
 
     Vesilaitos   

VELOITUSHINNAT       

        

Kulutusmaksut Hinnat sisältävät arvonlisäveron24 %       

 Vesimaksu        1,80 €/m3   

 Jätevesimaksu  2,88 €/m3   

        

Kiinteistöiltä, jotka ovat liittyneet ainoastaan yleiseen viemäriin, veloitetaan jätevesimaksua seuraavasti: 

  *  vesi ulkona (kantovesi/5 m3/as/v)   

  14,00 €/as/v   

  *  vesi sisällä (painevesi/20 m3/as/v)   

  56,00 €/as/v   

Perusmaksut Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %       
 
Perusmaksu sisältää sekä vedenhankinnan että viemäröinnin osuuden. 
  

Mittarin koko  Verollinen hinta €  Mittarin koko  Verollinen   

mm   mm  hinta €   

        

20    92,58  100/50  3471,60   

25   138,88  150/25  4166,12   

30   138,88  150/40  4166,12   

40   231,46  150/50  4166,12   

50   347,18  180  5555,06   

80   925,85  imp.20    150,29   

100 1041,58  imp.30    215,92   

125 1388,76  imp.40    376,20   

150 2314,61  imp 50  1092,30   

80/20 2466,32  imp.60  1092,30   

100/20 3471,60  imp.65  1092,30   

100/25 3471,60  imp.80  2050,67   

100/30 3471,60  imp.100  2128,14   
 
Muut 
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 % 
 
Vesimittarin lukeminen Hyvinkään Veden toimesta  65,00 €/kerta 
Vesimittarin tarkistusmaksu                        120,00 €/kerta 
Tonttiventtiilin sulkeminen                         120,00 €/kerta 
Tonttiventtiilin avaaminen                         120,00 €/kerta 
Kalustovuokrat: 
Huuhteluauto     97,60 €/h 
Kuljetustunti     25,00 €/h 
 
Uppopumppu valovirta    15,00 €/vrk 
Uppopumppu voimavirta    20,00 €/vrk 
Höyrykeitin Janne    20,00 €/h 
Höyrykeitin Höyrymestari    35,00 €/h 
Sulatusmuuntaja voimavirta   25,00 €/h 
Agregaatti SDMO 2500    20,00€/h 
Siirrettävä varavoimakone Stamford   90,00 €/h 
Muoviputken sähköhitsauskone   20,00 €/h 

 

Laitoksen hankkimien tarvikkeiden varastointi- ja yleiskuluna peritään ulkopuolisilta asiakkailta laitoksen 
maksama hinta 20 %:lla korotettuna. 
Tilatuista töistä, joita taksassa tai hinnastossa ei ole mainittu, peritään laitokselle aiheutuneet kustannukset.  
Työn maksaa tilaaja. 
Minimilaskutus: 1 työtunti + 1 kuljetustunti 
 
 
 



Yleinen tuntiveloitushinta 
 
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 % 
   

Insinööri   69,44 €/h 
Mestari, työnjohtaja, kartoittaja 60,76 €/h 
Ammattimies   53,32 €/h 
 
Edellä mainitut hinnat ovat normaalin työajan hintoja.  Työajan ulkopuolisella ajalla niihin lisätään 50-200 % 
riippuen ylityön tekoajasta.  
 
 
Kaltevan vastaanottohinnat 
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 % 
 
Sakokaivolietteen  vastaanotto  6,09 €/m³ 
Umpikaivolietteen vastaanotto  6,09 €/m³ 
Puhdistamolietteen vastaanotto: määritellään tapauskohtaisesti 
Muut    8,30 €/m³ 
 
Muut=rasvat, biojätteet, pienpuhdistamoliete, tuotehävityserät yms.  
Mikäli vastaanotettava tavara poikkeaa tavanomaisesta, sille määrätään hinta tapauskohtaisesti. 
 

