
 
 KÄYTTÖMAKSUT JA PERUSMAKSUT 1.1.2018 
 
Vesihuoltolaitos perii sekä yleiset toimitusehdot että sopimusten ehdot ja vesihuollon kustannukset 
huomioon ottaen tässä taksassa lueteltuja maksuja. 
 

Käyttömaksut  
 
Käyttömaksun perusteena on kiinteistön tai lyhytkestoisen tapahtuman käyttämän veden määrä ja 
poisjohdettavan jäteveden määrä ja laatu. Mittaus tapahtuu laitoksen omistamalla ja asentamalla 
vesimittarilla. 
 
Asuinkiinteistöjen ja niihin vesihuollon suhteen rinnastettavien kiinteistöjen käyttömaksut ovat:  
 

 €/m3 Alv 24 % Yhteensä 

Vesi 1,50 0,36 1,86 

Jätevesi 1,81 0,44 2,25 

 
 

Arviolaskutettavat käyttömaksut 
 
Mittarittomien vesipostien käyttömaksu on 30 m3/vuosi.  
Pysähtyneen vesimittarin lukema arvioidaan edellisen mittarin luentavälin kulutuksen mukaisena. 
Kiinteistössä asuvien henkilölukumäärän muutokset huomioidaan, kun ne ovat kestäneet yli kolme 
kuukautta. 
 
Vuotovedestä voidaan jäteveden käyttömaksuun myöntää hyvitystä muualle kuin viemäriin joutu-
neesta vedestä. Tällöin asiakkaan tulee todistettavasti näyttää toteen, että vuotovesi on joutunut 
muualle, kuin viemäriin, lisäksi vuotoveden määrä on oleellisesti kasvattanut kiinteistössä mitattua 
veden kulutusta. Oleellisena viemärin ulkopuolelle joutuneen veden määränä pidetään yli 15 % 
kasvua normaalista kulutuksesta kuitenkin vähintään 30 m3 vesimäärää. Vuotohyvitys maksetaan 
vasta oleellisena pidetyn vuotovesimäärän ylityksen osalta. Jos vuotovedet ovat valuneet muualle 
kuin viemäriin, on hyvitys pääsääntöisesti 100 % jäteveden käyttömaksusta.  
Veden käyttömaksusta ei myönnetä hyvitystä. 
 

Perusmaksu 
 
Vesihuoltolaitoksen perusmaksu määräytyy ja veloitetaan kiinteistöön asennetun vesimittarin koon 
perusteella. Kiinteistöt, joihin vesimittaria ei toistaiseksi asenneta sekä vesipostiasiakkaat, peritään 
perusmaksu suunnitellun mittarikoon mukaan. 
 

 VESI VIEMÄRI (jätevesi) 

Mittarikoko  €/kk Alv 24 % Yhteensä €/kk Alv 24 % Yhteensä 

20 omakotitalot ja 
loma-asunnot 

5,20 1,25 6,45 5,20 1,25 6,45 

20 muut kiinteistöt 27,72 6,65 34,37 27,72 6,65 34,37 

25 51,97 12,47 64,44 51,97 12,47 64,44 

30 65,83 15,80 81,63 65,83 15,80 81,63 

40 111,74 26,82 138,56 111,74 26,82 138,56 

50 ja suuremmat 190,57 45,74 236,31 190,57 45,74 236,31 

 
 
 



Kiinteistön perusmaksut astuvat voimaan heti, kun kiinteistö on liitetty laitoksen verkostoon. Pe-
rusmaksuja peritään siihen asti, kun kiinteistö erotetaan pysyvästi laitoksen verkostosta. 
 
 
Sammutusvesilaitteistojen (sprinkleri) perusmaksut € / kk / alv 24 %  
Sprinklerliittymä DN 80 ja suurempi 153,74 € 
 
Poikkeukset  
Muiden kuin asuinkiinteistöjen ja asuinkiinteistöihin vesihuollon suhteen rinnastettavien 
kiinteistöjen maksut hinnoitellaan tarvittaessa erikseen. Sama koskee vesihuollon yleisten 
toimitusehtojen kohdassa 2.5 tarkoitettujen liittyjien maksuja. 
 
Lisä- ja erillisvesimittarimaksu  
Perusmaksuun sisältyvän vesimittarin lisäksi laitoksen omistaman erillisen vesimittarin ja siihen 
liittyvän laitoksen omistaman laitteiston käytöstä perittävän lisävesimittarimaksun määräämisen 
perusteena on lisä- ja erillisvesimittarilaitteiston tyyppi ja koko. Lisä- ja erillisvesimittarimaksun  
yksikköhinnat ovat: 
 
vesimittarin koko mm, perusmaksu €/kk /alv 24 %  
20 ja suurempi 3,53 € 


