
 

VESIHUOLLON PALVELUMAKSUHINNASTO 2019 
1 Hinnat uuden rakentajalle 
HSY:n kanssa asioit rakentajana, kun liität kiinteistön kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon tai 
hulevesiviemäriin. Varaa aikaa rakennusprojektille: iso osa rakentamisesta tapahtuu kesäaikaan, joten 
jonot voivat sesonkiaikaan olla pidemmät. Lue lisää osoitteesta hsy.fi/rakentajalle. 

Hinta uusien liittymien liitostöille 
Liitostöiden hinta on kustannus tonttijohtojen liitostyöstä HSY:n vesihuoltoverkostoihin. Liittymällä kuin 
liittymällä on sama hinta perusliittymistä; työmaaparakin liittyminen maksaa siis saman kuin 
omakotitalon liittymä. Asiakas vastaa itse kaivutöistä ja kaivutöihin tarvittavista luvista sekä 
tonttijohtojen materiaalihankinnoista. Vesijohdon haaroitus vaatii aina johdon omistajalta luvan ja 
liitostyön. Vesijohdon liitos- tai haaroitustöitä ei saa tehdä kukaan muu kuin HSY. 

Tonttijohtojen rakentamismaksu peritään, jos kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä on 
rakennettu tonttijohdot katualueen osalta valmiiksi tontinrajalle, liittyjän ottaessa katualueella 
sijaitsevat, valmiiksi rakennetut tonttijohdot osaksi tonttijohtojaan. Maksu sisältää 1-3 johtoa (vesijohto, 
jätevesiviemäri ja hulevesiviemäri) samassa kanaalissa. Jos johdot ovat eri kanaaleissa, peritään 
jokaisesta kanaalista oma maksu. Tonttijohtojen rakentamismaksun lisäksi peritään hinnaston mukainen 
liitostyömaksu. Yli 20 metrin liittymät toteutetaan tuntihintojen mukaisesti. Myös tällöin peritään hinta 
liitostöistä. 

• alv 24% 

• hinnat normaalilta työajalta klo 7-16 

Liitostyöt perusliittymille Veroton, € / 
kpl  

Verollinen, € / 
kpl  

Vesijohtoliitos (de 40/63mm)  1203,16  1491,92  

Vesijohtoliitoksen (de 40/63mm) haaroitus tontilla  964,30  1195,74  

Jätevesiviemäriliitos 200 mm:n ja hulevesiviemäriliitos 300 mm:n kokoon saakka 
vesijohtoliitoksen yhteydessä per viemäriliitos  267,59  331,81  

Jätevesiviemäriliitos 200 mm:n ja hulevesiviemäriliitos 300 mm:n kokoon saakka 
erillisenä työnä per viemäriliitos  389,57  483,07  

Tonttijohtojen rakentamismaksu yhdestä kanaalista sis. 1-3 johtoa  2525,43  3131,53  

Taulukkoon merkittyjä suuremmat liitokset laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaan.  

Jos asiakas tilaa tonttivesijohtoputken HSY:ltä (koot 40 ja 63mm), siitä laskutetaan 7,00 €/m (alv. 0%). 
Hinta sisältää materiaalin, lisäpakkauksen ja logistiikan.  



 

2 Hinnat vanhan saneeraajalle 
HSY:n kanssa asioit saneeraajana, kun teet muutoksia kiinteistön kerrosalaan tai kiinteistön 
käyttötarkoitus muuttuu, kun teet muutoksia kiinteistöjen tonttijohtoihin ja kun vesimittarin paikka 
muuttuu. Lue lisää osoitteesta hsy.fi/saneeraajalle. 

