KARSTULAN KUNTA

(Excel\T:\Tekninen\Vesilaitostaksa)

Tekninen lautakunta

VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSAT JA PALVELUMAKSUT 1.1.2019 alkaen
VESILAITOS
Liittymismaksu
Perusmaksu / okt ja kesäas.
Veden käyttömaksu

Taksa (alv 0 %)

1,20 €/ka-m2 (kerrottu kerrosala)
62,45 €
0,98 €/m3

Vapaa-ajan asuntojen liittymismaksu

1010 €/ loma-asuntoyksikkö

VIEMÄRILAITOS

Taksa (alv 0 %)

Liittymismaksu
Perusmaksu / okt ja kesäas.
Jäteveden käyttömaksu

1,35 €/ka-m2 (kerrottu kerrosala)
48,99 €
2,45 €/m3

Taksa (alv 24 %)

77,44 €
1,22 €/ m3

Taksa (alv 24 %)

60,75 €
3,04 €/m3

Esimerkki: Omakotitalo, jonka kerrosala on 150 m2
- vesiliittymä: käytettävä kerroin 6 x 150 = 900 x 1,20 € = 1080 €
- veden perusmaksu: 77,44 €/v
- veden käyttömaksu: vuosikulutus esim. 140 m3 x 1,22 € = 170,80 €
- viemäriliittymä: käytettävä kerroin 6 x 150 = 900 x 1,35 € = 1215 €
- jäteveden perusmaksu: 60,75 €
- jäteveden käyttömaksu: 140 m3/vuosi x 3,04 € = 425,60 €
Vähimmäiskerrosalana on omakotitalon liittymismaksuissa 100 m2 ja enimmäiskerrosalana 250 m2.

PALVELUMAKSUT (sis. alv 24 %)

- Tonttijohtojen rakentamismaksut: Laitos perii suorittamastaan tonttijohtojen ja liittyjän osuudeksi yhteisesti
sovittavan runkojohdon rakentamisesta aiheutuneet kulut todellisten kustannusten mukaan.
- Vesilaitoksen liittämiskulut peritään erikseen todellisten kulujen mukaan. Liittämiskuluja ovat vesijohtoon
liitettävät osat sekä työ- ja matkakustannukset, yhteensä n. 300 - 600 €
- Vesimittari sisältyy liittymismaksuun.
- Laitoksen ja liittyjän vastuut tonttijohtojen rakentamisesta sovitaan laitoksen ja asiakkaan välisessä sopimuksessa.
- Vesimittarin luentamaksu: asiakkaan pyynnöstä tapahtuvasta luennasta peritään 60 €/mittari.
- Sulkuventtiilin sulkeminen ja avaaminen: asiakkaan pyynnöstä tapahtuvasta venttiilin sulkemisesta ja
avaamisesta peritään 60 €/käyntikerta.
- Kunnan miestyö: laskutushinta on 49,60 €/h (sis. Alv 24%).
Lisävesimittarin tai esim. jäätyneen vesimittarin tilalle hankittavan uuden mittarin hinta asiakkaalle (sis. alv 24 %)
Mittarin tyyppi
Asiakkaan tilaama putkimies asentaa
Vesilaitos asentaa
20 190 2,5 (pitkä malli)
40,47 €
90,00 €
20 130 2,5 (lyhyt malli)
32,81 €
82,40 €
25 7/10 6 (rivitalomalli)
75,31 €
124,90 €
Messinkinen liitinpari + tiiviste
3/4´´x 1´´
11,72 €
11,72 €
Messinkinen liitinpari + tiiviste
1 1/4´´x 1 1/2´´ 36,64 €
36,64 €

