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N:o 876

Valtiovarainministeriön päätös
vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1998
—————

Valtiovarainministeriö on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun varallisuusverolain
(1537/1992) 24 §:n 1 momentin nojalla määrännyt, että vesivoimalaitoksen ja vesivoimalai-
tosrakenteiden jälleenhankinta-arvon määräämisessä on noudatettava seuraavia perusteita: 

1 § Muiden kuin tässä päätöksessä tarkoitettu-

Soveltamisala määrätty erikseen.

Vesivoimalaitoksen, jonka kosken putous- 2 §
korkeus on vähintään kolme metriä ja jonka
teho on vähintään 500 kilowattia, ja vesivoi- Jälleenhankinta-arvo
malaitosrakenteiden jälleenhankinta-arvoa
laskettaessa otetaan huomioon voimalaitosra- Vesivoimalaitoksen jälleenhankinta-arvo
kenteiden hankinnasta johtuneet välittömät lasketaan korjaamalla 1 §:ssä tarkoitettujen
menot: rakennelmien alkuperäiset hankintakustan-

1) koneasema siihen sisältyvine patoineen;nukset ja muut kustannukset rakennuskustan-
2) ylä- ja alakanavarakenteet tai muut ko- nusindeksin kokonaisindeksilukuun 209,3

neaseman ulkopuoliset vesitiet; Jälleenhankinta-arvo on 70 prosenttia tällä
3) voimalaitosta varten tehdyt perkaukset tavoin määritetystä arvosta. Rakennuskustan-

ja pengerrykset; nusten oletetaan syntyvän tasaisesti rakenta-
4) voimalaitosta palvelevat padot; misen aikana.
5) kytkinkenttärakenteet; 
6) voimalaitoksen käyttöä ja ylläpitoa var- 3 §

ten tarvittavat tiet ja sillat; 
7) lämpö-, vesi-, ilmastointi- ja sähköasen- Keskimääräisten rakennuskustannusten

nukset; mukainen jälleenhankinta-arvo
8) voimalaitoksen tarvitsemat erilliset kaa-

peli- ja putkikanavat sekä Jos vesivoimalaitoksen alkuperäisistä ra-
9) tontin kaivuu-, paalutus-, louhinta-, ta- kennuskustannuksista ei ole luotettavaa sel-

soitus- ja pintarakennustyöt. vitystä, määritetään vesivoimalaitoksen jäl-
Vesivoimalaitoksen jälleenhankinta-arvoa leenhankinta-arvo 1 §:ssä tarkoitettujen ra-

laskettaessa otetaan huomioon myös laitok- kenteiden rakennuskustannusten summana
sen työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset, 4 §:n 1—5 kohdissa mainittuja keskimääräi-
rakennuttajan kustannukset ja rakennusaikai- siä arvoja ja taulukoita käyttäen. Jälleenhan-
set korot. kinta-arvo on 70 prosenttia tällä tavoin mää-

Vesivoimalaitoksen jälleenhankinta-arvoa ritetystä arvosta.
laskettaessa ei oteta huomioon muita kuin
vesivoimalaitosta välittömästi palvelevia ra- 4 §
kennuksia tai laitteita, ei esimerkiksi kalan-
viljelylaitoksia, toimisto-, varasto-, korjaa- Rakennuskustannusten keskimääräiset arvot
mo- tai asuinrakennuksia, turbiineja, gene-
raattoreita, patoluukkuja, nostureita, auto- 1. Tontin pintarakennustyöt
maatiolaitteita säätöä ja käyttöä varten eikä
uittolaitteita, muunto- ja kytkinlaitteita eikä Vesivoimalaitosalueen tontin pintaraken-
muita sähkön tuotantoa palvelevia koneita ja nustöiden pinta-alana on pidettävä vesivoi-
laitteita. malaitoksen maa-alueen pinta-alaa.

jen rakennusten jälleenhankinta-arvosta on
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Tontin pintarakennustöiden yksikköhinta Taulukkoa 1 käytetään sellaisten konease-
on 13 mk/m . marakennusten rakennuskustannusten laske-2

2. Kaivuumassat sesti.

Kanavien kaivuumassat määritetään kana- Taulukko 1.
van pituuden ja poikkileikkauksen perusteel-
la. Kaivuumassojen yksikköhinta on m mk

54 mk/m  ktr, kun kaivuu on vedestä, 1 000 21 103 2563

45 mk/m  ktr, kun kaivuu on kuivatyönä, 10 000 32 012 5093

 ja 50 000 80 498 073
321 mk/m  ktr, kun kysymyksessä on lou- 100 000 141 105 0303

hinta. 200 000 251 085 881

3. Vedenjuoksutusputket marakennusten rakennuskustannusten laske-

Vesivoimalaitoksen  ulkopuolella  sijaitse- teho � 8 MW. Väliarvot lasketaan suhteelli-
vien vedenjuoksutusputkien yksikkökustan- sesti.
nukset ovat

U (m) mk/jm
1,0 2 106 m mk
1,5 3 159 1 000 3 681 419
2,0 4 212 5 000 9 769 665
2,5 5 265 10 000 17 379 969
3,0 6 318 50 000 78 262 412
3,5 7 371
4,0 8 424 Jos koneasema on tehdas- tai muun sellai-
4,5 9 477 sen hallin osa, rakennuskustannukset laske-
5,0 10 530 taan vesivoimalaitoksen tehon avulla taulu-

Väliarvot lasketaan suhteellisesti.

4. Padot ja tukimuurit Teho (MW) mk

Patojen  ja  tukimuurien  yksikköhinta  on 1,0 4 754 688
2 118 mk/m , kun pato on betonia, ja 88 2,0 5 894 9283

mk/m , kun pato on maata tai louhetta. 3,0 9 310 1363

5. Koneasemat 6,0 16 143 307

Koneaseman rakennuskustannus lasketaan 8,0 20 698 754
koneaseman tilavuuden perusteella. Jos ko- 9,0 39 394 614
neaseman tilavuutta ei voida luotettavasti 10,0 40 730 226
määritellä, käytetään määritysperusteena voi- 15,0 47 408 293
malaitoksen tehoa. 20,0 54 086 360

Koneaseman tilavuus lasketaan konease- 25,0 60 764 429
man ulkomitoin. Yläpuolisten tilojen lisäksi 50,0 94 154 762
tilavuuteen lasketaan myös vesitiet. 100,0 160 935 432

miseen, joissa on pystyakselinen turpiini tai
teho � 8 MW. Väliarvot lasketaan suhteelli-

3

Taulukkoa 2 käytetään sellaisten konease-

miseen, joissa on vaaka-akselinen turpiini tai

Taulukko 2.

3

kosta 3. Väliarvot lasketaan suhteellisesti.

Taulukko 3.

0,5 3 615 826

4,0 11 587 860
5,0 13 865 584

7,0 18 421 030

150,0 227 716 099
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5 § 6 §

Muu vesivoimalaitos Voimaantulo ja soveltaminen

Jos vesivoimalaitos on sellainen, ettei sii- Tämä päätös tulee voimaan 11 päivänä
hen voida soveltaa 2—4 §:ssä olevia jälleen-joulukuuta 1998. Sitä sovelletaan vuodelta
hankinta-arvon laskentamenetelmiä, pidetään1998 toimitettavassa varallisuusverotukses-
tällaisen vesivoimalaitoksen jälleenhankinta- sa.
arvona  70  prosenttia  vastaavanlaisen vesi-
voimalaitoksen rakennuskustannuksista.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1998

Ministeri Jouko Skinnari

Neuvotteleva virkamies Erkki Laanterä


