TOHOLAMMIN VIEMÄRILIIKELAITOS

VOIMASSA OLEVAT
TAKSAT JA PALVELUMAKSUT
Viemäriliikelaitos = vesihuoltolaitos, perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimuksen ehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen tässä taksassa lueteltuja maksuja. Lisäksi laitoksella voi olla erillinen palvelumaksuhinnasto.

LIITTYMISMAKSU
Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon.
LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN
Vesihuoltolaitoksen liittymismaksut määräytyvät kiinteistön käyttötarkoituksesta riippuvan korotetun kerrosalan ja voimassa olevan taksan tulona.
Korotettu kerrosala määräytyy seuraavasti:
Omakotitalo
Rivitalo
Muut kiinteistöt
Teollisuus- tai varastorakennus,
jossa vain sosiaalitilan jätevesiä
Teollisuusrakennus,
jossa myös muuta veden käyttöä

= 6 x rakennuksen kerrosala
= 4 x rakennuksen kerrosala
= 3 x rakennuksen kerrosala
= 1,5 x rakennuksen kerrosala
= 2,5 x rakennuksen kerrosala

Liittymismaksut määräytyvät seuraavasti (kaava-alue):
Jätevesi

= korotettu kerrosala x 1,50 €

Liittymismaksun määräytyminen toiminta-alueen ulkopuolella:
Jätevesi

= korotettu kerrosala x 1,50 € X 50 %

Liittyjä itse rakentaa linjan ja mahdollisen pienpumppaamon.
Liittymismaksun määräytyminen Kopsalan / Sievintien ympäristön haja-asutusalueet:
Jätevesi

= kiinteä liittymismaksu 2000 € + korotettu kerrosala x 1,50 €

Kiinteistöt, jotka joutuvat hankkimaan itse oman pumppaamon, liittymismaksu on puolet kiinteistön normaalista liittymismaksusta.
Lisäliittymismaksu
Laitos perii liittymismaksua, kun asiakkaan liittymismaksun perusteena olevat olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat liittymismaksun määräämisen jälkeen. Liittymismaksua peritään, kun määräytymisperusteen muutos on
vähintään 10 %.
PERUSMAKSU
euroa/kk/kuluttaja
sis. 0 % alv
7,50

euroa/kk/kuluttaja
sis. 24 % alv
9,30

KÄYTTÖMAKSU
Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämä veden määrä. Se mitataan Toholammin Vesihuolto Oy:n
asettamalla vesimittarilla. Asuinkiinteistöjen ja niihin vesihuollon suhteen rinnastettavien kiinteistöjen käyttömaksut ovat:
Jätevesi euroa/m³
sis. 0 % alv
2,20

Jätevesi euroa/m³
sis. 24 % alv
2,73

Erityisestä syystä poikkeustapauksessa laitos voi periä käyttömaksun käytetyn veden tai poisjohdetun viemäriveden arvioidun määrän perusteella.
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POIKKEUKSET
Muiden kuin asuinkiinteistöjen ja asuinkiinteistöihin vesihuollon suhteen rinnastettavien kiinteistöjen maksut
hinnoitellaan tarvittaessa erikseen. Sama koskee vesihuollon yleisten toimitusehtojen kohdassa 2.5 tarkoitettuja liittyjien maksuja.

VIIVÄSTYSKORKO JA PERIMISKUSTANNUKSET
Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen korko. Perintäkulut velotaan perintälain
mukaan.

PALVELUJEN KÄYTTÖMAKSU
Palvelumaksua peritään palvelun käytön perusteella.
Viemärin aukaiseminen (sis. traktorin, laitteet ja miehen) kunnan voimassa olevan taksan mukaisesti. Konetyö ja materiaalit peritään kulloinkin voimassa olevien hintojen perusteella.
Viemäriliikelaitoksen henkilökunnan tuntityöhinta:
Puhdistamon hoitaja
42 €/h + alv 24%
Työnjohto
70 €/h + alv 24 %

LIETTEIDEN VASTAANOTTOMAKSUT
Sakokaivolietteen käsittelymaksu 21,08 €/m3 (sis alv 24 %). (Veroton alv. 0% 17,00 euroa/m3)
Umpikaivolietteen käsittelymaksu 7,44 €/m³ (sis alv 24 %). (Veroton alv 0 % 6,00 euroa/m³)
Rasvalietteiden käsittelymaksu 73,50 €/m3 + Imuautokuskin taksa + puhdistamon taksa

