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RAUTALAMMIN KUNTA 

Tekninen osasto 

Vesihuoltolaitos    

 

 

 

 

VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUMAKSUT 
 
Hyväksytty:  Tekninen lautakunta  15.4.2021  §  21 

         

 

Voimaantulopäivä  1.7.2021 

 

Rautalammin kunnan vesihuoltolaitos perii vesihuollon kustannusten korvaamiseksi tässä 

hinnastossa sanottuja maksuja.  Verokannan muutokset siirtyvät maksuihin ilman hinnaston 

tarkistamista. 

 

1. Lisävesimittarimaksu 

 

Perusmaksuun sisältyvän vesimittarin lisäksi laitoksen omistaman erillisen 

vesimittarin ja siihen liittyvän laitoksen omistaman laitteiston käytöstä perittävän 

lisävesimittarimaksun määräämisen perusteena on lisämittarin tyyppi ja koko.  

Lisävesimittarin vuotuiset yksikköhinnat ovat: 

 

Mittarikoko vuosimaksu, alv 0% vuosimaksu, alv 24 % 

3-5 / pieni mittari 40,00 € 49,60 € 

7-10 / iso mittari 65,00 € 80,60 € 

 

 

2. Vesimittarin tarkistusmaksu 

 

Vesimittarin tarkistusmaksu peritään vesihuoltolaitoksen suorittamasta vesimittarin 

näyttämän tarkistamisesta, jos tarkistus tapahtuu liittyjän pyynnöstä ja todettu virhe on 

pienempi kuin yleisissä toimitusehdoissa on määritelty.  Tarkistusmaksu peritään 

myös  lisävesimittareiden tarkistamisesta. 

 

Maksu määrärään tarkistuskertaa kohti.  Tarkistusmaksun suuruus on: 

 

Mittarikoko vuosimaksu, alv 0% vuosimaksu, alv 24 % 

3-5 / pieni mittari 150,00 € 186,00 € 

7-10 / iso mittari 170,00 € 210,80 € 
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3. Vesimittarin luentamaksu 

 

Asiakas toimittaa laitokselle laskutusta varten tarvittavat tiedot laitoksen määrääminä 

aikoina, vesimittarin lukematiedot vähintään kerran vuodessa. Vesimittarin 

luentamaksu peritään laitoksen suorittamasta luennasta, jos asiakas ei ole toimittanut 

mittarin lukemaa laitokselle määräajassa. Luentamaksu peritään myös silloin kun  

laitos lukee mittarin asiakkaan pyynnöstä. 

 

Vesimittarin luentamaksu €/kerta 58,00 € (alv 0%)     71,92  € (alv 24%) 

 

 

4. Liitostyömaksut 

 

 Liittymismaksu sisältää tonttijohdon kytkemisen verkostoon. 

 

5. Tonttijohdon rakentamismaksut 

 

Laitos toimittaa vesi- ja viemärijohdot tontin rajalle, ellei muuta sovita.  Tonttijohdon 

rakentamisesta tai rakennuttamisesta kiinteistön omistaja vastaa itse. 

  

 

6. Venttiilin sulkeminen ja avaaminen 

 

Venttiilin avaaminen ja sulkeminen voi tapahtua asiakkaan pyynnöstä tai laitoksen 

aloittaessa esim. vesihuollon yleisissä toimitusehdoissa tarkemmin säännellyissä 

tilanteissa.  

 

Venttiilin avaus- ja sulkemismaksu €/kerta 
120,00 €  (alv 0%)   148,80 € (alv 

24%) 

 

 

 

7. Sakokaivo- ja umpisäiliölietteiden käsittelymaksu 

 

Laitoksen vastaanottamasta ja käsittelemästä sakokaivo- ja umpisäiliölietteistä 

peritään käsittelymaksua. Voimassa olevat Savo-Pielisen jätelautakunnan päättämät 

sako- ja umpikaivolietteen käsittelytaksat ovat: 

 

Maksulaji Maksu €/³, alv 0% Maksu €/³, alv 24% 

Sakokaivoliete 14,15 17,55 

Umpikaivoliete   4,52   5,60 
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8. Valvontakäyntimaksut ja asentajien työtuntihinta 

  

Sopimukseen perustuva osuuskuntien tms. vedenottamoille suoritettu valvontakäynti. 

Valvontakäyntimaksu on laitosmiehen palkka sosiaalikuluineen. 

  

Valvontakäyntimaksu     58,00 €/h (alv 0%),  71,92 € (alv 24%) 

 

 

9. Palvelumaksujen arvonlisävero 

 

Palvelumaksuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. 

 

 

10. Viivästyskorko 

 

Viivästyskorko on kulloinkin voimassa oleva korkolain mukainen viivästyskorko.  

 

 

Tämä palvelumaksuhinnasto kumoaa teknisen lautakunnan 27.8.2015vahvistaman 

palvelumaksujen taksan. 

 ----------------------------------------------- 


