PALVELUMAKSUHINNASTO 1.1.2017
Tonttiventtiilin avaaminen ja sulkeminen
Tonttiventtiilin avaaminen ja sulkeminen voi tapahtua asiakkaan pyynnöstä tai laitoksen aloitteesta
esim. vesihuollon yleisissä toimitusehdoissa tarkemmin säännellyissä tilanteissa.
Tonttiventtiilin avaamis- ja sulkemismaksu on kumpikin 42,00 € + alv 24 % = 52,08 €, joka on suoritettava yhdessä huomautuslaskun kanssa ennen kuin vesijohto avataan.
Tarpeettomasta käynnistä veden sulkemisen yhteydessä veloitetaan 42,00 € + alv 24 % = 52,08 €.
Vesimittarin asennus- ja tarkastusmaksu
Laitoksen omistaman vesimittarin ensiasennus sisältyy liittymismaksuun, edellyttäen, että kiinteistön
vesimittaritila ja putkitukset on tehty ohjeen mukaisesti. Jos mittarin asennuksesta aiheutuu ylimääräisiä työ- ja materiaalikustannuksia, peritään ne erikseen hinnaston mukaisena.
Mittarin vaihto tehdään mittarikoon ja/tai käyttövuosien perusteella laitoksen toimesta ja kustannuksella. Asiakkaan pyytäessä vesimittarin vaihdon hänen omista toiminnoistaan johtuvan mittarin
jäätymisen ja särkymisen vuoksi, peritään vaihto hinnaston mukaisesti.
Jäätyneen vesimittarin vaihto normaalina työaikana 60,75 €/alv 24 %
Vesimittarin tarkastusmaksu peritään vesihuoltolaitoksen suorittamasta vesimittarin näyttämän
tarkastamisesta, jos tarkastus tapahtuu liittyjän pyynnöstä ja todettu virhe on pienempi kuin yleisissä
toimitusehdoissa on määritelty. Tarkastusmaksu peritään myös lisä- ja erillisvesimittareiden tarkastamisesta.
Tarkastusmaksun suuruus/tarkistuskerta on 60,00 € + alv 24 % = 74,40 €
Pysähtynyt vesimittari tulee ilmoittaa laitokselle, vaihtamisen suorittaa laitos kustannuksellaan.
Vesimittarin luentamaksu
Asiakas toimittaa laitokselle laskutusta varten tarvittavat lukematiedot laitoksen määrääminä aikoina. Jos asiakas ei ole toimittanut mittarin lukemaa laitokselle määräajassa, vesimittarin luentamaksu peritään laitoksen suorittamasta luennasta. Lisäksi luentamaksu voidaan periä, jos laitos
lukee mittarin asiakkaan pyynnöstä.
Vesimittarin luentamaksu on 25,00 € + alv 24 % = 31,00 €
Sakokaivo- ja umpisäiliölietteen käsittely
Laitoksen vastaanottamasta ja käsittelemästä sakokaivo- ja umpisäiliölietteestä peritään käsittelymaksua. Sakokaivo- ja umpisäiliölietteiden käsittelymaksut ovat:
22,32 €/m3 alv 24 %
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Muut asiakkaan tilaamat työt
Liittyjälle tai muulle asiakkaalle tehdyistä töistä, joita taksassa tai tässä hinnastossa ei erikseen
mainita, peritään laitokselle aiheutuneet kustannukset. Laitos toteuttaa työt kiinteähintaisina, yksikköhinnoiteltuina, laskutustöinä jne. Laitos on määritellyt seuraavista töistä kiinteät tai yksikköhinnat:

Normaali tuntivelotushinta
50 % tuntivelotushinta
100 % tuntivelotushinta
150 % tuntivelotushinta

alv 0 %

sis. alv 24 %

42,00 € / h
49,00 € / h
59,00 € / h
79,00 € / h

52,08 € / h
60,76 € / h
73,16 € / h
97,96 € / h

Tuntiveloitushintaan sisältyy työntekijän henkilökohtaisten työkalujen käyttö sekä matkakustannukset. Muut kalustokustannukset peritään erikseen.

Kalustovuokrat työsuoritusten yhteydessä:
€ / h alv 0

alv 24 %

Höyrynkehitin Höyrymestari

35,00

43,40

Viemärinavauslaite

45,00

55,80

Sulatusmuuntaja

20,00

24,80

Viemärikuvaus

62,00

76,88

Taksan ja palvelumaksujen arvonlisävero
Maksut on ilmoitettu arvonlisäverollisina.
Viivästyskorko
Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. Perimiskustannuksina veloitetaan 5,00 euroa jokaisesta maksukehotuksesta. Muut perimiskustannukset peritään laitokselle perimistoimenpiteistä
aiheutuneiden kustannusten mukaan.
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