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SOMERON VESIHUOLTO OY:N PALVELUMAKSUT  
 
Vesihuollon kustannusten korvaamiseksi Someron Vesihuolto Oy perii tässä palvelumaksuhinnastossa 
olevia maksuja. Verokannan muutokset siirtyvät maksuihin ilman hinnaston tarkistamista. 
 
 
1. VESIMITTARIN TARKASTUSMAKSU JA MITTARIN VAIHTAMI NEN 
 
Vesimittarin tarkistusmaksu peritään Someron Vesihuolto Oy:n suorittamasta vesimittarin näyttämän 
tarkistamisesta, jos tarkistus tapahtuu liittyjän pyynnöstä ja todettu virhe on pienempi kuin yleisissä 
toimitusehdoissa on määritelty (< +/-5 %). Tarkastusmaksu peritään aina lisä- ja erillisvesimittareiden 
tarkistamisesta. 
 
Maksu määrätään tarkistuskertaa kohti. Tarkistusmaksun suuruus on: 80 €/tarkistuskerta (sis. ALV 
24 %) 
 
Vesimittarin omistaa Someron Vesihuolto Oy, joten mittarin kunnossapidosta ja määräajoin tapahtu-
vasta vaihtamisesta ei peritä maksuja. 
 
Mikäli vesimittari rikkoutuu asiakkaasta johtuvasta syystä (esim. jäätyminen), peritään mittarin vaih-
tomaksu 120 € (sis. ALV 24 %).  Yli 10m3 mittareista peritään vaihtomaksu toteutuneiden kustannus-
ten mukaan. 
 
Kilometrikorvaus (yli 5 km) 0,93 €/km (sis. ALV 24 %) 
 
 
2. VESIMITTARIN LUENTAMAKSU  
 
Asiakas toimittaa Someron Vesihuolto Oy:lle laskutusta varten tarvittavat lukematiedot laitoksen mää-
rääminä aikoina. Vesimittarin luentamaksu peritään laitoksen suorittamasta luennasta, jos asiakas ei 
ole toimittanut mittarin lukemaa yhtiölle määräajassa. Luentamaksu peritään myös, jos yhtiö lukee 
mittarin asiakkaan pyynnöstä. 
 
Vesimittarin luentamaksun yksikköhinnat ovat: 
- 60 €/kerta (sis. ALV 24 %)  
- Kilometrikorvaus 0,93 € (sis. ALV 24 %) 
 
 
3. VESIMITTARIN TALVISÄILÖ 
 
Vesimittarin talvisäilö 30 € (sis. ALV 24 %), sisältää vesimittarin haun ja palautuksen, toimitusaika 
noin 1 vko tilauksesta.  
Jos mittari on haettava/palautettava tiettynä päivänä ja/tai kellonaikana palvelun hinta on 60 €  
(sis. ALV 24 %). 
Mittarit voidaan hakea arkisin klo 8-15 välisenä aikana. 
 
Kilometrikorvaus (yli 5 km) 0,93 €/km (sis. ALV 24 %) 
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4. TONTTIJOHTOJEN RAKENTAMISMAKSUT 
 
Laitoksen ja liittyjän vastuut tonttijohtojen rakentamisesta sovitaan laitoksen ja asiakkaan välisessä 
liittymissopimuksessa. Hinnoittelussa otetaan huomioon ALV 24 %. 
 
 
5. TONTTIVENTTIILIN SULKEMINEN JA AVAAMINEN 
 
Yhtiön suorittamasta tonttiventtiilin sulkemisesta ja avaamisesta peritään maksu. Venttiilin avaaminen 
ja sulkeminen voi tapahtua asiakkaan pyynnöstä tai laitoksen toimenpiteenä, kun asiakas on laiminlyö-
nyt maksuvelvollisuutensa. Maksu peritään vesihuollon yleisissä toimitusehdoissa tarkemmin määritel-
lyissä tilanteissa. 
 
Veden katkaisu- ja avausmaksu 110 €/kerta (sis. ALV 24 %) 
 
 
6. TONTTIVENTTIILIN ASENTAMINEN 
 
Tonttiventtiili( koko max40) asennetaan omakotitaloihin ja vapaa-ajan asuntoihin kiinteään hintaan 
230 € (sis. ALV 24 %). 
 
 
7. ASIAKKAAN TILAAMAT TYÖT  
 
Liittyjälle tai muulle asiakkaalle tehdyistä töistä, joita taksassa tai tässä hinnastossa ei erikseen maini-
ta, peritään työstä aiheutuneet kustannukset. Yhtiö toteuttaa työt sopimuksen mukaan kiinteähintaisina, 
yksikköhinnoiteltuina tai laskutustöinä. Yhtiö on määritellyt töistä seuraavat kiinteät yksikköhinnat: 
- asentajan työtunti 49 € (sis. ALV 24 %) 
- viemäripesuri 80 €/h, sisältää yhden asentajan (sis. ALV 24 %) 
- viemärikamera 93 €/h, sisältää yhden asentajan (sis. ALV 24 %)     
- kilometrikorvaus 0,93 euroa/km (sis. ALV 24 %)   
 
 
8. VIIVÄSTYSKORKO JA PERIMISKUSTANNUKSET 
 
Viivästyskorko on kulloinkin voimassaoleva korkolain mukainen korko. 
 
Perimiskustannuksina veloitetaan 5,00 € (arvonlisäveroton) jokaisesta maksukehotuksesta. 
 
Muut perimiskustannukset peritään aiheutuneiden kustannusten mukaan. 
 
 


