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PALVELUMAKSUHINNASTO 

TONTTIJOHTOJEN RAKENTAMIS- JA LIITOSTYÖMAKSUT 

 €, alv 0 % €, alv 24 % 

Maatyömaksu valmiiksi rakennetuista 
tonttijohtoliittymistä tontin rajalle (sis. vesi, jätevesi) 

  

Sisältää tehdyt maatyöt yleisellä alueella (kaivutyö, 
putkimateriaalit), jos laitos on rakentanut tonttijohtoliittymät tontin 
rajalle 

2200,00 2728,00 

Tonttivesijohdon liitostyö   

Sisältää vesijohdon asennustyöt tilaajan tekemään kaivantoon: 
liitoksen runkojohtoon, tonttiventtiilin, vesimittarin venttiilit, 
vesimittarin asennuksen sekä muut pientarvikkeet ja kulut.  

800,00 992,00 

DN 90 tai DN>90 hinnoitellaan tapauskohtaisesti.   

Tonttijätevesiviemärin liitostyö   

Sisältää liitososat ja liitostyön.  250,00 310,00 

DN 200 tai DN>200 hinnoitellaan tapauskohtaisesti.   

Tonttijätevesiviemärin liitostyö, mikäli 

liittymissopimuksessa on sovittu, ettei liitytä vesijohtoon 

  

Sisältää liitososat ja liitostyön ja vesimittarin ensiasennuksen 

asiakkaan talousvesijärjestelmään. 

600,00 744,00 

Paineviemäriliitos   

Sisältää paineviemärin asennustyöt: liitoksen runkojohtoon, 
tonttiventtiilin ja muut pientarvikkeet. Mikäli kiinteistö liittyy vain 
viemäriin, laskutetaan myös vesimittarin asennuksesta 
palveluhinnaston mukaisesti. 

500,00 620,00 

Tonttivesijohdon tulppaus   

Jos kiinteistön nykyinen tonttivesijohto jää lopullisesti pois 
käytöstä, kiinteistön omistajan tulee tilata vesilaitokselta käytöstä 
pois jäävän tonttivesijohdon tulppaus liitoskohdasta. 
Tulpattavien tonttijohtojen esiin kaivu kuuluu kiinteistölle. 

300,00 372,00 

Tonttiviemärin tulppaus   

Jos kiinteistön nykyinen tonttiviemäri jää lopullisesti pois 
käytöstä, kiinteistön omistajan tulee tilata vesilaitokselta käytöstä 
pois jäävän tonttiviemärin tulppaus liitoskohdasta. Tulpattavien 
tonttijohtojen esiin kaivu kuuluu kiinteistölle. 

250,00 310,00 

Ylimääräinen käynti   

Maksu veloitetaan ylimääräisestä käynnistä liitostyön 

peruuntuessa esimerkiksi ohjeiden vastaisen kaivannon vuoksi 

tai muusta vastaavasta asiakkaasta johtuvasta syystä. 

Käyntimaksua ei kuitenkaan veloiteta vesimittarin asentamiseen 

liittyvästä erillisestä käynnistä uuden liittymän yhteydessä, kun 

mittari asennetaan vuoden sisällä liitoksen teosta. 

150,00 186,00 
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TONTTIJOHTOJEN KORJAUS- JA SANEERAUSMAKSUT 

 €, alv 0 % €, alv 24 % 

Tonttivesijohdon vuotokorjaus yleisellä 
alueella 

  

Sisältää yleisellä alueella tehdyt maatyöt ja materiaalit 
(huom. laitos ei korjaa tonttivesijohtoja kiinteistön alueella) 

2000,00 2480,00 

Tonttijohto-osuuksien saneeraus yleisellä 
alueella (mahdolliset ikähyvitykset toimitusehtojen 
mukaisesti) 

  

Sisältää yleisellä alueella tehdyt rakennustyöt ja materiaalit, 
silloin kun laitos saneeraa osan tonttijohtoa oman 
saneeraushankkeen yhteydessä. 

  

Vesijohto 1000,00 1240,00 

Jätevesiviemäri 500,00 620,00 

 
 
VESIMITTARIT 

 €, alv 0 % €, alv 24 % 

Vesimittarin tarkastusmaksu   

Tarkistuksen yhteydessä mittari viedään tarkistettavaksi ja tilalle 
asennetaan uusi mittari. Uusi mittari laskutetaan hinnaston 
mukaisesti ja tarkastuksen hinta toteutuneiden kustannusten 
mukaan, mikäli mittarin virhe > +/- 5 %. Suoritetaan vain liittyjän 
kirjallisesta pyynnöstä.  

  

Vesimittarin ensiasennus   

Vesimittarin ensiasennus sisältää vesimittarin, mittaritelineen, 
venttiilit ja muut asennusosat.  

  

Vesimittarin hinta:   

DN 20 mm 350,00 434,00 

DN 25-32 mm 550,00 682,00 

DN 40 mm 680,00 843,20 

DN 50 ja DN > 50 mm hinnoitellaan tapauskohtaisesti   

Impulssimittarit hinnoitellaan tapauskohtaisesti   

Vesimittarin vaihtomaksu   

Asiakkaasta johtuvista syistä vaihdettavasta tai vioittuneesta 
vesimittarista veloitetaan maksu vesimittarin hinta sekä 
asennustyö. Hinta määräytyy uuden asennettavan vesimittarin 
koon mukaan. Kaukoluettavan mittarin hinta on 
puolitoistakertainen.  

