PALVELUHINNASTO 1.1.2021Tonttijohtojen alkuosat (katu- tai yleisellä alueella oleva osuus)
Yksikkö
Katu- ja uudisrakennustöiden yhteydessä
tehtävät tonttijohtojen alkuosat
tonttivesijohdon koko dn 32 mm-63 mm

Veroton (alv 0 %) Verollinen (alv 24 %)

€/toimenpide

1 770,00

2 194,80

Mikäli uudisrakennusalkuosia on vain kaksi (vesijohto ja jätevesiviemäri, mutta ei hulevesiviemäriä),
vähennetään edellä mainitusta hinnasta 10 %. Mikäli alkuosista otetaan jälkikäteen käyttöön yksi johto,
vähennetään edellä mainitusta hinnasta 20 % ja mahdollinen ikävähennys. Suurempien tonttijohtokokojen
ja sammutusvesijohtoliittymien alkuosien rakentamisesta kadunrakennustöiden yhteydessä sovitaan
erikseen ja tällöin ne rakennetaan laskutustyönä, toteutuneilla kustannuksilla.
Maksu peritään liittymissopimuksen tultua allekirjoitetuksi.

Uudisrakennustöiden taksat
veroton (alv 0 %) verollinen (alv 24 %)
Tonttivesijohdon ja tonttiviemäreiden kytkentä runkojohtoihin.
Taksa 1

Vesijohdon koko enintään Ø63mm, viettoviemärit. 1)
Tonttivesijohdon kytkentä runkojohtoihin.

1 357,00 €

1 682,68 €

Taksa 2

Paineputken koko enintään Ø63mm. 1)
Paineviemärin kytkentä runkojohtoihin.

1 037,00 €

1 285,88 €

Taksa 2 PV

Paineputken koko enintään Ø63mm. 1)
Tonttivesijohdon sekä paineviemärin kytkentä runkojohtoihin.
Paineputken koko enintään Ø63mm.

1 154,00 €

1 430,96 €

1 930,00 €

2 393,20 €

453,00 €

561,72 €

374,00 €

463,76 €

Taksa 10-40 Putken koko enintään Ø40mm 2)
Vesimittarin liitososien ja vesimittarin asennus.

204,00 €

252,96 €

Taksa 10-63 Putken koko Ø63mm 2)

584,00 €

724,16 €

Taksa 2_2
Taksa 3

Tonttiviemäreiden (JVV ja HVV) kytkentä runkojohtoihin

Taksa 4

Tonttiviemärin (JVV tai HVV) kytkentä runkojohtoon 1)
Vesimittarin liitososien ja vesimittarin asennus.

1)

1)

Asiakas hoitaa kaivamisen katu- ja tonttialueella 2) Ei kaivamista

Saneeraustyömaiden taksat
veroton (alv 0 %) verollinen (alv 24 %)
Tonttivesijohdon/tonttisulkuventtiilin rakentaminen tontin rajan
Taksa A

läheisyyteen, 1 johto 3)
Tonttijätevesiviemärin tai -hulevesiviemärin rakentaminen tontin rajan

Taksa B

läheisyyteen, 1 johto 3)
Tonttivesijohdon ja -jätevesiviemärin tai -hulevesiviemärin rakentaminen

Taksa C

1 164,00 €

1 443,36 €

921,00 €

1 142,04 €

tontin rajan läheisyyteen, 2 johtoa 3)
Tonttivesijohdon, -jätevesiviemärin ja -hulevesiviemärin rakentaminen

1 240,00 €

1 537,60 €

Taksa D

tontin rajan läheisyyteen, 3 johtoa 3)
Tonttivesijohdon/tonttisulkuventtiilin rakentaminen työkaivannossa, 1

1 379,00 €

1 709,96 €

Taksa E

johto 3)
Tonttijätevesiviemärin ja -hulevesiviemärin (JVV ja HVV) rakentaminen

425,00 €

527,00 €

TAKSA F

tontin rajan läheisyyteen, 2 johto

1 018,00 €

1 262,32 €

374,00 €

463,76 €

TAKSA G
3)