Hinta vanhojen liittymien saneeraukselle 
• alv 24% 

• hinnat normaalilta työajalta klo 7-16 

Saneeraukset  Veroton, € 
/kpl  

Verollinen, € / 
kpl  

Vesijohtoliitos de 40/63  1430,41  1773,71  

Jätevesiviemäriliitos 200 mm:n ja hulevesiviemäriliitos 300 mm:n kokoon 
saakka vesijohdon saneerauksen yhteydessä per viemäri  267,59  331,81  

Jätevesiviemäriliitos 200 mm:n ja hulevesiviemäriliitos 300 mm:n kokoon 
saakka erillisenä työnä per viemäri  389,57  483,07  

Taulukkoon merkittyä suuremmat liitokset laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. 

Jos asiakas tilaa tonttivesijohtoputken HSY:ltä (koot 40 ja 63mm), siitä laskutetaan 7,00 €/m (alv. 0%). 
Hinta sisältää materiaalin, lisäpakkauksen ja logistiikan. 

 



3 Henkilötyö ja työkoneet 
Asentajien, mestareiden ja hallinnollisten töiden tuntiveloitus 
Tuntilaskutus alkaa siitä, kun työ otetaan hoidettavaksi HSY:n tukikohdassa. Suurin osa töistä on 
turvallisuuden takaamiseksi tehtävä työpareina. Normaali työaika on arkisin klo 7-16, ylityö 100% on 
ma-pe klo 16 alkaen sekä lauantaisin ja ylityö 200% on sunnuntait ja arkipyhät klo 00-24. 

• alv 24% 

• hinnat alkavalta tunnilta 

Asentajien tuntiveloitushinnat  Veroton, €/h  Verollinen, €/h  

normaali työaika  49,19  60,99  

ylityö 100 %  98,39  121,99  

ylityö 200 %  147,57  182,98  

 
Mestareiden tuntiveloitushinnat  Veroton, €/h  Verollinen, €/h  

normaali työaika  59,03  73,19  

ylityö 100 %  118,05  146,39  

ylityö 200 %  177,08  219,58  

 
Hallinnolliset työt  Veroton, €/h  Verollinen, €/h  

Toimistotyö  40,00  49,60  

Asiantuntijatyö  65,00  80,60  

Työkonepalvelut 
Työkonepalveluiden käytöstä veloitetaan silloin, jos HSY joutuu työmaalla käyttämään jotakin alla 
olevista työkoneista. Asiakas ei itse voi tilata HSY:ltä työkonetta, vaan vastaa itse aina kiinteistönsä 
tonttijohtoihin liittyvistä kustannuksista, esimerkiksi kaivutöistä. 

Painehuuhteluauto, kaivinkone ja kuorma-auto 
• alv 24% 

• sisältää henkilötyön 

 
Painehuuhteluauto  Veroton, €/h  Verollinen, €/h  



Painehuuhteluauto Veroton, €/h Verollinen, €/h 

normaali työaika  108,22  134,19  

ylityö 100 %  157,4  195,18 

ylityö 200 %  255,78  317,17  

 
Kaivinkone  Veroton, €/h  Verollinen, €/h  

normaali työaika  70,56  87,49  

ylityö 100 %  99,68  123,6  

ylityö 200 %  128,8  159,71  

 
Kuorma-auto  Veroton, €/h  Verollinen, €/h  

normaali työaika  82,88  102,77  

ylityö 100 %  112  138,88  

ylityö 200 %  141,12  174,99  

Normaali työaika on arkisin klo 7-16, ylityö 100% on ma-pe klo 16 alkaen sekä lauantaisin ja ylityö 200% 
on sunnuntait ja arkipyhät klo 00-24. 

Huoltoauto 
• alv 24% 

• ei sisällä mestarin ja/tai asentajan henkilötyötä 

Huoltoauto  Veroton, €/h  Verollinen, €/h  

Huoltoauto  23,61  29,28  

Ravintolarasvat, rasvakuormien vastaanotto Viikinmäen 
jätevedenpuhdistamolle 
• alv 24% 

• laskutetaan kuormaveloitus sekä toimitettu kuutiomäärä 

Loka-auton tyhjennys  Yksikkö  Veroton  Verollinen  

Rasvakuorma  kuorma  15,50  19,22  



Loka-auton tyhjennys Yksikkö Veroton Verollinen 

Rasvamäärä  m3  36,16  44,84  

4 Vesimittari, sen luenta ja vuokraus 
Vaurioituneen vesimittarin vaihto erillisenä työnä 
• alv 24% 

• Normaali työaika on arkisin klo 7-16, ylityö 100% on ma-pe klo 16 alkaen sekä lauantaisin ja ylityö 
200% on sunnuntait ja arkipyhät klo 00-24. 

