
 

 

VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUMAKSUT 
 

 

Teknisen lautakunta on hyväksynyt Oriveden kaupungin vesihuoltolaitoksen palvelumaksut 

kokouksessaan 29.10.2014. 

 

Voimaantulopäivä 1.1.2015. 

 

Vesihuollon kustannusten korvaamiseksi Oriveden kaupungin 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: 

 

 koko 5 m
3
     …………   9,50 € / mittari/ v (sis. ALV 24 %) 

 koko 10 m
3
   ……….. 19,00 € / mittari/ v (sis. ALV 24 %) 

 

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 myös lisä- ja erillisvesimittareiden 

tarkistamisesta. 

 

Maksu määrätään tarkistuskertaa kohti. Tarkistusmaksun suuruus on:  

 

 mittarikoko 5 m
3
 ………50,00 € / tarkistuskerta (sis. ALV 24 %) 

 mittarikoko 10 m
3
 …... 60,00 € / tarkistuskerta (sis. ALV 24 %) 
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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 yksikköhinta on: 

 

 24,00 € (sis. ALV 24 %) 

 

4 § 

Tonttijohtojen rakentamismaksut 

 

Laitos perii suorittamastaan tonttijohtojen liitoksista runkojohtoihin rakentamismaksun. Laitoksen 

ja liittyjän vastuut tonttijohtojen rakentamisesta sovitaan laitoksen ja asiakkaan välisessä 

liittymissopimuksessa.   

 

Liitokset runkojohtoihin: 

 

- vesijohto…….…350,00 € (sis. ALV 24 %) 

- viemäri…….…..400,00 € (sis. ALV 24 %) 

- hulevesiviemäri…  0,00 € (sis. ALV 24 %) 
 

Vesihuoltolaitos ei tarjoa tonttijohtojen rakentamispalvelua liittyjän vastuulle kuuluvalle putkisto-

osuudelle (liittyjän tontilla). 

 

5 § 

Venttiilin sulkeminen ja avaaminen  

 

Vesihuoltolaitoksen suorittamasta venttiilin sulkemisesta ja avaamisesta maksu. Venttiilin 

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

vesihuollon yleisissä toimitusehdoissa tarkemmin säännellyissä tilanteissa. 

 

Veloituksen perusteena olevat yksikköhinnat määräytyvät seuraavasti: 

 

 24,00 € / kerta (sis. ALV 24 %)  

 

6 § 

Kiinteistön kvv-laitteiden tarkistaminen 

 

Laitoksen suorittamasta, muusta kuin rakennusvalvontaan kuuluvasta, kiinteistön kvv-laitteiden 

tarkistamisesta peritään maksua.  

 

Kiinteistön kvv-laitteita ovat kiinteistön laitteet talous-, sammutus-, jäte- sekä huleveden ja 

perustusten kuivatusveden johtamiseksi. Niihin kuuluvat myös tonttijohdot. Kvv-laitteistot on 

tarkemmin määritelty laitoksen yleisissä toimitusehdoissa.  

 

Laitoksen suorittamista tarkastuksista peritään tarkastusmaksuja seuraavasti: 

 



Tarkastuskäynti normaalin työajan ulkopuolella 70,00 € / tunti kuitenkin vähintään 70,00 € 

(sis. ALV 24 %) 

 

7 § 

Sakokaivo- ja umpisäiliölietteiden käsittely 

 

Laitoksen vastaanottamasta ja käsittelemästä sakokaivo- ja umpisäiliölietteistä peritään 

käsittelymaksua. 

 

Veloituksen perusteena olevat yksikköhinnat määräytyvät seuraavasti: 

 

 Sakokaivo- ja rasvanerotuskaivolietteen käsittelymaksu….. 23,74 € /m
3
  (sis. ALV 24 %) 

 Umpisäiliöliete……………………………………………….8,19 € /m
3 

  (sis. ALV 24 %) 

 

8 § 

Sammutusvesilaitteistoista perittävät maksut 

 

Sammutusvesilaitteiden liittämisestä laitokselle aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi perittävän 

liittymismaksuna peritään: 

 

 - laitoksen ja asiakkaan välisen sopimuksen perusteella 

 

9 § 

Asiakkaan tilaamat työt 

 

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

mainita, peritään laitokselle aiheutuneet kustannukset. Laitos toteuttaa työt kiinteänhintaisina, 

yksikköhinnoiteltuina, laskutustöinä jne. Laitos on määritellyt seuraavista töistä kiinteät tai 

yksikköhinnat: 

 

Vesimittarin poisto ja tonttijohdon sulkeminen. Vesimittarin takaisinasennus ja tonttijohdon 

avaaminen 

 

 56,00 € / käyntikerta (sis. ALV 24 %) 

 

Asiakkaan tilaamat työt ja muut vesihuoltolaitoksen toiminnasta riippumattomat työt. 

 

jäätyneen vesimittarin vaihtaminen sisältäen mittarin ja vaihtotyön 120,97 € (veroton),  

150,00 € (ALV 24 %) 

 

10 § 

Viivästyskorko ja perimiskustannukset 

 

Viivästyskorko on kulloinkin voimassaoleva korkolain mukainen korko, (7,5 %, 29.10.2014).  

 

Perimiskustannuksina veloitetaan 5,00 euroa jokaisesta maksukehotuksesta.  

 

Muut perimiskustannukset peritään laitokselle perimistoimenpiteistä aiheutuneiden 

kustannusten mukaan. 


