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KUORTANEEN KUNTA

Vesihuoltolaitos

VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUMAKSUT

Vesihuoltolaitos perii vesihuollon kustannusten korvaamiseksi tässä hinnastossa sanottuja 
maksuja. Verokannan muutokset siirtyvät maksuihin ilman hinnaston tarkistamista.

1. Vesi- ja viemärijohdon liitostyö

Liittämistyöt vesihuoltolaitos suorittaa laskutyönä kulloinkin vahvistetun tuntityö tak-
san mukaisesti:
Liittämistöissä tarvittavan vesimittarin liitososat runkolinjaan ja muut tarvikkeet han-
kitaan asiakkaan lukuun. Vesimittarin hankkii ja asentaa vesihuoltolaitos.

Normaalin työajan ulkopuolella tehtävät liittämistyöt veloitetaan kohdan 6. mukai-
sesti korotettuna.

2.       Vesimittarin vaihto

Mikäli vesimittari on vaurioitunut, esim. jäätynyt, laitos perii vaihdosta, huollosta 
sekä korjauksesta aiheutuneet kulut. Vaihtotyön osuus laskutetaan toteutuneiden 
työtuntien mukaisesti. Vesimittari ja tarvikkeet hankitaan asiakkaan lukuun.

3.       Vesimittarin tarkistusmaksut

Vesimittarin tarkistusmaksu peritään vesihuoltolaitoksen suorittamasta vesimittarin 
näyttämän tarkistamisesta, jos tarkistus tapahtuu liittyjän pyynnöstä ja todettu virhe 
on pienempi kuin yleisissä toimitusehdoissa on määritelty, peritään tarkastusmaksu.

Maksu määrätään tarkistuskertaa kohti. 
Tarkistusmaksun suuruus on 38 € (alv 0%).

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.

Vesimittarin luentamaksun yksikköhinta on 15 € / luentakerta alv 0%.
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5.       Venttiilin sulkeminen ja avaaminen

Venttiilin avaaminen ja sulkeminen voi tapahtua asiakkaan pyynnöstä tai laitoksen 
aloitteesta esim. vesihuollon yleisissä toimitusehdoissa tarkemmin säännellyissä ti-
lanteissa.

Venttiilin avaamis- ja sulkemismaksu on 60 €/kerta  Alv 0%.

6. Työtuntiveloitukset

Työtuntikorvaukset voimassaolevan teknisen palvelukeskuksen palvelumaksuhin-
naston mukaisesti.

Työtuntikorvaus on voimassa normaalina työaikana. Säännöllisen työajan ulkopuo-
lella arkisin veloitus on 1,5 kertainen ja pyhäpäivinä 2,0 kertainen.

Matkakustannusten korvaukset yleisen kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mu-
kaisesti.

Liittyjälle tai muulle asiakkaalle tehdyistä töistä, joita taksassa tai tässä hinnastossa 
ei erikseen mainita, peritään laitokselle aiheutuneet kustannukset. Laitos toteuttaa 
työt laskutustyönä. Muut tarvikkeet laitos hankkii asiakkaan lukuun.

7. Viivästyskorko ja muut perimiskustannukset

Viivästyskorko on kulloinkin voimassa oleva korkolain mukainen korko. 
Maksumuistutus     6 €
Katkaisuilmoitus  10 €
Perintäkäynti asiakkaan luona 50 €.

 
8. Vesipostin käytöstä perittävä maksu

Asiakas saa ottaa kesäkaudella normaaliin talouskäyttöön vettä vesipostista 35 € 
(sis. alv 23%) vuosimaksua vastaan. Vesipostin käytöstä tehdään aina kirjallinen 
sopimus.

9. Muut asiakkaan tilaamat työt

Liittyjälle tai muulle asiakkaalle tehdyistä töistä, joita taksassa ei ole mainittu, peri-
tään laitokselle aiheutuneet kustannukset. 


