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VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUMAKSUT
VIRTAIN VESIOSUUSKUNTA
Hyväksytty Virtain Vesiosuuskunnan hallituksen kokouksessa 17.10.2016.
Voimaantulopäivä 01.01.2017
Vesihuollon kustannusten kattamiseksi vesilaitos perii tässä palvelumaksuhinnastossa mainittuja
maksuja. Verokannan muutokset siirtyvät maksuihin ilman hinnaston tarkistamista.
1. Lisä- ja erillisvesimittarimaksu
-

Perusmaksuun sisältyvän vesimittarin lisäksi laitoksen omistaman erillisen vesimittarin ja
siihen liittyvän laitoksen omistaman laitteiston käytöstä perittävän lisävesimittarimaksun
määräämisen perusteena on lisä- ja erillisvesimittarilaitteiston tyyppi ja koko. Lisä- ja erillisvesimittarimaksun yksikköhinnat ovat:
- NS 20 mm,
17,00 €/vuosi (sis.ALV 24 %)
- NS 25 mm,
21,20 €/vuosi (sis.ALV 24 %)
- NS 32 mm,
25,40 €/vuosi (sis.ALV 24 %)
- NS 40 mm,
35,00 €/vuosi (sis.ALV 24 %)
2. Tilapäiskäyttäjän vesimittarin vuokra
-

Työmaan tai muun vastaavan tilapäisen vedenkäyttäjän käyttämän vesimäärän mittaamista
varten laitos asentaa vesimittarin, josta peritään kuukausivuokraa sekä mittarin asennus- ja
purkamiskustannukset seuraavasti:
- mittarin vuokra
5,25 €/kk ( sis. ALV 24 % )
- mittarin asennus ja purku 48,00 €/kerta (sis.ALV 24 %)

3. Vesimittarin tarkistusmaksu
-

-

Vesimittarin tarkistusmaksu peritään vesilaitoksen tai puolueettoman alan ammattiliikkeen
suorittamasta vesimittarin näyttämän tarkistamisesta, jos tarkistus tapahtuu liittyjän
pyynnöstä ja todettu virhe on pienempi kuin yleisissä toimitusehdoissa on määritelty.
Tarkistusmaksu peritään myös lisä- ja erillisvesimittareiden tarkistamisesta.
Tarkistusmaksu määrätään mittarin koon mukaan:
- NS 20 mm, 48 €/tarkistuskerta (sis. ALV 24 % )
- ³ NS 25 mm, 59 €/tarkistuskerta (sis. ALV 24 % )

4. Vesimittarin luentamaksu
-

-

Asiakas toimittaa laitokselle laskutusta varten tarvittavat lukematiedot laitoksen määrääminä
aikoina. Vesimittarin luentamaksu peritään laitoksen suorittamasta luennasta, jos asiakas ei
ole toimittanut mittarin lukemaa laitokselle määräajassa. Lisäksi luentamaksu voidaan periä,
jos laitos lukee mittarin asiakkaan pyynnöstä.
Luentamaksun yksikköhinta on 15 €/luenta ( sis. ALV 24 % ).

5. Tonttijohtojen rakentamismaksut
-

-

Laitos perii suorittamastaan tonttijohtojen rakentamisesta, kunnossapidosta, uudelleen
rakentamisesta ja edellä mainittuihin kuuluvista maanrakennustöistä tonttijohtojen
rakentamismaksuja. Laitoksen ja liittyjän vastuut tonttijohtojen rakentamisesta sovitaan
laitoksen ja asiakkaan välisessä liittymissopimuksessa.
Tonttijohtojen rakentamisessa noudatetaan samoja periaatteita kuin muissakin asiakkaan
tilaamissa töissä.
Asentajan suorittamasta työstä peritään maksua 42,00 €/tunti ( sis. ALV 24 % )
Maanrakennus- ja muut vastaavat työt laskutetaan työstä laitokselle aiheutuneiden
kustannusten mukaan.

6. Kiinteistön venttiilin sulkemisesta ja avaamisesta perittävä maksu
-

-

Vesilaitoksen suorittamasta venttiilin sulkemisesta ja avaamisesta peritään maksu. Venttiilin
avaaminen ja sulkeminen voi tapahtua asiakkaan pyynnöstä tai laitoksen aloitteesta esim.
vesihuollon yleisissä toimitusehdoissa tarkemmin säännellyissä tilanteissa.
Venttiilin avaamis- / sulkemismaksu on 15 €/kerta ( sis. ALV 24 % ).

7. Sammutusvesilaitteistojen liittämisestä perittävät maksut
-

Sammutusvesilaitteiden liittämisestä peritään maksu laitokselle aiheutuneiden kustannusten
mukaan.
Asentajan suorittamasta liitostyöstä peritään maksua 42,00 €/tunti ( sis. ALV 24 % ).

8. Asiakkaan tilaamat työt
-

Liittyjälle tai muulle asiakkaalle tehdyistä töistä, joita taksassa tai tässä hinnastossa ei erikseen
mainita, peritään laitokselle aiheutuneet kustannukset. Laitos toteuttaa työt tuntiveloitushinnalla tai tapauskohtaisesti sovittavalla kiinteällä hinnalla.
Laitoksen suorittamasta työstä laitoksen toiminta-alueella peritään maksua 42,00 €/tunti
( sis. ALV 24 % ). Työstä perittävä vähimmäismaksu on 20 € (sis. Alv 24 % ).
Toiminta-alueen ulkopuolelle tehtävistä työmatkoista peritään korvaus kulloinkin voimassa
olevan verohallituksen hyväksymän taksan mukaan lisättynä arvonlisäverolla, 24 %.

-

9. Pienlaskutuslisä
-

Laskujen käsittely- ja lähetyskustannusten kattamiseksi laitos voi periä alle 30 euron laskuista
6,50 euron laskutuslisän (sis. ALV 24 % ).

10. Viivästyskorko ja perimiskustannukset
-

Viivästyskorko on kulloinkin voimassa oleva korkolain mukainen korko. ( v. 2015 7,5 % )
Perimiskustannuksina veloitetaan jokaisesta maksukehotuksesta viivästysmaksua 5,00 €.
Muut perimiskustannukset peritään laitokselle perimistoimenpiteistä aiheutuneiden
kustannusten mukaan

