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  VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUMAKSUT  
 

 

RUOVEDEN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS        

 

Hyväksytty teknisen lautakunnan kokouksessa 27.9.2016 § 27  

 

Voimaantulopäivä 01.01.2017 

 

 

Vesihuollon kustannusten korvaamiseksi laitos perii tässä palvelumaksuhinnastossa sanottuja mak-

suja.  Verokannan muutokset siirtyvät maksuihin ilman hinnaston tarkistamista 

  

 

1 § 

Lisä- ja erillisvesimittari 
 

Vesihuoltolaitos toimittaa yhden vesimittarin per liittymä. Mikäli kiinteistöllä tarvitaan lisäve-

simittareita, tulee liittymänomistajan kustannuksellaan hankkia ja ylläpitää lisävesimittarinsa. 

Lisävesimittarin asennuksesta tulee tehdä selvitys vesihuoltolaitokselle. 

 

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.  Tarkastusmaksu peritään lisä- ja erillisvesimittarei-

den tarkistamisesta. 

 

Maksu määrätään tarkistuskertaa kohti.  Tarkistusmaksun suuruus on: 

 

Mittarikoot 20  118,65 euroa/tarkistuskerta (sis. alv 24 %) 

Mittarikoot >25 139,10 euroa/tarkistuskerta (sis. alv 24 %) 

 

3 § 

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 yksikköhinnat ovat: 

 

    0 euroa (sis. alv 24 %) kerran vuodessa, laitoksen tavanomaisena aikana (touko-kesä-

kuu) tapahtuvasta vesimittarin luennasta.  

Mikäli asiakas tilaa laitokselta erillisen, tavanomaisesta ajankohdasta poikkeavan mitta-

rinluennan, luentamaksu on 22,00 euroa / kerta (sis. alv 24 %).  

 

Mikäli asiakas ei palauta vesimittarin itseluentakorttia kehotuksesta huolimatta, peritään 

mittarin luentamaksua 22,00 euroa / kerta (sis. alv 24 %).  
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4 § 

Vesimittarin vaihto 
 

Asiakkaasta laiminlyönnistä johtuneesta syystä tapahtuva vesimittarin vaihto veloitetaan 

seuraavasti: 

Mittarikoko NS 20 80,00 euroa + vesimittarin hankintahinta kuluineen(Sis alv 24 

%), 

     Mittarikoko NS 25        80,00 euroa + vesimittarin hankintahinta kuluineen(Sis alv 

24%), 

     Mittarikoko > NS 25 80,00euroa + vesimittarin hankintahinta kuluineen (Sis alv 24 

%) 

 

   Mikäli vesilaitos toimittaa pelkän mittarin, tulee mittariasennuksen tapahtua  

   ammattiputkiasentajan toimesta. 

 

5 § 

Tonttijohtojen rakentamismaksut 
 

Tonttijohtojen pito (rakentaminen, ylläpito uusiminen jne.) kuuluu liittyjälle. Erillisen sopi-

muksen perusteella laitos perii suorittamastaan tonttijohtojen rakentamisesta, uudelleen raken-

tamisesta ja edellä mainittuihin kuuluvista maanrakennustöistä tonttijohtojen rakentamisesta 

aiheutuneet kustannukset.  

 

6 § 

Venttiilien sulkeminen ja avaaminen tai muulla vastaavalla tavalla tapahtuva vedentoimituk-

sen keskeyttäminen 
 

Vesihuoltolaitoksen suorittamasta venttiilin sulkemisesta ja avaamisesta, sekä muulla vastaa-

valla tavalla tapahtuvasta vedentoimituksen keskeyttämisestä peritään maksu.  Venttiilin 

avaaminen ja sulkeminen voi tapahtua asiakkaan pyynnöstä tai laitoksen aloitteesta esim.  Ve-

sihuollon yleisissä toimitusehdoissa tarkemmin säännellyissä tilanteissa. 

 

Venttiilin avaamis- ja sulkemismaksun määräämisperusteet ovat seuraavat: 

 

Veloituksen perusteena olevat yksikköhinnat määräytyvät seuraavasti: 

- 43,15 euroa/kerta (sis.  alv 24 %). 

 

 

7 § 

Sakokaivo- ja umpisäiliölietteiden käsittely 
 

Laitoksen vastaanottamasta ja käsittelemästä sakokaivo- ja umpisäiliölietteistä peritään käsit-

telymaksua. 

 

Veloituksen perusteena olevat yksikköhinnat määräytyvät seuraavasti: 

 

Sakokaivoliete   12,40 euroa/m3 (sis. alv 24 %) 1.1.2018 lukien 

Umpisäiliöliete     8,68 euroa/m3 (sis. alv 24 %) 1.1.2018 lukien 

Rasvanerotuskaivoliete  21,00 euroa/m3 (sis. alv 24 %) 

 

8 § 

Sammutusesilaitteistosta perittävät maksut 
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Sammutusvesilaitteiden liittämisestä laitokselle aiheutuvien kustannusten korvaa-

miseksi perittävän liittymismaksun määräämisperusteena on laitokselle aiheutuneet todelliset 

kustannukset. 

 

Sammutusvesilaitteistojen liittymismaksun yksikköhinta on 0 euroa. 

 

Sammutusvesilaitteiden käyttö- ja pääomakustannusten vesilaitokselle aiheutuvien ja laittei-

den kokeilemisesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi perittävää perusmaksua ei peritä. 

 

Sammutusvesilaitteistojen perusmaksun yksikköhintaa ei määrätä. 

 

9 § 

Muut sammutusvesilaitteistoon liittyvät maksut 
 

Ei peritä. 

 

10 § 

Asiakkaan tilaamat työt 
 

Liittyjälle tai muulle asiakkaalle tehdyistä töistä, joita taksassa tai tässä hinnastossa ei erik-

seen mainita, peritään laitokselle aiheutuneet kustannukset.   

 

11 § 

Viivästyskorko ja perimiskustannukset 
 

Viivästyskorko on kulloinkin voimassa oleva korkolain mukainen korko.  Perimiskustannuk-

sina veloitetaan 5,00 euroa jokaisesta maksukehotuksesta.  Muut perimiskustannukset peritään 

laitokselle perimistoimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten mukaan. 

 


