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NOKIAN VESI OY:N 
HINNASTO 1.1.2021 ALKAEN 
 

VEDEN MYYNTIHINNAT  

    

  €/m3 (alv 0%)  €/m3 (alv 24%) 

Veden käyttömaksu 1,64  2,03 

Jäteveden käyttömaksu 2,29  2,84 

Yhteensä 3,93  4,87 

       

VEDEN PERUSMAKSU  

   Vesimittarin koko (mm) €/kk (alv 0 %)  €/kk (alv 24%) 

20 4,14  5,13 

25-32 34,32  42,56 

40 40,04  49,65 

50-100 72,93  90,43 

    

JÄTEVEDEN PERUSMAKSU    

    

   Vesimittarin koko (mm) €/kk (alv 0 %)  €/kk (alv 24%) 

20 5,26  6,52 

25-32 43,68  54,16 

40 50,96  63,19 
50-100 92,82  115,10 

 
 

YLEISILLÄ ALUEILLA ETUKÄTEEN RAKENNETTAVIEN TONTTIJOHTOJEN RAKEN-

TAMISMAKSUT € (alv 0 %)   
   

Tonttiviemäri 1 johto kaivan-
nossa 

2 johtoa kaivan-
nossa 

3 johtoa kaivan-
nossa 

d = 110 mm  1 784,34 1 061,34 820,34 
d = 160 mm  1 832,21 1 109,21 868,21 
d = 200 mm  2 159,52 1 436,52 1 195,52 
d = 250 mm 3 075,37 2 352,37 2 111,37 

    
Tonttivesijohto 1 johto kaivan-

nossa 
2 johtoa kaivan-

nossa 
3 johtoa kaivan-

nossa 
d =  40 mm  1 907,68 1 184,68 943,68 
d =  63 mm  1 998,85 1 275,85 1 034,85 
    

Suurempien tonttijohtojen rakentamiskustannukset veloitetaan tapauskohtaisesti. 
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VESIHUOLTOLAITOKSEN  

LIITTYMISMAKSU € (alv 0 %)  

    
Liittymismaksu lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti:  
    

L = k * A * p * yL ; jossa    
    
L  = liittymismaksu (€)    

k  = kiinteistötyypin mukainen kerroin, 1 - 6   

yL = liittymismaksun yksikköhinta (2,52 €/k-m2) (alv = 0%)   

A  = kerrosala (k-m2), haja-asutusalueilla lämmitettävä kerrosala    

p = palvelukerroin    
    
Kerrosala on kiinteistön asemakaavan mukainen kokonaisrakennusoikeus.  

      k-kerroin on omakotitaloille   6   

          rivitaloille 4,5   

kerrostaloille 4   

teollisuusrakennus 1   2   

teollisuusrakennus 2   3   

liike- ja toimistorakennukset     3   

uudet vesiosuuskunnat/yhtymät 4   
        

Teollisuusrakennus 1:llä tarkoitetaan teollisuuslaitosta, jossa ei käytetä vettä prosessissa, ja 
jonka tuottama jätevesi on pääasiassa saniteettivettä. 
Teollisuusrakennus 2:lla tarkoitetaan teollisuuslaitosta, jossa käytetään vettä prosessissa, ja  
jonka tuottama jätevesi on laadultaan asumajäteveden kaltaista. 
Muille kiinteistöille kerroin määritetään vedenkäyttövarausten mukaan asuinkiinteistöihin verrat-
tuna ja vesihuoltolaitokselle aiheutuneiden kustannusten osuus vedenhankinnasta ja viemäröin-
nistä sekä jätevesien puhdistuksesta saatava hyöty huomioon ottaen 1 - 6. 
 
