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Kustannusten korvaamiseksi Juupajoen kunta perii tässä palvelumaksuhinnastossa
sanottuja maksuja. Verokannan muutokset siirtyvät maksuihin ilman hinnaston
tarkistamista.
1.

Lisä- ja erillisvesimittarimaksu
Perusmaksuun sisältyvän vesimittarin lisäksi laitoksen omistaman erillisen
vesimittarin ja siihen liittyvän laitoksen omistaman laitteiston käytöstä
perittävän lisävesimittarin maksu on 9,40 €/vuosi (alv 0%), 11,66 €/vuosi (alv
24 %).

2.

Vesimittarin tarkistusmaksu
Vesimittarin tarkistusmaksu peritään vesihuoltolaitoksen suorittamasta
vesimittarin näyttämän tarkistamisesta, jos tarkistus tapahtuu liittyjän
pyynnöstä ja todettu virhe on pienempi kuin yleisissä toimitusehdoissa on
määritelty.
Maksu on:
112,35 € (alv 0 %)
139,31 € (alv 24 %)

3.

Vesimittarin luentamaksu
Asiakas toimittaa laitokselle laskutusta varten tarvittavat lukematiedot
laitoksen määrääminä aikoina. Vesimittarin luentamaksu peritään laitoksen
suorittamasta luennasta, jos asiakas ei ole toimittanut mittarin lukemaa
laitokselle määräajassa. Lisäksi luentamaksu peritään, jos laitos lukee mittarin
asiakkaan pyynnöstä.
Luentamaksu on:
27,50 € (alv 0 %)
34,10 € (alv 24 %).

4.

Venttiilin sulkeminen ja avaaminen
Vesihuoltolaitoksen suorittamasta venttiilin sulkemisesta ja avaamisesta
peritään
112,35 € (alv 0 %)
139,31 € (alv 24 %)
Venttiilin avaaminen ja sulkeminen voi tapahtua asiakkaan pyynnöstä tai
laitoksen aloitteesta esim. vesihuollon yleisissä toimitusehdoissa tarkemmin
säännellyissä tilanteissa.

5.

Sakokaivo -ja umpisäiliölietteiden käsittely
Laitoksen vastaanottamista ja käsittelemistä sakokaivo- ja umpisäiliölietteistä
peritään käsittelymaksua.
Veloituksen perusteena olevat yksikköhinnat määräytyvät seuraavasti:

Saostuskaivoliete
Umpikaivoliete
Erillisviemäröinnin
Liete

6.

1 kaivo
(wc-vedet)
"harmaat vedet"
(puhdistamolietteet)

alv 0 %
19,15 €/m3
6,60 €/m3
6,60 €/m3
43,12 €/m3

alv 24 %
23,74 €/m3
8,18 €/m3
8,18 €/m3
53,47 €/m3

Asiakkaan tilaamat työt
Liittyjälle tai muulle asiakkaalle tehdyistä töistä, joita tässä taksassa ei
erikseen mainita, peritään laitokselle aiheutuneet kustannukset seuraavasti:
Työt
Matkakustannukset

7.

49,50 €/tunti (alv 0 %), 61,38 €/tunti (alv 24 %).
kulloinkin voimassaolevan virka- ja
työehtosopimuksen mukaisesti

Muut palvelumaksut
Lausuntojen ja
arvioiden tekeminen
Matkakustannukset

68,90 €/tunti (+ mahdollinen alv 24 %)
kulloinkin voimassaolevan virka- ja
työehtosopimuksen mukaisesti

