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1 Liedon Veden hinnasto 

 
Liedon Vesi, jäljempänä laitos, perii tässä hinnastossa lueteltuja liittymis-
, käyttö- sekä palvelumaksuja soveltaen vesihuoltolakia (119/2001), 
vesihuollon liittymis- ja käyttösopimuksia koskevia sopimusehtoja sekä 
Liedon Veden yleisiä toimitusehtoja. Tätä hinnastoa sovelletaan myös 
sprinklerikohteisiin.  
 
Maksut on ilmoitettu sekä ilman arvonlisäveroa (veroton hinta) että 
arvonlisäveron kanssa (verollinen hinta). Arvonlisäveron verokannassa 
mahdollisesti tapahtuvat muutokset otetaan huomioon ilman tämän 
hinnaston tarkistamista.  

2 Liittymismaksun määräytyminen 

 
Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen vesihuoltoverkostoon. 
Liittymismaksu kattaa yhden liittymän tontin liittämispisteessä. 
Liittymismaksu jakautuu veden ja jäteveden (viemäröinnin) 
liittymismaksuihin. Liittymismaksu määritellään kiinteistön rakennusluvan 
mukaisen kiinteistötyypin ja kerrosalan perusteella. 
 
Liedon Veden liittymissopimukset ovat siirtokelpoisia, ja 1.4.2004 alkaen 
avattujen liittymien liittymismaksut ovat siirto- ja palautuskelpoisia. 
Liittymismaksut eivät sisällä arvonlisäveroa. 
 
Vesihuoltolaitoksen liittymismaksu määräytyy kiinteistön 
käyttötarkoituksen, laajuuden ja palveluiden käytön perusteella 
seuraavasti: L = A*p*k*yL 

 
A = rakennusluvan mukainen kerrosala  
p = palvelukerroin 
k = kiinteistötyypin mukainen kerroin  
yL= liittymismaksun yksikköhinta 6,70 €/k-m² 

2.1. Rakennusluvan mukainen kerrosala 

Liittymismaksua koskevassa kaavassa A-kerroin määräytyy 
asemakaava-alueella kiinteistön rakennusten kerrosalan sekä 
asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden käyttämättä jäävän osan 
perusteella. Rakennusluvan mukaiseen kerrosalaan lisätään 
rakennusoikeuden käyttämättä jäävästä osasta 50 % liittymishetken 
tietojen perusteella.  

2.2. Palvelukerroin 

Liittymismaksua koskevassa kaavassa palvelukerroin p määräytyy 
asiakkaan käyttämien palveluiden mukaan. 
 
Jos kiinteistö liittyy vesijohtoon ja jäteviemäriin, palvelukerroin on 1,0.  
Osakertoimet liityttäessä vain toiseen ovat:  
 

Palvelut p-kerroin 

Vesi 0,5 

Viemäröinti 0,5 

Yhteensä 1,0 
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Jos kiinteistö johtaa hulevesiä jäteviemäriin eli kyse on 
sekaviemäröinnistä, palvelukerroin on 2,0. Osakertoimet liityttäessä vain 
toiseen ovat:  
 

Palvelut p-kerroin 

Vesi 0,5 

Sekaviemäröinti 1,5 

Yhteensä 2,0 

2.3. Kiinteistötyyppiä koskeva kerroin 

Liittymismaksua koskevassa kaavassa k-kerroin määräytyy 
kiinteistötyypin mukaan i alla olevan taulukon mukaisesti 
 
Jos kiinteistöllä on useita käyttötarkoituksia, lasketaan liittymismaksu 
pääasiallisen käyttötarkoituksen kertoimella liittymishetken mukaan. 
 

Kiinteistötyyppi k-kerroin 

Omakoti- ja paritalot  6,00 

Rivitalot 5,00 

Kerrostalot 4,00 

Teollisuusrakennukset 3,50 

Liikerakennukset 3,00 

Toimistorakennus 2,50 

Talousrakennus 2,00 

Julkinen rakennus 
(pääkäyttötarkoitus muu kuin 
toimisto) 2,00 

Urheilu- ja liikuntahallit 1,50 

Varastot, teollisuusvarastot, 
pysäköintihallit 1,00 

Erityistapaukset (puistot, kentät, 
tunnelit, suihkulähteet yms.) 0,50 

2.4. Yksikköhinta 

Liittymismaksua koskevassa kaavassa yL-kerroin eli yksikköhinta on 6,70 
€/k-m². 

2.5. Minimiliittymismaksu 

Liedon Vesi perii aina vähintään seuraavat liittymismaksut: 
 

Liittymä Hinta € (alv. 0 %) 

Vesi 1000,00 € 

Jätevesiviemäri 1000,00 € 

Sekaviemäri (jäte- ja hulevesi) 1500,00 € 

 
Minimiliittymismaksulla tarkoitetaan arvonlisäverotonta liittymismaksua, 
joka veloitetaan riippumatta kiinteistön rakennusluvan mukaisesta 
kerrosalasta. 
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2.6. Lisäliittymismaksut 

 
Lisäliittymismaksua peritään, kun kerrosala kasvaa enemmän kuin 10 
%:a. Lisäliittymismaksuna peritään kerrosalojen välinen erotus sen 
vuoden hinnaston mukaan, milloin rakennuslupa on hyväksytty. 
Kerrosalan laajennukseksi lasketaan tässä tapauksessa myös 
lisärakennuksen kerrosala, kun kyseessä on saman liittymän sisällä 
tehtävä laajennus. Jos lisärakennukseen tehdään erillinen liittymä, 
peritään siitä uusi liittymismaksu.  
 
