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Katu ja kaivutöihin liittyvät maksut
1. Lupa suorittaa töitä katu-, puisto tms alueella (nk. kaivulupa)

Kunnossapitoluokka 1 Kunnossapitoluokka 2 Kunnossapitoluokka 3

1.1. alle 60 m² kaivantoalue 30,00 €/ päivä 15,00 €/ päivä 7,50 €/ päivä

1.2. 60 m² - 120 m² kaivantoalue 45,00 €/ päivä 22,00 €/ päivä 11,00 €/ päivä

1.3. yli 120 m² kaivantoalue 60,00 €/ päivä 30,00 €/ päivä 15,00 €/päivä

1.4. Kaivulupaan lisätään lupa-asioiden käsittely- ja valvontamaksu 110,00 €

2. Lupa käyttää katu-, puisto-, tms aluetta em. alueiden ulkopuolella tapahtuvan rakentamisen apualueena (käyttölupa) 220,00 €

3. Lupa katu-, puisto tms. alueen lyhytaikaisesta erikoiskäytöstä ja tilapäiset myyntiluvat (käyttölupa) 110,00 €

4. Lupa katu-, puisto tms. alueen lyhytaikaiseen (enintään 1 vrk) käyttöön (esim. nostot) 40,00 €

5. Hinnastossa mainitut kielteiset lupapäätökset 40,00 €

6. Katukatselmus (esim. lupaa varten) 70,00 €

7. Luvaton kaivu tai käyttö hinnastossa mainituilla alueilla 600,00 €

8. Lupaehtojen noudattamatta jättäminen 600,00 €

9. Käyttö- tai kaivantoluvan jatkoaika tai myöhästyminen per alkava viikko 60,00 €

10. Kohdissa 1,2 ja 3 kunnossapitopalvelut saa periä haittamaksua €/viikkoa + alv käytöstä aiheutuvasta haitasta riippuen.

Haittamaksun perustelut: katuluokka, sijainti, liikennemäärät, työn kesto sekä työmaa-alueen laajuus. 50-100 €/viikko

Hinnat ovat arvonlisäverottomia (alv 0%) ja niihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero
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Sijoituslupiin liittyvät maksut
1. Lupa sijoittaa johtoja- ja/tai rakenteita kunnan maalle

1.1.   0 - 60 m2 kaivantoalueelle 150,00 €

1.2.   60-120 m2 kaivantoalueelle 300,00 €

1.3.   yli 120 m2 kaivantoalueelle 450,00 €

1.4.   rakennelmien ja istutusten sijoitusluvat (esim. jätekatos, aita tai opasviitta, mainoskyltti) 40,00 €

2. Hinnastossa mainitut kielteiset lupapäätökset 40,00 €

3. Katselmus (esim. sijoitus- tai muuta lupaa varten) 70,00 €

Hinnat ovat arvonlisäverottomia (alv 0%) ja niihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero
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Lumenvastaanottopaikan maksut €/kuorma 

Lumen vastaanottomaksut 20,00 €

Ajoneuvotunnistin 60,00 €

Autopaikkamaksu €/vuosi/paikka

260,00 €

Hinnat ovat arvonlisäverottomia (alv 0%) ja niihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero

Ajoneuvojen siirtotaksat €

Varikkosiirto
Henkilö- ja pakettiautot 221,00 €

Kevyet nelipyörät ja mopoautot 166,00 €

Muut käytetyn ajan mukaan 110,00 € /h

Lähisiirto
Henkilö- ja pakettiautot 85,00 €

Kevyet nelipyörät ja mopoautot 64,00 €

Muut käytetyn ajan mukaan 110,00 € /h

Viranomaistoiminta on arvonlisäverotonta
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Toripaikkamaksut   €/päivä (sis. alv 24 %)   €/päivä (sis. alv 24 %)

yleishyödylliset* tapahtumat

Talviajalla 1.11.-31.3.

Päiväpaikka 3,5 x 1,5 ei maksua ei maksua

Päiväpaikka 4 x 4 ei maksua ei maksua

Päiväpaikka 4,5 x 4,5 ei maksua ei maksua

Päiväpaikka 4 x 4 Koskentori ja 3 x 3 K-kaupan-Koskentien väli ei maksua ei maksua

Kuukausipaikka, varaus 15. pv alkaen ei maksua ei maksua

Vuosipaikka / kk, kunta laskuttaa 4 x 4 48,00 € 44,00 €

Kesäajalla 1.4.-31.10. ei maksua

Päiväpaikka 3,5 x 1,5 ei maksua ei maksua

Päiväpaikka 4 x 4 ei maksua ei maksua

Päiväpaikka 4,5 x 4,5 ei maksua ei maksua

Päiväpaikka 4 x 4 Koskentori ja 3 x 3 K-kaupan-Koskentien väli ei maksua ei maksua

Kuukausipaikka, varaus 15. pv alkaen 90,00 € 60,00 €

Vuosipaikka / kk, kunta laskuttaa 4 x 4 48,00 € 44,00 €

Kirkkonummen keskustan ala- ja ylätori / päivä (tapahtumat, markkinat ym. toriajan ulkopuolella) 400,00 € 320,00 €

pelkkä ylätori 200,00 € 160,00 €

pelkkä alatori 200,00 € 160,00 €

Veikkolan tori (tapahtumat, markkinat ym. toriajan ulkopuolella) 200,00 € 160,00 €

Limnellin aukion teematori 200,00 € 160,00 €

Sähkön käyttö torilla (tapahtumat, markkinat, ym. toriajan ulkopuolella) 50,00 € 50,00 €

Yleisen puistoalueen, esim. Kirkkolaakson-, Hermaisen- ja Musketöörinpuiston käyttömaksu 150,00 € 120,00 €

(puistojumpat, tapahtumat ym.)

Galleriakäytävän vitriinin vuokra  €/vuosi (sis. alv 24%)  €/vuosi (sis. alv 24%)

Galleriakäytävän iso vitriini vuokrattuna 200,00 € 160,00 €

Galleriakäytävän pieni vitriini vuokrattuna 100,00 € 80,00 €

 hyväntekeväisyystapahtumat maksuttomia

* yleishyödylliset tapahtumat, alueelliset toimijat, poliittiset järjestöt


