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LAITILAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN  

PALVELUMAKSUT 1.1.2022 ALKAEN 
 

Tekninen valiokunta 1.9.2021 
 

Laitilan kaupungin vesihuoltolaitos perii vesihuollon kustannusten korvaamiseksi tässä palvelumak-
suhinnastossa sanottuja maksuja.  
Verokannan muutokset siirtyvät maksuihin ilman hinnaston tarkistamista. 

Maksujen lisäksi laskutetaan aina matkakustannus. 
 

1. VESIMITTARIN TARKISTUSMAKSU  
Vesimittarin tarkistusmaksu peritään vesihuoltolaitoksen suorittamasta vesimittarin näyttämän tarkis-
tamisesta, jos tarkistus tapahtuu liittyjän pyynnöstä ja todettu virhe on pienempi kuin yleisissä toimi-
tusehdoissa on määritelty. Lisäksi peritään mahdollinen vesimittarin vaihtomaksu ja matkakustan-
nus. Tarkistusmaksun suuruus on 
 

 146,00 € / tarkistuskerta       (sis. ALV 24 %) 117,74 €                 (sis. ALV 0 %) 

  

2. 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 mitta-
rin asiakkaan pyynnöstä. 
 

 79,65 € / luentakerta /mittari (sis. ALV 24 %) 64,23 €                 (sis. ALV 0 %) 

  

3. VESIMITTARIN VAIHTO 
Syynä liittyjän aiheuttamaan vesimittarinvaihtoon on esim. mittarin jäätyminen, mekaaninen vaurioit-
taminen tms. Tästä ylimääräisestä, normaalina työaikana tehtävästä mittarinvaihdosta ja rikkoutu-
neesta mittarista peritään vesimittarin todellinen hinta sekä seuraava maksu 
 

75,00 € / mittari (sis. ALV 24 %) 60,48 €                 (sis. ALV 0 %) 
 

 
4. VESIMITTARIN IRROTUS JA KIINNITYS   

Vesimittarin irrotuksesta, esim. jäätymisen estämiseksi tai muutoin asiakkaan tilauksesta, sekä uu-
delleen kiinnityksestä peritään hinnaston mukaisen perusmaksun lisäksi  
 

 110,00 € / mittari                    (sis. ALV 24 %) 88,71 €                 (sis. ALV 0 %) 
 

Maksu on maksettava ennen mittarin uudelleen kiinnitystä.  

 
5. LISÄ- JA ERILLISVESIMITTARIMAKSU 

Perusmaksuun sisältyvän vesimittarin lisäksi laitoksen omistaman erillisen vesimittarin ja siihen liit-
tyvän laitoksen omistaman laitteiston käytöstä perittävän lisävesimittarimaksun määräämisen perus-
teena on lisä- ja erillisvesimittarilaitteiston tyyppi ja koko.  Yksikköhinnat ovat: 
 

Mittarikoko € / mittari / vuosi (ALV 24 %) € / mittari / vuosi   (ALV 0 %) 
20 mm                   17,26 13,92 

25-32 mm 31,25 25,20 

40-65 mm 57,88 46,68 

yli 65 mm 90,77 73,20 
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6. LIITOS-, ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖT,  
MUUT MAHDOLLISET ASIAKKAAN TILAAMAT TYÖT JA 

 MATKAKUSTANNUS 
Vesihuoltolaitoksen suorittamista asennustöistä peritään todelliset kustannukset lisättynä ALV:lla. 
 

Tuntilaskutushinta 50,47 € / h                (sis. ALV 24 %)          40,70 €               (sis. ALV 0 %) 

Km-korvaus   1,40 € / km             (sis. ALV 24 %)            1,13 €               (sis. ALV 0 %) 
  

Normaalin työajan ulkopuolella tehtyyn työhön lisätään mahdolliset ilta-, yms. lisät. 

 Tarvikkeet ja konetyöt laskutetaan erikseen. 

 

7. VENTTIILIN SULKEMINEN JA AVAAMINEN   
Venttiilin sulkeminen ja avaaminen voi tapahtua asiakkaan pyynnöstä tai laitoksen aloitteesta, esim. 
vesihuollon yleisissä toimitusehdoissa tarkemmin säännellyissä tilanteissa. Sulkemis- ja avaamis-
maksu on 
 

 100,94 € / kerta                      (sis. ALV 24 %) 81,40 €                 (sis. ALV 0 %) 
 

 

8. KIINTEISTÖN KVV-LAITTEIDEN JA NIITÄ KOSKEVIEN SUUNNITELMIEN 

 TARKISTAMINEN 

Laitoksen suorittamasta, muusta kuin rakennusvalvontaan kuuluvasta, kiinteistön kvv-laitteiden ja 
niitä koskevien suunnitelmien tarkastamisesta peritään maksua. Kiinteistön kvv-laitteita ovat kiinteis-
tön laitteet talous-, sammutus-, jäte- sekä huleveden ja perustusten kuivatusveden johtamiseksi. Nii-
hin kuuluvat myös tonttijohdot. Kvv-laitteistot on tarkemmin määritelty laitoksen yleisissä toimituseh-
doissa. Laitoksen suorittamista tarkastuksista peritään seuraavat tarkastusmaksut: 
 

 ALV 24 % ALV 0 % 

Tarkastuskäynti 64,55 € / h 52,06 € 

Suunnitelmien tarkastus 64,55 € / h 52,06 € 

 

9. PALVELUN KESKEYTYS ASIAKKAAN PYYNNÖSTÄ 

Palvelun toimittaminen voidaan keskeyttää tai palvelun aloittamista voidaan siirtää asiakkaan pyyn-
nöstä väliaikaisesti. Asiakkaan halutessa ylläpitää mahdollisuuden vesihuoltopalvelun käyttöön, peri-
tään hinnaston mukaisen perusmaksun lisäksi ylläpitomaksuna 
 

 42,61 € / vuosi                       (sis. ALV 24 %) 34,36 €                 (sis. ALV 0 %) 

 

10.  SAKOKAIVO- JA UMPISÄILIÖJÄTEVESI   
Viemäriverkostoon johdettu välpätty jätevesi  
 

8,51 € / m3                       (sis. ALV 24 %) 6,86 € / m3                 (sis. ALV 0 %) 

 

11. SAMMUTUSVESILAITTEISTOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 

Sammutusvesilaitteiden liittämis- ja kokeilumaksut määräytyvät vesihuoltolaitokselle aiheutuvien 
kustannusten mukaan. 

 

12. VIIVÄSTYSKORKO JA PERINTÄKULUT 

Viivästyskorko määräytyy kulloinkin voimassaolevan korkolain mukaan. Perintäkuluina veloitetaan 
vähintään 5,00 € jokaisesta maksumuistutuksesta. Muut perimiskustannukset peritään laitokselle pe-
rimistoimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten mukaan. 


