
VEHMAAN VESI OY palvelumaksuhinnasto 1.4.2018 alkaen

Sis. alv 24 %

Tässä hinnastossa palvelulla tarkoitetaan muita vesihuoltolaitoksen tehtäviä 

kuin vedenhankintaa ja viemäröintiä.  

Palveluita voidaan toimittaa tilauksesta myös sellaisille asiakkaille, joilla ei ole 

liittymis- ja käyttösopimusta.

Vesihuollon kustannusten korvaamiseksi vesihuoltoltaitos perii tässä 

palvelumaksuhinnastossa sanottuja maksuja.                                                                                  

Verokannan muutokset siirtyvät maksuihin ilman hinnaston tarkistusta.  

1 Vesimittarin asennus- ja irroitusmaksu

Liittyjän tilauksesta laitos voi ottaa vesimittarin pois määräajaksi esim. 

pakkasen, kiinteistöllä tehtävän työsuorituksen tai muun vaaran johdosta ja 

asentaa sen jälleen takaisin.

Asennus- ja irroitusmaksu peritään myös lisä- ja erillisvesimittarin 

asennuksesta ja irroituksesta.  

Asennus- ja irroitusmaksu sisältää työt ja tarvikkeet venttiileineen, 

liitoskappaleineen jne.

Maksu on kertaluonteinen ja sen maksaa liittyjä, jonka omaisuudeksi 

asennustarvikkeet jäävät.

Jäätyneen vesimittarin vaihto 150,00 € (alv 0%)   186,00 € (sis. alv 24 %)

Vesimittarin irroitusmaksu       60,00 € (alv 0% )    74,40 € (sis. alv 24 %) 

Vesimittarin asennusmaksu      60,00 € (alv 0%)     74,40 € (sis. alv 24 %) 

2 Vesimittarin tarkistusmaksu

Laitos tarkistaa vesimittarin kustannuksellaan määrävälein.

Liittyjän pyynnöstä (esim. mittarivirhe-epäily) tapahtuneesta tarkistamisesta 

silloin, kun vesimittarin näyttämän virhe on pienempi kuin yleisissä 

toimitusehdoissa on määritelty, peritään liittyjältä tarkistusmaksu.

Tarkistusmaksu peritään aina lisä- ja erillisvesimittarin tarkistamisesta.

Mittarin tarkistaminen:   

                            250,00 € (alv 0%)   310,00 € / tarkistuskerta (sis.alv 24 %)

3 Vesimittarin luentamaksu

Laitos lukee vesimittarin kustannuksellaan määrävälein.

Liittyjän pyynnöstä tapahtuneesta mittariluennasta silloin, kun se ei liity 

määräaikaisluentaan, mittarin tarkistukseen eikä sopimussuhteen päättymiseen,           

peritään liittyjältä vesimittarin luentamaksu.

Luentamaksu peritään myös silloin, kun liittyjä ei ole laitoksen pyynnöstä 

huolimatta ilmoittanut mittarin lukemaa (itseluenta).

Mikäli asiakkaalta jää kaksi kertaa lukema ilmoittamatta, vesimittarin luenta 

suoritetaan vesilaitoksen toimesta.

Luentamaksu peritään aina lisä- ja erillismittarin luennasta.

Luentamaksu       50,00 € (alv 0%)    62,00 € / luentakerta (sis. alv 24 %)
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4 Tonttijohtojen liittämismaksut

Laitos on velvollinen määräämään jokaiselle liittyjälle liittämiskohdan, joka on 

myös kunnossapitovelvollisuuden raja laitoksen ja liittyjän välillä.

Laitos liittää tonttijohdon laitoksen verkostoon liittyjän kustannuksella.

Liittämismaksu vesijohtoon:

liitos 40 mm putkeen         230,00 € (alv 0%)    285,20 € (sis alv 24%)

liitos 63 mm putkeen         270,00 € (alv 0%)    334,80 € (sis alv 24%)

liitos 110 mm putkeen       290,00 € (alv 0%)    359,60 € (sis alv 24%)

liitos 160 mm putkeen       310,00 € (alv 0%)    384,40 € (sis alv 24%)

Liittämismaksu jätevesiviemäriin:

liitos                                 270,00 € (alv 0%)    334,80 € (sis alv 24%)

Laitos ja liittyjä määrittelevät omat vastuunsa tonttijohtojen rakentamisesta 

liittymissopimuksessa.

5 Venttiilin sulkemis- ja avausmaksu

Jos liittyjän pyynnöstä tai liittyjästä aiheutuvasta syystä laitos sulkee tai avaa 

tonttivesijohdon sulkuventtiilin, veloittaa laitos liittyjältä maksun ellei työ ole 

tavanomaiseen kunnossapitoon kuuluvaa.

Venttiilin sulkemis- ja avausmaksu:                                                                              

                                               60,00 €/kerta (alv 0%) 74,40 € /kerta (sis. alv 24 

%)

6 Muut palvelut ja asiakkaan tilaamat työt

Liittyjälle tai muulle asiakkaalle tehdyistä töistä, joita taksassa tai tässä 

hinnastossa ei erikseen mainita, peritään laitokselle aiheutuneet kustannukset.  

Työt laskutetaan tilaajalta syntyneiden kustannusten perusteella 

palvelukertoimella kerrottuna.

Palvelukerroin    k = 1,40 

Työt tuntihinnan mukaisesti    40,00 € (alv 0%)    49,60 €   (sis alv 24%)

7 Viivästyskorko ja perimiskustannukset

Hinnat voimassa normaalina työaikana. Arki-iltaisin ja lauantaisin +50%.

Sunnuntaisin ja pyhäpäivisin  +150%

Viivästyneestä suorituksesta peritään korkolain mukainen viivästyskorko.

Maksukehotuksesta veloitetaan lain  mukainen perintäkulujen enimmäismäärä 

(Laki saatavien perinnästä 10 §) .

Perimistoimenpiteistä aiheutuneet muut kustannukset peritään laitoksen 

hyväksi.

                                                    * * *
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