Erillisten omakotikiinteistöjen osalta noudatetaan tasataksaa kerrosalaltaan 250 m2:iin saakka las-
kettuna 250 m2:n kerrosalan mukaisesti. Vesiosuuskunnilla / yhtymillä kokonaiskerrosala on 
osuuskunnan / yhtymän osakaskiinteistöjen taksan mukaisten kerrosalojen summa, ja osakaskiin-
teistöillä on voimassa kuten erillisillä omakotitaloilla tasataksa 250 m2:n kerrosalan mukaisesti. Te-
ollisuuskiinteistöjen osalta noudatetaan tasataksaa kerrosalaltaan 800 m2:iin saakka laskettuna 
800 m2:n kerrosalan mukaisesti. 

Palvelukerroin p on 1 (yksi), kun liittymä sisältää vesijohdon, jätevesi- ja hulevesiviemärin. 

Kerroin on 0,40 vesijohdon, 0,45 jätevesiviemärin ja 0,15 hulevesiviemärin osalta. 
 
Liittymismaksuun lisätään arvonlisävero 24 %  

 

KOROTETTU LIITTYMISMAKSU   

 
Vesihuoltolain (681/2014) 4 luvun 19 §:n mukaisesti liittymismaksu voi olla erisuuruinen eri alueilla, 
jos se on tarpeen kustannusten oikean kohdentamisen ja aiheuttamisperiaatteen vuoksi. Suurem-
mat yksikkökustannukset voivat johtua esimerkiksi poikkeavista ja normaalia kalliimmista kunnallis-
tekniikan rakentamisolosuhteista. Kustannukset voivat myös nousta korkeammiksi, jos alueella on 
vähemmän liittyjiä tai alueelle joudutaan rakentamaan pidempi verkosto. Aluekohtaiset korotetut 
liittymismaksut vahvistaa yhtiön hallitus.  
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SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN VASTAANOTTOHINNAT   

 

 €/m3 (alv 0%)  €/m3 (alv 24%) 

Sakokaivolietteen vastaanotto 4,67  5,79 

Umpikaivolietteen vastaanotto 2,25  2,79 
 
 

TONTTIJOHTOJEN ALKUOSIEN RAKENTAMINEN VANHOILLA ALUEILLA   

 
Silloin kun tonttijohtoja ei ole rakennettu etukäteen katu-, vesijohto- ja viemäriverkostojen rakenta-
misen yhteydessä tontin rajalle, voi kiinteistön omistaja teettää ne Nokian Vesi Oy:llä työstä pyytä-
mänsä ja saamansa tarjouksen perusteella tai rakennuttaa ne jonkun muun urakoitsijan toimesta.  
 
Tonttivesijohtoliitoksen runkovesijohtoon sulkuineen sekä tonttiviemäriliitokset runkoviemäreihin 
tekee aina Nokian Vesi Oy. Töistä veloitetaan kiinteistön omistajaa kulloinkin voimassa olevien las-
kutusperusteiden mukaisesti. 
 
Nokian Vesi Oy ei tee verkostoihin liitettävän kiinteistön alueella viher-, istutus- tai pihatöitä. Ko. 
töistä kustannuksineen vastaa kiinteistön omistaja. 

 

TONTTIVESIJOHTOLIITOKSEN TEKEMINEN RUNKOVESIJOHTOON   

 
Nokian Vesi Oy tekee tonttivesijohtoliitoksen runkovesijohtoon sulkuineen. Työstä laskutetaan kiin-
teistön omistajaa työhön käytetyn ajan mukaan hinnaston mukaisilla tuntihinnoilla ja muista kustan-
nuksista hinnaston/laskujen mukaan. Työtilaus on tehtävä vähintään kolme työpäivää aikaisemmin. 

 

TONTTIVIEMÄRILIITOKSEN TEKEMINEN RUNKOVIEMÄRIIN  

 
Nokian Vesi Oy tekee tonttiviemäriliitoksen (jvv/hvv) runkoviemäriin. Työstä laskutetaan kiinteistön 
omistajaa työhön käytetyn ajan mukaan hinnaston mukaisilla tuntihinnoilla ja muista kustannuk-
sista hinnaston/laskujen mukaan. Työtilaus on tehtävä vähintään kolme työpäivää aikaisemmin. 
 

