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1. Vesihuoltoverkostoon liittymismaksu
Liittymismaksu oikeuttaa kiinteistön liittymään vesihuoltoverkostoon. Kiinteistöltä peritään
taulukon 1 mukainen maksu liittymistä, jotka Nurmeksen Vesi Oy rakentaa katu- tai
liikennealueella tehtävien vesihuollon rakennustöiden yhteydessä, muulloin liittymismaksu on
tapauskohtainen. Tonttijohtojen liittymäpiste rakennetaan tontin ja yleisen alueen rajalle tai
enintään kaksi metriä katu-/ liikenneväylän ulkopuolelle. Liittymispisteen määrää aina
vesihuoltolaitos. Liittymä on siirtokelpoinen, mutta liittymismaksua ei palauteta.
Taulukko 1.

Vesijohto ja paineviemäri (PE)
Putkikoko
32
40
63
90
110
160

€ (alv 0%)
967,74
1209,67
1451,61
1612,90
1935,48
2580,64

€ (alv 24%)
1200,00
1500,00
1800,00
2000,00
2400,00
3200,00

Jätevesiviemäri (PP)
Putkikoko
110
160
200
250
315
400

€ (alv 0%)
887,10
1048,39
1290,32
1774,19
2096,77
2903,22

€ (alv 24%)
1100,00
1300,00
1600,00
2200,00
2600,00
3600,00

1.1. Hintaan sisältyy
- tarvittavat kaivu- ja liitostyöt sekä tarvittavat luvat
- 2 tonttijohdon rakentaminen (vesi- ja viemärijohto) samassa kaivannossa
- rakennettujen tonttijohtojen tarkemittaukset ja tietojen ylläpito verkkotietojärjestelmässä
- tonttiliittymien jäteveden tarkastuskaivo/ -haara ja vesijohdon tonttisulkuventtiili
- vesimittarin ja liittimet toimittaa vesilaitos, asennuksen kustantaa kiinteistön omistaja.
1.2. Hintaan ei sisälly
- mahdolliset louhinta- ja pohjanvahvistustyöt, jotka veloitetaan toteutuneiden kustannusten
mukaan
- kiinteistön sulkuventtiilin ja vesimittarin välisen tonttivesijohdon rakentaminen
- kiinteistön rajan ja tarkastushaaran/ -kaivon välisten tonttiviemäreiden rakentaminen
- kiinteistön sisäiset rakentamistoimenpiteet
- vesimittarin uudelleen asennus.
1.3. Lisätiedot
- Nurmeksen Vesi Oy ei vastaa rasitteiden hankinnasta kiinteistölle, niiden hankinnasta
vastaa liittyjä
Nurmeksen Vesi Oy:n toiminta-alueen ulkopuolella liittyjä vastaa kustannuksellaan
tonttijohtojen rakentamisesta ja kunnossapidosta vesihuoltolaitoksen määrittämään
liitoskohtaan saakka. Myös tarvittavien lupien hakeminen kuuluu liittyjälle. Liitostyöt
vesihuoltolaitoksen runkoverkostoon veloitetaan liittyjältä toteutuneiden kustannusten
mukaan.

2. Tonttijohtojen saneeraus
Runkolinjojen muutostöiden yhteydessä tehtävien tonttijohtoennakoiden saneerauksissa
noudatetaan taulukossa 1 esitettyjä hintoja ja yleisissä toimitusehdoissa kohdassa 8.4
esitettyä kustannusjako-osuuksia. Samaa jakoa noudatetaan myös rakentamismaksuissa.
Kiinteistö on oikeutettu rakentamis- ja saneerausmaksujen alennukseen ikäalennustaulukon
mukaisesti.
Mikäli tonttijohdon saneeraus tilataan yksittäiselle kiinteistölle, veloitetaan asiakkaalta
toteutuneet rakentamiskustannukset + 12% yleiskustannus, kuitenkin vähintään taulukon 1
mukainen summa.
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Kuva 1.

3. Vesijohdon sulkeminen ja avaaminen
Vesijohdon sulkemis- ja avaamistoimenpiteestä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella
veloitetaan kiinteä maksu 75,00 € (sis. alv 24%).
4. Vesimittarin tarkistaminen
Asiakkaan halutessa vesimittarin lukeman tarkkuuden tarkistusta, tulee siitä ilmoittaa
kirjallisesti Nurmeksen Vesi Oy:lle. Vesimittarin tarkistuksesta syntyneet kustannukset
laskutetaan asiakkaalta kokonaisuudessaan, mikäli mittaustarkkuus on yleisten
toimitusehtojen mukainen.
5. Vesimittarin uudelleen sinetöinti
Vesimittari on Nurmeksen Vesi Oy:n omaisuutta. Ainoastaan vesilaitoksella tai sen
valtuuttamalla urakoitsijalla on oikeus asentaa ja poistaa vesimittari sekä murtaa sinetöinti.
Maksu peritään, mikäli sinetti on murrettu muun kuin vesilaitoksen toimesta. Käyntikerralta
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella veloitetaan kiinteä maksu 100,00 € (sis. alv 24%).
6. Laskutustyöt
Taulukko 2.
€/yks (alv 0%)

€/yks (alv 24%)

Arkipäivinä 7.00 – 16.00

50,00 €/h

62,00 €/h

Viikonloppuna, pe 14.00 – ma 7.00
ja arkipyhinä

75,00 €/h

95,25 €/h

Lähtöraha, arkisin klo 16.00 – 07.00

50,00 €/lähtö

62,00 €/lähtö

Lähtöraha, viikonloppuna
pe 14.00 – ma 07.00 ja arkipyhinä

100,00 €/lähtö

124,00 €/lähtö

1,50 €/km

1,86 €/km

Laitosmiesten veloitushinnat

Huoltoauton käyttö
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7. Vesimittarityöt
Kiinteistön omistajan virheellisestä toiminnasta särkyneen vesimittarin vaihtotyöt
veloitetaan taulukon 2 mukaisilla yksikköhinnoilla + materiaalikustannukset.
8. Mittarin luentamaksu
Mikäli asiakas ei ilmoita vesimittari lukemaa määräajassa ja mittarinluenta joudutaan
tekemään yhtiön toimesta tai asiakas pyytää yhtiötä lukemaan mittarin, siitä laskutetaan
asiakasta 62,00 €/lukukerta (alv 24%) + km-korvaus 0,93 €/km (alv 24%).
9. Laskutusehdot
Laskun jälkiperintälisä/kerta
Palautusraja*, vesilasku
Laskutusminimi, vesilasku
Loppulaskun laskutusraja, vesilasku
Paperilasku

5,00 €
-100,00 €
10,00 €
+/- 5,00 €
3,00 €

*)Vesilaskutusohjelmassa on asiakkaille maksettavissa hyvityslaskuissa käytössä
palautusraja, jonka yli menevät palautukset palautetaan asiakkaille rahana, mikäli
asiakas on ilmoittanut tilinumeronsa. Palautusraja on käytössä tasauslaskutuksessa.
Rajan alle jäävät palautukset hyvitetään seuraavissa vesilaskuissa.
Laskujen viivästymisestä peritään korkolain mukainen viivästyskorko.
10. Arvonlisävero
Arvonlisäverokannan muutokset siirtyvät maksuihin ilman taksan tarkistamista.

