Saarijärven Vesihuolto Oy:n hinnasto 1.1.2020

KÄYTTÖMAKSUT
Yksikkö

ALV 0 %

ALV 24 %

Veden myyntihinta

€/m³

1,15

1,43

Veden tukkumyyntihinta

€/m³

0,70

0,87

Yksikkö

ALV 0 %

ALV 24 %

Omakotitalot

€/vuosi

52,12

64,63

Rivitalot 3-10 huoneistoa

€/vuosi

108,77

134,87

Kerrostalot

€/vuosi

235,66

292,22

Palvelurakennukset

€/vuosi

235,66

292,22

Teollisuuskiinteistöt

€/vuosi

108,77

134,87

Maatalous: asuin- ja tuotantorakennus

€/vuosi

108,77

134,87

PERUSMAKSUT

Perusmaksut ovat vuosittaisia kiinteämääräisiä maksuja, jotka määräytyvät kiinteistötyypin
perusteella. Perusmaksua peritään, mikäli kiinteistöä ei ole pysyvästi irrotettu vesihuollon
verkosta.
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LIITTYMISMAKSU
Liittymismaksu kerrosalaneliömetriltä
•

Yksikkö

ALV 0 %

ALV 24 %

€/m²

7,39

9,16

Yhtiö perii liittymismaksua ja lisäliittymismaksua vesihuoltoverkostojen
rakentamisinvestointien kattamiseksi

•

Liittymismaksua peritään kaikilta uusilta liittyjiltä ja se perustuu rakennettavaan
kerrosalaan

•

Liittymismaksu sisältää vesihuollon toiminta-alueilla runkojohdon ja osoitetun
liittymispisteen välisen osuuden. Liittymispiste on yleensä tontin rajalla

•

Liittymismaksu peritään myös rakennuksen laajennuksesta

•

Liittymismaksuun lisätään aina 24 %:n arvonlisävero

•

Kaikissa liittymissä tonttijohtojen rakennuskustannuksista kiinteistöltä osoitettuun
liittymispisteeseen vastaa liittyjä

•

Yhtiön toiminta-alueen ulkopuolella sijaitsevan kiinteistön liittymismahdollisuus
tarkastellaan tapauskohtaisesti. Liittyjältä veloitetaan liittymismaksu sekä liittymän
rakentamisesta aiheutuvat kustannukset

•

Tarkemmat tiedot kiinteistön liittymismaksuista ja liittämisestä vesihuoltoverkostoon saa
yhtiön toimistolta
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PALVELUMAKSUT
Kaikki palvelumaksut sisältävät arvonlisäveron (24 %)
Rikkoutuneen vesimittarin vaihto 100 €/vaihtotyö + vesimittari
Korvaus vesimittarin jäätymisestä tai muuten vahingoitetusta vesimittarista.
Vesimittarin poisto / asennus / säilytykseen otto 80 €/kerta
Tällä maksulla korvataan vesimittarin poisto ja takaisinasennus, jos asiakas haluaa tilapäisen
käyttökatkon ajaksi ottaa mittarin pois pakkasen tai muun vaaran johdosta.
Vesimittarin tarkistusmaksu 100 €/tarkistuskerta
Vesimittarin tarkistusmaksu peritään vesihuoltolaitoksen suorittamasta vesimittarin
näyttämän tarkistamisesta, jos tarkistus tapahtuu liittyjän pyynnöstä ja todettu virhe on
pienempi kuin yleisissä toimitusehdoissa on määritelty.
Vesimittarin luentamaksu 60 €/kerta
Asiakkaan pyynnöstä tai mittarinlukukortin palauttamatta jättämisestä kiinteistön vesimittarin
luennasta veloitetaan em. korvaus. Vesilaskutukseen liittyvästä tavanmukaisesta vesimittarin
luennasta ei peritä erillistä maksua (joka 4. vuosi).
Muistutusmaksu vesimittarin luennan unohtamisesta 30 €
Muistutusmaksu laskutetaan seuraavan vesimaksulaskun yhteydessä.
Venttiilin sulkeminen ja avaaminen 60 €/kerta
Venttiilin sulkeminen ja avaaminen asiakkaan pyynnöstä.
Avaimen vuokra vesipostiin (Kopanniemi) 10 €/vuosi
Työtuntiveloitus 50 €/tunti
Työtuntiveloitus 65 €/tunti (arkipäivinä työajan ulkopuolella)
Työtuntiveloitus 80 €/tunti (viikonloppuisin ja pyhäpäivinä)
Matkaveloitus 0,70 €/km
Viivästysmaksu 5 €/kerta
Muut perimiskulut perintätoimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten mukaan.
Huom. laskutustöistä veloitetaan ilmoitettujen hintojen lisäksi mahdolliset materiaali-, kone- ja
kuljetuskustannukset sekä normaalin työajan ulkopuolella työehtosopimuksen mukaiset lisät.
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SPRINKLERIMAKSUT
Sprinklerimaksua peritään kiinteistöön rakennetusta yhtiön vesijohtoverkkoon liitetystä
erillisestä automaattisesta palonsammutuslaitteesta. Kiinteistökohtaisen sammutusveden
järjestämisestä laskutetaan vuosimaksua alla olevan taulukon mukaan.
LIITTYMISMAKSU
Mitoitusvesimäärä

Veroton

ALV 24 %

< NS 100

460,51 €

571,00 €

NS 100 – NS 150

1202,54 €

1491,10 €

> NS 150

2220,08 €

2752,90 €

* Sammutusvesijärjestelmän liittymästä tulee tehdä yhtiön kanssa erillinen sopimus. Liittyjä maksaa
sprinklerilaitteiston liittymän rakentamiskustannukset.

PERUSMAKSU
Mitoitusvesimäärä

Maksuperuste, vuosimaksu

< NS 100

200 x voimassa oleva vesimaksu, €/ m³ + ALV 24 %

NS 100 – NS 150

500 x voimassa oleva vesimaksu, €/ m³ + ALV 24 %

> NS 150

1000 x voimassa oleva vesimaksu, €/ m³ + ALV 24 %

MAATALOUDEN TUOTANTORAKENNUKSEN LIITTYMISMAKSU
SOVITAAN TAPAUSKOHTAISESTI.

Saarijärven Vesihuolto Oy, PL 56, 43101 SAARIJÄRVI, puh. 040 184 1427, toimisto@saaveka.fi, www.saaveka.fi