TONTTIVESIJOHDON Ø 40 MM LOPPUOSAN ASENNUS 
186,00 € 230,64 € 

   (alv 0 %) (alv 24 %) 

 
Maksu sisältää vesijohtoa 30 metriä. Tämän ylittävästä määrästä peritään lisämaksua 2,10 €/m 
(alv 0 %). Työtilaus on tehtävä vähintään kolme työpäivää aikaisemmin. Asennustöihin ei sisälly 
maankaivutöitä eikä asennuspohjien tasaustöitä. Asiakas suorittaa täyttötyöt vastaavan työnjohta-
jan valvonnassa. 
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TONTTIVESIJOHDON Ø 40 MM LOPPUOSAN ASENNUS 
PARITALO/ASUNTO 379,00 € 469,96 € 

   (alv 0 %) (alv 24 %) 

 
Maksu sisältää vesijohtoa 30 metriä. Tämän ylittävästä määrästä peritään lisämaksua 2,10 €/m 
(alv 0 %). Työtilaus on tehtävä vähintään kolme työpäivää aikaisemmin. Asennustöihin ei sisälly 
maankaivutöitä eikä asennuspohjien tasaustöitä. Asiakas suorittaa täyttötyöt vastaavan työnjohta-
jan valvonnassa. 

 
 

TONTTIVESIJOHDON Ø 40 MM LOPPUOSAN 
ASENNUS + VESIMITTARIN DN 20 ASENNUS 394,00 € 488,56 € 

   (alv 0 %) (alv 24 %) 

 
Maksu sisältää vesijohtoa 30 metriä. Tämän ylittävästä määrästä peritään lisämaksua 2,10 €/m 
(alv 0 %). Työtilaus on tehtävä vähintään kolme työpäivää aikaisemmin. Asennustöihin ei sisälly 
maankaivutöitä eikä asennuspohjien tasaustöitä. Asiakas suorittaa täyttötyöt vastaavan työnjohta-
jan valvonnassa. Maksu sisältää tonttivesijohdon asennuksen, vesimittarin asennuksen tonttive-
sijohdon asennuksen yhteydessä sekä vesimittaritelineen lopullisen kiinnityksen valmiiseen raken-
teeseen. 
 
 

TONTTIVESIJOHDON Ø 40 MM LOPPUOSAN 
ASENNUS + VESIMITTARIN DN 20 ASENNUS 
ÄLVSBY-TALOT 314,00 € 389,36 € 

   (alv 0 %) (alv 24 %) 

 
Maksu sisältää vesijohtoa 30 metriä. Tämän ylittävästä määrästä peritään lisämaksua 2,10 €/m 
(alv 0 %). Työtilaus on tehtävä vähintään kolme työpäivää aikaisemmin. Asennustöihin ei sisälly 
maankaivutöitä eikä asennuspohjien tasaustöitä. Asiakas suorittaa täyttötyöt vastaavan työnjohta-
jan valvonnassa. Maksu sisältää vesimittarin asennuksen tonttivesijohdon asennuksen yhteydessä 
tai erikseen tilattavana ajankohtana. Huom! Vesimittarin asennuksen yhteydessä vaihdetaan No-
kian Vesi Oy:ssä käytössä oleva vesimittariventtiili. 
 

TONTTIVESIJOHDON Ø 63 MM LOPPUOSAN 
ASENNUS  410,00 € 508,40 € 

   (alv 0 %) (alv 24 %) 

 
Maksu sisältää vesijohtoa 30 metriä. Tämän ylittävästä määrästä peritään lisämaksua 4,00 €/m 
(alv 0 %). Työtilaus on tehtävä vähintään kolme työpäivää aikaisemmin. Asennustöihin ei sisälly 
maankaivutöitä eikä asennuspohjien tasaustöitä. Asiakas suorittaa täyttötyöt vastaavan työnjohta-
jan valvonnassa. 
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TONTTIVESIJOHDON Ø 63 MM LOPPUOSAN 
ASENNUS + VESIMITTARIN DN 20 ASENNUS  846,00 € 1049,04 € 