Vaurioituneen (esimerkiksi jäätyneen) vesimittarin vaihto sisältää mittarin hinnan. 

Mittarin koko  Työaika  Veroton hinta, €  Verollinen hinta, €  

20-40 mm  ma-pe työaikana  162,32  201,28  

20-40 mm  ma-pe ylityöaikana  297,1  368,4  

20-40 mm  viikonloput ja juhlapyhät  395,48  490,39  

Mikäli vesimittari on suurempi kuin 40 mm, vaihtotyön laskutus toteutetaan tuntiveloituksena. 
Vesimittarin virallinen koe  
• alv 24% 

Vesimittarin tarkistusmaksu peritään, jos asiakas pyytää tarkistamaan mittarin mittaustarkkuuden ja se 
todetaan sopimusehtojen mukaiseksi. 

Mittarin koko  Veroton hinta, €  Verollinen hinta, €  

20-40 mm  121,99  151,27  

yli 40 mm  243,98  302,53  

Lukemansiirrolla varustettu mittari 
• alv 24% 

Lukemansiirrolla varustetun mittarin eli impulssimittarin asennus tavallisen mittarin sijaan maksaa lisää, 
alla olevan taulukon mukaisesti. Kun HSY siirtyy käyttämään etäluettavia mittareita, luovutaan 
impulssimittareista, eli lukemansiirrolla varustetuista mittareista, ja uusien etäluettavien mittareiden 
hinnat määritellään. 

Mittarin koko  Veroton hinta, €  Verollinen hinta, €  

20 mm  39,35  48,8  



Mittarin koko Veroton hinta, € Verollinen hinta, € 

32 mm  59,03  73,19  

40 mm  88,54  109,79  

> 40 mm  532,5  660,3  

Vesimittarin luenta 
• alv 24% 

Saat vesimittarin luentapyynnön kerran tai kahdesti vuodessa riippuen kiinteistösi vedenkulutuksesta. 
Lukeman ilmoittaminen on tärkeää, jotta arvioitu vedenkulutuksesi on laskulla paremmin mukautettu 
todelliseen vedenkulutukseesi. Kun ilmoitat lukeman vuosittain, sinun on helpompi seurata 
vedenkulutustasi ja esimerkiksi huomata poikkeamia siinä. Vesimittarin luentamaksu veloitetaan 
esimerkiksi silloin, kun mittari joudutaan lukemaan asiakkaan laiminlyötyä lukemailmoitukset. Lue lisää 
osoitteesta hsy.fi/vesimittari.  

Vesimittarin luenta asiakkaasta  
johtuvasta syystä  Veroton hinta, €  Verollinen hinta, €  

Kiinteistössä  72,8  90,27  

Kaivosta  121,99  151,27  

Avainpatruuna 
• alv 24% 

Avainpatruunaa käyttävät esimerkiksi isot kiinteistöt vesimittarin lukemista varten. Asennuksen hinta 
sisältää patruunan paikalle tuomisen ja asennuksen kiinteistön seinään, lukkoliikkeen asentamaan 
sylinteriin. 

Avainpatruuna  Veroton hinta, €  Verollinen hinta, €  

Avainpatruuna  98,38  121,99  

5 Pystyputkimittari ja vedenmyyntipisteet 
Pystyputkimittarin vuokraus 
• alv 24% 

Pystyputkimittaria vuokrataan Helsingissä ja Vantaalla lyhyisiin tapahtumiin, kuten urheilukilpailuihin ja 
työmaille paloposteista tapahtuvaa vedenottoa varten. Muulloin vesi haetaan vedenmyyntipisteiltä. 
Pystyputkimittari vuokrataan HSY:n pystyputkimittarivuokrasopimuksen mukaan ja tilaus tehdään 
kirjallisesti. Pystyputken kautta otettava vesimäärä veloitetaan mittarin palauttamisen ja luennan 
jälkeen tai ainakin kerran vuodessa. Vuokra-ajalta veloitetaan myös arviokulutus käyttöperusteen 
mukaan. 



