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Voimaantulopäivä 01.01.2020 
 

Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset 
toimitusehdot huomioon ottaen tässä taksassa lueteltuja maksuja.  Lisäksi laitoksella voi 
olla erillinen palvelumaksuhinnasto. Taksassa verolliset hinnat on ilmoitettu euroina 
kahden desimaalin tarkkuudella, verottomat hinnat on ilmoitettu pyöristettynä kahden 
desimaalin tarkkuuteen. 

 
1 § 
Liittymismaksu 

 
Liittymismaksu määritellään vesi- ja viemäriverkostoon erikseen. Liittymismaksu 
oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon.  Liittymismaksuun lisätään kulloinkin 
voimassa oleva arvonlisävero. 

 
  Liittymismaksun määräytyminen 
 
   Vesihuoltolaitoksen liittymismaksu määräytyy kiinteistön laajuuden perusteella 

seuraavasti:  
 
  Liittymismaksu vesijohtoverkostoon : 
 
   Pientalot (omakotitalot, paritalot, vapaa-ajanasunnot) 
 

L   =  kve * yL ,   jossa 

 
L   =  liittymismaksu, 
kve  = vesijohtoverkoston osa-alueen aluekerroin (määritellään teknisessä 

lautakunnassa) 
   yL = liittymismaksun perushinta   (yL) =  2.010,00 euroa alv 0% 

 
   

Rivitalojen, kerrostalojen, teollisuus- ja liikerakennusten yms. liittymismaksu 
määritellään erikseen teknisen lautakunnan päätöksellä. 

 
 
   Liittymismaksu viemäriverkostoon: 
 
    Pientalot (omakotitalot, paritalot, vapaa-ajanasunnot) 
 

L   =  kvi *  yL ,   jossa 

 
  L   =  liittymismaksu, 



kvi  = viemäriverkoston osa-alueen aluekerroin (määritellään teknisessä 

lautakunnassa) 
yL = liittymismaksun perushinta (yL) = 2.340,00 euroa alv 0% 

 
   Mikäli liittyminen viemäriverkostoon edellyttää kiinteistökohtaisen   
                    jätevedenpumppaamon 

rakentamisen, on liittymismaksun osa-aluekerroin aina 1,0. 
 

Rivitalojen, kerrostalojen, teollisuus- ja liikerakennusten yms. liittymismaksu 
määritellään erikseen teknisen lautakunnan päätöksellä. 

 
   
   Liittymismaksujen erityistilanteet 

 
 Joillekin alueille määritellään kiinteä liittymismaksu vesi- ja viemäriverkostoon. 

 
 Liittymismaksu on asuinrakennuskohtainen. Mikäli samalla kiinteistöllä on esim. kaksi 
erillistä asuinrakennusta, molemmat maksavat lähtökohtaisesti erillisen liittymismaksun. Tekninen 
lautakunta päättää erityistilanteiden liittymismaksuista tapauskohtaisesti. 

 
  2 § 

Perusmaksu 
 

Perusmaksun määräytymisperuste 
 

Perusmaksu määräytyy kiinteistön vesimittarin koon perusteella (euroa/vuosi) 
seuraavasti 

 
Mittari 
DN 
(Ks. numero- 
viitteet) 

Vedenhankinta 
euroa 
(alv 0 %) 

Vedenhankinta 
euroa 
(alv 24 %) 

Viemäröinti 
(sis.  jätevesi 
ja/tai hulevesi) 
euroa 
(alv 0 %) 

Viemäröinti 
(sis.  jätevesi 
ja/tai hulevesi) 
euroa 
(24 %) 

DN 20         1) 70,07 86,89 70,04 86,85 

DN 25         2) 82,43 102,21 82,38 102,15 

DN 32         3),4) 82,43 102,21 82,38 102,15 

DN 40         
5),6),7) 

103,03 127,76 102,98 127,7 

DN 50-<80  8)        144,24 178,86 144,18 
 

178,78 

80 -              9) 185,47 229,99 185,37 229,86 
 

 
 
 

    1) Omakotitalo ja vapaa-ajan asunto 

    2) Paritalo 

    3) Rivitalo enintään 6 huoneistoa 

    4) Teollisuushalli < 1000 krs-m2 



    5) Rivitalo yli 6 huoneistoa 

    6) Teollisuushalli > 1000 krs-m2 

    7) Kerrostalo enintään 15 huoneistoa 
8) Kerrostalo yli15 huoneistoa ja kaikki muut kuluttajakiinteistöt, joilla 
vesimittarin koko on vähintään 50 mm, mutta alle 80 mm, 
9) Kaikki DN 80 mm ja sitä suuremmalla mittarikoolla varustetut 
kulutuspisteet 

 
   Perusmaksua ryhdytään perimään asiakkaalta liittymissopimuksen 
allekirjoittamisesta lukien. 
 
  3 § 

Käyttömaksu 
 

Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä.  Se mitataan 
laitoksen toimittamalla vesimittarilla.  Käyttömaksu peritään erikseen 
vedenhankinnasta ja viemäröinnistä.  Asuinkiinteistöjen ja niihin vesihuollon 
suhteen rinnastettavien kiinteistöjen käyttömaksut ovat: 

 

Vesi euroa/m3 
(alv 0 %) 

Vesi euroa/m3 
(alv 24 %) 

Jätevesi euroa/m3 
(alv 0 %) 

Jätevesi euroa/m3 
(alv 24 %) 

1,43 1,77 2,13 2,64 

     
Erityisestä syystä poikkeustapauksessa laitos voi periä käyttömaksun käytetyn 
veden tai pois johdetun viemäriveden arvioidun määrän perusteella. 
 
Laitoksen kanssa tehdyn erillisen sopimuksen perusteella jätevesiviemäriin 
johdetusta hulevedestä peritään jätevesitaksan mukaiset hinnat. 

 
Jos asiakas johtaa hulevetensä jätevesiviemäriin, vaikka alueelle on järjestetty 
erillisviemäröinti, laitos perii korotettua käyttömaksua.  Korotuksen suuruudesta 
tekninen lautakunta tekee laitoskohtaisen sekä tapauskohtainen päätöksen. 

 
4 § 
Poikkeukset 

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

 
5 § 
Viivästyskorko ja perimiskustannukset 

 
Viivästyskorko on kulloinkin voimassa oleva korkolain mukainen korko.  
Perimiskustannuksina veloitetaan 5,00 euroa jokaisesta maksukehotuksesta.  Muut 
perimiskustannukset peritään laitokselle perimistoimenpiteistä aiheutuneiden 
kustannusten mukaan. 

 
6 § 



Vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston osa-alueiden ja osa-
aluekertoimien määrittely 
 

Tekninen lautakunta määrittelee KV:n päättämällä toiminta-alueella 
liittymismaksun perusteena olevat vesijohto- ja viemäriverkoston osa-alueet ja 
niillä sovellettavat osa-aluekertoimet. 
 

7 § 
Asiakkaan talohaarajohtojen liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon 
 
 Asiakkaan tulee liittää talohaarajohtonsa laitoksen liittymissopimuksessa 

kirjallisesti määräämään kohtaan. Asiakas on oikeutettu liittämään 
talohaarajohtonsa laitoksen verkostoihin sen jälkeen, kun laitos on käsitellyt 
asiakkaan laitokselle toimittaman liittymishakemuksen ja sen perusteella on tehty 
ja allekirjoitettu laitoksen ja asiakkaan välinen liittymissopimus. Liitostyöt saa 
tehdä vain vesihuoltolaitoksen edustajan valvonnassa. 

 
 