   (alv 0 %) (alv 24 %) 

 
Maksu sisältää vesijohtoa 30 metriä. Tämän ylittävästä määrästä peritään lisämaksua 4,00 €/m 
(alv 0 %). Työtilaus on tehtävä vähintään kolme työpäivää aikaisemmin. Asennustöihin ei sisälly 
maankaivutöitä eikä asennuspohjien tasaustöitä. Asiakas suorittaa täyttötyöt vastaavan työnjohta-
jan valvonnassa. Maksu sisältää tonttivesijohdon loppuosan asennuksen, vesimittarin asennuksen 
vesijohdon asennuksen yhteydessä sekä vesimittaritelineen lopullisen kiinnityksen valmiiseen ra-
kenteeseen. 
 

TONTTIVESIJOHDON Ø 63 MM LOPPUOSAN 
ASENNUS + VESIMITTARIN DN 25 ASENNUS  812,00 € 1006,88 € 

   (alv 0 %) (alv 24 %) 

 
Maksu sisältää vesijohtoa 30 metriä. Tämän ylittävästä määrästä peritään lisämaksua 4,00 €/m 
(alv 0 %). Työtilaus on tehtävä vähintään kolme työpäivää aikaisemmin. Asennustöihin ei sisälly 
maankaivutöitä eikä asennuspohjien tasaustöitä. Asiakas suorittaa täyttötyöt vastaavan työnjohta-
jan valvonnassa. Maksu sisältää tonttivesijohdon loppuosan asennuksen, vesimittarin asennuksen 
vesijohdon asennuksen yhteydessä sekä vesimittaritelineen lopullisen kiinnityksen valmiiseen ra-
kenteeseen. 
 

TONTTIVESIJOHDON Ø 63 MM LOPPUOSAN 
ASENNUS + VESIMITTARIN DN 40 ASENNUS  941,00 € 1166,84 € 

   (alv 0 %) (alv 24 %) 

 
Maksu sisältää vesijohtoa 30 metriä. Tämän ylittävästä määrästä peritään lisämaksua 4,00 €/m 
(alv 0 %). Työtilaus on tehtävä vähintään kolme työpäivää aikaisemmin. Asennustöihin ei sisälly 
maankaivutöitä eikä asennuspohjien tasaustöitä. Asiakas suorittaa täyttötyöt vastaavan työnjohta-
jan valvonnassa. Maksu sisältää tonttivesijohdon loppuosan asennuksen, vesimittarin asennuksen 
vesijohdon asennuksen yhteydessä sekä vesimittaritelineen lopullisen kiinnityksen valmiiseen ra-
kenteeseen. 

 

VESIMITTARIN DN 20 ASENNUS (TONTTI-
JOHTO ≤ 40 MM)  269,00 € 333,56 € 

  (alv 0 %) (alv 24 %) 

Työtilaus on tehtävä vähintään kolme työpäivää aikaisemmin. 
 

VESIMITTARIN DN 20 ASENNUS Ø 63 MM 
TONTTIVESIJOHTOON 494,00 € 612,56 € 

  (alv 0 %) (alv 24 %) 

Työtilaus on tehtävä vähintään kolme työpäivää aikaisemmin. 

 

VESIMITTARIN DN 25 ASENNUS 
460,00 € 570,40 € 

  (alv 0 %) (alv 24 %) 

Työtilaus on tehtävä vähintään kolme työpäivää aikaisemmin. 
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VESIMITTARIN DN 40 ASENNUS  
588,00 € 729,12 € 

   (alv 0 %) (alv 24 %) 

Työtilaus on tehtävä vähintään kolme työpäivää aikaisemmin. 
 

KESÄVESIMITTARIN ASENNUS 
66,00 € 81,84 € 

   (alv 0 %) (alv 24 %) 

Työtilaus on tehtävä vähintään kolme työpäivää aikaisemmin. 
 