Jos rakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitus muuttuu lasketaan 
liittymismaksu uuden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan siten kuin 
voimassa olevassa hinnastossa on määrätty ja siitä vähennetään 
aikaisemman käyttötarkoituksen mukainen liittymismaksu. Mikäli 
muutoksen kasvu on enemmän kuin 10 %:a, erotuksen maksaa liittyjä.  

3 Käyttömaksu 

 
Käyttömaksun perusteena on kiinteä perusmaksu sekä kiinteistön 
käyttämän veden määrä, joka mitataan laitoksen asentamalla 
vesimittarilla. Käyttömaksu peritään erikseen vedenhankinnasta ja 
viemäröinnistä.  
 
Asuinkiinteistöjen ja niihin vesihuollon suhteen rinnastettavien 
kiinteistöjen käyttömaksut ovat: 
 

Käyttömaksu veroton, alv 0% verollinen, alv 24 % 

talousvesi 2,31 2,86 

jätevesi 2,42 3,00 

Yhteensä (€) 4,73 5,86 

 
 Erityisestä syystä poikkeustapauksissa laitos voi periä käyttömaksun 
käytetyn veden tai poisjohdetun viemäriveden arvioidun määrän 
perusteella.  
 
Jos asiakas on sekaviemäröinnin piirissä ja johtaa hulevetensä 
jäteviemäriin, vaikka alueelle on järjestetty erillisviemäröinti, laitos perii 
korotettua jäteveden käyttömaksua. Korotuksen suuruus on 10 %. 

4 Sprinkler-liittyjien liittymis- ja käyttömaksut 

 
Kiinteistön sprinklerilaitteiston liittämisestä laitoksen verkostoon ja 
sammutusveden toimittamisesta sprinklerilaitteistoon tehdään asiakkaan 
ja laitoksen kesken sprinklerisopimus.  
 
Asiakkaan tulee tehdä kirjallinen hakemus vesilaitokselle 
sammutusveden hankinnasta ja liittymisestä silloin, kun kiinteistölle on 
tarkoitus rakentaa automaattiset sammutusvesilaitteet.  
 
Laitos voi tehdä edellä tarkoitetun sprinklerisopimuksen, mikä laitos 
katsoo, että liittämisestä ei aiheudu haittaa talousveden toimittamiselle 
eikä muulle laitoksen toiminnalle. Laitoksella ei ole velvollisuutta 
hyväksyä sprinklerilaitteistoja kytkettäväksi suoraan verkostoon. 
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Toiminta-alueen ulkopuolella sijaitsevan kiinteistön sprinklerijärjestelmän 
liittymismahdollisuus selvitetään tapauskohtaisesti.  

4.1. Liittymismaksu 

Erillisen sprinkler-liittymän arvonlisäveroton liittymismaksu on 10,00 € x 
mitoitusvirtaama (l/min). Hintoja noudatetaan, kun mitoitusvesimäärä 
voidaan toimittaa olemassa olevan vesijohtoverkoston kautta. 

4.2. Käyttömaksut 

Liedon Vesi perii vuotuista käyttömaksua sprinkler-liittymistä perustuen 
laitteiston mitoitusvesimäärään.  
 

Käyttömaksu 

Mitoitusvesimäärä Veroton €, alv 0% Verollinen €, alv 24 % 

alle 1500 l/min 402,00 498,48 

1500–2500 l/min 804,00 996,96 

yli 2500 l/min 1608,00 1993,92 

5 Poikkeukset 

 
Muiden kuin asuinkiinteistöjen ja asuinkiinteistöihin vesihuollon suhteen 
rinnastettavien kiinteistöjen maksut hinnoitellaan tarvittaessa erikseen. 
Sama koskee vesihuollon yleisten toimitusehtojen kohdassa 2.5 
tarkoitettujen erityisehdoin liittyjien maksuja. 

6 Palvelumaksut 

 
Vesihuollon kustannusten kattamiseksi Liedon Vesi perii seuraavia 
palvelumaksuja. 
 
Maksut on ilmoitettu sekä ilman arvonlisäveroa (veroton hinta) että 
arvonlisäveron kanssa (verollinen hinta). Arvonlisäveron verokannassa 
mahdollisesti tapahtuvat muutokset otetaan huomioon ilman tämän 
hinnaston tarkistamista. 