 
TONTTIJOHTOJEN RAKENTAMISMAKSUT 
 
LIITTYMISMAKSUJEN LISÄKSI UUDELTA LIITTYMÄLTÄ VELOITETAAN MYÖS JO OLEMASSAOLEVIEN 
TONTTIJOHTOJEN RAKENTAMISMAKSUT TÄMÄN HINNASTON MUKAISESTI 
 
TONTTIJOHTOJEN SANEERAUSKUSTANNUKSET LASKUTETAAN TODELLISTEN KUSTANNUSTEN MUKAAN. 
 
Yleistä 
 
Katualueella tekee kaivu- ja tonttijohtoasennustyöt vesilaitos.  
Tonttialueella vesilaitos suorittaa ainoastaan vesijohdon asennuksen, kaivutyöt kuuluvat liittyjälle. 
Viemärin asennustyöt teettää liittyjä kustannuksellaan tontin rajalta eteenpäin vesilaitoksen ja 
rakennusvalvonnan hyväksymällä urakoitsijalla. 
 

Tonttijohtomaksut 
 
Vesi-, jätevesi- ja sadevesitonttijohdot laskutetaan asennustyön osalta erikseen ja maatyöt suurimman 
liitosputken mukaan seuraavassa taulukossa esitetyllä tavalla. Yli 80 mm vesijohdon asennuskustannukset sekä 
yli 250 mm viemäriasennukset laskutetaan todellisten kustannusten mukaisesti. 
 
Vesijohtoasennukset sisältävät työ- ja materiaalikustannukset runkojohdosta vesimittarille, kun matka on alle  
50 m. Yli 50 m liittymismatkat laskutetaan todellisten kustannusten mukaan. 
 
Viemäriasennukset sisältävät työ- ja materiaalikustannukset runkojohdosta tontin rajalle. 
 
Tonttijohtojen liittymiskohta sijaitsee runkojohdon ja tonttijohdon liittymiskohdassa. 
 

Tonttiviemärihinta on sama jätevedelle ja sadevedelle. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %. 
 

Tonttivesijohto, asennus +mat.  Tonttiviemärit, asennus +mat.  
Maa- ja väliaikaiset päällystystyöt  
(per kaivanto)   

halkaisija (mm) hinta (€) halkaisija (mm) hinta (€) vesijohto(mm) viemäri (mm) hinta (€) 

≤ 40 790,00 110 525,00 ≤ 40 110 1465,00 

50 870,00 160 625,00 50 160 2270,00 

63 975,00 200 775,00 63 200 3090,00 

75-80 1185,00 250 955,00 > 63 250 3830,00 

> 80 tod.kust. > 250 tod.kust.   > 250 tod.kust. 

 
          
Asfaltointi, kallion louhinta, kaapelin näytöt, jäätyneen maan rikkominen tai sulatus sekä muut erikoistyöt 
laskutetaan erikseen todellisten kustannusten mukaan. 
 
 



 
Tonttijohtojen saneerauksissa työ- ja materiaalikustannukset veloitetaan aina todellisten kustannusten mukaan. 
 
Haja-asutus alueilla tonttijohtomaksut määräytyvät aina todellisten kustannusten mukaan. 
Haja-asutus alueilla, joissa liitytään ainoastaan viemäriin, vesilaitos käy asentamassa kiinteistön omaan 
vesijohtoon vesimittarin, jonka lukeman mukaan jäteveden käyttömaksu laskutetaan. 
Vesimittarin tarvike ja asennustyöt, laskutetaan todellisten kustannusten mukaan. 
 
Esimerkkilaskelma:   
 
Uusi omakotitalo 150 m2 
Liittymismaksu  3950,00 € (alv 0 %) 
Tonttijohtokustannukset: Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 % 
tonttivesijohto asennus +mat.   790,00 €  
tonttiviemäri asennus +mat.      525,00 € 
tonttisadevesiviem.asennus +mat    525,00 € 
maa- ja väliaikaiset päällystystyöt 1465,00 € 
Yhteensä   7255,00€ 
   ======= 
Esimerkkilaskelma kuvaa tyypillisen uuden omakotitalon kustannuksia vesilaitoksen laskuttamista 
kustannuksista.  Edellä mainituista tai muista erikoistöistä laskutetaan todellisten kustannusten mukaan. 
 


