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Tämä hinnasto koskee Rautavaaran vesihuoltolaitoksen tarjoamia 

erikseen tilattavia palveluita.  

 

Perittävät maksut ovat kertaluonteisia. Niitä peritään palvelujen 

tuottamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. 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 (+/- 5 %). Tarkistusmaksu peritään myös 

lisävesimittareiden tarkistamisesta. 

 

Maksu määrärään tarkistuskertaa kohti. Tarkistusmaksun suuruus on: 

 

Mittarikoko kertamaksu, alv 0% kertamaksu, alv 24 % 

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

7-10 / iso mittari 170,00 € 210,80 € 

 
 

 

 



3. Vesimittarin vaihto 
 

Mittarin vaihtotyö normaalin työajan sisällä veloitetaan ao. taulukon 

mukaisesti.  

 

Normaalin työajan ulkopuolella tapahtuva mittarinvaihto 

asiakkaasta johtuvasta syystä laskutetaan kuitenkin aina 

toteutuneiden kustannuksien mukaisesti. 

 

Mittarin vaihtaminen siitä syystä, että mittari rikkoutuu (esim. 

jäätyminen) asiakkaasta johtuvasta syystä, peritään kaikissa 

tapauksissa mittarin vaihtomaksu mittarin iästä huolimatta. 

 

Mittarin vaihtamisesta johtuvat kustannukset, jos mittari vikaantuu 

asukkaasta riippumattomasta syystä,, kuuluu vesihuoltolaitokselle. 
 

Mittarikoko kertamaksu, alv 0% kertamaksu, alv 24 % 

3-5 / pieni mittari 200,00 € 248,00 € 

7-10 / iso mittari 230,00 € 285,20 € 

 

4. 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. 

 

 

 

5. Liitostyömaksut ja tonttijohdon rakentamismaksut 
 

Liittymismaksu sisältää tonttijohdon kytkemisen verkostoon. 

 

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

Tonttijohdon rakentamisesta tai rakennuttamisesta kiinteistön omistaja 

vastaa itse. 

 

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



Vesihuoltolaitokselle kuuluu vesimittarin asennuskustannukset liittymisen 

yhteydessä. 

 

6. Venttiilin sulkeminen ja avaaminen 
 

Vesihuoltopalvelu voidaan väliaikaisesti keskeyttää asiakkaan 

kirjallisesta pyynnöstä esimerkiksi, kun kiinteistö on tyhjillään tai loma-

asunnot talvisin. Keskeytyksen ajalta peritään perusmaksu. Venttiilin 

sulkemisesta ja avaamisesta peritään tämän hinnaston mukainen 

maksu. 

 

Maksulaji Maksu €/kerta, alv 0% Maksu €/krt, alv 24% 

Venttiilin avaus 55,00 68,20 

Venttiilin sulkeminen   55,00   68,20 

 

 

7. Tuntiveloitushinnat  
 

Tuntiveloitushintoja käytetään tuntiveloitusperusteisissa palveluissa sekä 

sellaisissa erikseen tilattavissa palveluissa, mitä ei tässä 

palveluhinnastossa ole mainittu. 

 

Tuntilaskutus alkaa siitä, kun työ otetaan hoidettavaksi tukikohdassa. 

Suurin osa töistä on turvallisuuden takaamiseksi tehtävä työpareina. 

 

Normaali työaika on arkisin klo 7-16, ylityö 100% on ma-pe klo 16 alkaen 

sekä lauantaisin ja ylityö 200% on sunnuntait ja arkipyhät klo 00-24.  

 

 

 

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

Asentaja 40,00 49,60 

Työnjohtaja 50,00 62,00 

Toimistotyö 40,00 49,60 



 

8. Palvelumaksujen arvonlisävero 
 

Palvelumaksuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. 

 

9. Viivästyskorko 
 

Viivästyskorko on kulloinkin voimassa oleva korkolain mukainen 

viivästyskorko. 

 

 

Tämä hinnasto on elinvoimalautakunnan 6.9.2022 pidetyn 

kokouksen § 51 mukaan voimassa toistaiseksi alkaen 1.12.2022. 