3)

Tonttiviemärin (JVV tai HVV) saneeraaminen työkaivannossa, 1 johto

3)

Kaivutyön katualueella hoitaa HS-Vesi, tontin alueella kaivutyön hoitaa asiakas

Vesimittareihin liittyvät maksut
Veden tai jäteveden perusmaksu sisältää yhden mittarin vuosimaksun. Mahdollisista lisämittalaitteista
laskutetaan mittarin vuokrana 100 m3:n veden käyttömaksu.
Taksa 22: Vaurioituneen vesimittarin vaihtaminen*
Taksa 23-A: Vesimittarin poisto*
Taksa 23-B: Vesimittarin asennus takaisin*
Taksa 25: Vesimittarin tarkastusmaksu * ja**

Yksikkö
Veroton (alv 0 %) Verollinen (alv 24 %)
€/toimenpide
150,00
186,00
€/toimenpide
98,00
121,52
€/toimenpide
111,00
137,64
€/kerta

165,00

204,60

* ja ***

Vesimittarin erillinen luenta
€/toimenpide
98,00
121,52
*
Hinta työaikana suoritettavasta toimenpiteestä. Hintoihin lisätään normaalin työajan ulkopuolella
työehtosopimuksen mukaiset korotukset ja korvaukset.
**
Tarkastusmaksu laskutetaan siinä tapauksessa, että tarkastus on tehty asiakkaan pyynnöstä ja mittarin virhe on
pienempi kuin ±5 %.
*** Vesimittarin luentamaksu veloitetaan silloin, kun mittari joudutaan lukemaan asiakkaan laiminlyötyä
lukemailmoitukset.

Vesimittarin vaihto
Normaalirytmin mukainen vesimittarin vaihto on asiakkaalle maksuton. Mikäli vesimittari vaihdetaan
normaalirytmistä poiketen, laskutetaan asiakkaalta taksaa 22 vastaava maksu. Mikäli normaali vesimittari
vaihdetaan impulssimittariksi, laskutetaan asiakkaalta mittareiden hintojen erotus.
Vesimittarin häviäminen
Mikäli työmaakopin vesimittari häviää, laskutetaan sopimuskumppanilta vähintään 200 m3 veden kulutusta
vastaava(t) käyttömaksu(t). Lisäksi laskutetaan hinnaston mukainen vesimittarin poistomaksu.
Rakennusaikainen vesi
Jos omakotitaloliittyjä ei ole asennuttanut vesimittaria tonttivesijohdon rakentamisen yhteydessä ja johtaa
tonttivesijohdosta vettä, rakentamisen aikaisesta veden käytöstä laskutetaan 200 m3 veden kulutusta
vastaava käyttömaksu.

Sako- ja umpikaivolietteiden ja umpikaivojätevesien vastaanotto
Hämeenlinna ja Hattula
Yksikkö
Sakokaivo- ja umpikaivolietteen vastaanotto
Umpikaivojäteveden vastaanottomaksu***
Tapahtumakäymäläjätteen vastaanotto**
Tapahtumakäymäläjätteen vastaanottomaksu

**
***

€/m

3

€/m

3

€/m3
€/kerta

Veroton (alv 0 %) Verollinen (alv 24 %)
9,88

12,25

3,86

4,79

78,00
12,00

96,72
14,88

Tapahtumakäymäläjätteiden vastaanotto tapahtuu tapauskohtaisesti ennalta sopien. Niiden vastaanotosta
peritään erillistä vastaanottomaksua. Vastaanottopaikka on ainoastaan Paroisten jätevedenpuhdistamolla.
Sisältää sekä WC- että pesuvedet

Akaa
Akaan alueen laskutuksesta vastaa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Voimassa oleva hinnasto löytyy sivuilta:
https://www.jateltk.fi/client/jateltk/userfiles/jatetaksa-2020.pdf

