.+- 0.8mm (1km edestakainen vaaitus)

74.58
74.58
57.28
74.58
63.59
33.92
37.44

€/h
€/h
€/h
€/h
€/työvuoro
€/työvuoro
€/työvuoro

tai
tai

7.95 €/h
4.24 €/h

Päivä -, puolipäiväraha , sekä ateriakorvaukset verottajan ohjeen mukaan.
kuljetus-,ja siirtoajo
à 0.85€/km
(Jos mittauskäynti alle 8h, siirtoaika seuraavalle työmaalle 1h ).
LYÖNTIPAALUMITTAUKSEN YKSIKKÖHINNAT:
Ok-talot ja alle 100:n paalun mittaukset:
Perusmaksu 1-20 paalua:
Perusmaksu 1-20 paalua:
Sisältää kaksi käyntiä.
20 paalun ylimenevä:

alle 30km
31 - 50km

342.46 € (merkkaus,tarkk.,katkmerkk.matkat,takymetri.)
396.75 € (merkkaus,tarkk.,katkmerkk.matkat,takymetri.)
1-19pl
20-39pl
40-59pl
60-80pl

10.37
9.92
9.66
9.45

€ / kpl
€ / kpl
€ / kpl
€ / kpl

Yli 50km etäisyydellä toimistolta oleville kohteille lisätään 1h matka-aikaa
matka aikaa / käynti
käynti.
Yli 75km
- ” 2h matka-aikaa / käynti.
Yli 100km etäisyydellä olevien kohteiden hinnoittelu sopimuksen mukaan.
Hinta sisältää 2 käyntiä kohteeseen, jos katkaisukorkoja ei jälkimmäisellä
käynnillä voida paaluihin merkata, veloitetaan 3:s käynti yksikköhintojen mukaan.

(t:sto Helsinki 94)
(t:sto Helsinki 94)

Yli 100:n paalun kohteet:
1 h veloitus / käynti
+
10.37 € / kpl
Yli 300:n paalun kohteet:
1 h veloitus / käynti
+
9.72 € / kpl
tai kokonaishinnalla samoin edellytyksin! (paperit,paalutettava alue,maastotiedot,määrät ).

>1000-2%, >3000-5%

Paalujen mittaushinnat sisältävät; paalunmerkkauksen, tarkemittauksen , yläpään
korkojen- ja katkaisumerkkien mittauksen. Hinta edellyttää , että tilatulla kertakäynnillä
voidaan mitata valmiiksi (merkk.tarkk.yp,katk.merkk.) vähintään 60 -100 paalua, kohteen
etäisyydestä riippuen. Kohteen on oltava mittauskunnossa paalutettavan alueen, rakennuspaikan
maastotietojen, sekä papereiden osalta. (Luotettavat nurkat tms. pisteet tai lähtölinjat rak.paikalla).
Vinopaalujen mittauksesta veloitamme, määrästä, kaivutasosta ym. riippuen lisäkorvauksen.
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