PALVELUMAKSUHINNASTO 1.1.2021 ALKAEN

€

€

alv 0 %

alv 24 %

150,00

186,00

50,00

62,00

120,00

148,80

65,00

80,60

Tonttisulkuventtiilin rakentaminen

900,00

1116,00

Jäteveden tarkastuskaivon rakentaminen

900,00

1116,00

Kiinteistöpumppaamon pesu pyynnöstä

350,00

434,00

Vesi (sis. talosulun)

400,00

496,00

Jätevesi (sis. tarkastuskaivon)

500,00

620,00

Vesimittariasennus

150,00

186,00

Toimenpidemaksu normaalina työaikana
Jäätyneen / vahingoittuneen vesimittarin asennus / vaihto uuteen
Vesimittarin luentamaksu
Vesimittarin tarkistusmaksu
Perimistoimenpiteenä tehty käynti tai katkaisukäsittely

Talojohtojen rakentamismaksut Ikaalisten Veden toiminta-alueella
Asemakaava-alueella talojohtojen rakentamiskustannus
liittämiskohtaan määräytyy seuraavasti:

Huom. paritalossa maksu on kaksinkertainen
Asemakaava-alueen ulkopuolella talojohtojen rakentamisesta
liittämiskohtaan asti peritään liittyjältä korvaus toteutuneiden
kustannusten perusteella.

Asiakkaan tilaamat työt
Tuntityö

asennustyö (vähimmäisveloitus 1 h)

40,00 €/h

49,60 €/h

asiantuntijapalvelut, selvitykset
matkaveloitus

50,00 €/h
1,30 €/km

62,00 €/h
1,61 €/km

materiaalit

ostohinta + 10 %

urakoitsijan työ ja kalusto urakoitsijan veloituksen mukaisesti
Normaalin työajan ulkopuolella em. hinnat korottuvat seuraavasti:
arki iltaisin 15.30 - 21.00

+ 50 %

lauantaisin 07.00 - 15.30

+ 50 %

muina aikoina

+ 100 %

Vuosimaksu sammutusveden toimittamisesta

200,00 €/v

248,00 €/v

Sako- ja umpikaivolietteen vastaanotto- ja käsittelymaksu
Sakokaivo- ja pienpuhdistamoliete
Umpikaivoliete

