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TAKSA 2018
Voimassa 1.1. – 31.12.2018
Vesiosuuskunta HKM
JÄSENMAKSU Huom! Jäsenmaksu on arvonlisäverosta vapaa maksu!
Osuuskunnan jäsenmaksu

100,00 € arvonlisäveroton maksu

LIITTYMISMAKSUT
Huom! Liittymismaksut ovat arvonlisäverosta vapaita maksuja!
Vesijohdon perusliittymismaksu (jos jätevesiliittymä)
4 400,00 € arvonlisäveroton maksu
Jätevesiliittymän perusliittymismaksu (jos viemäriliittymä)
6 700,00 € arvonlisäveroton maksu
Vesi- ja jätevesiliittymä samaan aikaan
9 800,00 € arvonlisäveroton maksu
Kaikki uudet liittyjät velvoitetaan ottamaan molemmat liittymät ja maksamaan ylimääräinen lainanhoitomaksu
1.6.2015 alusta lukien liittymän kytkentähetkeen asti kertasuorituksena sekä kuukausittain siitä eteenpäin
osuuskuntakokouksen päätöksen mukaisesti.
Kyseisen alueen perusliittymismaksu on runkoputkessa tai muussa HKM:n määräämässä paikassa.
Perusliittymismaksu vedelle sisältää sulkuventtiilin, vesimittaripaketin ja tarvittavat liitäntätarvikkeet runkoon.
Perusliittymismaksu jätevedelle sisältää mahdollisen jätevesipumppaamon ja liitäntätarvikkeet runkoon ja pumppaamoon.
Kaikki työt ja muut tarvittavat materiaalit kustantaa liittyjä.
Ylimääräinen lainanhoitomaksu
Osuuskuntakokous on päättänyt 25.5.2015 että ylimääräistä lainanhoitomaksua peritään liittymien omistajilta liittymien
kappalemäärän mukaisesti niin että ylimääräinen lainanhoitomaksu on 1.6.2015 alkaen 33,00 eur/kk per liittymä (vesi tai
viemäri). Niillä alueilla joilla osuuskunta tarjoaa vain pelkkää vettä (Konttimäen alue) tai jätevettä (Puterin/Pajupuron alue)
lainanhoitomaksu on 23,00 eur/kk.
Liittymismaksun maksaminen erissä:
Uudet liittyjät:
Maksut voi maksaa myös erissä. Tällöin liityttäessä vesi- tai viemäriverkostoon, heti maksettava osuus on 900 €. Heti
maksettava osuus vähennetään perusliittymämaksun kokonaishinnasta. Loppu liittymismaksu erääntyy maksettavaksi
1 kk kuluttua kytkennästä, kun HKM on kytkenyt palvelun omasta puolestaan. Liittymismaksua on mahdollista maksaa
myös erissä vähintään 150 eur /kk + korko niin kauan kuin sitä on jäljellä tai sen voi maksaa tätä suuremmissa erissä
sopimuksen mukaan.
Vanhat liittyjät:
Jäljellä olevaa liittymismaksua voi edelleen maksaa 40 €/kk + korko niin kauan kuin sitä on jäljellä tai sen voi maksaa tätä
suuremmissa erissä.
Korko:
Vahvistettu korko vuodelle 2018 on 5,00 %.
Aikaisempien vuosien korot: 2007 korko 3,96 %, 2008 korko 4,82 % ja 2009 - 2017 korko 5,00 %.

MUUT MAKSUT
Veden hinta / m3
Jäteveden hinta / m3
Perusmaksu yhteensä, jos vesi- ja viemäriliittymä
Perusmaksu, jos pelkkä viemäriliittymä
Perusmaksu, jos pelkkä vesiliittymä
Liittymismaksun kk-erä vanhat liittyjät
Liittymismaksun kk-erä uudet liittyjät

2,26 € / m3
3,05 € / m3
26,63 € / kk
22,00 € / kk
19,20 € / kk
40,00 € / kk
150,00 € / kk

Vesi-/viemäriliittymän siirto toimistokulu
Vesimittarin luku, jos asiakas ei ole ilmoittanut
Huoltoauton km-veloitus
Työtuntihinta
Huomautusmaksu

100,00 € / kpl
sis. alv 24 %
61,00 € / kerta sis. alv 24 %
1,83 € / km sis. alv 24 %
42,70 € / h / hlö sis. alv 24 %
5,00 €
sis. alv 24 %

Vesiosuuskunta HKM
c/o AK-Isännöinti Oy
PL 41
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toimisto 040 5808658
toimitusjohtaja Atro Kallio 050 5287768
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