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VIEKIN VESIOSUUSKUNNAN PERIMÄT MAKSUT 1.12.2019 ALKAEN 

Laatinut Matti J. Mikkonen/ Päivitetty 31.10.2019 

 

Jäsenmaksu on 168,19 €, jäsenellä on oltava vähintään yksi osuus. 

Vesimaksu (veden käyttömaksu) 1,15 €/m3 + ALV 24 % = 1,43 €/m3  

 

Perusmaksut  

Asuinkiinteistön perusmaksu (asuntoja vähintään 80 %)  

33,60 €/asunto/vuosi + ALV 24 % = 41,66 €/vuosi. Peritään kahdessa erässä.  

 
Muun kuin asuinkäytössä olevan kiinteistön perusmaksu laskutetaan mittarín 

perusteella seuraavasti:  

  

 

 

 

 

 

 

Tonttijohtomaksut: 

  

1. Uusi liittymä, sisältää liittymisen osuuskunnan vesijohtoon ja muut 
liittymissopimuksen mukaiset työt. Osuuskunta tekee tarjouksen liittymästä. 

 

                                                            € (ALV 0 %)          € (ALV 24 % )  

Omakotitalo, kerrosala < 250 m2  1800,00  2232,00  

 

Muita kuin omakotitalokiinteistöjä laskutetaan toteutuneiden kustannusten 

mukaan. Liittymismaksu on palautuskelvoton. 

 

3. Uusi liittymä yksityisen omistamaan johtoon, joka lähtee 

osuuskunnan vesijohdosta 

Maksut ovat samat kuin liityttäessä osuuskunnan vesijohtoverkkoon. 

Liittymismaksu liityttäessä osuuskunnan verkostosta lähtevään yksityisen 

omistamaan johtoon peritään silloin, kun osuuskunta rakentaa yksityisen 
vesijohdosta alkavan vesijohdon tai osan siitä ja laskuttaa vedenkulutuksesta 

kiinteistöä. 

 

 

 Mittarikoko Veroton hinta €/v ALV 24 %, €      Verollinen  

 hinta €/v 

1 15 - 20 mm (1,5-5 m3) 33,60 8,0640 41,6640 

2 25 mm (7-10 m3) 67,20 16,1280 83,3280  

3 25 - 32 mm (12 m3) 250,00 60,00 310,00 
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4. Tonttijohtojen uusintamaksut  

Tonttijohtojen uusinnan yleisellä alueella tekee kustannuksellaan osuuskunta. 

Mikäli osuuskunta uusii tonttijohtoja myös liittyjän vastuualueella, laskutetaan 

siitä toteutuneiden kustannusten mukaan, niin sanottu 100 metrin sääntö.  

 

Muut maksut:  

Vesipostimaksu 3,50 €/kk + ALV 24 % = 4,34 €/kk 1.12.2019 alkaen. 

Vesipostin jatkuvasta käytöstä on sovittava osuuskunnan kanssa ja aina, kun 
aiotaan ottaa yli 1 m3:in eriä. Tällöin peritään vedenkäyttömaksu 1,15 €/m3 + 

ALV 24 %. Vedenotot on merkittävä asiallisesti kopissa olevaan vihkoon. 

Vesipostin avaimen saa Matti J. Mikkoselta ja Juha Myllyseltä. 

Puh:  040 504 9918, Matti Mikkonen, Viekintie 2.  

         040 706 7938, Juha Myllynen, Martinkoski 9.  

 

Imu- ja huuhteluauton veloitushinta (Lieksan kaupunki):  

Työtuntiveloitus 105,00 € + ALV 24 % = 130,20 €/h normaali työaika, sis.kulj. 

Työtuntiveloitus 130,00 € + ALV24 % = 161,20 €/h , muu työaika, sis. kulj. 

 

Muut työsuoritukset (Lieksan kaupunki ja osuuskunta): 

Työtuntiveloitus normaaliaikana 45 €/h + ALV 24 % = 55,80 €/h  
Hälytysraha 30 €/h + ALV 24 % = 37,20 €/h, lisätään normaaliajan 

ulkopuolella  

 

Puhdistamolle tuotu liete, voimassa 1.1.2020 alkaen 

Umpikaivoliete 4,52 €/m3 + ALV 24 % = 5,60 €/m3   

Saostuskaivoliete 14,15 €/m3 + ALV 24 % = 17,55 €/m3 
Savo-Pielisen jätelautakunnan jätetaksat. Lietteen kuljettaja laskuttaa erikseen 

kuljetuksen. 

Tonttijohdon sulkemis- ja avaamismaksu kulutusmaksun 

laiminlyöntitilanteessa  

Tonttivesijohdon sulkeminen 60,00 € + ALV 24 %  

Tonttivesijohdon avaaminen 50,00 € + ALV 24 %  

 

Tonttivesijohdon sulkemis- ja avaamismaksu asiakkaan pyynnöstä laskutetaan 

voimassa olevan työtuntiveloitushinnan mukaan sisältäen tilapäisen mittarin 

poiston. 

  

Vesimittarin luentamaksu pyydettäessä tai kun asiakas jättää toimittamatta 

mittarin lukeman osuuskunnan määräämänä aikana 50,00 € + ALV 24 % = 

62,00 €/luenta. 

 
Vesimittarin tarkistusmaksu, peritään, jos mittarin todetaan mittaavan 

oikein. Sallittu virhenäyttämä on +/- 5 %. Tarkistusmaksu on 80,00 € + ALV 

24 % = 99,20 €/tarkistus 

 

 



 3 

Rikkoontuneen vesimittarin vaihto, €/vaihto 

Jäätymisestä tai muusta liittyjästä aiheutuneesta syystä rikkoontuneen 

vesimittarin vaihto (sis. uuden mittarin ja tarvittavat sulkuosat. 80,00 € + ALV 

24 % = 99,20 € 

 

Liittymän sulkumaksu, €/kerta 

Kiinteistön tonttijohdon sulkeminen maksamattoman laskun takia, 60,00 

€/kerta + ALV 24 % = 74,40 €/kerta 

 
Liittymän avausmaksu €/kerta 

Toimeenpannun verkosta erottamisentakaisin kytkentä 60,00 €/kerta + ALV 24 

% = 74,40 €/kerta. 

 

Matkakustannukset  omalla autolla 0,43 €/km, voimassa 2020. 

 

Viivästyskorko korkolain mukaan ja maksukehotusmaksu 5,0 € ( ALV 0 

%) 

 

Hallitus on hyväksynyt nämä maksut otettavaksi käyttöön 1.12.2019 alkaen 

kokouksessaan 12.12.2019.  