12,10 €/m3
7,00 €/m3

15,00 €/m3
8,68 €/m3

Jäätyneen / vahingoittuneen vesimittarin vaihto uuteen
Vesimittarin jäätymisen, mekaanisen vaurioittamisen tms. aiheuttaman mittarinvaihdon kustannukset peritään
asiakkaalta. Maksu muodostuu työ-, materiaali- ja tarvikekustannuksista.
Vesimittarin luentamaksu
Asiakas toimittaa laitokselle laskutusta varten tarvittavat lukematiedot laitoksen määrääminä aikoina. Luentamaksu peritään, jos asiakas ei ole toimittanut mittarin lukemaa laitokselle määräajassa tai mittarin luenta joudutaan tekemään laitoksen toimesta lukupyyntökehotuksen jälkeen tai asiakas on pyytänyt erillistä luentaa
laitokselta.
Vesimittarin tarkistusmaksu
Vesimittarin tarkistusmaksu peritään vesilaitoksen suorittamasta vesimittarin näyttämän tarkistamisesta, jos
tarkistus tapahtuu liittyjän kirjallisesta pyynnöstä ja todettu virhe on pienempi kuin  5 % kuormituksen ollessa
puolet nimellismäärästä. Tällöin mittarin toiminta todetaan toimitusehtojen mukaiseksi.
Perimistoimenpiteenä tehty käynti tai katkaisukäsittely
Maksu peritään, kun kiinteistöllä tehdään käynti maksamattoman laskun vuoksi (sisältää tarvittaessa venttiilin
sulkemisen / avaamisen) tai kun veden katkaisukäsittelyprosessi aloitetaan. Epäkuntoisen tonttiventtiilin sulkemisen tai avaamisen aiheuttamat lisätyöt tai uuden tonttisulkuventtiilin rakentaminen laskutetaan erikseen.
Tonttisulkuventtiilin / jäteveden tarkastuskaivon rakentaminen
Laitos voi rakentaa asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä kiinteistön tonttisulkuventtiilin tai jäteveden tarkastuskaivon saneerauksen yhteydessä tai tonttisulkuventtiilin ilman kirjallista pyyntöä katkaisukäsittelyn yhteydessä
asiakkaan kustannuksella. Maksu ei sisällä viher-, istutus- tai pihatöitä eikä mahdollista asfaltointia.
Kiinteistöpumppaamon pesu pyynnöstä
Laitos pesee asiakkaan kiinteistöpumppaamon asiakkaan kirjallisesta työtilauksesta. Pesun yhteydessä suoritetaan pumppaamolle silmämääräinen kuntotarkastus.
Talojohtojen rakentamismaksut Ikaalisten Veden toiminta-alueella
Asemakaava-alueella jälkiliitettävän talojohdon rakentamismaksuun sisältyvät liitoskohdan tarvikkeet ja palvelut, esimerkiksi liitostyö, liittimet, talosulkuventtiili, talojohdot enintään 20 m. Asiakas vastaa kaivuutyöstä ja
siihen sisältyvistä maksuista sekä mahdollisesta asfaltoinnista. Maksu ei sisällä viher-, istutus- tai pihatöitä.
Asemakaava-alueen uudisrakennuskohteissa laitos on yleensä rakentanut talojohdot valmiiksi kiinteistön rajalle asti. Tällöin kiinteistön omistukseen jäävistä talojohdoista peritään vain johtojen rakentamismaksut, jolloin
kiinteistön haltija lunastaa johdot itselleen. Rakentamismaksu sisältää kiinteistön tonttijohdon materiaalikustannukset katualueella sekä erillisen liitostyön kustannukset tontin rajalla. Lisäksi laitos suorittaa vesimittarin
asennuksen asiakkaan kustannuksella. Tarvittaessa louhinta peritään asiakkaalta erikseen.
Asemakaava-alueen ulkopuolella talojohtojen rakentamisesta liittämiskohtaan asti peritään liittyjältä korvaus
toteutuneiden kustannusten perusteella.
Ikaalisten Vesi Oy:n toiminta-alueen ulkopuolella rakennushankkeesta vastaa täysimääräisesti sijoituslupineen, töineen ja materiaaleineen rakennushankkeeseen ryhtyvä kiinteistön omistaja.
Asiakkaan tilaamat työt
Laitos myöntää tekemilleen töille ja asentamilleen tarvikkeille takuun Rakennusurakan yleiset sopimusehdot
YSE 1998 mukaisesti. Takuu lasketaan alkavaksi työn luovutushetkestä. Hinnat eivät sisällä rakennuksissa
tapahtuvia asennusta varten tarvittavia rakennusteknisiä töitä. Ostettaviin materiaaleihin lisäämme 10 %
yleiskustannuslisän.
Vuosimaksu sammutusveden toimittamisesta
Sprinklerimaksua peritään kiinteistöön rakennetusta laitoksen vesijohtoverkkoon liitetystä erillisestä automaattisesta palonsammutuslaitteesta aiheutuneista kustannuksista. Maksu peritään vuosimaksuna.
Sako- ja umpikaivolietteen vastaanotto- ja käsittelymaksu
Ikaalisten Vesi Oy ottaa vastaan Ikaalisten kaupungin haja-asutusalueen kiinteistöiltä toimitettuja sako- ja
umpikaivolietteitä jätevedenpuhdistamolla. Laitos perii lietteen toimittajalta vastaanottoaseman määrämittaukseen perustuvaa vastaanottomaksua.
Viivästyskorko ja perimiskustannukset
Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen korko. Perimiskustannuksina veloitetaan
laitokselle aiheutuneet kustannukset.

