TAKSAT 2020
Käyttömaksut (sis. alv 24 %)
vesi 1,90 €/m³
jätevesi 3,10 €/m³
Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän talousveden määrä,
joka mitataan kiinteistön vesimittarilla. Käyttömaksu peritään erikseen
vedestä ja jätevedestä.

Perusmaksut (sis. alv 24%)
Omakotitalo (jätevesi ja vesi/oma vesi)
28,00 €/kk
Omakotitalo (Srj:n Vesihuolto Oy:n vesi)
23,32 €/kk
Rivitalo, 3-10 huoneistoa
56,00 €/kk
Rivitalo, 11- huoneistoa
84,00 €/kk
Palvelurakennus
112,00 €/kk
Vesilaitos
140,00 €/kk
Perusmaksulla katetaan kiinteitä kulutuksesta riippumattomia käyttökuluja.
Lainanhoitomaksu viemäriliittymiltä (alv 0 % rahoituspalvelu):
Lainanhoitomaksu
32 €/kk
Lainanhoitomaksulla maksetaan osuuskunnan pankkivelkojen lyhennyksiä ja
korkoja.
Osuusmaksu (= jäsenmaksu) (alv 0 %)
90 € – uusi osakas; 73 € – vanha osakas (vanha osuusmaksu 17 € maksettu)
Muut maksut
Työvelotus
Huoltoauton km-korvaus
Huomautus- ja viivästysmaksu

49,60 €/h
0,98 €/km
6,00 €/kerta

Osalla osuuskunta Lanne-Veden viemäriasiakkaista on Saarijärven Vesihuolto
Oy:n vesiliittymä. Myös osuuskunnan käyttövesiliittymän (puhdas vesi)
huolto- ja asennustyöt tekee Saarijärven Vesihuolto Oy. Jos huoltotyön
kustannus kuuluu asiakkaalle, niin Vesihuolto laskuttaa töistä oman
hinnastonsa (LIITE 1.) mukaisesti.

Viivästynyt maksusuoritus, laskujen perintä:
Viivästyneestä suorituksesta peritään korkolain mukainen viivästyskorko. Jos
huomautuksista (2 krt.) huolimatta asiakas ei maksa avoimia saatavia,
vesijohtopalveluita rajoitetaan (veden katkaisu). Tämän jälkeen laskujen
perintä siirtyy perintätoimiston hoidettavaksi. Perintätoimisto perii
perimistoimenpiteistä aiheutuneet kustannukset.
Perusliittymismaksu vesi- ja/tai viemäriverkkoon 12 580 €, alv 0 %
Liittymismaksu on siirto- ja palautuskelpoinen
Kytkentäehdot “Varausliittymien liittäminen verkostoon” -liitteen
mukaisesti. 1.4.2020 alkaen noudatetaan myös Osuuskunta Lanne-Veden
yleisiä toimitusehtoja.
Muuta tietoa
Jätevesipumppaamoista tehdään hyvitykset tasauslaskutuksessa. Hyvitys on
kuutioperusteinen (3,10 €/m³) jätevesitaksan mukaisesti. Hyvitykset
lasketaan tapauskohtaisesti. Hyvitykset koskevat asiakkaita, joiden mittarista
otetaan sähkö osuuskunnan siirto- ja linjapumppaamoille.
_______________________________________________________________________
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LIITE 1.

SAARIJÄRVEN VESIHUOLLON PALVELUMAKSUT
Kaikki palvelumaksut sisältävät arvonlisäveron (24%)
Rikkoutuneen vesimittarin vaihto 100 €/vaihtotyö + vesimittari
Korvaus vesimittarin jäätymisestä tai muuten vahingoitetusta vesimittarista.
Vesimittarin poisto / asennus / säilytykseen otto 80 €/kerta
Tällä maksulla korvataan vesimittarin poisto ja takaisinasennus, jos asiakas haluaa
tilapäisen käyttökatkon ajaksi ottaa mittarin pois pakkasen tai muun vaaran johdosta.
Vesimittarin tarkistusmaksu 100 €/tarkistuskerta
Vesimittarin tarkistusmaksu peritään vesihuoltolaitoksen suorittamasta vesimittarin
näyttämän tarkistamisesta, jos tarkistus tapahtuu liittyjän pyynnöstä ja todettu virhe on
pienempi kuin yleisissä toimitusehdoissa on määritelty.
Vesimittarin luentamaksu 60 €/kerta
Asiakkaan pyynnöstä tai mittarinlukukortin palauttamatta jättämisestä kiinteistön
vesimittarin luennasta veloitetaan em. korvaus. Vesilaskutukseen liittyvästä
tavanmukaisesta vesimittarin luennasta ei peritä erillistä maksua (joka 4. vuosi).
Muistutusmaksu vesimittarin luennan unohtamisesta 30 €. Muistutusmaksu
laskutetaan seuraavan vesimaksulaskun yhteydessä.
Venttiilin sulkeminen ja avaaminen 60 €/kerta
Venttiilin sulkeminen ja avaaminen asiakkaan pyynnöstä.
Työtuntiveloitus 50 €/tunti
Työtuntiveloitus 65 €/tunti (arkipäivinä työajan ulkopuolella)
Työtuntiveloitus 80 €/tunti (viikonloppuisin ja pyhäpäivinä)
Matkaveloitus 0,70 €/km
Viivästysmaksu 5 €/kerta
Muut perimiskulut perintätoimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten mukaan.
Huom. laskutustöistä veloitetaan ilmoitettujen hintojen lisäksi mahdolliset materiaali-, kone-ja
kuljetuskustannukset sekä normaalin työajan ulkopuolella työehtosopimuksen mukaiset lisät.

