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PALVELUHINNASTO, 1.1.2019 alkaen 

Kustannusten kattamiseksi yhtiö perii tuottamistaan palveluista erillisiä maksuja.  

Liittämiskustannukset 

Kiinteistön halutessa liittyä vesi- ja viemäriverkostoon, tulee kiinteistön omistajan tai hänen edustajansa 

ottaa yhteys yhtiöön tai Raision kaupungin rakennusvalvontaan hankkiakseen tarvittavat tiedot 

vaadittavista suunnitelmista, toimitusehdoista, maksuista ja taksoista, suoritettavista tarkastuksista sekä 

muusta liittymistekniikasta. 

Verkostoon liittyneestä kiinteistöstä tai laitoksesta käytetään asiaan liittyvissä asiapapereissa nimitystä 

”asiakas”. Ensimmäisessä vaiheessa tulee asiakkaaksi aikovan ottaa selvyys liittymismahdollisuuksista ja 

pyytää tätä tarkoitusta varten ote Raision Veden vesihuoltokartasta. Kun asiakkaaksi aikova on todennut 

liittymisen mahdolliseksi, tulee hänen teettää kustannuksellaan vesi- ja viemärisuunnitelma ja toimittaa se 

käsiteltäväksi Raision kaupungin lvi-tarkastajalle. Sopimus liittymisestä toimitetaan yhtiön puolesta 

asiakkaalle. 

Yhtiö hankkii ja asentaa kiinteistön vesijohdon vesimittarille saakka laskuttaen tontille tulevan osuuden 

asiakkaalta. Asiakas vastaa itse jätevesi- ja hulevesiviemärin ns. tonttijohdoista. Asiakkaan tulee suorittaa 

tarpeelliset kaivu- ja louhintatyöt tontilla, tasoittaa ja tiivistää kaivannon pohja kivettömällä 

soralla/murskeella, peittää johdot (~20 cm ympärillä) ja täyttää kaivanto kustannuksellaan. Routaeristys on 

asennettava, mikäli riittävää peittosyvyyttä ei saavuteta. Kaivutyössä on noudatettava muiden mahdollisten 

määräysten ja ohjeiden lisäksi työsuojeluviranomaisten säädöksiä. Kaivanto on tarvittaessa tuettava. 

Liitostyön vesi- ja viemärijohtoon katualueella suorittaa yhtiö kustannuksellaan. Liitostyö on tilattava 3 

viikkoa ennen aiottua suorituspäivää. Liittymissopimus tulee olla allekirjoitettuna ja palautettuna ennen 

liitostyön tilaamista. 

Liittämistyön kustannus omakotitalossa 

OKT, vesimittarin ja tonttijohdon ensiasennus 

Tonttijohdon asennus asemakaava-alueella, vesimittarin koko DN 20, vesimittari sekä kuljetus, tarvikkeet ja 

normaali asentajien työpanos. Kustannukset yhteensä 560 € (sis. alv 24%). 

Vesimittarin vaihto 

Yhtiö vastaa vesimittarin vaihtamisesta. Mikäli mittarin vaihto ei onnistu asiakkaasta johtuvista syistä 

tavanomaisessa työajassa tai vaihdossa täytyy vaihtaa osia, peritään aiheutuneet lisäkustannukset 

asiakkaalta.  

Vesimittarin tarkastus 

Asiakkaan pyynnöstä tehdystä vesimittarin tarkastuksesta ei veloiteta mikäli tarkastuksessa löytyy 

mittarivirhe. Muutoin tarkastuksesta aiheutuneet kulut peritään asiakkaalta. Asiakkaalle toimitetaan 

tarkastusraportti. 
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Vesimittarin luentamaksu 

Asiakas toimittaa yhtiölle laskutusta varten vesimittarin tiedot pyydettyinä aikoina. Mikäli asiakas ei 

määräajassa toimita lukemaa, peritään yhtiön suorittamasta luennasta erillinen 100 euron (sis. alv 24%) 

suuruinen maksu. 

Vesimittarin poisto  

Vain yhtiöllä on oikeus poistaa vesimittari. Työstä peritään 100 euron (sis. alv 24%) suuruinen maksu. 

Tonttiventtiilin sulkeminen tai avaaminen 

Vain yhtiöllä on oikeus avata tai sulkea tonttiventtiili. Työaikana (arkisin klo 8-15) tehdystä työstä peritään 

100 euron (sis. alv 24%) suuruinen maksu joka kerta. 

Työajan ulkopuolella peritään 180 €:n suuruinen maksu, sis alv 24%. 

Sprinklerjärjestelmien käyttömaksut 

Toistaiseksi sprinklerjärjestelmille ei ole määritelty erillistä käyttömaksua. Järjestelmien suunnittelusta ja 

toteutuksesta sekä kunnossapidosta vastaa kiinteistön omistaja kustannuksellaan. Suunnitelmat tulee 

toimittaa rakennusvalvontaan arkistoitavaksi. 

Muut palvelut 

Muista palveluista veloitetaan toteutuneitten kustannusten mukaisesti, tuntihinta on 50 €/h (sis alv 24%), 

käytetyt materiaalit ja tarvikkeet veloitetaan erikseen.  

Paperiset laskut 

Paperisten laskujen lähettämisestä peritään 3,70 €/lasku (sis. alv 24% ) palvelumaksu. 

Viivästyskorko ja perintäkustannukset 

Viivästyskorko on kulloinkin voimassaolevan korkolain mukainen korko. Perimiskustannuksina veloitetaan 5 

€ ( + alv 24%) ensimmäisestä maksukehotuksesta. Mahdollisesta sulkemisilmoituksen toimittamisesta 

perittävä maksu on 5 € (+ alv 24%). 
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