VEDEN TOIMITUSHINNASTO
1.1.2018 alkaen • Hinnat sisältävät arvonlisäveron (24 %)

PERUSMAKSU

KÄYTTÖMAKSU

YHDEN HUONEISTON ASUINPIENTALON JA
VASTAAVIEN PERUSMAKSUT OVAT:

Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä, joka
mitataan Jyväskylän Energian omistamalla vesimittarilla. Käyttömaksu
peritään erikseen veden toimittamisesta ja jäteveden siirrosta:

Vesi

12,40 €/kk

Jätevesi

12,40 €/kk

Yhtä huoneistoa suurempien asuinkiinteistöjen sekä veden ja viemäröinnin kannalta asuinkiinteistöihin rinnastettavien kiinteistöjen perusmaksu
määräytyy kiinteistön vesimittarin koon perusteella:
VESIMITTARIN
KOKO DN (mm)

VESI
(€/kk)

JÄTEVESI
(€/kk)

20

23,38

23,38

25 ja 32

62,36

62,36

40

159,80

159,80

50

249,27

249,27

65 ja 80

415,46

415,46

100

838,08

838,08

125 ja 150

1246,38

1246,38

ERILLINEN SPRINKLER-LIITTYMÄ (€/v)

Vesimaksu

1,96 €/m3

Jätevesimaksu

2,00 €/m3

Erityisestä syystä Jyväskylän Energia Oy voi periä käyttömaksun käytetyn
veden tai pois johdetun viemäriveden arvioidun määrän perusteella. Jos
asiakas johtaa hulevesiä tai perustusten kuivatusvesiä jätevesiviemäriin,
peritään korotettua jäteveden käyttömaksua. Korotuksen suuruus on 15
% kiinteistön jätevesimaksusta.
Työmaa-aikaisesta vedenkäytöstä peritään perusmaksun lisäksi kiinteä
kuukausimaksu (kunnes vesimittari on asennettu lopulliselle paikalleen)
ja erillinen verkkoon kytkentämaksu (peritään aina kun kytketään JE:n
verkkoon). Verkkoon kytkentämaksu 155 € (jätetään perimättä ainoastaan silloin, kun verkkoon kytkentä suoritetaan vesimittarin asennuksen
yhteydessä).
TYÖMAAVESI
Yhden huoneiston asuinpientalot tai vastaavat

42 €/kk

Rivitalot tai vastaavat

87 €/kk

Kerrostalot

172 €/kk

Vuotuinen perusmaksu lasketaan kaavalla:
P = kapasiteettiosuus + kiinteä osuus
Kaavassa
P = vuotuinen sprinklerimaksu €.
kapasiteettiosuus = 60 €/l/s * y
y = sopimukseen kirjattu toimitusvesimäärä. Jos toimitusvesimäärä ei
tiedossa, niin y = 30 l/s
kiinteä osuus = 500 €
Kapasiteettiosuus koostuu sprinklerilausunnon mukaisesta toimitusvesimäärästä (l/s).
Kapasiteettiosuus sisältää palosammutukseen varautumisesta aiheutuvat
yleisen vesijohtoverkon rakentamisen ja saneerauksen kustannuksia.
Kertoimen avulla kohdennetaan kapasiteettiosuuksien kustannuksia
aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.
Kiinteä osuus koostuu liitoskohdan valinnasta ja siihen liittyvästä mittaus- ja selvitystyöstä, kohteen mallintamisesta, sopimuksen laatimisesta,
koestuksessa tarvittavien venttiilien avaamisesta ja sulkemisesta, siinä
käytettävästä vesimäärästä ja veden laadun tarkkailusta sekä käyttöönoton aiheuttamasta lisätyöstä.
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