MEKAANISEN VESIMITTARIN DN 20/25 VAIHTO 
(MITTARI ON JÄÄTYNYT TAI RIKKOUTUNUT)     

   (alv 0 %) (alv 24 %) 

arkisin klo 7.00 - 15.30 102,00 € 126,48 € 

arkisin klo 15.30 - 7.00 ja lauantaisin                                                        152,00 €                 188,48 €                                  

sunnuntaisin ja pyhisin                                                                              202,00 €                 250,48 € 
 

MEKAANISEN VESIMITTARIN DN 30/32 VAIHTO 
(MITTARI ON JÄÄTYNYT TAI RIKKOUTUNUT)     

   (alv 0 %) (alv 24 %) 

arkisin klo 7.00 - 15.30 173,00 € 214,52 € 

arkisin klo 15.30 - 7.00 ja lauantaisin                                                        223,00 €                 276,52 €                                  

sunnuntaisin ja pyhisin                                                                              273,00 €                 338,52 € 
 

ETÄLUETTAVAN VESIMITTARIN DN 20 VAIHTO 
(MITTARI ON JÄÄTYNYT TAI RIKKOUTUNUT)     

   (alv 0 %) (alv 24 %) 

arkisin klo 7.00 - 15.30 176,00 € 218,24 € 

arkisin klo 15.30 - 7.00 ja lauantaisin                                                        226,00 €                280,24 €                                 

sunnuntaisin ja pyhisin                                                                              276,00 €                342,24 € 
 

ETÄLUETTAVAN VESIMITTARIN DN 25 VAIHTO 
(MITTARI ON JÄÄTYNYT TAI RIKKOUTUNUT)     

   (alv 0 %) (alv 24 %) 

arkisin klo 7.00 - 15.30 271,00 € 336,04 € 

arkisin klo 15.30 - 7.00 ja lauantaisin                                                        321,00 €                398,04 €                                 

sunnuntaisin ja pyhisin                                                                              371,00 €                460,04 € 
 

ETÄLUETTAVAN VESIMITTARIN DN 40 VAIHTO 
(MITTARI ON JÄÄTYNYT TAI RIKKOUTUNUT)     
   (alv 0 %) (alv 24 %) 

arkisin klo 7.00 - 15.30 316,00 € 391,84 € 

arkisin klo 15.30 - 7.00 ja lauantaisin                                                        366,00 €                453,84 €                                 

sunnuntaisin ja pyhisin                                                                              416,00 €                515,84 € 
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Liittyjän pyynnöstä tapahtuva vesimittarin poisto. Työtilaus on tehtävä vähintään kolme työpäivää 
aikaisemmin. 

 

MEKAANISEN VESIMITTARIN TARKASTUS 
226,00 € 280,24 € 

   (alv 0 %) (alv 24 %) 

 
Vesimittarin tarkastusmaksu peritään vesimittarin näyttämän tarkastamisesta, jos tarkastus tapah-
tuu liittyjän pyynnöstä ja todettu virhe on pienempi kuin ± 5 %. Maksu määrätään tarkastuskertaa 
kohti ja se sisältää mittarin irrotuksen ja uudelleen asentamisen sekä tarkastuksen. Työtilaus on 
tehtävä vähintään kolme työpäivää aikaisemmin.  
 

 
Etäluettavan vesimittarin optisesta luennasta peritään maksu, mikäli liittyjä pyytää raporttia veden-
kulutuksestaan.  Työtilaus on tehtävä vähintään kolme työpäivää aikaisemmin.  

 

VESIMITTARIN LUENTA 
59,00 € 73,16 € 

   (alv 0 %) (alv 24 %) 
 

Vesimittarin luennasta peritään maksu, mikäli mittarin luenta joudutaan tekemään Nokian Vesi 
Oy:n liittyjälle toimittaman lukupyyntökehotuksen jälkeen. Lisäksi luentamaksu voidaan periä, jos 
Nokian Vesi Oy lukee mittarin asiakkaan pyynnöstä. 
 