Muita palvelumaksuja
Taksa 24: Tonttijohdon sulkeminen tai avaaminen*
Palopostin käyttömaksu (1.viikko)
Palopostin käyttömaksu (seuraavat viikot)
Ravinnemullan myynti
Ravinnemullan myynti

*

Yksikkö
Veroton (alv 0 %) Verollinen (alv 24 %)
€/toimenpide
89,00
110,36
€/viikko
€/viikko

75,00
27,00

93,00
33,48

€/m3
€/peräkärry

14,52
14,52

18,00
18,00

Hinta työaikana suoritettavasta toimenpiteestä. Hintoihin lisätään normaalin työajan ulkopuolella
työehtosopimuksen mukaiset korotukset ja korvaukset. Veden toimituksen keskeytyksen valmistelusta
laskutetaan siitä aiheutuneiden kulujen kattamiseksi taksan mukainen maksu, mikäli asiakas ei ole maksanut
avoinna olevia laskujaan katkaisuilmoituksessa mainittuun päivään mennessä.

Laskutustöiden veloitusperusteet
Muista, kuin tässä hinnastossa yksilöidyistä liittyjän kustannettavista tai yhtiöltä tilaamista työsuorituksista
peritään työstä aiheutuneet palkkakustannukset sekä materiaali-, kone- ja kuljetuskustannukset. Näihin
lisätään yleiskustannusprosentti 12 % (ei koske palkkakustannuksia).
Yksikkö
Laskutustyöt, tuntiveloitus *
€/h
Päivystystöinä tehtävät palvelut nostavat tuntiveloitushintaa seuraavasti:
arkisin klo 16-07; 1,3*veroton yksikköhinta
€/h
lauantaisin; 1,6* veroton yksikköhinta
€/h
sunnuntaisin ja vastaavina aikoina; 2,2* veroton yksikköhinta
€/h

Veroton (alv 0 %) Verollinen (alv 24 %)
40,50
50,22
52,65
64,80
89,10

65,29
80,35
110,48

*Hinnat alkavalta tunnilta

Hallinnolliset työt
Hallinnollisten töiden mukaisia maksuja käytetään muiden kuin asentajien tekemistä työsuorituksista.
Toimistotyöt *
Asiantuntijatyöt *

Yksikkö
€/tunti
€/tunti

Veroton (alv 0 %) Verollinen (alv 24 %)
36,00
44,64
50,00
62,00

*Hinnat alkavalta tunnilta

Laskutukseen liittyvät maksut
Ropo Capital Oy hoitaa HS-Veden myyntireskontraa ja perintää, joten näiden osalta noudatetaan Ropo
Capitali Oyn kulloinkin voimassa levaa hinnastoa.

Yhteystiedot
Palvelunumerot
Laskun sisältö ja omistajanvaihdokset (ma-pe 8-14)
Laskun maksaminen (ma-pe 8-20 ja la 10-15)
Kiinteistöjen vesihuoltoasioiden tekninen neuvonta (ma-pe klo 13-15)

03 621 3722
09 4246 1330
03 621 2258

Tonttijohto- ja työtilaukset sekä mittarinvaihdot
Hämeenlinna ja Hattula (ma-pe 12-14)
Akaa (ma-pe 12-14)

03 621 2226
03 621 3148

Vikailmoitukset/päivystys (24 h)
HÄMEENLINNA JA HATTULA
Viemäriviat
Vesijohtoviat
Veden laatuhäiriöt

03 621 3720
03 621 3717
03 621 2225

AKAA

03 621 3330

Viemäri- ja vesijohtoviat, veden laatuhäiriöt

Kiinteistön sisäisissä vesi-ja viemäriongelmissa pyydetään ottamaan yhteyttä kiinteistön huoltomieheen tai
LVI-asennusliikkeeseen.

www.hsvesi.fi
hsvesi@hsvesi.fi