  

Vesimittarin hinta:   

DN 20 mm 110,00 136,40 

DN 25-32 mm 160,00 198,40 

DN 40 mm 450,00 558,00 

DN 50 ja DN > 50 mm hinnoitellaan tapauskohtaisesti   

Impulssimittarit hinnoitellaan tapauskohtaisesti   

Vesimittarin luentamaksu   

Asiakkaan pyynnöstä tai Sipoon Veden yleisissä 
toimitusehdoissa annettuun määräaikaan mennessä 
lukemattoman vesimittarin luenta tehdään Sipoon Veden 
puolesta. 

  

Normaali mittari 40,00 49,60 

Kaivomittari 80,00 99,20 
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SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN VASTAANOTTO 
 

 €, alv 0 % €, alv 24 % 

Sako- ja umpikaivoliete 4,30 €/m3 5,33/m3 

Avainkortti   

Maksu sisältää avainkortin, jolla saa käyttöoikeuden 
lietteenvastaanottoasemille. Mikäli kortti lakkaa toimimasta 
käyttäjästä riippumattomasta syystä, sisältyy hintaan yksi 
varakortti.  

64,50 €/kpl 80 €/kpl 

 
 
ASIANTUNTIJAPALVELUT 

Työ veloitetaan aina alkaneelta tunnilta, pienin veloitus on yksi tunti. Veloitus sisältää kaikki 

työvälineet ja työauton. Veloitusaika käsittää matka-ajat. 

 €/h, alv 0 % €, alv 24 % 

Vesihuoltoasentajien tuntiveloitushinta 45,00 55,80 

• 50 % ylityö 67,50 83,70 

• 100 % ylityö 90,00 111,60 

• 200 % ylityö 135,00 167,40 

Asiakaspalvelu, laskutus 55,00 68,20 

Työnjohdon tuntiveloitushinta 60,00 74,40 

 

SOPIMUS- JA TOIMITUSEHTOIHIN LIITTYVÄT MAKSUT 

 €, alv 0 % €, alv 24 % 

Luvaton tonttiventtiilin avaus tai liittymän käyttöönotto  
 

  

Luvaton venttiilin avaaminen ja liittymän käyttöönotto on rikollista 
ja/tai sopimusrikkomus. Mikäli kiinteistö avaa tonttiventtiilin 
luvatta, kun tonttiventtiili on Sipoon Veden toimesta suljettu esim. 
maksamattomien laskujen perintätoimenpiteenä tai kiinteistö 
ottaa liittymän käyttöön luvatta esim. liitettyään tonttijohdot itse 
laitoksen verkostoon.  
 

600,00  744,00 

Kiinteistö liittänyt tonttijohdot itse Sipoon Veden verkostoon   

Kiinteistön liittäminen luvatta Sipoon Veden verkostoon on 
rikollista ja/tai sopimusrikkomus. Mikäli kiinteistö liittää luvatta 
tonttivesijohdon ja/tai tonttijätevesiviemärin Sipoon Veden 
verkostoon laskutetaan hinnaston mukaisesti liitostyön 
tekemisestä korotettuna 30 %:lla.  

  

Kiinteistö liittänyt tonttijohdot luvatta Sipoon Veden 
verkostoon ja ottanut tonttiliittymät käyttöön 

  

Mikäli itsetehdyt liitokset on peitetty ja otettu luvatta käyttöön, 
kaivetaan liittymät esiin Sipoon Veden urakoitsijan toimesta 
tarkistusta varten liittyjän kustannuksella lisättynä 12 %:n 
yleiskuluilla. Lisäksi laskutetaan oheinen kustannus laitokselle 
syntyneistä tappioista ja vaaran aiheuttamisesta. 
 

3000,00 3720,00 
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MUUT MAKSUT 

 €, alv 0 % €, alv 24 % 

Vedentoimituksen sulkeminen ja avaaminen 

 

100,00 124,00 

Rakennusaikainen vesi 
 

Ei veloiteta 

omakotirakentajalta. 

Muilta kulutuksen 

mukaan. 

 

Talousveden näytteenoton analyysikustannus   

Maksuun lisätään todelliset työstä aiheutuneet kustannukset 
palvelumaksuhinnaston mukaisesti. 

45,00 55,80 

Viivästyskorko ja perimiskustannukset 
 

  

Maksujen viivästymisestä peritään korkolain mukainen 
viivästyskorko. Maksukehotuksen lähettämisestä peritään 
perintälain mukainen perintämaksu /maksukehotus. Muut 
perimiskustannukset peritään laitokselle toimenpiteistä 
aiheutuneiden kustannusten mukaan. 

  

 

HINNASTON ULKOPUOLISET MAKSUT 

Hinnaston ulkopuoliset työt veloitetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti lisättynä 12 %:n yleiskuluilla. 