VESIMITTARIN IMPULSSILAITTEEN  
ASENNUS ERILLISENÄ TYÖNÄ 

66,00 € 81,84 € 

   (alv 0 %) (alv 24 %) 

 
Lisäksi veloitetaan impulssilaitteen hinta Nokian Vesi Oy:n LVI-varaston hinnaston mukaan. Työti-
laus on tehtävä vähintään kolme työpäivää aikaisemmin. Nokian Vesi Oy ei tee impulssilaitteen jär-
jestelmään kytkentää. 

  

 
Materiaalikustannukset laskujen mukaan. Työtilaus on tehtävä vähintään kolme työpäivää      
aikaisemmin. Nokian Vesi Oy ei tee lämmityskaapelin sähköverkkoon liittämistä. 
 

VESIMITTARIN POISTO 
66,00 € 81,84 € 

   (alv 0 %) (alv 24 %) 

ETÄLUETTAVAN VESIMITTARIN OPTINEN LUENTA 
116,00 € 143,84 € 

   (alv 0 %) (alv 24 %) 

ITSESÄÄTYVÄN LÄMMITYSKAAPELIN ASENNUS Ø 40 
MM TONTTIVESIJOHTOON VESIMITTARIN ASENNUKSEN 
YHTEYDESSÄ 66,00 € 81,84 € 

   (alv 0 %) (alv 24 %) 
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Materiaalikustannukset laskujen mukaan. Työtilaus on tehtävä vähintään kolme työpäivää       
aikaisemmin. Nokian Vesi Oy ei tee lämmityskaapelin sähköverkkoon liittämistä. 
 

VESIMITTARIN DN 20 LIITOSOSIEN VAIHTO 
    188,00 € 233,12 €  

      (alv 0 %) (alv 24 %) 

 
Muut mittarikoot laskutetaan tapauskohtaisesti. Työtilaus on tehtävä vähintään kolme työpäivää 
aikaisemmin. 
 

TOIMENPIDEMAKSU  
117,00 € 145,08 € 

   (alv 0 %) (alv 24 %) 

 
Nokian Vesi Oy:n tekemästä tonttivesijohdon sulkemisesta ja avaamisesta perittävä maksu. Sulke-
minen ja avaaminen tapahtuvat Nokian Vesi Oy:n aloitteesta esim. yleisissä toimitusehdoissa tar-
kemmin säännellyissä tilanteissa. 
 

TONTTIVESIJOHDON AVAAMINEN, TONTTI-
VESIJOHDON SULKEMINEN 59,00 € 73,16 € 

   (alv 0 %) (alv 24 %) 

 
Asiakkaan pyynnöstä Nokian Vesi Oy:n suorittamasta tonttivesijohdon avaamisesta ja sulkemi-
sesta perittävä maksu.  
 

TONTTIVESIJOHDON SULATUS HÖYRYLLÄ 
  

   (alv 0 %) (alv 24 %) 

arkisin klo 7.00 - 15.30  123,00 €/h 152,52 €/h 

arkisin klo 15.30 - 7.00 ja lauantaisin 223,00 €/h 276,52 €/h 

sunnuntaisin ja pyhisin  323,00 €/h 400,52 €/h 

 

Laskutus työhön käytetyn ajan mukaan. Minimiveloitus on yksi tunti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITSESÄÄTYVÄN LÄMMITYSKAAPELIN ASENNUS Ø 40 
MM TONTTIVESIJOHTOON ERILLISENÄ TYÖNÄ 

124,00 € 153,76 € 

   (alv 0 %) (alv 24 %) 
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KLOORAUS (VESIMITTARIN ASENNUKSEN YH-
TEYDESSÄ) 

                     66,00 € 81,84 € 

                            (alv 0 %) (alv 24 %) 
 

Vanhan kiinteistön vesijohdon klooraus vesijohtoverkostoon liityttäessä. 
Työtilaus on tehtävä kolme työpäivää aikaisemmin. 
 

