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Asiakastiedote vesimittarin vaihdosta 
 

Toivakan kunnan vesihuolto siirtyy veden etäluentaan 2021 - 2022. Etäluenta mahdollistaa reaaliaikaisen kulu-

tuksen seurannan sen mukaisen kuukausittaisen laskutuksen. Jatkossa kiinteistön omistajan ei tarvitse ilmoit-

taa kulutuslukemia.   

 

Vesimittarien vaihdot tehdään järjestyksessä asemakaava-alue, Kominoja ja Viisarimäki 2021 ja muut haja-asu-

tusalueet 2021 – 2022. Mittarinvaihdot aloitetaan elokuun 2021 puolivälissä ja niistä tiedotetaan erikseen ura-

koitsijan toimesta niitä asiakkaita, joita vaihto koskee ensimmäisessä vaiheessa.  

 

Omakotitaloissa mittari sijaitsee sisätiloissa, jonne asentajan täytyy päästä. Pyydämme teitä järjestämään sopi-

musurakoitsija Kalibro Oy:n asentajalle mahdollisuuden vaihtaa mittari, kun he ovat teihin yhteydessä.  

Rivitaloissa mittarinvaihdosta ja sen aiheuttamasta vesikatkosta ilmoitetaan asukkaille kaksi vuorokautta en-

nen mittarin vaihtoa erillisellä ilmoituksella. 

 

Asennuksia tehdään pääsääntöisesti arkisin kello 7 - 20. Työ kestää noin 30 minuuttia ja vesi katkeaa sen ai-

kana noin 15 minuutiksi. Kohteissa, joissa on niin sanottu ohituskierto, mittarinvaihto ei aiheuta vedenjakelu-

katkoa. Järjestäthän hyvissä ajoin asentajalle esteettömän pääsyn mittaritilaan. 

 

Mittarinvaihto on asiakkaalle maksuton, mutta Toivakan kunnan vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehto-

jen (voimassa 1.11.2020 alkaen), kohtien 5.2 ja 5.3 mukaan, asiakas on mm. vastuussa rakennuksen sisällä 

olevasta sulkuventtiilistä ja mittaritilan asianmukaisuudesta.  

5.2 Mittarin asentaminen 

Laitos asentaa vesimittarin kutakin vesiliittymää kohden asiakkaan osoittamaan mittaritilaan, jonka tulee 

olla sellainen, että vesimittari ei vaurioidu säänvaihtelun takia. Vesimittarin omistaa laitos, ellei toisin so-

vita. Laitos määrää vesimittareiden tyypit ja koot. Asennukseen kuuluvat työt ja tarvikkeet venttiileineen, 

liitoskappaleineen jne. maksaa liittyjä, jonka omaisuudeksi nämä jäävät. 

Laitoksen ei tarvitse asentaa mittaria huleveden laskuttamista varten, vaan laitos voi arvioida kiinteistöltä 

laitoksen viemäriin johdettavan huleveden määrän. 
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Jätevesiviemäriin liittymisen edellytyksenä on asiakkaan vedenkulutuksen mittaus. Vesilaitos asentaa liit-

tyjän kustannuksella vesimittarin kiinteistön vedenkulutuksen toteamiseksi jäteveden määrän laskutta-

mista varten myös silloin, kun kiinteistö on liitetty vain viemäriin ja ottaa vettä omasta vesilähteestä. 

5.3 Mittaritila 

Asiakas on velvollinen korvauksetta varaamaan vesimittarille viranomaisohjeiden mukaan rakennetun, 

lämpimän ja lattiakaivolla varustetun tilan. Vesimittarille voidaan kuitenkin erityisestä syystä varata sellai-

nen tila, jossa ei ole lattiakaivoa. 

Laitos ei vastaa viranomaisten ohjeiden vastaisesti rakennetussa ja kunnossapidetyssä mittaritilassa ai-

heutuvista vahingoista tai lattiakaivon puuttumisesta aiheutuvista vahingoista. 

 

Jos huomaat rakennuksessa sijaitsevan puhtaan veden sulkuventtiilin olevan epäkunnossa ja tarvitset sen uusi-

mista varten tonttisulun sulkemisen, niin otathan yhteyttä arkisin klo 7 – 15.30 vesi- ja viemärilaitoksen työnte-

kijöihin Pekka Koivunen p. 040 660 4004 tai Olli Manninen p. 040 655 5411. 

 

Mahdollinen sulkuventtiilin korjaustyö on hyvä suorittaa ennen vesimittareiden vaihtotyön alkamista eli 

tarkistathan kiinteistösi käyttövesilaitteistosi kunnon hyvissä ajoin, kiitos. 

 

Vesikatkon aiheuttama painevaihtelu saattaa irrottaa kiinteistön putkistosta sakkaa, joka voi hetkellisesti sa-

mentaa vettä. Samentumisella ei ole terveysvaikutuksia, mutta epätavallisen makuista, väristä tai hajuista 

vettä ei tule käyttää talousvetenä. Yleensä sakkaongelmat poistuvat, kun vettä juoksuttaa hetken. 

 

Lisätietoja 

- mittarinvaihdon aikataulua koskevat kysymykset: Kalibro Oy, ajanvaraus puh. 040 674 5181 

- muut asiat: tekninen johtaja Jukka Paalanen p. 040 640 2034, jukka.paalanen@toivakka.fi (lomalla 

17.7. – 8.8.2021)  
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