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HANKASALMEN VESIHUOLTOLAITOKSEN HINNASTO

Hankasalmen vesihuoltolaitoksella on käytössä seuraavat maksut 1.1.2018 alkaen
1. Perusmaksu
Perusmaksun on veden kulutuksesta riippumaton maksu. Vesihuoltolaitoksen perusmaksu
määräytyy kiinteistön vesimittarin koon perusteella seuraavasti (€/vuosi):

Mittarikoko
3/5 m3
7/10 m3

Vesi
Jätevesi
Veroton
Verollinen Veroton Verollinen
45,16
56
88,71
110
104,84
130
200
248

Yhteensä
Veroton
Verollinen
133,87
166
304,84
378

2. Käyttömaksu
Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä. Se mitataan kunnan asentamalla
vesimittarilla. Käyttömaksu peritään erikseen vedenhankinnasta (vesimaksu) ja viemäröinnistä
(jätevesimaksu).

3

vesimaksu, €/m
jätevesimaksu, € / m3
yhteensä, € / m3

veroton
1,70
3,00
4,70

verollinen
2,11
3,72
5,83

Erityisestä syystä laitos voi periä käyttömaksun käytetyn veden tai poisjohdetun viemäriveden
arvioidun määrän perusteella.

3.

Lisävesimittarimaksu
Perusmaksuun sisältyvän vesimittarin lisäksi laitoksen omistaman erillisen vesimittarin ja siihen
liittyvän laitoksen omistaman laitteiston käytöstä perittävän lisävesimittarimaksun määräämisen
perusteena on lisämittarin tyyppi ja koko.
Lisävesimittarin yksikköhinnat ovat:
Mittarikoko
3/5 m3
7/10 m3

Veroton
60 €
120 €

Verollinen
74,40
148,80

4.

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. Tarkistusmaksu peritään myös lisävesimittareiden
tarkistamisesta.
Maksu määrätään tarkistuskertaa kohti. Tarkistusmaksun suuruus on:
Mittarikoko
3/5 m3
7/10 m3

5.

Veroton
Verollinen
150 €
186 €
Todellisten kustannusten mukaan

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 (edellä mainituissa tilanteissa voidaan periä eri
maksut):
50 €/luenta/mittari (alv 0 %)

6.

Venttiilin sulkeminen ja avaaminen
Venttiilin avaaminen ja sulkeminen voi tapahtua asiakkaan pyynnöstä tai laitoksen aloitteesta esim.
vesihuollon yleisissä toimitusehdoissa tarkemmin säännellyissä tilanteissa. Venttiilin avaamis- ja
sulkemismaksu on
50 €/kerta (alv 0 %)

7.

Sakokaivo- ja umpisäiliölietteiden käsittely
Laitoksen vastaanottamasta ja käsittelemästä sakokaivo- ja umpisäiliölietteistä peritään
käsittelymaksua. Sakokaivo- ja umpisäiliölietteiden käsittelymaksut ovat:
Sakokaivoliete 6,50 €/m3 (alv 0 %)
Umpikaivoliete 3,50 €/m3 (alv 0 %)
Kertakuorma 6,50 € m3 (alv 0 %)

8. Maksujen arvonlisävero
Maksuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
9.

Viivästyskorko ja perintäkulu
Viivästyskorko on kulloinkin voimassaoleva korkolain mukainen korko. Perintäkulu on 5 €.