KLOORAUS (ERILLINEN KÄYNTI)                                              
                     124,00 €          153,76 € 

  (alv 0 %) (alv 24 %) 
 

Vanhan kiinteistön vesijohdon klooraus vesijohtoverkostoon liityttäessä. 
Työtilaus on tehtävä kolme työpäivää aikaisemmin. 

 

OMAKOTITALON TONTTIVESIJOHDON UUSINTA 
926,00 €        1148,24 € 

  (alv 0 %) (alv 24 %) 

 
Hinta ei sisällä maanrakennus-, viher-, istutus- tai pihatöitä eikä mahdollisia rakennusteknisiä töitä, 
esim. lattiarakenteiden purkua. Työtilaus on tehtävä vähintään kolme työpäivää aikaisemmin. Työn 
osuus kustannuksista 403,00 € (alv 0 %). 

 

SAMMUTUSVESILAITTEISTOISTA (SPRINKLERILAITTEET) PERITTÄVÄT MAKSUT 

 
Nokian Vesi Oy perii sammutusvesilaitteiden liitosjohdon rakentamisesta ja mahdollisista runkove-
sijohdon muutostöistä (jotka aiheutuvat sprinklerilaitteiston rakentamisesta) aiheutuvat todelliset 
kustannukset. 
 
Nokian Vesi Oy perii sprinklerimaksua varautumisesta kiinteistökohtaisen sammutusveden toimitta-
miseen. Maksu määräytyy sammutuslaitoksen luokan kulloinkin voimassa olevan vesitaksan mu-
kaan seuraavasti: 
 

Uusi luokitus Vanha luokitus sprinklerimaksu €/vuosi 

LH K (kevyt luokka) 200 m3:n vuosimaksu  

OH1 N I (normaali/ryhmä I) 400 m3:n vuosimaksu 

OH2 N II (normaali/ryhmä II) 600 m3:n vuosimaksu 

OH3 ja OH4 N III (normaali/ryhmä III) 800 m3:n vuosimaksu 

HHP ja HHS R (raskas luokka) 1200 m3:n vuosimaksu  

 

TALOUSVESINÄYTETUTKIMUS 
   145,00 € 179,80 € 

   (alv 0 %) (alv 24 %) 

 
Nokian Vesi Oy:n tekemä talousveden mikrobiologinen tutkimus (heterotrofinen pesäkeluku  
22 °C, koliformiset bakteerit ja E. coli) vesijohtojen rakentamisen yhteydessä. 
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AUTO- JA KONETYÖT  
    

 

Minimiveloitus on yksi tunti. Pakettiautosta laskutetaan sama aika kuin asentajan tuntitöistä. 

  (alv 0 %) (alv 24 %) 

pakettiauto   8,40 €/h 10,42 €/h 

hiab-auto (sis.kuljettajan)   75,00 €/h 93,00 €/h 

kuorma-auto (sis.kuljettajan)   57,70 €/h 71,55 €/h 

kaivinkone (sis.kuljettajan)   65,50 €/h 81,22 €/h 
 

VIEMÄRINHUUHTELUAUTO 
    

 

Minimiveloitus on yksi tunti.   

  (alv 0 %) (alv 24 %) 

arkisin 7.00 - 15.30   128,40 €/h 159,22 €/h 

arkisin 15.30 - 7.00 ja lauantaisin  224,80 €/h 278,75 €/h 

sunnuntaisin ja pyhisin  321,20 €/h 398,29 €/h 
 
Käsittelymaksu Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n jätteenkäsittelykeskukseen viedyistä lietteistä laskute-
taan Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. Katso myös hinta 
rasvakaivojen tyhjennykselle. 
 

