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Vesihuollon kustannusten korvaamiseksi Rautjärven kunnan vesihuoltolaitos perii
tässä palvelumaksuhinnastossa mainittuja maksuja. Verokannan muutokset
siirtyvät maksuihin ilman hinnaston tarkistamista.
1§
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 lisä- ja erillisvesimittareiden tarkistamisesta. Maksu määrätään
tarkistuskertaa kohti.
Mittarin koko
(DN)

-20
25-32
40
50
65
80

Tarkistusmaksu
euroa/kerta
alv 0 %
alv 24 %
98,37
102,88
108,83
114,77
131,16
204,19

121,98
127,57
134,95
142,31
162,64
253,20

2§
Vesimittarin luentamaksu
Asiakas toimittaa laitokselle laskutusta varten tarvittavat lukematiedot laitoksen
määrääminä aikoina. Vesimittarin luentamaksu peritään laitoksen suorittamasta
luennasta, jos asiakas ei ole toimittanut mittarin lukemaa laitokselle määräajassa.
Lisäksi luentamaksu voidaan periä, jos laitos lukee mittarin asiakkaan pyynnöstä.
Luentamaksu
euroa/kerta
alv 0 %
alv 24 %
Mittarin luenta

19,41

Laitos suorittaa mittariluennan joka kolmas vuosi ilman korvausta.

24,07

3§
Tonttijohtojen rakentamismaksut
Laitos perii suorittamastaan tonttijohtojen rakentamisesta, kunnossapidosta,
uudelleen rakentamisesta ja edellä mainittuihin maanrakennustöistä tonttijohtojen
rakentamismaksuja. Laitoksen ja liittyjän vastuut tonttijohtojen rakentamisesta
sovitaan laitoksen ja asiakkaan välisessä liittymissopimuksessa. Tonttijohtojen
rakentamisessa noudatetaan samoja periaatteita kuin muissakin asiakkaan
tilaamissa töissä seuraavasti:
 laitoksen toimittamien tarvikkeiden varastohintaan lisätään hankinta- ja
varastointikustannuksia 10 %,
 laitoksen suorittamista töistä ja toimenpiteistä laskutetaan työntekijöille
maksetut palkat sekä lakisääteisten sosiaalikustannusten ja yleiskustannusten
osuutena 70 % maksettujen palkkojen suuruudesta,
 jouduttaessa käyttämään ulkopuolista asennuspalvelua veloitetaan tilaajalta
maksettujen laskujen lisäksi yleiskustannuksina 10 % laskutuksesta,
konevuokrat veloitetaan tilaajalta maksettujen laskujen mukaan.
4§
Venttiilin sulkeminen ja avaaminen
Vesihuoltolaitoksen suorittamasta venttiilin sulkemisesta ja avaamisesta veloitetaan maksu. Venttiilin avaaminen ja sulkeminen voi tapahtua asiakkaan pyynnöstä tai laitoksen aloitteesta esim. vesihuollon yleisissä toimitusehdoissa tarkemmin säännellyissä tilanteissa.
Sulkeminen ja avaaminen
euroa/toimenpide
alv 0 %
alv 24 %
Sulkeminen
Avaaminen

37,31
37,31

46,26
46,26

5§
Kiinteistön kvv-laitteiden ja niitä koskevien suunnitelmien tarkastaminen
Laitoksen suorittamasta, muusta kuin rakennusvalvontaan kuuluvasta, kiinteistön
kvv-laitteiden ja niitä koskevien suunnitelmien tarkistamisesta peritään maksua.
Kvv-laitteistot on tarkemmin määritelty laitoksen yleisissä toimitusehdoissa.

Laitoksen suorittamista tarkastuksista peritään tarkastusmaksuja kiinteistön tyypin
ja koon mukaan seuraavasti:
Suunnitelmien tarkastus
euroa/toimenpide
alv 0 %
alv 24 %
Tarkastuskäynti < 1 h
Muu käynti > 1 h
Suunn. tarkastus < 250 m2
Suunn. tarkastus 250-500 m2
Suunn. tarkastus > 500 m2

45,46
45,46/h
90,93
181,85
272,79

56,37
56,37/h
112,75
225,49
338,26

6§
Sako- ja umpikaivolietteiden käsittely
Laitoksen vastaanottamasta ja käsittelemästä sako- ja umpikaivolietteistä peritään
käsittelymaksua seuraavasti:
Lietteiden käsittely
euroa/m3
alv 0 %
alv 24 %
Sakokaivoliete
Umpikaivoliete

7,20
2,35

8,93
2,91

7§
Asiakkaan tilaamat työt
Sovelletaan pykälää 3.
8§
Viivästyskorko ja perimiskulut
Viivästyskorko on kulloinkin voimassaoleva korkolain mukainen korko
(1.7.2014 7,5 %). Perimiskustannuksina veloitetaan 5,00 euroa jokaisesta
maksukehotuksesta. Muut perimiskustannukset peritään laitokselle
perimistoimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten mukaan.

