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Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen taksaan sisältyvät veden, jäteveden ja huleveden
käyttömaksut, perusmaksut ja liittymismaksut.
Palvelumaksuhinnastoon sisältyvät tilattavissa olevien palveluiden hinnat.
Kaikki tässä hinnastossa esitetyt maksut ovat arvonlisäverottomia. Arvonlisäverollinen hinta on esitetty sulkeissa tai erillisessä sarakkeessa. Hintoihin lisätään voimassa
olevan lain mukainen arvonlisävero, joka hinnaston käyttöönottohetkellä on 24 %.
Verokannassa tapahtuvat muutokset siirtyvät maksuihin ilman hinnaston tarkistamista.

1. KÄYTTÖMAKSUT
Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämä vesimäärä. Se mitataan vesilaitoksen asentamalla ja omistamalla vesimittarilla. Jos asiakas ei ole ilmoittanut vesimittarin lukemaa, kiinteistön vesimaksu laskutetaan kulutusarvion perusteella.
Vesimittari on asennutettava välittömästi sen jälkeen, kun rakennukseen tuleva tonttivesijohto asennetaan suunnitelman mukaiseen paikkaan.

1.1

Vesimaksu
Vesimaksu on 1,56 €/m3 (1,93 €/m3).

1.1.1 Rakentamisen aikainen vesi
Jos omakotitaloliittyjä ei ole asennuttanut vesimittaria tonttivesijohdon rakentamisen
yhteydessä ja johtaa tonttivesijohdosta vettä, rakentamisen aikaisesta veden käytöstä peritään kertakaikkisena korvauksena 149,64 € (185,56 €).

1.2

Jätevesimaksu
Jätevesimaksu on 2,56 €/m3 (3,17 €/m3).
Jäteveden laskutusperusteena ovat laskutetut vesikuutiometrit. Jäteveden laskutus
voi erikoistapauksessa perustua myös jäteveden määrän mittaamiseen. Jätevesimaksun määräämisessä voidaan myös huomioida jäteveden poikkeuksellinen laatu tai
määrä.

1.3

Sprinklerimaksu
Jos kiinteistöllä on vesisprinklerijärjestelmä, kiinteistöltä voidaan veloittaa vuosittain
sprinklerilaitteiston mitoitusvesimäärän perusteella seuraava lisämaksu.



mitoitusvesimäärä alle 1 500 l/min, 400 m3:n vesimaksu
mitoitusvesimäärä yli 1 500 l/min, 800 m3:n vesimaksu

Sammutusvesilaitteiston kokeilemiseen käytetystä vedestä peritään kulloinkin voimassaoleva vesi- ja jätevesimaksu.
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2. PERUSMAKSUT
Kiinteistö on velvollinen maksamaan perusmaksun siitä lähtien, kun vesimittari on
asennettu.
Perusmaksu määräytyy vesimittarin koon perusteella. Perusmaksu sisältää yhden vesimittarin vuosimaksun. Lisämittareista peritään erillistä mittarivuokraa.
Vesi
Vesimittarin koko

