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Vesihuollon kustannusten korvaamiseksi Pielaveden kunnan vesihuoltolaitos perii tässä palvelumaksuhinnastossa sanottuja 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:
Mittarin koko
m3/h
<5
< 10
> 10

Yksikköhinta
euroa/mittari/vuosi
veroton
sis. ALV 24 %
7,38
9,15
14,76
18,30
22,14
27,45

2§
Vesimittarin tarkistusmaksu
Vesimittarin tarkistusmaksu peritään vesihuoltolaitoksen 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.
Maksu määrätään tarkistuskertaa kohti. Tarkistusmaksun suuruus on:
Mittarin koko
m3/h
< 20

Tarkistusmaksu
euroa/tarkistuskerta
veroton
sis. ALV 24 %
85,00
105,40

3§
Vesimittarin luentamaksu
Asiakas toimittaa laitokselle laskutusta varten tarvittavat lukematiedot laitoksen määrääminä aikoina. Vesimittarin luentamaksu peritään laitoksen suorittamasta
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luennasta, jos asiakas ei ole toimittanut mittarin lukemaa laitokselle määräajassa. Lisäksi luentamaksu voidaan periä, jos laitos lukee mittarin asiakkaan pyynnöstä.
Vesimittarin luentamaksun yksikköhinta on 15,24 euroa (sis. ALV 24 %).
4§
Tonttijohtojen rakentamiskustannukset
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.
Laitos liittää tonttivesijohdon ja tonttiviemärin liittyjän kustannuksella laitoksen verkostoon sekä rakentaa tonttijohtojen liittymiskohdan ja rakennuspaikan rajan väliset
osuudet. Rakentamiseen sisältyy tonttivesijohdon taloventtiili asennustöineen sekä vesijohto vesimittarille saakka.
Tonttijohtomaksun määräämisperusteet ovat seuraavat:

Kiinteistö
Omakotitalo tai paritalo
Rivi- tai kerrostalo
Muut

Vesijohto
Viemäri
veroton
sis. ALV
veroton
sis. ALV
24 %
24 %
584,43
724,69
354,10
439,08
735,25
911,71
468,04
580,37
Todellisten kustannusten mukaan

Muista asiakkaan tilaamista tonttijohtotöistä laskutetaan tässä palvelumaksuhinnastossa määrättyjen yksikköhintojen mukaan. Ellei yksikköhintaa ole määrätty, laskuttaminen tapahtuu todellisten kustannusten mukaan.
5§
Venttiilin sulkeminen ja avaaminen
Vesihuoltolaitoksen suorittamasta venttiilin sulkemisesta ja avaamisesta peritään maksu. Venttiilin sulkeminen ja avaaminen voi tapahtua asiakkaan pyynnöstä tai laitoksen
aloitteesta esim. vesihuollon yleisissä toimitusehdoissa tarkemmin säännellyissä tilanteissa.
Veloituksen perusteena oleva yksikköhinta määrätään seuraavasti: 30,49 euroa/kerta
(sis. ALV 24 %)
6§
Sakokaivo- ja umpisäiliölietteiden käsittely
Laitoksen vastaanottamasta ja käsittelemästä sakokaivo- ja umpisäiliölietteistä peritään käsittelymaksua.
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Veloituksen perusteena olevat yksikköhinnat määräytyvät seuraavasti:

Liete
Sakokaivo
Umpisäiliö

Yksikköhinta
euroa/m3
veroton
sis. ALV 24 %
6,00
7,44
6,00
7,44

7§
Sammutusvesilaitteistoista perittävät ja niihin liittyvät maksut
Liittymis- ja käyttömaksut sekä ylläpitomaksut peritään erillisen sopimuksen mukaan.
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
laskutyönä. Miestyön laskutushinta on:
35,58 euroa/h (sis. ALV 24 %)
Hinta pitää sisällään matkakustannukset. Pienin laskutus on 0,5 h.
Vieraan kaluston käytöstä, laitoksen ulkopuolisen toimittajan maa-aineksista, ostotarvikkeista yms. laskutus tapahtuu suoraan asiakkaalta.
9§
Viivästyskorko ja perimiskustannukset
Viivästyskorko on 8 % (kulloinkin voimassaoleva korkolain mukainen korko). Perimiskustannuksina veloitetaan 5,00 euroa jokaisesta maksukehotuksesta. Muut perimiskustannukset peritään laitokselle perimistoimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten mukaan.
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