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Kaupunkisuunnittelulautakunta 3.11.2020 § 19, voimaan 1.1.2021

Johtotietopalvelun veloitushinnasto
jonka mukaan Vantaan kaupungille suoritetaan maksu maanalaisten johtojen sijaintitietojen hallintaan
liittyvistä tehtävistä. Veloitushinnat ovat verottomia ja niihin lisätään arvonlisäveron osuus 24 %.
1 JOHTOKARTOITUS
Kaupunkimittaukselta voi tilata uusien maanalaisten johtojen sijaintitietojen kartoituksen. Johtokartoitustilaus on tehtävä viimeistään yhtä työpäivää ennen kartoitusajankohtaa ja siitä on ilmettävä riittävät tiedot laskutusta varten. Kartoituksesta laskutetaan kaksihenkisen mittausryhmän työtunnit puolen tunnin tarkkuudella kulloinkin voimassa olevan henkilötyöveloitushinnaston mukaan.
Vesihuollon tonttiliittymien kartoitus laskutetaan käyntikertaveloituksena. Saman työmaan lisäkäyntikerrasta annetaan 20 % alennus. Kuljetuskustannuksia ei veloiteta erikseen.
Vanhojen tai jo kaivantoon peitettyjen johtojen kartoittaminen saattaa edellyttää reitin
paikantamista (peilausta) kaapelinhakulaitteella ja maahan merkitsemistä. Tästä aiheutuva lisätyö laskutetaan.
Jokaisesta käyntikerrasta veloitetaan lisäksi kuljetuskustannukset.
Vesihuollon tonttiliittymän kartoitus
Muiden kaapelien ja putkien kartoitus
Johtoreitin peilaus tarvittaessa
Mittausryhmän kuljetuskustannukset työkohteeseen (pois lukien vesihuollon tonttiliittymäkartoitukset)

180 €/käyntikerta
140 €/lisäkäyntikerta
Mittausryhmän työtunnit kaupunkimittauksen veloitushinnaston
mukaan 0,5 tunnin tarkkuudella
Kaupunkimittauksen veloitushinnaston mukaan

Jos samalla kertaa kartoitetaan useamman yrityksen tai laitoksen johtoja, lasku jaetaan
laitosten kesken tasan.

2 JOHTOKARTAN YLLÄPITO
Kartoitetun johtoreitin viennistä johtokartalle veloitetaan kustannukset joko tietojärjestelmään siirrettyjen johtoreittimetrien tai kartanpiirtäjän työtuntien perusteella. Laskutusperusteesta sovitaan johtolaitoskohtaisesti yhteistyösopimuksessa. Mikäli johtoverkkoja omistavalla yrityksellä ei ole voimassa olevaa yhteistyösopimusta, sitä veloitetaan
kalliimman vaihtoehdon mukaisesti.
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joko
Työtunnit henkilötyöveloitushinnaston mukaan 0,5 tunnin tarkkuudella
tai
0,70 €/johtoreittimetri

3 MAANALAISTEN JOHTOJEN SIJAINTISELVITYS
Toimenpidealueen maanalaisten johtojen sijaintiselvitys on palvelua pyytävälle asiakkaalle maksuton. Johtotietopalvelun ylläpidosta kaupunkitaukselle aiheutuvat kustannukset veloitetaan yhteistyösopimuksen tehneiltä johtolaitoksilta. Laskutus perustuu kiinteään sijaintiselvityskohtaiseen maksuun, joka jaetaan johtolaitosten kesken erillisten maksuosuuksien suhteessa. Maksuosuuksiin vaikuttaa aiempien sijaintiselvitysten ja maastonäyttöjen kohdentumistiheys eri johtolaitoksen omistamiin verkostoihin. Kalenterivuosittain noudatettavat maksuosuudet perustuvat edellisen vuoden tilastotietoihin. Mikäli
johtolaitoksen veloitusosuus kalenterivuoden sijaintiselvityksistä on pienempi kuin minimivuosiveloitushinta, peritään puuttuva osuus vuoden viimeisen kuukauden laskussa.
Maanalaisten johtojen sijaintiselvitys
Minimivuosiveloitushinta

35 €
1800 €

4 JOHTONÄYTTÖ
Maanalaisten johtojen maastonäytöstä laskutetaan kaksihenkisen mittausryhmän työtunnit puolen tunnin tarkkuudella kulloinkin voimassa olevan henkilötyöveloitushinnaston mukaan. Lasku jaetaan toimenpidealueella johtoverkkoja omistavien laitosten kesken
niiden johtojen näyttöön käytettyjen työmäärien suhteessa. Lisäksi veloitetaan kuljetuskustannukset.
Maanalaisten johtojen maastonäyttö

Mittausryhmän kuljetuskustannukset työkohteeseen

Mittausryhmän työtunnit kaupunkimittauksen veloitushinnaston
mukaan 0,5 tunnin tarkkuudella
Kaupunkimittauksen veloitushinnaston mukaan