Veroton hinta/kuukausi

Verollinen hinta,
alv 24 % /kuukausi

DN 15 – 20

6,09 €

7,55 €

DN 25 – 32

11,53 €

14,30 €

DN 40

22,46 €

27,85 €

DN 50

38,40 €

47,62 €

DN 80

76,73 €

95,15 €

DN 100

119,29 €

147,92 €

Viemäri
Vesimittarin koko

Veroton hinta/kuukausi

Verollinen hinta,
alv 24 % /kuukausi

DN 15 – 20

6,87 €

8,52 €

DN 25 – 32

13,00 €

16,12 €

DN 40

25,33 €

31,41 €

DN 50

43,31 €

53,70 €

DN 80

86,52 €

107,28 €

DN 100

134,52 €

166,80 €

Vesi ja viemäri yhteensä
Vesimittarin koko

Veroton hinta/kuukausi

Verollinen hinta,
alv 24 % /kuukausi

DN 15 – 20

12,96 €

16,07 €

DN 25 – 32

24,53 €

30,42 €

DN 40

47,80 €

59,26 €

DN 50

81,71 €

101,32 €

DN 80

163,25 €

202,43 €

DN 100

253,81 €

314,72 €
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3. LIITTYMISMAKSUT
Liittymismaksu oikeuttaa liittymään Nurmijärven Veden verkostoon. Nurmijärven Vesi
perii liittymismaksua investointien rahoittamiseksi.
Kiinteistön liittymiskustannukset muodostuvat liittymismaksusta sekä tonttijohtojen
rakentamiseen ja liitostöihin kuuluvista maksuista.
Liittymismaksun siirto- tai palautuskelpoisuus on mainittu liittymissopimuksessa. Liittymismaksut ovat arvonlisäverottomia. Liittymismaksu määräytyy liittymissopimuksen allekirjoituspäivänä voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
Lisäliittymismaksua peritään, jos määräytymisperusteissa tapahtuu muutoksia.
Liittymismaksu laskutetaan, kun liittyjän ja laitoksen kesken on allekirjoitettu liittymissopimus. Liittymismaksun tulee olla maksettuna ennen liittymän rakentamista.

3.1

Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet
Liittymismaksu määräytyy kiinteistön kerrosalan, kiinteistötyypin ja käytettävien palvelujen perusteella. Liittymismaksu lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti:
Liittymismaksu LM = A*P*K*yksikköhinta
A
P
K

= kerrosala
= palvelukerroin
= kiinteistötyyppikerroin

Palvelukerroin P:
Vesi
Viemäri
Hulevesiviemäri

= 0,35
= 0,55
= 0,10

Kiinteistötyyppikerroin K:
Rivitalot ja kytketyt pientalot
=6
Kerrostalot
=5
Muut kiinteistöt
=5
Logistiikka- ja varastorakennukset
kts. kohta 3.3
Liittymismaksun yksikköhinta on 4,77 €. Kaikkien kiinteistöjen minimiliittymismaksu
on kohdassa 3.2 mainittu liittymismaksu.

3.2

Enintään kahden asunnon pientalokiinteistöt (myös vapaa-ajan kiinteistöt)
Kiinteistön, jonka kerrosala on alle 280 m2, liittymismaksu on 6 821,57 €.
Mikäli kiinteistön kerrosala on 280 m2 tai suurempi, lasketaan liittymismaksu kohdan
3.1 kaavan mukaisesti käyttäen kiinteistötyyppikerrointa 6.

3.3

Logistiikka- ja varastorakennukset
Logistiikka- ja varastorakennusten kiinteistötyyppikerroin määräytyy kerrosalan mukaan seuraavasti:
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Kerrosala (A), m2

Kiinteistötyyppikerroin (K)

0 - 8 000

5

8 001 - 15 000

4

15 001 - 25 000

3

25 001 - 50 000

2

50 001 -

1,5

Laskentakaavassa kertoimia käytetään porrastetusti siten, että ensin lasketaan 8 000
kerrosalaa vastaava liittymismaksuosuus, seuraavaksi 8 000-15 000 kerrosalan välinen liittymismaksu, seuraavaksi 15 000 -25 000 kerrosalan välinen liittymismaksu ja
niin edelleen, kunnes koko rakennus on laskettu vastaavalla tavalla. Näin laskettujen
kerrosalavälien liittymismaksujen summa muodostaa liittyjän liittymismaksun.

3.4

Vesiosuuskunta
Nurmijärven Vesi perii liittymismaksua siinä tapauksessa, että a) Nurmijärven Veden
verkostorakenteeseen pitää tehdä investointeja (joko verkostoon, pumppaamoihin tai
paineenkorotusasemiin) vesiosuuskunnan liittymisen takia tai b) Nurmijärven Vesi
osallistuu siirtolinjan rakentamiskustannuksiin. Liittymismaksusta neuvotellaan erikseen.
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4. MITTARIVUOKRAT
Jos kiinteistö haluaa asentaa enemmän kuin yhden vesimittarin, lisämittareista peritään takamittarivuokraa.
Vesimittarin koko

Veroton hinta / vuosi

Verollinen hinta,
alv 24 % / vuosi

DN 15 – 20

15,00 €

18,60 €

DN 25 – 32

21,00 €

26,04 €

DN 40

30,00 €

37,20 €

DN 50

33,00 €

40,92 €

DN 80

90,00 €

111,60 €

DN 100

114,00 €

141,36 €

Jos kiinteistö haluaa asentaa normaalin, mekaanisen vesimittarin tilalle impulssimittarin, impulssimittarista peritään lisävuokra.
Vesimittarin koko

