NOKIAN SANEERAUS ASIANTUNTIJAT OY, PALVELUHINNASTO 2021
Työt tuntiveloituksella
Asiantuntijatyö
Rakennusammattimiehen työt
Ajoveloitus tuntitöiden yht. lisäksi
Ajoveloitus 50 km ylittävä osuus lisäksi
Asbestikartoitukset (suppea, yksi huoneisto tai tila,
suuremmat tarjosten perusteella)
kartoitus + raportti, sisältäen 1 kpl näyte
kartoitus + raportti, sisältäen 2 kpl näyte
kartoitus + raportti, sisältäen 3 kpl näyte
kartoitus + raportti, sisältäen 4 kpl näyte
Erilliset näytehinnat (AHA-näytteet materiaaleista)
Asbestin määritys
Raskasmetallien määritys (sis. lyijy)
Lyijyn määritys (pelkästään)
PCB:n määritys
PAH määritys
Erilliset näytehinnat, hintoihin lisätään työveloitus
(mikrobinäytteet rakennusmateriaaleista ja ilmasta)
Laimennossarjaviljely materiaalista

€ alv 0 %
70,68 €/h
46,90 €/h
19,23 €/krt
0,70 €/km
€ alv 0 %

€ alv 24 %
87,64 €/h
58,16 €/h
23,85 €/krt
0,87 €/km
€ alv 24 %

307,00 €/kohde
410,00 €/kohde
513,00 €/kohde
613,00 €/kohde
€ alv 0 %
104,00 €/näyte
114,00 €/näyte
83,50 € /näyte
151,00 €/näyte
141,00 €/näyte
€ alv 0 %

380,68 €/kohde
508,40 €/kohde
636,12 €/kohde
760,12 €/kohde
€ alv 24 %
128,96 €/näyte
141,36 €/näyte
103,54 €/näyte
187,24 €/näyte
174,84 €/näyte
€ alv 24 %

218,28 €/näyte

270,67 €/näyte

määritetään tarkemmin bakteerien, aktinomykeettien, hiivojen ja homeiden pitoisuudet, tulos pmy/g

Suoraviljelymenetelmä materiaalista

161,16 €/näyte

199,84 €/näyte

määritetään suuntaa antavasti mikrobien määrä näytteestä. Tulos suht.asteikolla mikrobikasvun runsauden mukaan (-/+/+++/++++)

Ilmanäyte Andersen 6-vaiheimpaktorilla
- Lisänäytteet (samalla käynnillä)
Kosteusmittaukset porarei’istä
(sis. sis. reikien porauskäynti, mittauskäynti 2-3 vrk
porauksesta, mittauspöytäkirja, ajoveloitus alle 50 km)
1 kpl mittareikiä
Lisäreiät samalla käynnillä
Mittareikien paikkaus tiivistemassalla (tarvittaessa)
Kosteiden tilojen tai vesivahingon kartoitus
yksi huoneisto tai tila, sis. ajoveloitus alle 50 km
Pintakuivaushinnat (kuivaukset laskutetaan PIKU
hintoina ellei muuta sovita)
PIKU 1 (1-10m2)
PIKU 2 (11-30 m2)
PIKU 3 (31-50 m2)
PIKU 4 (51-70 m2)
PIKU 5 (71-99 m2)
PIKU 6 (yli 100 m2)
Muita veloitushintoja
Lämpökameran käyttöveloitus (lisäksi työveloitus)
Jätemaksu (max. peräkärrykuorma, muut sov. erikseen)
LVIS-työt (kumppani yritysten kautta alihankintana)

332,52 €/näyte
228,50 €/näyte
€ alv 0 %

412,32 €/näyte
283,34 €/näyte
€ alv 24 %

203,00 €/kpl
27,00 €/kpl
9,00 €/kpl
€ alv 0 %
301,00 €/kpl
€ alv 0 %

251,72 €/kpl
33,48 €/kpl
11,16 €/kpl
€ alv 24 %
373,24 €/kpl
€ alv 24 %

505,00 €/kohde
617,00 €/kohde
942,00 €/kohde
1165,00 €/kohde
1515,00 €/kohde
sovitaan erikseen
€ alv 0 %
105,00 €/kohde
30,00 €/kohde
56,40 €/h

626,20 €/kohde
765,08 €/kohde
1168,08 €/kohde
1444,60 €/kohde
1878,60 €/kohde
sovitaan erikseen
€ alv 24 %
130,20 €/kohde
37,20 €/kohde
69,94 €/h

