
RAUTALAMMIN KUNTA               VESIHUOLTOLAITOS 3.9.2021

Tekninen osasto, Kuopiontie 11, 77700 RAUTALAMPI 

Sähköposti: vesilaitos@rautalampi.fi puh:  040 164 2000 (vaihde)

VESIHUOLTOLAITOKSEN KÄYTTÖMAKSUSOPIMUS

Kiinteistön omist/Vuokranantaja

Osoite, puhelin, sähköposti

Yhteystiedot vuokralaiset

Nimi ,  hetu

puhelin nro,  sähköpostios

Nimi ,  hetu

puhelin nro, sähköpostios

Kiinteistötunnus 686-

Kiinteistön lähiosoite

Vuokrasopimus voimassa alkaen
pvm

Todistavat

Sitoudumme noudattamaan vesihuoltolaitoksen käyttömaksuehtoja.

Todistavat

Lukema pvm Henkilöitä, kpl

Lisätietoja

Laitoksen hyväksyntä

Pvm ja allekirjoitus

Lisätietoja saa tekniseltä osastolta, puh. 040- 5936 344 tai 040- 5936 335

Tai sähköpostilla  vesilaitos@ rautalampi.fi

Vuokralainen/vuokralaiset sitoutuvat tällä sopimuksella suorittamaan kiinteistön hallinta-ajaltaan kiinteistön 

vedenkäytöstä aiheutuvat vesihuoltolaitoksen perus- ja käyttömaksut sekä ilmoittamaan laskutukseen vaikuttavista 

asiakas- ja laskutustiedoissa tapahtuneista muutoksista, esim. asukasmäärän lisäys/vähennys.   Pois muuton johdosta 

vuokralaisen/vuokralaisten tulee ilmoittaa vesimittarin lukema muuttopäivältä loppulaskutusta varten. Tiedot tulee 

ilmoittaa osoiteeseen vesilaitos@rautalampi.fi.

Vesimittaritiedot vuokrasopimuksen 

alkaessa  sekä veden käyttäjien määrä

Liittymissopimuksen- /Kulutuspisteen 

nro

Päivämäärä ja vuokranantajan 

allekirjoitus

Päivämäärä ja vuokralaisen 

allekirjoitukset

Rautalammin kunnan vesihuoltolaitos

Vesimittarin numero Mittarilukema muotoa 00000

Asiakastietoja käytetään vesilaskutuksen asiakasrekisterin ylläpidossa, vesilaskutuksessa, perinnässä  sekä vedentoimitushäiriöiden 

ilmoitusjärjestelmässä (tekstiviesti).

Vuokralainen/vuokranantaja sitoutuu vuokrasuhteen päättyessä lukemaan vesimittarin ja ilmoittamaan lukeman vuokralaisen 

loppulaskun tekemistä varten tekniseen toimistoon. Ilmoitus tulee tehdä sähköpostitse tai toimittamalla muu kirjallinen ilmoitus.

Molempien osapuolien tulee täyttää ja allekirjoittaa lomake jonka jälkeen se palautetaan kunnanviraston tekniseen toimistoon 

asiakkaan liittämiseeksi laskutukseen.



RAUTALAMMIN KUNTA 
Vesihuoltolaitos  TIEDOTE  1/2019  täydennys 16.1.2020 

 
Vesihuoltolaitoksen käyttömaksut 1.6.2019 alkaen 
Kunnanvaltuusto on päätöksellään 9.4.2019 § 26 vahvistanut vesihuoltolaitoksen puhtaan 
veden ja jäteveden käyttömaksut sekä perusmaksujen hinnat. 
 

 
Vesihuoltolaitoksen perusmaksut; 

Pieni mittari / €/vuosi  
Vesilaitos  veroton 50,00 €,  verollinen  62 €/vuosi 
Viemärilaitos    veroton 50,00 €,   verollinen  62 €/vuosi  
 
Iso mittari, €/vuosi 
Vesilaitos  veroton 83,00 €,  verollinen 102,92 €/vuosi 
Viemärilaitos    veroton  83,00 €,  verollinen 102,92 €/vuosi 

Vesilaskutuksen laskutusjaksot pysyvät ennallaan. Vesilaskutus tehdään neljä kertaa vuodessa alla 
olevan jaksotuksen mukaisesti.   

Laskutusjaksot  Laskutustyyppi Laskutusjakson eräpäivä 

1.1.-31.3. arviolasku 30.4. 

1.4.-30.6. arviolasku 31.7. 

1.7.-30.9.  *) tasauslasku  31.10. 

1.10.-31.12. arviolasku 31.1. 

 

*) Vesimittareiden lukemakortit postitetaan kuluttajille heinäkuun loppupuolella. 
Paperisen lukemailmoituksen voi palauttaa postitse tai toimittamalla ilmoituskortin lukuosan 
kunnanviraston tekniseen toimistoon.  
Lukemailmoitus suositellaan tehtäväksi lukemailmoituksessa annettuun ajankohtaan mennessä 
ensisijaisesti /mahdollisuuden mukaan kunnan nettisivulla www.rautalampi.fi.  Tästä ohjeet 
nettisivulla sekä lukemailmoituksessa tai sen mukana tulleessa tiedotteessa. 
Lukemailmoituksen voi tehdä sähköpostitse vain osoitteeseen vesilaitos(at)rautalampi.fi, tämä 
osoite on käytössä teknisellä osastolla. Mikäli kulutuspaikan laskutus tapahtuu vain kerran 
vuodessa, laskutusjakson pituus säilyy ennallaan ja laskutus suoritetaan tasauslaskutusjaksolla. 
 
Vaihda paperinen vesilasku E-laskuun verkkopankissasi. Vaihtoon voit käyttää viimeksi 
suorittamasi vesilaskun tietoja. 
 
TEKNINEN OSASTO 
Osoite Rautalammin kunta, Vesihuoltolaitos, Kuopiontie 11,  77700 Rautalampi 
Sähköposti Vesilaitos(at)rautalampi.fi 
Puhelin Tekninen johtaja     0400 784 570 
 Tekninen toimisto   040 5936 344 tai 040 5936 335  

Vesihuoltolaitoksen  
toiminta-alue  

Kirkonkylän ja 
Kerkonkosken 
vesihuoltoalue 

1.6.2019 
veroton 

Kirkonkylän ja 
Kerkonkosken 
vesihuoltoalue 

1.6.2019 
sis alv 24% 

Saikarin 
vesihuoltoalue 

1.6.2019 
veroton 

Saikarin 
vesihuoltoalue 

1.6.2019 
sis alv 24% 

Vesimaksu          1,71€/m3 2,12 €/m3 2,29 €/m3 2,86 €/m3 
Jätevesimaksu          2,82 €/m3 3,50 €/m3 - - 

Yhteensä          4,53 €/m3 5,62 €/m3 2,29 €/m3 2,86 €/ m3 

http://www.rautalampi.fi/
http://www.rautalampi.fi/
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