Veroton hinta / vuosi

Verollinen hinta,
alv 24 % / vuosi

DN 15 – 20

9,00 €

11,16 €

DN 25 – 32

9,00 €

11,16 €

DN 40

21,00 €

26,04 €

DN 50 *

29,00 €

35,96 €

DN 80 *

40,00 €

49,60 €

DN 100 *

42,00 €

52,08 €

* Hinta sisältää impulssilaitteen asennuksen olemassa olevaan mittariin

5. MUUT MITTARIMAKSUT
Asiakkaan vesimittari vaihdetaan n. 10 vuoden välein ilman erillistä veloitusta. Asiakkaan toivoma, vaihtovälin ulkopuolinen vesimittarin poisto / asennus veloitetaan erikseen.
Jos asiakas epäilee vesimittarin lukeman oikeellisuutta, hän voi tilata vesilaitokselta
vesimittarin tarkistuksen. Jos mittarin mittatarkkuus on +/- 5 % tai tarkempi, mittari
on sopimuksen mukainen ja tällöin tarkistusmaksu ja vesimittarin poisto / asennus
maksu veloitetaan asiakkaalta.
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Veroton hinta

Verollinen hinta,
alv 24 %

Dn 15 – 30

130,00 €

161,20 €

Dn 40 – 75

228,00 €

282,72 €

Dn 80 - 100

274,00 €

339,76 €

106,00 €

131,44 €

Dn 15 – 20

410,00 €

508,40 €

Dn 25 – 32

560,00 €

694,40 €

Dn 40

810,00 €

1004,40 €

Dn 15 – 30, normaali työaika

199,00 €

246,76 €

Dn 15 – 30, normaalin työajan ulkopuolella

322,00 €

399,28 €

> Dn 32

laskutetaan todelliset kustannukset

Vesimittarin tarkistusmaksu

Vesimittarin poisto / asennus
Vesimittariventtiilien uusinta*

Jäätyneen vesimittarin vaihto

Vesimittarin luentamaksu

66,00 €

81,84 €

* Vesimittariventtiilien uusinnan hinta sisältää vesimittariventtiilin, yksisuuntaventtiilin, vesimittarikannakkeen tai yhdistäjäparin sekä kaksoisnippojen/supistajanippojen asennustyön ja materiaalit. Lisäksi hintaan sisältyy matkakulut ja tonttiventtiilin toiminnan tarkastus.

6. TUNTIVELOITUSHINNAT
Veroton hinta / tunti

Verollinen hinta,
alv 24 % / tunti

Työnjohto, normaali työaika

47,00 €

58,25 €

Asentaja normaali työaika

41,00 €

50,84 €

Jos työtä tehdään normaalin työajan ulkopuolella, tuntihintoihin lisätään työehtosopimuksen mukaiset korvaukset.

7. KULJETUS- JA TYÖKONEHINNAT

Asennusryhmän auto

Veroton hinta / tunti

Verollinen hinta,
alv 24 % / tunti

12,00 €

14,88 €
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Kaivinkone

61,00 €

75,64 €

Kuorma-auto

70,80 €

87,79 €

Jos työtä tehdään normaalin työajan ulkopuolella, tuntihintoihin lisätään työehtosopimuksen mukaiset korvaukset.

8. TONTTIJOHTOJEN RAKENTAMISKUSTANNUKSET
Kun asiakas liittyy Nurmijärven Veden verkostoon, hän maksaa




taksan mukaisen liittymismaksun
tonttijohdon rakentamismaksun, jos hän muuttaa uudelle asuinalueelle
liitostyömaksun

Tonttijohdon rakentamismaksuun ja liitostyömaksuun sisältyvät työt on eritelty kohdissa 8.1 ja 8.2.
Liittyessään vesi- ja viemäriverkostoihimme asiakas hoitaa ja kustantaa sekä tontin
alueella että yleisellä alueella







kaivutyöt ja liikennejärjestelyt sekä niihin mahdollisesti liittyvät selvitystyöt
kaapeleiden sijaintien selvitykset
kaivuluvat
mahdolliset sijoitusluvat
kaivannon suojauksen
jälkityöt, kuten asfaltoinnin ja reunakivien uudelleen asennukset ja istutukset

