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MAKSUT 1.1.2023 (sis. alv 24 %) 
 
Käyttömaksut   
-vesi/m³ 1,78 €   
-jätevesimaksu/m³  3,15 € 
 
Mikäli kiinteistö sijaitsee hulevesiviemärin läheisyydessä ja johtaa hulevesiä jätevesiviemäriin astuu voimaan 50 
%:lla korotettu jäteveden käyttömaksu, mikäli kiinteistö ei vesilaitoksen huomautuksen jälkeen kohtuullisessa 
määräajassa korjaa tilannetta. 
 
Perusmaksu  
peritään myös silloin, kun vesiliittymä on tilapäisesti suljettuna. (RVJK§68 9.12.2010) 
 
Mittarikoko (mm) Vesi tai jätevesi 

kuukaudessa € 
Vesi ja jätevesi 
kuukaudessa € 

-20 6,50  13,00  
25-32 13,00  26,00  
40 19,50  39,00 
50-  26,00 52,00  
 
 
Vesimittarin asentaminen 
Mittarikoko 7–32 mm  60,00 €/mittari 
Mittarikoko 40 - mm todellisten kustannusten mukaan 
 
Vesimittarin tarkistaminen 
Mittarikoko 7–32 mm 65,00 €/tarkistus   
Mittarikoko 40 – mm todellisten kustannusten mukaan  
 
Asiakkaalta peritään maksu, jos asiakas pyytää mittarin tarkistusta ja jos todetaan, että vian prosenttiosuus alittaa 5 % 
mittaria altistettaessa noin puolella nimellisestä rasituksesta. Vesilaitos teettää tarkistuksen. 
 
Vaurioitunut vesimittari todellisten työkustannusten mukaan + uuden mittarin kustannukset 
 
Tilapäinen vesimittari todellisten kustannuksien mukaan 
 
Mittariventtiilien vaihto 
Mittariventtiilisarjan vaihto DN20  320,00 € 
Toisen mittariventtiilin vaihto DN20 220,00 € 
Muut koot   todellisten kustannusten mukaan 
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Vesimittarin luenta  45,00 €/käynti 
 
Tuntiveloitus  
– työaikana   50,00 €/t 
– muuna aikana   87,00 €/t 
 
Vesi yleisestä vesipostista   veden käyttömaksun mukaan 
 
Käsittely     
– septitankin liete 6,20 €/m³ 
– puhdistamoliete 6,20 €/m³ 
– umpisäiliöiden jätevedet 6,20 €/m³ 
 
Viivästyskulut 
– voimassaoleva korko    korkolain mukaan  
– huomautusmaksu   5 € 
 
Venttiilin avaaminen tai sulkeminen  60,00 €/kerta, työaikana 
maksamattomien laskujen yhteydessä 90,00 €/kerta, muuna aikana 
 
 
Liittymismaksu (veroton)   
- Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen vesi-, jätevesi ja hulevesiverkkoon. 
-Työ tai materiaali ei sisälly liittymismaksuun. 
- Määräytyy rakennuksen tyypin ja koon mukaan sekä kiinteistön käytettävien palvelujen perusteella. 
- Siirtyy omistajanvaihdoksen yhteydessä ja palautetaan kun palvelut pysyvästi lopetetaan. 
- Liittymismaksu koskee myös olemassa olevan, rakennetun tontin lisärakennusta. 
 
a. Pientalot, korkeintaan 2 asuntoa sekä vapaa-ajan asunto  8 000 €   (3 200 € vesi + 4 800 € jätevesi) 
 
b. Muut kiinteistöt 
Lasketaan seuraavasti: kerrosala x rakennustyypin kerroin x yksikköhinta x palvelukerroin x mittarin kerroin 
 
 
Rakennustyypin mukainen kerroin 

- rivitalot, yhdistetyt pientalot 
 

6 
- kerrostalot 5 
- muut kiinteistöt 5 

Yksikköhinta 3,00  
Palvelukerroin Vesi 40%  Jätevesi 60% 

Mittarin mukainen kerroin  
- asuinrakennukset 

 
1,0 

- muut rakennukset <25mm 0,5 
- muut rakennukset ≥ 25mm 1,0 

 
Pienin liittymismaksu on omakotitalojen liittymismaksu.  
Enimmäisliittymismaksu lasketaan 5 0000 k-m² mukaan. 
Jos mittari vaihdetaan suurempaan mittarikokoon täydennetään liittymismaksu. 
 
c. Vesiosuuskuntien liittymismaksu on 8 000 €. 
 
Liittymistyöt 
-Valmistellusta omakotitalon tonttiliittymästä veloitetaan 2 110 € (sis. alv). 
(vesijohto 940 €, jätevesijohto 570 € hulevesijohto 600 €) 
-Valmistelemattomasta tonttiliittymästä veloitetaan todelliset kustannukset. 