6.1. Liitostyömaksu 

Liedon Vesi perii liittymismaksun lisäksi liitostyömaksuja seuraavasti  
 

Liitostyömaksu vesijohtoverkostoon 

Tonttijohdon koko Veroton €, alv 0% Verollinen €, alv 24 % 

32 mm 630,00 781,20 

40 mm 650,00 806,00 

50 mm 670,00 830,80 

63 mm 710,00 880,40 

90 mm 1010,00 1252,40 

110 mm 1120,00 1388,80 

160 mm 1610,00 1996,40 

Suuremmilla putkilla hinta tapauskohtaisesti 

 

Liitostyömaksu jätevesiviemäriin (muovikaivo) 

Tonttijohdon koko Veroton €, alv 0% Verollinen €, alv 24 % 

110 190,00 235,60 
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160 200,00 248,00 

200 200,00 248,00 

250 290,00 359,60 

315 300,00 372,00 

Suuremmilla putkilla hinta tapauskohtaisesti 

 

Liitostyömaksu jätevesiviemäriin (betonikaivo) 

Tonttijohdon koko Veroton €, alv 0% Verollinen €, alv 24 % 

110 280,00 347,20 

160 280,00 347,20 

200 290,00 359,60 

250 380,00 471,20 

315 390,00 483,60 

Suuremmilla putkilla hinta tapauskohtaisesti 

6.2. Vesimittarin asentaminen 

Vesimittarin asennuksesta seuraava maksu.  
 

Asennus 

Vesimittarin koko Veroton €, alv 0% Verollinen €, alv 24 % 

20 130,00 161,20 

32 310,00 384,40 

50 910,00 1128,40 

80 1060,00 1314,40 

100 1150,00 1426,00 

Muilla mittareilla hinta tapauskohtaisesti 

6.3. Muut maksut 

Vesimittarin tarkistusmaksu peritään vesihuoltolaitoksen suorittamista 
vesimittarin näyttämän tarkistamisesta, jos tarkistus tapahtuu asiakkaan 
pyynnöstä ja todettu virhe on pienempi kuin yleisissä toimitusehdoissa on 
määritelty. Maksu määrätään tarkistuskertaa kohti.  
 
Asiakas toimittaa laitokselle laskutusta varten tarvittavat lukematiedot 
laitoksen määrääminä aikoina. Vesimittarin luentamaksu peritään 
laitoksen suorittamasta luennasta, jos asiakas ei ole toimittanut mittarin 
lukemaa laitokselle määräajassa. Lisäksi luentamaksu voidaan periä, jos 
laitos lukee mittarin asiakkaan pyynnöstä. Maksu määrätään 
luentakertaa kohti. 
 
Vesimittarin kunnossapitää ja vaihtaa kustannuksellaan laitos 
määrävälein, ellei se ole asiakkaan omistuksessa. Mikäli vesimittari 
joudutaan vaihtamaan asiakkaasta johtuvasta syystä siten kuin yleisissä 
toimitusehdoissa on määritelty, peritään mittarin vaihtotyöstä maksu. 
Maksu määrätään vaihtokertaa kohti. 
 
Vesihuoltolaitoksen suorittamasta venttiilin sulkemisesta ja avaamisesta 
peritään maksu. Venttiilin avaaminen ja sulkeminen voi tapahtua 
asiakkaan pyynnöstä tai laitoksen aloitteesta esim. vesihuollon yleisissä 
toimitusehdoissa tarkemmin säännellyissä tilanteissa. Maksu määrätään 
erikseen sulkemis- ja vaihtokertaa kohti. 
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Putkiasentajan ja insinöörintyö laskutetaan tuntiveloitukseen perustuen. 
Lisäksi laskutetaan tarpeettomista asiakaskäynneistä.  
 

Muut maksut 

Peruste Veroton €, alv 0% Verollinen €, alv 24 % 

Tarkistusmaksu 130,00 161,20 

Luentamaksu 100,00 124,00 

Vesimittarin vaihto, 
sulkeminen tai 
avaaminen arkisin 100,00 124,00 

Vesimittarin vaihto, 
sulkeminen tai 
avaaminen arkisin 
muulloin 150,00 186,00 

Putkiasentaja €/h 38,00 47,12 

Insinööri €/h 65,00 80,60 

Tarpeeton käynti 
arkisin  100,00 124,00 

Tarpeeton käynti 
muulloin 150,00 186,00 

 

6.4. Viivästyskorko ja perimiskustannukset 

 
Viivästyskorko on kulloinkin voimassaolevan korkolain mukainen korko. 
Perimiskustannuksina veloitetaan 5,00 € ensimmäisestä 
maksukehotuksesta. Mahdollisesta sulkemisilmoituksen toimittamisesta 
perittävä maksu on 8,00 €. Muutoin noudatetaan lainsäädännössä 
asetettuja enimmäismääriä perintäkuluille ja viivästyskorolle. 
 

7 Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 

 
Tämä hinnasto on hyväksytty teknisen lautakunnan 25.9.2018 
kokouksessa Pykälä § 139 
 
Tämä hinnasto on hyväksytty kunnanhallituksen 8.10.2018 kokouksessa 
Pykälä § 318 
 
 

 
 


