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Käyttömaksut sis alv 24% (v. 2018 hinta)
vesi
jätevesi

1,90 €/m³ (1,77 €)
3,10 €/m³ (3,07 €)

Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän talousveden määrä, joka mitataan kiinteistön vesimittarilla.
Käyttömaksu peritään erikseen vedestä ja jätevedestä.
Erityissyystä, jos esim. vesimittaria ei ole asennettu, laitos voi periä käyttömaksun käytetyn veden ja/tai jäteveden
arvioidun määrän perusteella. Asuinkiinteistössä vuosikulutusarvio on 48 m3/henkilö.
Omakotitalon työmaan aikainen vesi – sovitaan erikseen
74,00 €/työmaa jos ei ole mittausta; 1,90 €/m³ jos on väliaikainen mittaus
Perusmaksu ja lainanhoitomaksu
Perusmaksulla katetaan kiinteitä kulutuksesta riippumattomia käyttökuluja.
Perusmaksu sis alv 24% (v. 2018 hinta perusmaksu+huoltomaksu)
jätevesi ja vesi/oma vesi
28,00 €/kk, (19,12 €+6,82 €)
jätevesi (Sj Vesihuolto Oy:n vesi)
23,32 €/kk, (17,71 €+6,82 €)
vesi
6,00 €/kk, (6,00 €)
rivitalo 3-10 huoneistoa
56,00 €/kk (38,23 €+13,64 €)
rivitalo 11- huoneistoa
84,00 €/kk (57,35 €+20,46 €)
palvelurakennus
112,00 €/kk (76,47 €+27,28 €)
vesilaitos
140,00 €/kk (95,58 €+34,10 €)
Lainanhoitomaksu alv 0% rahoituspalvelu
Lainanhoitomaksu viemäriliittymiltä
32,00 €/kk
Lainanhoitomaksulla katetaan osuuskunnan lainojen lyhennykset ja korot, maksua kerätään v. 2023 loppuun
kunnes lainat on maksettu pois.
Verkkomaksu valokuituliittymästä sis alv 24%
2,60 €/kk (2,53 €)
Käytössä olevasta valokuituliittymästä peritään verkkomaksu, jolla katetaan kaapelien ylläpitokustannuksia (mm.
mahdolliset kaapelinäytöt ja kaapelivikojen korjaukset).
Osuusmaksu (= jäsenmaksu) alv 0%
90 € – uusi osakas; 73 € – vanha osakas (vanha osuusmaksu 17 € maksettu)
Muut maksut alv 24%
Vesimittarin testaus, mittarinluku pyynnöstä tai, jos asiakas ei toimita lukemaa määräaikaan mennessä
49,60 €/h
Vesijohtoliittymän sulkeminen, avaaminen ja mittarin mahdollinen varastointi (esim. kesämökki)
Työvelotus
49,60 €/h/hlö tai per toimenpide
Huoltoauton km-korvaus
0,98 €/km
Huomautus- ja viivästysmaksu
6,00 €/kerta
Viivästynyt maksusuoritus, laskujen perintä
Viivästyneestä suorituksesta peritään korkolain mukainen viivästyskorko, alv 0 %
Laskujen perintä siirtyy eräpäivän jälkeen perintätoimiston hoidettavaksi. Perintätoimisto perii perimistoimenpiteistä
aiheutuneet kustannukset.
Perusliittymismaksu vesi- ja/tai viemäriverkkoon 12 580 €, alv 0 % o
o Liittymismaksu on siirto- ja palautuskelpoinen
o Yksi liittämiskohta per kiinteistö. Osuuskunnan hallituksen määrittämään kohtaan mutta ei kuitenkaan 2m
lähemmäksi rakennusta
o Kiinteistön omistaja maksaa kaikki tontilla tehtävät liittymä- ja liittämistyöt sekä materiaalikulut liittämiskohdasta
rakennukseen päin
o Materiaalit tulee hankkia Osuuskunta Lanne-Veden kautta
Muuta tietoa
Kiinteistön jätevesipumppaamon (moottori 1.5kW-4kW) sähkön kulutusarvio on n. 5 - 15€/ vuosi, kun
kiinteistössä asuu 4-5 henkilöä.
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