Poikkeuksena edelliseen ovat päävesijohtojen, kokoojaviemärien sekä himanitvesijohtojen läheisyys. Päävesijohdon, kokoojaviemärin tai himanit-vesijohdon sijaitessa asemakaava-alueella vesilaitos suorittaa yleisellä alueella tapahtuvan kaivutyön, hakee tätä koskevan kaivuluvan ja laskuttaa liittyjältä todelliset kustannukset.
Johtojen sijaitessa asemakaava-alueen ulkopuolella johtojen ympärillä on viisi metriä
kumpaankin suuntaan suoja-alue, jonka sisäpuolella vesilaitos suorittaa kaivuutyöt,
hakee tarvittavan kaivuluvan ja laskuttaa liittyjältä todelliset kustannukset.
Kaivutöitä varten on tehty erillinen kaivutyöohje.
Vesilaitoksella on oikeus rakentaa yleisellä alueella kahdelle kiinteistölle yhteiset tonttijohto-osuudet.
Jos asiakas haluaa liittää tonttiviemärin kohtaan, jossa keräilyviemärissä ei ole kaivoa, asiakkaan tulee maksaa uusi kaivo. Tällaisessa tapauksessa vesilaitos rakentaa
kaivon ja laskuttaa liittyjältä todelliset kustannukset.

8.1

Tonttijohtojen rakentamismaksu
Uusien verkostojen rakentamisen yhteydessä rakennetaan tonttijohtojen yleisellä
alueella oleva osuus valmiiksi etukäteen tontin rajalle saakka. Tämä helpottaa kiinteistön liittymistä.
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Yleisellä alueella olevasta tonttijohdosta peritään liittyjältä erillinen tonttijohtojen rakentamismaksu. Tällä rakentamismaksulla liittyjä ostaa tonttijohdon omistukseensa
liitossatulaan saakka.
Jos kiinteistölle ei ole rakennettu valmista tonttijohtolähtöä, jonka kiinteistön omistaja ostaa itselleen, kiinteistön omistajan tulee rakentaa tonttijohtonsa liittymiskohtaan
saakka.

Veroton hinta

Verollinen hinta,
alv 24 %

Vesijohto  40

1 082,39 €

1 342,17 €

Vesijohto  63

1 170,35 €

1 451,23 €

Vesijohto yli  63

laskutetaan todelliset kustannukset

Viemäri  110

893,72 €

1 108,21 €

Viemäri  160

987,35 €

1 224,31 €

Viemäri yli  160

laskutetaan todelliset kustannukset

Vesijohto  40 + viemäri  110

1 210,07 €

1 500,49 €

Vj  40 + jv  110 + hv  110

1 472,51 €

1 825,91 €

Vj  63 + viemäri  160

1 393,39 €

1 727,81 €

Vj  63 + jv  160 + hv  160

1 751,97 €

2 172,44 €

Ilvesvuoren alueella kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisia tonttijohtojen rakentamismaksuja korotetaan 75 %.
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8.2

Liitostyömaksu
Vanhat alueet, olemassa oleva verkosto
Jos liitos tehdään vanhoilla alueilla eli olemassa olevaan verkostoon, liitostyömaksu
sisältää







tonttivesijohdon liittämisen jakeluvesijohtoon
sulkuventtiilin asentamisen tonttivesijohtoon
tonttivesijohdon (enintään 50 m putkea, ylimenevä osuus laskutetaan erikseen)
vesimittarin asennuksen kiinteistöön
jätevesi- ja hulevesiviemärin liitoskappaleen olemassa olevaan viemärikaivoon
sulkuventtiilin merkkikilpien asentamisen
Veroton hinta

