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Vesihuollon kustannusten kattamiseksi Kirkkonummen kunnan vesihuoltolaitos perii
tämän palvelumaksuhinnaston mukaisia maksuja tilattavissa olevista palveluista.
Verokannan muutokset siirtyvät maksuihin ilman hinnaston tarkastamista.

1. Tonttijohtojen liitostyömaksut

1.1 Vesijohtoliitos
€ (sis. alv. 24 %)
Sisältää
vesijohdon
asennustyöt:
liitoksen
runkojohtoon, tonttiventtiilin, vesimittarin venttiilit,
vesimittarin asennuksen, sekä muut pientarvikkeet:
Ø 32 mm/40 mm
983,54
Ø 50 mm/63 mm
1 295,11
Jälkikäteen toimitettava vesimittari
123,29
1.2 Viettoviemäriliitos
Sisältää tarkastuskaivon sekä tontille rakennetut
putket (veloitetaan kiinteistöiltä joille on rakennettu
putket tontille):
Ø 110 mm
200,00
Ø 160 mm
300,00
Ø 200 mm
350,00
1.3 Sadevesiviemäriliitos
Sisältää tarkastuskaivon sekä tontille rakennetut
putket (veloitetaan kiinteistöiltä joille on rakennettu
putket tontille):
Ø 160 mm
300,00
Ø 200 mm
350,00
Ø 250 mm
400,00
1.4 Maatyömaksu
Sisältää yleisellä alueella tehdyt maatyöt, silloin kun
laitos on rakentanut tonttijohtoliittymät laitoksen
verkoston rakentamisen yhteydessä. Maksu sisältää
1-3 johtoa (vesijohto, jätevesi- ja hulevesiviemäri).
Maatyömaksu
800,00
1.5 Tonttijohtojen saneeraus
Tonttijohtojen uusimistöissä yleisellä alueella runkojohtojen saneeraustyön
yhteydessä noudatetaan kohtien 1.1–1.4 maksuja kolmellakymmenellä (30)
prosentilla alennettuna. Alennetusta hinnasta veloitetaan vesihuoltolaitoksen yleisten
toimitusehtojen mukainen kustannusjako-osuus.
1.6 Sadevesiviemäriliitos alueilla, joilla avo-ojat poistetaan
Jos
asemakaava-alueen
kuivatusjärjestelmä
muutetaan
avo-ojista
sadevesiviemäreiksi, peritään tonttisadevesiviemärin liitoksen rakentamisesta kohdan
1.3 mukainen maksu niiltä kiinteistöiltä, jotka liittävät tontin hulevedet ja
salaojavedet huleveden runkoviemäriin laitoksen verkoston rakentamisen
yhteydessä. Jos liittäminen tehdään myöhemmin, veloitetaan lisäksi kohdan 1.4
maatyömaksu. Sisältää tarkastuskaivon sekä rungosta tontille rakennetut putket.

Postiosoite: PL 20, 02401 KIRKKONUMMI
Puhelin: (09) * 296 71

Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02401 Kirkkonummi
Fax: (09) 2967 2636

3

2. Vesimittarin tarkastus- ja vaihtomaksut

Vesimittarin tarkistusmaksu peritään vesihuoltolaitoksen suorittamasta vesimittarin
näyttämän tarkistamisesta, jos tarkistus tapahtuu liittyjän pyynnöstä ja todettu virhe
on pienempi kuin yleisissä toimitusehdoissa on määritetty. Maksu määrätään
tarkistuskertaa kohti.
Asiakkaan vesimittari vaihdetaan vesihuoltolaitoksen uusimisaikataulun mukaisesti
ilman erillistä veloitusta. Asiakkaan toivoma, vaihtovälin ulkopuolinen vesimittarin
vaihto veloitetaan erikseen, jos mittarin ikä on alle 10 vuotta.
2.1
Tarkistusja
vaihtomaksu,
mittarikoko
– 19 m3/h (yleisimmin käytetty), työaikana
79 m3/h, työaikana
150 m3/h, työaikana
Työajan ulkopuolella hintaan lisätään 79,92
159,80 €.
2.2
Lisäveloitus
lukemansiirrolla
varustetusta
vesimittarista
(impulssimittari)
– 19 m3/h (yleisimmin käytetty)
79-150 m3/h

€/tarkastuskerta tai vaihto, sis. alv
24 %
156,05
195,99
235,93
€ ja sunnuntaisin tai muina pyhäpäivinä
€/mittari, sis. alv 24 %
80,60
laskutetaan todelliset kustannukset

3. Vesimittarin luentamaksu

Asiakas toimittaa laitokselle laskutusta varten tarvittavat lukematiedot laitoksen
määrääminä aikoina. Vesimittarin luentamaksu peritään laitoksen suorittamasta
luennasta, jos asiakas ei ole toimittanut mittarin lukemaa laitokselle määräajassa.
Lisäksi luentamaksu voidaan periä, jos laitos lukee mittarin asiakkaan pyynnöstä.
Vesimittarin luentamaksun yksikköhinnat ovat:
Normaali luentamaksu
Kaivossa sijaitseva vesimittari

31,38 €/luenta, sis. alv 24 %
46,96 €/luenta, sis. alv 24 %

4. Liittymän sulku- ja avausmaksu

Vesihuoltolaitoksen suorittamasta venttiilin sulkemisesta ja avaamisesta peritään
maksu. Venttiilin avaaminen ja sulkeminen voi tapahtua asiakkaan pyynnöstä tai
laitoksen aloitteesta esim. vesihuollon yleisissä toimitusehdoissa tarkemmin
säännellyissä tilanteissa.
Venttiilin sulku/avaus

128,66 €/kerta, sis. alv 24 %

5. Sakokaivo- ja umpisäiliölietteiden vastaanotto

Laitoksen vastaanottamasta ja käsittelemästä sakokaivo- ja umpisäiliölietteistä
peritään käsittelymaksua.
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3,29 €/m3, sis. alv 24 %

Vastaanotto ja käsittely

6. Rakennusaikainen vesi

Kiinteistöille asennetaan vesimittari samanaikaisesti vesijohtoliitoksen kanssa. Mikäli
tämä ei ole mahdollista pientalojen osalta (1-2 asuntoa), laitos perii kiinteistön
käyttämästä rakennusaikaisesta vedestä jokaiselta alkavalta kuukaudelta seuraavasti:
Rakennusaikainen vesi

20,98 €/kuukasi, sis. alv 24 %

7. Asiantuntijapalvelut

Palvelumaksuhinnaston ulkopuolisista töistä veloitetaan toteutuneiden kustannusten
mukaisesti. Vesihuoltolaitoksen henkilöstön veloitushinnat ovat seuraavat.
Tuntihinnat
Vesihuoltoasentaja
Asiakaspalvelu/laskutus
Työnjohto
Työajan ulkopuolella (klo 15:30 – 07:00)
Sunnuntaisin tai muut pyhäpäivät

€/tunti, sis. alv 24 %
39,95
39,95
43,95
79,91
119,85

8. Muut

Hinnaston ulkopuoliset työt veloitetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti.
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