
 

 
ASUKASLASKUTUSHINNASTO 

17.11.2021 

 

Asukas on velvollinen korvaamaan Orimattilan Asunnoille kaiken vahingon, mikä asunnolle, 
varastolle, omille piha- ja kulkuväylille tai yleisille tiloille aiheutuu hänen itsensä, kotiväkensä, 
lemmikkiensä tai vieraidensa tuottamuksesta, pois lukien asunnon tavanomaisesta kulumisesta 
aiheutuneet jäljet. 

Tavanomaista kulumista on asunnon ikääntymiseen liittyvät jäljet, jotka eivät ole aiheutuneet 
asunnon ja muiden tilojen kunnossapidon ja siivouksen laiminlyönnistä, lemmikkien toimesta ja 
vahingonteoista. 

Asukas on vastuussa vuokraamiensa tilojen (asunto, varasto, piha, kulkuväylät ym.) siivoamisesta 
poismuuton yhteydessä. Asunnon kunto tarkastetaan viimeistään siinä vaiheessa, kun asukas 
muuttaa pois asunnosta ja aiheutuneet kulut laskutetaan asukkaalta kulloinkin voimassa olevan 
Asukaslaskutushinnaston mukaisesti. 

Hinnasto vastaa keskimääräisiä kustannuksia ja vuokranantaja pidättää itselleen oikeuden 
hinnanmuutoksiin. Hinnat sisältävät alv:n. 

 

Avaimet ja lukitus   
Lukoston sarjoitus iLOQ avain 200 € 
Lukoston sarjoitus Exec tai Sento toteutuneiden kustannusten 

mukaan, minimiveloitus 260 € 

Lukoston uudelleen sarjoitus Classic toteutuneiden kustannusten 
mukaan 

Lisäavain iLOQ 35 € 
Kadonnut iLOQ avain 50 € 
Lisäavain Exec tai Sento 45 € 
Lisäavain classic 22 € 
Autopaikan avain 15 € 

 

Siivous ja tyhjennys   
Huoneiston siivous työmäärän mukaan 50 €/h/toteutuneiden kustannusten 

mukaan 



Yksittäisen kalusteen poisvienti (esim. 
pyykin-, astianpesukone) 

60 €/kpl + kuljetus- ja 
kierrätysmaksut 

Huoneiston tyhjennys  60 €/h/toteutuneiden kustannusten 
mukaan 

Piha-alueille, yleisille alueille, jätekatokseen tai 
irtaimistovarastoon jätetyn tavaran poisvienti 

toteutuneen hinnan mukaan, 
vähintään 130 € 

 

Erillis-/kohdesiivous/-pesu   
Lieden, jääkaapin, liesituulettimen tai 
lattiakaivon erillispesu, pakastimen sulatus 

50 € 

Liesituulettimen kotelo 50 € 
Poistoilmaventtiilin puhdistus €/kpl 35 € 
Ikkunoiden erillispesu 100 € 
Kylpyhuoneen erillispesu 80 € 

 

Huoneistokorjaukset   
Korjaus ja remontointityöt (+ tarvikkeet 
laskun mukaisesti) 

60 €/h, minimiveloitus 60 € 

Seinien isojen reikien paikkaus 59 €/kpl 
Tupakoinnista aiheutuneet remontti-, siivous- 
ja otsonointikustannukset 

erillisen laskun mukaan 

Välioven vaihto 200 € 
Välioven ja karmin vaihto erillisen laskun mukaan 
Kiintokalusteet erillisen laskun mukaan 
Kattovalaisinrasia asennettuna 85 € 
Sähköpistorasia asennettuna 85 € 
Valokatkaisija asennettuna 85 € 
Vikavirrallinen pistorasia asennettuna 170 € 
Ovikello asennettuna 80 € 
Palovaroitin  20 € + asennus 48 € 
Jätevaunusetti 44 € + asennus 48 € 

 

LVIS-laitteet asennettuina   
WC-istuin 650 € 
WC-istuimen kannen uusiminen 60 € 
Käsienpesuallas/lavuaari 300 € 
Patteritermostaatti asennettuna 100 € 
Käsisuihku 20 € + asennus 48 € 
Suihkuletku 15 € + asennus 48 € 
Suihkusetti 67 € + asennus 48 € 
Likapyykkikori 60 € 
Astianpesukoneen tulppaukset (tulo- ja poistovesi) 50 € 
Pyykinpesukoneen vedenottoletkun muunnoskappale 20 € 



Pyykinpesukoneen poistoputken tulppa 10 € 
Kadonnut pesualtaan tulppa 20 € 

 

Varusteet asennettuna   
Peilikaapin ovi 80 € 
Peilikaappi 345 € 
Eteisnaulakko 190 € 
Kalusteovi 190 € 
Keittiön laatikoston etulevy 120 € 
Astianpesukoneen kaapin takaisinasennus (työosuus) 80 € 

 

Kodinkoneet   
Liesi (keraaminen) 334 € - 477 € 
Jääpakastinkaappi 369 € 
Jenkkikaappi 202 € 
Liesituuletin/kupu 296 € 
Jääkaapin ovilokero, vihanneslaatikko, pakastimen 
korilevy 

80 € 

Uunin ritilä/pelti 50 € 
 

Laskutuslisä, lisätään laskuille 10 € 
Muut työt tuntiveloituksen ja tarvikkeet erillisen laskun 
mukaan   

 


