Suvisaariston vesiosuuskunta

Hinnasto

vahvistettu osuuskunnan hallituksessa 19.4.2016

Uusi liittymä
Liittyjä tilaa Suvisaariston vesiosuuskunnalta kiinteistöjohdon liittämisen, sopii
liittämisajankohdan sekä huolehtii kaivuluvasta ja kaivannon turvallisuudesta.
Liittämisen tilaamisen edellytyksenä on että kiinteistönomistaja on tehnyt osuuskunnan
kanssa sopimuksen ja KVV-asemapiirustus on hyväksytty.
Liittyjä kaivaa kiinteistöjohtokaivannon yleisiin runkojohtoihin asti. Osuuskunnan
asentaja liittää kiinteistöjohdot runkojohtoihin sekä asentaa kiinteistösulut, vesi- ja
viemärijohtoputken runkojohtojen liitoskohdista kiinteistön kiinteistösulkuihin asti
kiinteistön rajalle tai sen läheisyyteen.
Osuuskunnan asentaja asentaa kiinteistön vesimittarin. Liittyjän tulee tilata ja sopia
asennusaika myös vesimittarin asennukselle osuuskunnan asentajalta.

Liitostyö
euroa alv 0 %

euroa alv 24 %

1000,00

1240,00

Vesi- ja paineviemärijohto eristetty ja
saattolämmityksellä varustettu
(vesi 32 mm, paineviemäri 40 mm)

60,00 €/m

74,40 €/m

Päätyhatut 4 kpl

165,00

204,60

euroa alv 0 %

euroa alv 24 %

340,00

421,60

Sisältää liitokset verkostoon, paineviemärin
takaiskuventtiilin ja kiinteistöventtiilit

Vesimittarin asennus
sisältää vesimittarin , vesimittarin telineen
sekä tarvittavat liitos-osat ja sulut

Esimerkki
Liittyjä tilaa Suvisaariston vesiosuuskunnalta kiinteistöjohtojen asennuksen kolme
viikkoa ennen suunniteltua työn suoritusviikkoa. Suvisaariston vesiosuuskunta vahvistaa
liitoskohdan sijainnin sekä kiinteistöventtiileiden paikka aina käymällä paikan päällä.
Liittyjä vahvistaa asennuspäivän samalla viikolla kuin työ tehdään. Kun Suvisaariston
vesiosuuskunnan asentaja saapuu paikalle, hän toteaa että kaivanto on oikein kaivettu,
asennuskohta on kuiva ja tasattu hiekalla asennustyötä varten. Asentaja liittää
kiinteistöjohdot runkojohtoihin, asentaa kiinteistöventtiilit ja paineviemärin
takaiskuventtiilin. Liittyjä alkutäyttää hiekalla ja lisäeristää liitoskohdat, tarkistaa
eristeet ja antaa lupaa kaivannon lopputäyttöön.
Kun kiinteistöventtiilit on asennettu 6 metriä runkojohtojen liitoskohdasta, laskutetaan
työstä seuraavasti:
Liitostyö
Johdot
6 m á 74,40
Päätyhatut
Yhteensä
Laskutetaan
Vesimittarin asennus
Yhteensä
Laskutetaan

1240,00
446,40
204,60
1891,00
1891,00 sis. alv 24%
421,60
421,60
421,60 sis. alv 24 %

Kesäliittymän liitostyö (Pentala ja Lehtisaaret)
Sisältää liitokset verkostoon ja talosulkuventtiilit

euroa alv 0 %
1048,38

euroa alv 24 %
1300,00
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KESÄVESILIITTYMÄN AVAAMINEN JA SULKEMINEN
Liittymän avaaminen ja sulkeminen

euroa alv 0 %
50,00

euroa alv 24 %
61,00

JÄÄTYNEEN VESIMITTARIN VAIHTO
Mittarin koko
20-40 mm

euroa alv 0 %
240,00

euroa alv 24 %
297,60

Sisältää asentajan käynnin ja mittarin vaihdon. Mikäli vaihtotyö joudutaan tekemään
ylityönä, on korotus 50 % - 100 % ja pyhäylityönä 200 %.

