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Kirkkonummen Vesi perii tämän palvelumaksuhinnaston mukaisia maksuja 

tilattavissa olevista palveluista. Verokannan muutokset siirtyvät maksuihin ilman 

hinnaston tarkastamista. 
 

1. Tonttijohtojen liitostyömaksut  
Kun asiakas liittyy Kirkkonummen Veden verkostoon, hän maksaa  

- hinnaston mukaisen liittymismaksun 

- liitostyömaksun 

- maatyömaksun, jos kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä on rakennettu 

     tonttijohdot katualueen osalta valmiiksi tontin rajalle. 

 

1.1 Vesijohtoliitos € (sis. alv. 24 %) 

Sisältää vesijohdon asennustyöt: liitoksen runkojohtoon, 

tonttiventtiilin, vesimittarin venttiilit, vesimittarin asennuksen, 

sekä muut pientarvikkeet: 

 

Ø 32 mm/40 mm 1030,75 

Ø 50 mm/63 mm 1357,28 

Jälkikäteen toimitettava vesimittari 129,21 

1.2 Viettoviemäriliitos  

Sisältää tarkastuskaivon sekä tontille rakennetut putket 

(veloitetaan kiinteistöiltä, joille on rakennettu putket tontille):  

Ø 110 mm 209,60 

Ø 160 mm 314,40 

Ø 200 mm 366,80 

1.3 Maatyömaksu  

Sisältää yleisellä alueella tehdyt maatyöt, silloin kun laitos on 

rakentanut tonttijohtoliittymät laitoksen verkoston 

rakentamisen yhteydessä. Maksu sisältää 1-2 johtoa (vesijohto 

ja jätevesiviemäri). 

 

Maatyömaksu 838,40 

1.4 Tonttijohtojen saneeraus  

Tonttijohtojen uusimistöissä yleisellä alueella runkojohtojen saneeraustyön 

yhteydessä noudatetaan kohtien 1.1–1.3 maksuja kolmellakymmenellä (30) 

prosentilla alennettuna. Alennetusta hinnasta veloitetaan vesihuoltolaitoksen 

yleisten toimitusehtojen kohdan 8.4 mukainen kustannusjako-osuus. 

 

 

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.  
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2.1 Tarkistus- ja vaihtomaksu, 

mittarikoko 

€/tarkastuskerta tai vaihto, sis. alv 

24 % 

– 19 m3/h (yleisimmin käytetty), työaikana 163,54 

79 m3/h, työaikana 205,41 

150 m3/h, työaikana 247,26 

Työajan ulkopuolella hintaan lisätään 81,67 € ja sunnuntaisin tai muina pyhäpäivinä 

122,49 €. 

 

2.2 Lisäveloitus lukemansiirrolla 

varustetusta vesimittarista 

(impulssimittari) 

€/mittari, sis. alv 24 % 

– 19 m3/h (yleisimmin käytetty) 84,47 

79-150 m3/h 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 40,83 €/luenta, sis. alv 24 % 

Kaivossa sijaitseva vesimittari 81,65 €/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 131,49 €/kerta, sis. alv 24 % 

 

 

5. Vesi vedenmyyntipisteistä 

Vedenmyyntipisteitä käyttävät mm. rakentajat ja infran kunnossapitäjät. Vedenosto 

myyntipisteistä edellyttää sopimuksen tekoa ja kortin lunastamista panttia vastaan. 

 

Vedenmyyntipisteen kortti/avainmaksu 

(pantti) 
54,99 €/mittari, sis. alv 24 % 

Vesi vedenmyyntipisteestä 4,48 €/m3, sis. alv 24 % 

 

 

 

 



4 
 
 
 
 
 
 

 
           

 
Postiosoite: PL 20, 02401 KIRKKONUMMI Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02401 Kirkkonummi 

Puhelin: (09) * 296 71   

6. Henkilötyöt ja ajoneuvot 

Palvelumaksuhinnaston ulkopuolisista töistä veloitetaan toteutuneiden kustannusten 

mukaisesti. Tuntilaskutus alkaa siitä, kun työkohteeseen lähdetään tukikohdasta. 

Jokaisesta lähdöstä laskutetaan henkilötyötunnit ja ajoneuvot alkavalta tunnilta. 

Hälytyslähdöistä työajan ulkopuolella laskutetaan lisäksi lähtömaksu/henkilö. Suurin 

osa töistä on turvallisuuden takaamiseksi tehtävä työpareina. 

Vesihuoltolaitoksen henkilöstön ja ajoneuvojen veloitushinnat ovat seuraavat:  

 

Tuntihinnat €/tunti, sis. alv 24 % 

Vesihuoltoasentaja 40,83 

Asiakaspalvelu/laskutus 40,83 

Työnjohtaja/asiantuntija 44,93 

Asentaja työajan ulkopuolella (klo 15:30 – 

07:00) 

81,67 

Asentaja sunnuntaisin tai muut pyhäpäivät 122,49 

Työnjohtaja/asiantuntija työajan 

ulkopuolella (klo 15:30 – 07:00) 

89,83 

Työnjohtaja/asiantuntija sunnuntaisin tai 

muut pyhäpäivät 

134,75 

  

Huoltoauto, ei sisällä henkilötyötä 12,00 

Kuorma-auton käytöstä veloitetaan silloin, 

jos sitä joudutaan käyttämään asiakkaan 

työkohteessa. Ei sisällä henkilötyötä. 

35,01 

Lähtömaksu  €/hlö, sis. alv 24 % 

Lähtömaksu työajan ulkopuolella 100,00 

 
 

7. Muut 

Hinnaston ulkopuoliset työt veloitetaan laitokselle aiheutuneiden kustannusten 

mukaisesti lisättynä 12% yleiskustannuslisällä. 


