HINNASTO

Vesihuollon palvelumaksut 1.10.2020 alkaen

Keminmaan Energia ja Vesi Oy (myöhemmin ”KMEV”) perii tässä hinnastossa lueteltuja palvelumaksuja,
jotka perustuvat vesihuoltolaitoksen yleisiin toimitusehtoihin ja liittymissopimuksiin.
Veden toimituksen keskeytykset
Tonttiventtiilin avaaminen ja sulkeminen voi tapahtua asiakkaan pyynnöstä tai laitoksen
aloitteesta esim. vesihuollon yleisissä toimitusehdoissa tarkemmin säännellyissä tilanteissa.
Tonttiventtiilin avaamis- ja sulkemismaksut ovat kumpikin erikseen
55,00 € / sis. alv 24%, jotka katkaisun yhteydessä on suoritettava yhdessä huomautuslaskun
kanssa ennen kuin vesijohto avataan. Tarpeettomasta käynnistä veden sulkemisen
yhteydessä veloitetaan käyntimaksu 55,00 € / sis. alv 24%.
Vesimittarien asennukset
Laitoksen omistaman vesimittarin ensiasennus sisältyy liittymismaksuun, edellyttäen, että
kiinteistön vesimittaritila ja putkitukset on tehty ohjeiden mukaisesti. Jos mittarin
asennuksesta aiheutuu ylimääräisiä työ- ja materiaalikustannuksia, veloitetaan ne erikseen
hinnaston mukaisena.
Vesimittarin vaihto tehdään mittarikoon ja/tai käyttövuosien perusteella laitoksen toimesta
ja kustannuksella. Vesimittarin vaihdosta johtuen asiakkaan omasta virheellisestä
toiminnasta esim. mittarin jäätymisen ja särkymisen vuoksi, veloitetaan normaalina
työaikana 186,00 € / sis. alv 24%.
Vesimittarin luenta
Vesimittarin tarkastusmaksua veloitetaan vesihuoltolaitoksen suorittamasta vesimittarin
näyttämän tarkastamisesta, jos tarkastus tapahtuu liittyjän pyynnöstä ja todettu virhe on
pienempi kuin yleisissä toimitusehdoissa on määritelty. Tarkastusmaksu peritään myös lisäja erillisvesimittareiden tarkastamisesta. Tarkastusmaksun suuruus/tarkistuskerta
on 186,00 € / sis. alv 24%. Pysähtyneestä vesimittarista tulee ilmoittaa laitokselle,
vaihtaminen on asiakkaalle veloitukseton.
Asiakas toimittaa laitokselle laskutusta varten tarvittavat lukematiedot laitoksen
määritteleminä ajankohtina. Jos asiakas ei ole toimittanut mittarin lukemaa laitokselle
määräajassa tai laitos lukee mittarin asiakkaan pyynnöstä, vesimittarin luentamaksua
peritään laitoksen henkilökunnan suorittamasta luennasta 31,00 € / sis. alv 24%.
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Lietteen käsittelymaksu
Laitoksen vastaanottamasta ja käsittelemästä lietteestä peritään käsittelymaksua. Sakokaivoja umpisäiliölietteiden käsittelymaksut ovat: 20,50 € + alv 24% = 25,42 €/m3.

Työn veloitushinnat
Liittyjälle tai muulle asiakkaalle tehdyistä töistä, joita taksassa tai tässä hinnastossa ei
erikseen mainita, peritään laitokselle aiheutuneet kustannukset. Yhtiö toteuttaa asiakastyöt
kiinteähintaisina, yksikköhinnoiteltuina ja laskutustöinä seuraavasti:
sis alv 24%
Normaali tuntiveloitushinta
50% tuntiveloitushinta
100% tuntiveloitushinta
200% tuntiveloitushinta

55,00 € / h
77,00 € / h
99,00 € / h
143,00 € / h

Tuntiveloitushintoihin sisältyy työntekijän henkilökohtaisten työkalujen käyttö, sekä
matkakustannukset. Muut kalustokustannukset peritään erikseen.

Höyrynkehitin "Höyrymestari"
Viemärinavauslaite
Sulatusmuuntaja
Viemärikuvaus

alv 0%

sis alv 24%

35,00 € / h
45,00 € / h
20,00 € / h
62,00 € / h

43,40 € / h
55,80 € / h
24,80 € / h
76,88 € / h

Kaikki maksut veloitetaan arvonlisäverollisina, joissa veron osuus on eriteltynä.
Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaisesti. Perimiskuluina veloitetaan 5,00 €
jokaisesta maksukehotuksesta. Muut perimis- ja muistutuskustannukset veloitetaan yhtiölle
toimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten mukaan.
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