Palveluhinnasto

1.5.2019 alkaen. Hinnat sisältävät arvonlisäveron (24 %).

Saatavien valvonta- ja viivästysmaksut
Näistä toimenpiteistä ei peritä arvolisäveroa, alv 0 %
Maksumuistutuksen lähettäminen 5 €

Katkaisuilmoituksen lähettäminen 5 €
Viivästyskorko peritään korkolain mukaisesti.

Toimistomaksu
Toimistomaksu 8 € / kpl

(Ylimääräiset tiliotteet, laskujäljennökset, muut tulosteet, ylimääräisen maksun palautus ja ylimääräinen tasauslasku)

Vesimittarin tarkastusmaksut
Peritään, jos tarkastus tapahtuu liittyjän pyynnöstä ja todettu virhe on pienempi kuin mitä mittaustarkkuudesta
on määritelty toimitusehdoissa.
DN 20 mm

100 € / tarkastuskerta

DN 25-50 mm

150 € / tarkastuskerta

65 mm ja sitä suuremmat

aiheutuneiden kustannusten mukaan

Lisäksi veloitetaan vesimittarin vaihtokustannus.

Vesimittarin asennus/vaihto (sis. mittarin ja asennuksen)
Muissa kuin pientalojen vesimittarien uusasennuksissa veloitetaan asiakkaan tilaaman vesimittarin asennusmaksu.
Veloitetaan, mikäli mittalaite on vaurioitunut tai kyseessä on asiakkaan toivoma mittalaitteen vaihto.
DN 20 mm

240 €

DN 25 mm

300 €

DN 40 mm

420 €

DN 50 mm ja sitä suuremmat

aiheutuneiden kustannusten mukaan

(Sis. asennus- ja laitekustannukset).

Pulssin kytkentä*

130 €

* Mikäli mittalaite joudutaan vaihtamaan,
veloitetaan erikseen vesimittarin vaihto.

Tuntiveloitus

60 €

Vesimittarin talvisäilytys

240 €

(Kertaveloitus, joka sisältää vesimittarin noudon,
säilytyksen ja palautuksen asiakkaan pyynnöstä.)

Vesimittarin poisto*

130 €

(Sis. tonttiventtiilin sulkemisen). * Vesimittarin poisto ei oikeuta
veden käyttösopimuksen päättämiseen, vaan sopimuksen mukaiset perusmaksut jäävät voimaan.

Muut palvelut
Tonttijohdon sulkemis- ja avausmaksu

150 €

Kiireelliset työt, päivähinta

200 €

Kiireelliset työt, arki-ilta, yö tai lauantai

255 €

Kiireelliset työt, sunnuntai ja pyhä

405 €

Vesimittariventtiilin kiristys (Mittarin vaihdosta kulunut yli 6 kk.)

130 €

Vesimittarin väliluenta asiakkaan erillisestä tilauksesta

100 €

Sakokaivolietteen vastaanottomaksu

13,92 € / m3

Umpikaivolietteen vastaanottomaksu

4,84 € / m3

Putkiavainsäiliö

60,50 € / kpl

Ylimääräinen käynti
(Veloitetaan, mikäli asiakas on tilannut työn, jota ei voida suorittaa
asiakkaasta tai tämän urakoitsijasta johtuvasta syystä.)

130 €

Tuntiveloitus

60 € / h

Erikseen tilattavat asiantuntijapalvelut (Sovitaan erikseen.)

80 € / h

Mittauspulssin kytkentä asiakkaan laitteisiin
(Mikäli mittalaite joudutaan vaihtamaan/lisäämään
komponentteja, veloitetaan erikseen laitekustannukset.)

130 €

Mittauspulssin anto mittalaitteelta asiakkaan laitteisiin

4 € / kk

Mittaustiedoston lähetys asiakkaan valtuuttaman
osapuolen järjestelmiin

8 € / kk

Muista liittyjän tilaamista palveluista veloitetaan työ-, materiaali-,
kone- ja kuljetuskustannukset aiheutuneiden kustannusten mukaisesti.

Liittymän tarkastusmaksut
Todettu luvaton tonttiventtiilin avaus tai liittymän käyttöönotto

1000 €

Käyttösopimuksettomassa kohteessa tai kohteessa, josta tonttiventtiili on suljettu esimerkiksi sopimusrikkomuksen vuoksi
Wiitaseudun Energian toimesta, todetaan laiton tonttiventtiilin avaus tai liittymän käyttöönotto.

