
Kymen Vesi Oy:n palveluhinnasto  
 
Alkaen 1.5.2020 

 

Tuntiveloitustyöt alv 0 % alv 24 %  

Asentajien tuntiveloitushinnat    

normaalitunti (ma-to 7:00-15:30, pe 7:00-14:15) 42,68 52,93 €/h 
ylityö 50 %  52,81 65,48 €/h 
ylityö 100 %  65,97 81,80 €/h 

ylityö 200 %  89,26 110,68 €/h 
hälytysraha  42,68 52,93 € 

Hälytysraha veloitetaan, jos asentaja kutsutaan työhön normaalityöajan jälkeen.  
 
Mestareiden tuntiveloitushinnat    

normaalitunti (ma-to 7:00-15:30, pe 7:00-14:15) 61,83 76,67 €/h 
ylityö 50 %  76,39 94,73 €/h 

ylityö 100 %  95,32 118,20 €/h 
ylityö 200 %  128,81 159,72 €/h 

 
Tarvikkeet ja kuljetukset   

Tarvikkeet veloitetaan tukkuliikkeen hinnaston mukaisesti.  
Tavaroiden kuljetus tilaustyön yhteydessä 42,68 52,93 €/krt 

 

Hallinto ja laskutus   

Yleiskustannusprosentti 10 %  

 
Tonttijohtojen asennus- ja liitostyöt   

Laskutetaan toteutuneiden tuntien ja kaluston kustannusten mukaisesti 
 

 

Kiinteähintaiset työt alv 0 % alv 24 %  

 

Hulevesihaaran rakentamismaksu   

Hulevesihaaran rakentaminen tontin ja runkojohdon 

välille erikseen, sis. asennus- ja kaivutyöt, 31.12.2007 
mennessä jätevesiviemäriin liittyneille omakotitaloille 

2.016,13 2.500,00 € 

 
Sulatukset   

Vesijohdon sulatus höyryllä tai lämpimällä vedellä 
 sulatus sähköllä veloitetaan todellisten kulujen 

mukaan (vaatii sähkömiehen) 

298,77 370,48 € 

 
Vesijohdon sulku ja avaus   

Vesimittarin poisto tai asennus 
 talovesijohdon sulkeminen ja mittarin poisto tai 

talovesijohdon avaus ja mittarin asennus 

128,04 158,78 € 

Vesijohdon sulku ja avaus, kun lasku maksamatta 
 talovesijohdon sulkeminen ja avaus 

maksamattoman vesilaskun tai sopimus-
velvoitteiden laiminlyönnin johdosta 

170,73 211,70 € 

Kesävesimittarin asennus ja poisto 128,04 158,78 € 
 



 

Vesimittarityöt alv 0 % alv 24 %  

Vesimittariryhmän asennus 

 sis. vesimittarin sulkuventtiilit 

173,42 215,04 € 

Vesimittarin venttiilien vaihto 20-40 mm 
 vesimittarin vaihdon yhteydessä, sis. 

sulkuventtiilit, talosulku pitää olla näkyvillä 

96,78 120,00 € 

Vesimittarin lukukäynti 

 käynti kiinteistöllä mittarin lukemiseksi 

54,84 68,00 € 

Kalvin korjaus ja asennus 52,68 65,32 € 
Jäätyneen vesimittarin vaihto 20 mm 130,33 161,61 € 

Jäätyneen vesimittarin vaihto 25-32 mm 183,76 227,86 € 
Vesimittarin vaihto ja tarkastus asiakkaan pyynnöstä 20 

mm, sis. kuljetuksen 
 ei peritä, jos todetaan virhenäyttämä yli 5 % 

76,57 94,95 € 

Vesimittarin vaihto ja tarkastus asiakkaan pyynnöstä 25-

30 mm, sis. kuljetuksen 
 ei peritä, jos todetaan virhenäyttämä yli 5 % 

101,75 126,17 € 

Vesimittarin vaihto ja tarkastus asiakkaan pyynnöstä 40 
mm, sis. kuljetuksen 

 ei peritä, jos todetaan virhenäyttämä yli 5 % 

127,80 158,47 € 

Vesimittarin vaihto ja tarkastus asiakkaan pyynnöstä 50 
mm, sis. kuljetuksen 

 ei peritä, jos todetaan virhenäyttämä yli 5 % 

150,42 186,52 € 

Poistetun mittarin palautus 

 palvelu väliaikaisesti keskeytetty, mutta liittymiä ei 
tulpattu 

o maksuluokka 1 

o maksuluokka 2 
o muut kokoluokat 

 

 
 

184,40 

1.110,00 
3.743,20 

 

 
 

228,66 

1.376,40 
4.641,57 

 

 
 
€ 

€ 
€ 

Vaihtovuorossa olevien mittareiden pienennys 
 25-30 mm mittari pienennetään 20 mm 
 40 mm mittari pienennetään 30 mm 

 50 mm mittari pienennetään 30 mm 

 
57,32 
66,57 

125,29 

 
71,08 
82,55 

155,36 

 
€ 
€ 

€ 
Ei vaihtovuorossa olevan mittarin pienennys 

 25-30 mm mittari pienennetään 20 mm 
 40 mm mittari pienennetään 30 mm 
 50 mm mittari pienennetään 30 mm 

 

103,37 
150,31 
242,53 

 

128,18 
186,38 
300,74 

 

€ 
€ 
€ 

Huom. jos kokonaislaskutettava työ tehdään normaalin työajan ulkopuolella, 
lisätään taksoihin ylityölisät toteutuneiden työtuntien mukaan sekä hälytysraha. 

 

 
 

Muut palvelut alv 0 % alv 24 %  

   

Laadunvalvontanäyte (sis. näytteenoton ja analyysin) 200,55 248,68 €/kpl 
Vuotovesinäyte (sis. näytteenoton ja analyysin) 150,30 186,37 €/kpl 
Kesäveden kausimaksu 200,00 248,00 € 

Yleisen kesävesipostin kausimaksu 27,43 34,01 € 
Yleisen vesipostin käyttö (3 m³ /kk) 6,21 7,70 €/kk 

 



 

Muut palvelut alv 0 % alv 24 %  

   

Padotuskorkeuden mittaus kiinteistöllä 
 padotuskorkeuden mittaus ja kiinteistön alimman 

viemäröidyn pisteen mittaus sekä näiden pohjalta 
tehty vertailu 

56,45 70,00 €/kpl 

 Mittauksessa saatu korkeustieto on noin 5 cm:n tarkkuudella. Mikäli kiinteistön on 

mittausten perusteella lähellä padotuskorkeutta, ohjataan kiinteistöä tarkemman 
selvityksen tekemiseen. Kiinteistön omistajan velvollisuus on osoittaa alimman 

viemäröiden pisteen sijainti (esim. saunan lattiakaivo, kellarissa lattiakaivo). 
Mittauksen pyritään toteuttamaan alueittain noin 3 viikon sisällä tilauksesta. 
Suuren kysynnän aikana mittaus voi viivästyä. 

 
 

Laitevuokrat alv 0 % alv 24 %  

   

Vuokra 20 mm kaukovalvontavesimittarista 34,57 42,57 €/v 
Vuokra yli 20 mm kaukovalvontavesimittarista 55,66 68,53 €/v 

Vuokra pystyputkimittarista 4,69 5,82 €/vrk 
 
 

Lietteen vastaanotto alv 0 % alv 24 %  

   

Sako- tai umpikaivoliete 6,00 7,44 €/m³ 
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