Verollinen hinta,
alv 24 %

Vesijohtoliitos  40

1 173 €

1 454,52 €

Vesijohtoliitos  63

1 583 €

1 962,92 €

Viemäriliitos vesijohtoliitoksen
yhteydessä,  110

136 €

168,64 €

Viemäriliitos erillisellä käynnillä,
 110

402 €

498, 48 €

Viemäriliitos vesijohtoliitoksen
yhteydessä,  160

176 €

218,24 €

Viemäriliitos erillisellä käynnillä,
 160

462 €

572,88 €

Tonttiviemärit kiinteistön alueella asentaa liittyjä kustannuksellaan.
Yli dn 63 vesijohtoliitokset ja yli dn 160 mm viemäriliitokset laskutetaan erikseen todellisten kustannusten mukaan.
Uudisverkosto, valmiiksi rakennetut tonttijohtohaarat
Jos liitos tehdään uudisverkoston alueella, jossa tonttijohtohaarat on rakennettu valmiiksi, liitostyömaksu sisältää





tonttivesijohdon liittämisen tonttijohtohaaraan
tonttivesijohdon (enintään 50 m putkea, ylimenevä osuus laskutetaan erikseen)
vesimittarin asennuksen kiinteistöön
sulkuventtiilin merkkikilpien asentamisen
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Veroton hinta

Verollinen hinta,
alv 24 %

Vesijohtoliitos  40

652 €

808,48 €

Vesijohtoliitos  63

972 €

1 205,28 €

Tonttiviemärit kiinteistön alueella asentaa liittyjä kustannuksellaan.
Yli dn 63 vesijohtoliitokset ja yli dn 160 mm viemäriliitokset laskutetaan erikseen todellisten kustannusten mukaan.

8.3

Hulevesitonttijohtojen rakentamismaksu
Jos asemakaava-alueen kuivatusjärjestelmä muutetaan avo-ojista hulevesiviemäreiksi, peritään yleisellä alueella sijaitsevan tonttihulevesiviemärin rakentamisesta seuraavan taulukon mukaiset kustannukset niiltä kiinteistöiltä, jotka liittävät tontin hulevedet ja salaojavedet yleiseen hulevesiviemäriin viemärin rakentamistyön yhteydessä. Jos hulevesiliitoksia on useampia, peritään maksu jokaisesta liitettävästä putkesta
erikseen. Kiinteistön alueella sijaitseva tonttihulevesiviemärin rakentamisesta vastaa
kiinteistön omistaja.
Veroton hinta

Verollinen hinta,
alv 24 %

Hulevesiviemäri 110 mm

120 €

148,8 €

Hulevesiviemäri 160 mm

200 €

248 €

Yli 160 mm hulevesiviemäriliitokset laskutetaan todellisten kustannusten mukaan.
Jos kiinteistö rakentaa hulevesiliittymän vanhalla alueella olemassa olevaan verkostoon, noudatetaan kohdan 8.2 mukaista erillisen viemäriliitoksen liitostyömaksua ja
asiakas hoitaa kappaleen 8 mukaiset työt.

8.4

Tonttijohtojen saneerausmaksu runkoverkoston saneeraustyön yhteydessä
Kun Nurmijärven Vesi saneeraa vesilaitoksen runkojohtoja, saneeraustyön yhteydessä uusitaan myös saneerausalueen asiakkaiden tonttijohtolähdöt (kohteesta riippuen
tonttijohdon liitossatula ja tonttiventtiili ja/tai tonttiviemärin liitoskappale). Asiakkailta veloitetaan saneerausmaksuna kappaleen 8.1 mukainen tonttijohtojen rakentamismaksu kahdellakymmenellä (20) prosentilla alennettuna.

8.5

Tonttijohtojen korjaustyöt
Tonttijohtojen korjaustöiden kulut vesilaitos laskuttaa liittyjältä todellisten työstä aiheutuneiden kustannusten mukaan.

8.6

Sprinkleritonttijohtojen rakentaminen
Sprinklerijohdon rakentamisen kustannukset katusulkuineen peritään asiakkaalta toteutuneitten kustannusten mukaan.
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8.7

Tonttivesijohdon ja viemärin tulppaus
Jos kiinteistön nykyinen tonttivesijohto tai -viemäri jää lopullisesti pois käytöstä, kiinteistön omistajan tulee tilata vesilaitokselta käytöstä pois jäävän tonttivesijohdon
ja/tai -viemärin tulppaus liitoskohdasta. Tulpattavien tonttijohtojen esiin kaivu kuuluu
kiinteistölle.
Veroton hinta

Verollinen hinta,
alv 24 %

Tonttivesijohdon tulppaus

482 €

597,68 €

Tonttiviemärin tulppaus

332 €

411,68 €

Tonttivesijohdon ja -viemärin
tulppaus samalla käynnillä

626 €

776,24 €
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9. KVV-HINNAT
9.1

KVV-tarkastusmaksut, rakennuslupakohteet
Veroton hinta / kiinteistö
Omakotitalot

145,00 €

Rivitalot

180,00 €

Kerrostalot, teollisuus- ja toimitilat, julkiset
rakennukset ja niihin rinnastettavat

215,00 €

Pienet laajennukset

48,00 €

KVV-tarkastusmaksut sisältävät suunnitelmien tarkastamisen ja tarkastuskäynnit.