VEDENTOIMITUKSEN SULKEMINEN JA AVAAMINEN
Venttiilien sulkeminen
Venttiilien avaaminen

euroa alv 0 %
187,67
187,67

euroa alv 24 %
232,72
232,72

Saarilisä 50%
Mikäli työ joudutaan tekemään ylityönä on korotus 50 % - 100 % ja pyhäylityönä 200 %.

KIINTEISTÖKÄYNTI
euroa alv 0%

euroa alv 24%

170,00
170,00

210,80
210,80

Kaivinkone
Kuorma-auto

e/h alv 0 %
75,00
65,59

e/h alv 24 %
93,00
81,33

Kaivinkoneen siirto

150,00/ suunta

186,00/ suunta

Huolto-auto kilometrikorvaus

1,09 €/km

1,35 €/km

Kiinteistökäynti asiakkaan tilauksesta,
kiinteistölle tieyhteys
Ylimääräinen käyntimaksu*
Saarilisä 50%

KULJETUKSET JA MUUT TYÖKONEPALVELUT

Mikäli työ joudutaan tekemään ylityönä on korotus 50 % - 100 % ja pyhäylityönä 200 %.
* Maksu veloitetaan asiakkaasta johtuvasta ylimääräisestä/turhasta käynnistä, esimerkiksi liitostyön
peruuntuminen ohjeiden vastaisen kaivannon vuoksi tai vesimittaria ei pääse lukemaan.
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HENKILÖTYÖN TUNTIHINNAT
Henkilötyö laskutetaan seuraavien tuntihintojen mu Lenalta onko kaan, kuitenkin niin että
pienin veloitettava aika on 2 tuntia. Tuntihinnat sisältävät yleiskustannukset.
Rutiiniluonteisissa töissä , joissa tarvitaan vähän työnjohdon osaamista, työnjohdon
kustannukset sisältyvät yleiskustannuksiin. Muussa tapauksessa työjohdon kustannukset
veloitetaan erikseen. Ajokilometreistä veloitetaan kilometrikorvaus.
sähöpostitse Janille kiinteistön sähöpostitse Janille kiinteistön
Vahinkoa aiheuttavan vian etsimiseen ja hoitamiseen kuluva aika veloitetaan liittyjältä,
mikäli vika on kiinteistön vastuulla. Esim. kiinteistön vesimittarin rikkoutumisesta
aiheutuva vesivuodon etsimiseen ja torjuntaan kuluva aika veloitetaan
tuntiveloitusperusteisesti tämän hinnaston mukaan.

Asentajan tuntiveloitushinta
Normaalityö

euroa/h alv 0 %
52,00

euroa/h alv 24 %
64,48

Ylityötä tehdessä lisätään työehtosopimuksen mukaisella ylityöprosentilla
laskutushintaa 50 - 200 %.

Mestarin tuntiveloitushinta
Normaalityö

euroa/h alv 0 %
60,54

euroa/h alv 24 %
75,07

Ylityötä tehdessä lisätään työehtosopimuksen mukaisella ylityöprosentilla
laskutushintaa 50 - 200 %.

MUUT ASIAKASPALVELUN MAKSUT
Vesimittarien luenta, asiakkaan johtuvasta syystä
Vesimittarin luku kiinteistössä
- sisämittari
- kaivomittari

euroa alv 0 %
74,67
125,12

euroa alv 24 %
92,59
155,14

VIIVÄSTYSKORKO JA PERIMISKUSTANNUKSET
Viivästyskorko on kulloinkin voimassaoleva korkolain mukainen korko.
Perimiskustannuksina veloitetaan 5,00 euroa jokaisesta maksukehoituksesta (alv 0%).
Muut perimiskustannukset peritään laitokselle perimistoimenpiteistä aiheutuneiden
kustannusten mukaan.
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