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1. Liedon Veden palvelumaksuhinnasto

Liedon Vesi, jäljempänä laitos, perii tässä hinnastossa lueteltuja palvelumak-
suja soveltaen vesihuoltolakia (119/2001), vesihuollon liittymis- ja käyttöso-
pimuksia koskevia sopimusehtoja sekä Liedon Veden yleisiä toimitusehtoja.

Maksut on ilmoitettu sekä ilman arvonlisäveroa (veroton hinta) että arvonli-
säveron kanssa (verollinen hinta). Arvonlisäveron verokannassa mahdolli-
sesti tapahtuvat muutokset otetaan huomioon ilman tämän hinnaston tarkis-
tamista.

2. Palvelumaksut

Vesihuollon kustannusten kattamiseksi Liedon Vesi perii seuraavia palvelu-
maksuja.

2.1. Liitostyömaksu

Liedon Vesi perii liittymismaksun lisäksi liitostyömaksuja seuraavasti

Liitostyömaksu vesijohtoverkostoon
Tonttijohdon koko Veroton €, alv 0% Verollinen €, alv 24 %
32 mm 630,00 781,20
40 mm 650,00 806,00
50 mm 670,00 830,80
63 mm 710,00 880,40
90 mm 1010,00 1252,40
110 mm 1120,00 1388,80
160 mm 1610,00 1996,40
Suuremmilla putkilla hinta tapauskohtaisesti

Liitostyömaksu jätevesiviemäriin (muovikaivo)
Tonttijohdon koko Veroton €, alv 0% Verollinen €, alv 24 %
110 190,00 235,60
160 200,00 248,00
200 200,00 248,00
250 290,00 359,60
315 300,00 372,00
Suuremmilla putkilla hinta tapauskohtaisesti

Liitostyömaksu jätevesiviemäriin (betonikaivo)
Tonttijohdon koko Veroton €, alv 0% Verollinen €, alv 24 %
110 280,00 347,20
160 280,00 347,20
200 290,00 359,60
250 380,00 471,20
315 390,00 483,60
Suuremmilla putkilla hinta tapauskohtaisesti
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2.2. Vesimittarin asentaminen

Vesimittarin asennuksesta seuraava maksu.

Asennus
Vesimittarin koko Veroton €, alv 0% Verollinen €, alv 24 %
20 130,00 161,20
32 310,00 384,40
50 910,00 1128,40
80 1060,00 1314,40
100 1150,00 1426,00
Muilla mittareilla hinta tapauskohtaisesti

2.3. Muut maksut

Vesimittarin tarkistusmaksu peritään vesihuoltolaitoksen suorittamista vesi-
mittarin näyttämän tarkistamisesta, jos tarkistus tapahtuu asiakkaan pyyn-
nöstä ja todettu virhe on pienempi kuin yleisissä toimitusehdoissa on määri-
telty. Maksu määrätään tarkistuskertaa kohti.

Asiakas toimittaa laitokselle laskutusta varten tarvittavat lukematiedot laitok-
sen määrääminä aikoina. Vesimittarin luentamaksu peritään laitoksen suo-
rittamasta luennasta, jos asiakas ei ole toimittanut mittarin lukemaa laitok-
selle määräajassa. Lisäksi luentamaksu voidaan periä, jos laitos lukee mit-
tarin asiakkaan pyynnöstä. Maksu määrätään luentakertaa kohti.

Vesimittarin kunnossapitää ja vaihtaa kustannuksellaan laitos määrävälein,
ellei se ole asiakkaan omistuksessa. Mikäli vesimittari joudutaan vaihtamaan
asiakkaasta johtuvasta syystä siten kuin yleisissä toimitusehdoissa on mää-
ritelty, peritään mittarin vaihtotyöstä maksu. Maksu määrätään vaihtokertaa
kohti.

Vesihuoltolaitoksen suorittamasta venttiilin sulkemisesta ja avaamisesta pe-
ritään maksu. Venttiilin avaaminen ja sulkeminen voi tapahtua asiakkaan
pyynnöstä tai laitoksen aloitteesta esim. vesihuollon yleisissä toimituseh-
doissa tarkemmin säännellyissä tilanteissa. Maksu määrätään erikseen sul-
kemis- ja vaihtokertaa kohti.

Putkiasentajan ja insinöörintyö laskutetaan tuntiveloitukseen perustuen. Li-
säksi laskutetaan tarpeettomista asiakaskäynneistä.
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Muut maksut
Peruste Veroton €, alv 0% Verollinen €, alv 24 %
Tarkistusmaksu 130,00 161,20
Luentamaksu 100,00 124,00
Vesimittarin vaihto,
sulkeminen tai avaa-
minen arkisin 100,00 124,00
Vesimittarin vaihto,
sulkeminen tai avaa-
minen arkisin muulloin 150,00 186,00
Putkiasentaja €/h 38,00 47,12
Insinööri €/h 65,00 80,60
Tarpeeton käynti arki-
sin 100,00 124,00
Tarpeeton käynti
muulloin 150,00 186,00

2.4. Viivästyskorko

Viivästyskorko on kulloinkin voimassaolevan korkolain mukainen korko. Pe-
rimiskustannuksina veloitetaan 5,00 € ensimmäisestä maksukehotuksesta.
Mahdollisesta sulkemisilmoituksen toimittamisesta perittävä maksu on 8,00
€. Muutoin noudatetaan lainsäädännössä asetettuja enimmäismääriä perin-
täkuluille ja viivästyskorolle.

3. Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä hinnaston mukaiset palvelumaksut on hyväksytty teknisen lautakun-
nan 25.9.2018 kokouksessa Pykälä 139 §.

Tämä hinnasto on hyväksytty kunnanhallituksen 8.10.2018 kokouksessa Py-
kälä 318 §.
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