9.2

KVV-tarkastusmaksut, ei rakennuslupaa vaativat kohteet

Kiinteistö

Veroton hinta / kiinteistö

Verollinen hinta, alv
24 % / kiinteistö

190 €

235,60 €

Hintaa käytetään kohteissa, jotka eivät vaadi rakennuslupaa, mutta joissa tehdään
KVV-laitteistojen muutos- tai täydennystöitä.
Hinta sisältää suunnitelmien tarkastamisen, KVV-työnjohtajan hyväksymisen ja maksimissaan yhden tarkastuskäynnin. Lisäkäynnit veloitetaan erikseen toteutuneen mukaan.

9.3

Erinäiset muista toimenpiteistä perittävät maksut
Veroton hinta

Verollinen hinta,
alv 24 %

KVV-työnjohtajan hyväksyminen

52,50 €

65,10 €

Liitoslausunto rakennuslupaan

80,00 €

99,20 €

Pienet lausunnot

100,00 €

124,00 €

Suurehkot lausunnot

200,00 €

248,00 €

Laajat paljon aikaa vaativat lausunnot

laskutetaan toteutuneiden
kustannusten mukaan

Em. lisätään arvonlisävero 24 %, mikäli kyseessä ei ole rakennuslupaan liittyvä viranomaistoiminta.
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10. MUUT MAKSUT
10.1

Vesipostimaksut
Vedenotto vesipostista vedenajoa varten (pienin määrä 4,0 m3) 2,21 €/m3
(2,74 €/m3).

10.2

Yleiseen käyttöön tarkoitetut vesipostit
Veroton hinta / vuosi

Verollinen hinta,
alv 24 % / vuosi

Nurmijärven kunnan asukkaat

48,40 €

60,02 €

Muiden kuntien asukkaat

96,80 €

120,03 €

Kun käyttäjä käytön päätyttyä palauttaa saamansa avaimen vesilaitokselle, palautetaan käyttäjälle kertamaksuna arvonlisäverollisena 10 €.

10.3

Talousveden näytteenotto
Veroton hinta / tunti

Verollinen hinta,
alv 24 % / tunti

Näytteenotto normaalina työaika

41,00 €

50,84 €

Näytteenotto työajan ulkopuolella

normaaliin tuntihintaan
lisätään työehtosopimuksen mukaiset korvaukset

Ajokilometrit

0,44 €/km*

Jos talousveden näytteenottoa ei tehdä vesilaitoksen talousveden näytteenoton yhteydessä tai vesinäytteitä ei viedä vesilaitoksen käyttämään laboratorioon, vesinäytteiden vientiin laboratorioon kuluva työaika veloitetaan näytteenoton tuntihinnan perusteella. Ajokilometrit veloitetaan siinä tapauksessa, jos talousveden näytteenottoa
ei tehdä vesilaitoksen talousveden näytteenoton yhteydessä.
* perustuu KVTES:n matkakustannuksiin. Määräytyy voimassaolevan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

10.4

Jätevesilietteen vastaanottomaksut
Veroton hinta / m3

Verollinen hinta, alv 24 %
/ m3

Sakokaivoliete

9,82 €

12,18 €

Umpikaivoliete

4,98 €

6,17 €
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10.5

10.6

Tonttijohdon sulkemis- ja uudelleenavaamismaksu
Veroton hinta / käynti

Verollinen hinta,
alv 24 % / käynti

Tonttijohdon sulkeminen

188,00 €

233,12 €

Tonttijohdon uudelleen avaaminen

141,00 €

174,84 €

Viivästyskorko ja perimiskustannukset
Maksujen viivästymisestä peritään korkolain mukainen viivästyskorko.
Maksukehotuksen lähettämisestä peritään perintämaksua 4,00 €/maksukehotus.
Muut perimiskustannukset peritään toimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten mukaan.
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