Palvelumaksut 2022
(Voimaan 1.9.2022 alkaen)
Vesihuollon ja kaukolämmönjakelun kustannusten korvaamiseksi Kuhmon VesiEnergia Oy perii tämän
palvelumaksuhinnaston mukaisia maksuja niiden perusteen ilmaantuessa.

1. Tarvikkeet
Sisäänostohinta + 15 %:n varastolisä + alv 24 %

2. Vesimittarin tarkastus
Vesimittarin tarkistusmaksu peritään vesimittarin tarkastamisesta, jos tarkastus tapahtuu liittyjän pyynnöstä ja
mikäli vesimittarin virheeksi tarkastuksessa todetaan korkeintaan 5 %.
Tarkastusmaksu peritään aina lisä‐ ja erillismittareiden tarkistamisesta.
Tarkastuksen suorittaa FINAS‐akkreditointipalvelun akkreditoima tarkastuslaboratorio.

100,00 € / tarkastuskerta

(sisältää alv 24 %)

3. Kaukolämpömittarin tarkastus
Kaukolämpömittarin tarkastuksesta peritään maksu toteutuneiden tarkastuskustannusten mukaan, jos tarkastus
tapahtuu liittyjän pyynnöstä ja mikäli kaukolämpömittarin virheeksi tarkastuksessa todetaan korkeintaan 5 %.
Tarkastuskustannukset peritään aina lisä‐ ja erillismittareiden tarkistamisesta.
Tarkastuksen suorittaa FINAS‐akkreditointipalvelun akkreditoima tarkastuslaboratorio.

4. Vesi‐ tai kaukolämpömittarin luentamaksu
Asiakas toimittaa Kuhmon VesiEnergia Oy:lle laskutusta varten tarvittavat lukematiedot yhtiön määrääminä
aikoina (yleensä kerran vuodessa marraskuussa). Mittarin luentamaksu peritään yhtiön suorittamasta luennasta,
jos asiakas ei ole toimittanut pyynnöstä huolimatta mittarilukemaa yhtiölle määräajassa sekä siinä tapauksessa
että veden‐ tai kaukolämmönkulutus joudutaan arvioimaan lukeman ilmoittamatta jättämisen vuoksi.
Lisäksi luentamaksu peritään, jos mittari luetaan asiakkaan pyynnöstä.

30,00 € / luentakerta

(sisältää alv 24 %)

5. Talohaarajohtojen rakentamismaksu vesihuollon liittymän rakentamisen yhteydessä
Kuhmon VesiEnergia Oy rakentaa talohaarajohdon runkojohdosta liittymiskohtaan saakka, josta se perii
rakentamismaksun. Liittymiskohta on määritelty vesihuollon taksassa. Maksut sisältävät arvonlisäveroa 24 %.
Asemakaava‐alue

Liittymä

Vesijohto Ø > 66 mm
Viemärijohto Ø > 140 mm

955,00 €
955,00 €

Liittymä
Vesijohto Ø < 66 mm
Viemärijohto Ø < 140 mm

Talohaarajohtojen pituuden ylittäessä 50 m laskutetaan ylimenevältä osalta vesijohto
Talohaarajohtojen pituuden ylittäessä 50 m laskutetaan ylimenevältä osalta viemärijohto
Haja‐asutusalue
Vesijohto Ø 40 mm, talohaarajohdon pituus alle 50 m
Paineviemäri Ø 50 mm, talohaarajohdon pituus alle 50 m
Talohaarajohdon pituuden ylittäessä 50 m laskutetaan ylimenevältä osalta

820,00 €
820,00 €
13,10 €/m
15,20 €/m
Liittymä

VJ Ø 40 mm
PV Ø 50 mm

820,00 €
820,00 €
13,10 €/m
15,20 €/m

Kiinteistökohtaisen jätevedenpumppaamon hankinta ja asennus kuuluu kiinteistölle.
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6. Talohaarajohdon rakentamismaksu kaukolämpöliittymän rakentamisen yhteydessä
Kaukolämmön liittymismaksu sisältää 50 m talohaarajohtoa. Ylimenevältä putkipituudelta laskutetaan
talohaarajohdon rakentamismaksu. Putkipituus mitataan runkojohdosta kiinteistön kaukolämpömittarille.
Maksu sisältää arvonlisäveroa 24 %.

55,00 € /m

(sisältää alv 24 %)

7. Venttiilin avaaminen ja sulkeminen
Kiinteistön vesihuoltolaitteisiin kuuluu tontilla sijaitseva talosulkuventtiili, jonka kunnossapidosta vastaa
kiinteistön omistaja. Kuhmon VesiEnergia Oy:n 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.

50,00 € / toimenpide

(sisältää alv 24 %)

8. Muut palvelumaksut

Huoltoauto + 1 asentaja 60,00 € / h, (sisältää alv 24 %)
Huoltoauto + 2 asentajaa 110,00 € / h, (sisältää alv 24 %)
Asentaja 50,00 € / h

(sisältää alv 24 %)

9. Asiakkaan tilaamat työt
Liittyjälle tai muulle asiakkaalle tehdyistä töistä, joita taksassa tai tässä hinnastossa ei erikseen mainita,
laskutetaan työstä aiheutuneiden todellisten kustannusten mukaan.

10. Viivästyskorko ja perimiskustannukset
Kuhmon VesiEnergia Oy lähettää varsinaisen laskun. Maksamattoman laskun muistutus ja perintäpalvelu on
hankittu Intrumilta. Mikäli laskua ei ole yhden maksumuistutuksen jälkeen suoritettu, siirtyy lasku perintään.
Intrum laskuttaa perimiskustannukset ja viivästyskoron muistutuksen yhteydessä.
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