
Kuhmon kaupungin vesihuoltolaitoksen palvelumaksut 2019 
Vesihuollon kustannusten korvaamiseksi vesihuoltolaitos perii tämän palvelumaksuhinnaston mukaisia maksuja 
niiden perusteen ilmaantuessa. Verokannan muutokset siirtyvät maksuihin ilman hinnaston tarkistamista. 

1. Vesihuoltotarvikkeet 
 

 

2. Vesimittarin tarkastus 
Vesimittarin tarkistusmaksu peritään vesihuoltolaitoksen suorittamasta vesimittarin näyttämän tarkistamisesta, 
jos tarkistus tapahtuu liittyjän pyynnöstä ja todettu virhe pienempi kuin yleisissä sopimusehdoissa on määritelty. 
Tarkastusmaksu peritään lisä- ja erillismittareiden tarkistamisesta. Maksu määrätään tarkistuskertaa kohti. 

 

 

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 mittari luetaan asiakkaan pyynnöstä. 

 

 

4. Talohaarajohtojen rakentamismaksu 
Laitos rakentaa talohaarajohdon runkojohdosta liittymiskohtaan saakka, josta se perii rakentamismaksun. 
Liittymiskohta on määritelty vesihuoltolaitoksen taksassa. Maksut sisältävät arvonlisäveroa 24 %.   

Asemakaava-alue Liittymä   Liittymä 

Vesijohto Ø > 66 mm 828,00 €  Vesijohto Ø < 66 mm 710,00 € 

Viemärijohto Ø > 140 mm 828,00 €  Viemärijohto Ø < 140 mm 710,00 € 

      

Haja-asutusalue  Liittymä 

Vesijohto Ø 40 mm, talohaarajohdon pituus alle 50 m  710,00€ 

Paineviemäri Ø 50 mm, talohaarajohdon pituus alle 50 m  710,00 € 

Talohaarajohdon pituuden ylittäessä 50 m laskutetaan ylimenevältä osalta VJ Ø 40 mm 11,37 €/m 

 PV Ø 50 mm 13,05 €/m 

Kiinteistökohtaisen jätevedenpumppaamon hankinta ja asennus kuuluu kiinteistölle. 
   

 
5. Venttiilin avaaminen ja sulkeminen 
Kiinteistön vesihuoltolaitteisiin kuuluu tontilla sijaitseva talosulkuventtiili, jonka kunnossapidosta vastaa 
kiinteistön omistaja. Vesihuoltolaitoksen suorittamasta talosulkuventtiilin, tai sen puuttuessa runkoventtiilin, 
sulkemisesta ja avaamisesta peritään maksu. Venttiilin avaaminen ja sulkeminen voi tapahtua asiakkaan 
pyynnöstä tai laitoksen aloitteesta esim. vesihuollon yleisissä toimitusehdoissa tarkemmin säännellyissä 
tilanteissa. 

 

 

6. Asiakkaan tilaamat työt 
Liittyjälle tai muulle asiakkaalle tehdyistä töistä, joita taksassa tai tässä hinnastossa ei erikseen mainita, peritään 
laitokselle aiheutuneet kustannukset. Laitos toteuttaa työt laskutustyönä. Laskutushinnat määritetään koneiden 
ja kuljetusvälineiden hinnoittelun yhteydessä. 

7. Viivästyskorko ja perimiskustannukset 
Viivästyskorko on 8,5 % (kulloinkin voimassaoleva korkolain mukainen korko). Perimiskuluina veloitetaan 
5,00 € jokaisesta maksukehotuksesta. Muut perimiskustannukset peritään laitokselle perimistoimenpiteistä 
aiheutuneiden kustannusten mukaan. 

Sisäänostohinta  +  15 %:n varastolisä  +  alv 24 % 

36,40  € / tarkastuskerta  (sisältää  Alv 24 %) 

18,00€ / luentakerta  (sisältää  Alv 24 %) 

41,50  € / toimenpide  (sisältää  Alv 24 %) 