Pystyputkimittarin vuokra  Yksikkö  Veroton  
hinta, €/vrk  

Verollinen  
hinta, € /vrk  

Pystyputkimittarin vuokra 1.3.-31.10.  vrk  2,21  2,74  

Minimiveloitus 30 vrk  30 vrk  66,4  82,34  

Pystyputkimittarin vuokra 1.11.-29.2.     

Kertakorvaus  kerta  206,59  256,18  

lisäksi vuorokausivuokra  vrk  12,4  15,37  

Pystyputkimittarin rikkoutuminen tai katoaminen 
• alv 24% 

Pystyputkimittarin rikkoutuminen tai katoaminen  Veroton  
hinta, €  

Verollinen  
hinta, €  

Rikkoutunut pystyputkimittari  813,58  1008,84  

Rikkoutunut mittarikoneisto  195,77  242,76  

Kadonnut pystyputkimittari  1355,64  1681  

Kadonnut venttiiliavain  500  620  

Vedenmyyntipisteet 
• alv 24% 

Vedenmyyntipisteitä käyttävät mm. rakentajat ja kaupungit esimerkiksi puistojen kasteluun. 
Vedenmyyntipisteen sopimuksen teko ja kortin saanti hoituvat osoitteissa Mikkelänkallio 11, Espoo sekä 
Hosantie 5, Vantaa ja Ilmalankuja 2 N Helsinki. Maksumuistutuksesta veloitamme 5€. 

Vedenmyyntipisteet  Yksikkö  Veroton hinta, €  Verollinen hinta, €  

Vedenmyyntipisteen kortti  Kerta  49,19  60,99  

Vedenmyyntipisteen vesi  m3  1,48  1,83  

6 Muut työt ja tarvikkeet 
• alv 24% 

Muut työt ja tarvikkeet  Veroton  
hinta, €  

Verollinen  
hinta, €  



Muut työt ja tarvikkeet Veroton 
hinta, € 

Verollinen 
hinta, € 

Kausivesimittarin asennus ja poisto per mittari *  375,8  465,99  

Mittariton kesävesi, kausiavaus ja  
-sulkeminen per asiakas  147,57  182,98  

Vedentoimituksen sulkeminen ja avaaminen  182,98  226,9  

Tonttijohdon merkkikilpien asennus  133,79  165,9  

Sprinklerin merkkikilpien asennus  217,41  269,59  

Tonttijohdon kartoitus  243,98  302,53  

Maapalopostin huoltoveloitus  135,76  168,34  

Ylimääräinen käynti ** 303,01  375,73  

Maksumuistutus (veroton), kerta 5,00 5,00 

* Kausivesimittarin asennus ja poisto laskutetaan yksikköhinnoista muodostuvalla hinnalla, jos 
mittareita on kaksi tai useampia enintään noin 75 m etäisyydellä toisistaan. Yksikköhintoina käytetään 
henkilötyön tuntihintoja, huoltoauton tuntihintaa ja mittarin asennukseen ja poistoon tarvittavien osien 
yksikköhintoja todellisen kulutuksen mukaisesti. Käyttöönottoon sisältyy talousveden hygieenisen 
laadun turvaamisen vaatimat toimenpiteet. 

** Ylimääräinen käynti veloitetaan esimerkiksi silloin, jos liitostyö peruuntuu ohjeiden vastaisen 
kaivannon vuoksi, vesikatkosta joudutaan tiedottamaan lähikiinteistöille tai vanha vesimittari korvataan 
asiakkaan tilauksesta uudella. 

 