RASVAKAIVON TYHJENNYS 
385,20 € 477,65 € 

  (alv 0 %) (alv 24 %) 
 

Sisältää tyhjennyksen ja kuljetuksen jätteenkäsittelylaitokselle (Tampere, Tarastenjärvi). Käsittely-
maksu Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n jätteenkäsittelykeskukseen viedyistä lietteistä laskutetaan Pir-
kanmaan Jätehuolto Oy:n kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. 

TUNTITYÖT  
      

 

Minimiveloitus on yksi tunti.   

  (alv 0 %) (alv 24 %) 

1 hlö arkisin 7.00 - 15.30    50,00 €/h 62,00 €/h 

1 hlö arkisin 15.30 - 7.00 ja lauantaisin  100,00 €/h 124,00 €/h 

1 hlö sunnuntaisin ja pyhisin  150,00 €/h 186,00 €/h 
 

ASIANTUNTIJA-AVUN TUNTIVELOITUS (työnjohtaja) 
    

 

Minimiveloitus on yksi tunti.   

  (alv 0 %) (alv 24 %) 

1 hlö arkisin 7.00 - 15.30    62,00 €/h 76,88 €/h 

1 hlö arkisin 15.30 - 7.00 ja lauantaisin  124,00 €/h 153,76 €/h 

1 hlö sunnuntaisin ja pyhisin  186,00 €/h 230,64 €/h 
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LAITEVUOKRAT 
      

 

Minimiveloitus on yksi vuorokausi.   

  (alv 0 %) (alv 24 %) 

työmaapumppu   8,10 €/vrk 10,04 €/vrk 

iskuvasara/iskuporakone   67,20 €/vrk 83,33 €/vrk 

pystyputkimittari   7,00 €/vrk 8,68 €/vrk 

metallinilmaisin   8,20 €/vrk 10,17 €/vrk 

timanttiporalaite   56,80 €/vrk 70,43 €/vrk 

poralaite paineenalaiseen poraukseen 56,80 €/vrk 70,43 €/vrk 

viemärin sulkutulppa 12,20 €/vrk 15,13 €/vrk 

sähkömuhvihitsauskone    32,80 €/vrk 40,67 €/vrk 

"Höyry-Janne"   78,50 €/vrk 97,34 €/vrk 

aggregaatti  56,80 €/vrk 70,43 €/vrk 

tärylevy  50,00 €/vrk 62,00 €/vrk 

NK-säteilijä +huuva + kaasupullo 183,90 €/vrk 228,04 €/vrk 
  
  

 

MUITA MAKSUJA 
    

 

  (alv 0 %) (alv 24 %) 

öljysorapaikkaus  10,00 €/m2 12,40 €/m2 

kaivinkoneen iskuvasara (minimiveloitus 1 h) 37,30 €/h 46,25 €/h 

pienkalusto (liikennemerkit, aidat) (minimiveloitus 1 vrk) 12,50 €/vrk 15,50 €/vrk 

kuuma vesi (+ 60 °C) 9,80 €/m3 12,15 €/m3 

pientarvikelisä 6,90 €/työ 8,56 €/työ 

viemärin kuvaus 115,00 €/h 142,60 €/h 

Maatialan vesilaitokselta noudettava vesi 5,40 €/m3 6,70 €/m3  

Kamstrup etäluettavan vesimittarin kotinäyttö Kamstrupin hintojen mukaan 

palovesiaseman avain (Viikinharju, järvivesi) 107,50 €/vuosi 133,30 €/vuosi 
 
Louhintatöiden yhteydessä suoritetuista kiinteistökatselmuksista ja tärinämittauksista veloitetaan 
konsultin laskutuksen mukaisesti. 
 
Asfalttipaikkaukset pohjatöineen veloitetaan asiakkaalta päällystysurakoitsijan laskutuksen mukai-
sesti. 

 
Kiviainekset laskutetaan kulloinkin voimassa olevien hankintahintojen mukaan. 

 
Nokian Vesi Oy laskuttaa muista tekemistään töistä työhön käytetyn ajan perusteella hinnaston 
mukaisilla tuntihinnoilla sekä muista kustannuksista laskujen mukaan. 
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