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VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUMAKSUT
Laitos: Kankaanpään kaupungin vesihuoltolaitos
Hyväksytty: Tekninen lautakunta 19.11.2018
Voimaantulopäivä 1.1.2019
Kankaanpään kaupungin vesihuoltolaitos perii vesihuollon kustannusten korvaamiseksi tässä hinnastossa
sanottuja maksuja. Verokannan muutokset siirtyvät maksuihin ilman hinnaston tarkastamista.
1§

Vesimittarin tarkastusmaksu

Vesimittarin tarkastusmaksu peritään vesihuoltolaitoksen suorittamasta vesimittarin näyttämän tarkastamisesta, jos tarkastus tapahtuu liittyjän pyynnöstä ja todettu virhe on pienempi, kuin yleisissä toimitusehdoissa
on määritelty.
Tarkastusmaksu on 58,00 € / tarkastuskerta.
Vesimittarin jäätymisen, mekaanisen vaurioittamisen tms. aiheuttaman mittarinvaihdon kustannukset peritään asiakkaalta. Maksu muodostuu työ-, materiaali- ja tarvikekustannuksista.
2§

Vesimittarin luentamaksu

Asiakas toimittaa laitokselle laskutusta varten tarvittavat lukematiedot laitoksen määrääminä aikoina. Luentamaksu peritään, jos asiakas ei ole toimittanut mittarin lukemaa laitokselle määräajassa tai mittarin luenta
joudutaan tekemään laitoksen toimesta lukupyyntökehotuksen jälkeen tai asiakas on pyytänyt erillistä luentaa laitokselta.
Vesimittarin luentamaksun yksikköhinta on 58,00 €.
3§

Tonttijohtojen rakentamismaksut

Laitos perii yhdyskuntarakentamisen yhteydessä taulukon 1 mukaiset rakentamismaksut. Maksu sisältää
työn, tarvikkeet, kaivu- ja täyttökustannukset sekä putken runkojohdosta enintään 2 m katualueen ulkopuolelle asennettuna. Tarvittaessa louhinta peritään asiakkaalta erikseen. Maksu ei sisällä viher-, istutus- tai
pihatöitä.
Taulukko 1 Tonttijohtojen arvonlisäverottomat rakentamismaksut uudisrakentamisessa

Putkikoko
32 - 40
50 - 63
75 -

Vesijohto
Hinta / €
405
625
935

Putkikoko
- 110
160
200 -

Viemäri
Hinta / €
780
854
1019

Putkikoko
110
160
200 -

Hulevesi
Hinta / €
336
515
620

Kallion louhintamaksu on 55,00 € / k-m3.
4§

Tonttijohtojen liitostyömaksut

Laitos perii asiakkaalta tonttijohdon jälkiliittämisestä laitoksen verkostoon toteutuneet rakentamiskustannukset materiaaleista, tarvikkeista ja töistä.
5§

Tonttijohdon venttiilin sulkeminen ja avaaminen

Venttiilin avaaminen ja sulkeminen voi tapahtua asiakkaan pyynnöstä tai laitoksen aloitteesta esim. Vesihuollon yleisissä toimitusehdoissa tarkemmin säännellyissä tilanteissa.
Venttiilin avaamis- ja sulkemismaksu on 58,00 € / kertatoimenpide.

2
6§

Sammutusvesilaitteistoista (sprinklerilaitteet) perittävät maksut

Laitos perii sprinklerimaksua varautumisesta kiinteistökohtaisen sammutusveden toimittamiseen. Sprinklerimaksu on 215 € / vuosi.
7§

Sakokaivo- ja umpisäiliölietteiden käsittely

Laitoksen vastaanottamasta ja käsittelemästä sakokaivo- ja umpisäiliölietteistä peritään käsittelymaksua
6,20 € / m³.
8§

Muut asiakkaan tilaamat työt

Liittyjälle tai muulle asiakkaalle tehdyistä töistä, joita taksassa tai tässä hinnastossa ei erikseen mainita, peritään laitokselle aiheutuneet todelliset kustannukset.
Asiakkaan pyynnöstä suoritetusta aiheettomasta käynnistä kiinteistön omien laitevikojen, laitteiden väärästä
käytöstä tai muusta vastaavasta laitoksesta johtumattomasta syystä laitoksella on oikeus periä asiakkaalta
käyntimaksu.
Käyntimaksu kiinteistöllä on 58,00 € / käynti.
9§

Laskutuksessa käytettävä tuntihinta

Tapauksissa, joissa laitokselle aiheutuneet kustannukset peritään toteutuneiden kustannusten mukaan,
käytetään työntekijän tuntihintana 37,00 €, johon sisältyy palkka, muut henkilöstömenot ja osuus hallinnon
kustannuksista. Työnjohdon tuntihintana käytetään 47,00 €, johon sisältyy palkka, muut henkilöstömenot ja
osuus hallinnon kustannuksista.
10 §

Palvelumaksujen arvonlisävero

Kaikkiin edellä oleviin maksuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
11 §

Viivästyskorot ja perimiskustannukset

Viivästyskorko on kulloinkin voimassa oleva korkolain mukainen korko. Perimiskustannuksina veloitetaan 5
€ jokaisesta maksukehotuksesta. Muut perimiskustannukset peritään laitokselle perimistoimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten mukaan.

