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VESIHUOLLON LIITTYMIS-, PERUS, -JA KÄYTTÖMAKSUT 1.4.2023 ALKAEN 
 

 

1. LIITTYMISMAKSU 
 

Liittymismaksu oikeuttaa kiinteistön liittymään laitoksen verkostoon. 
Liittymismaksut sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron. 

 

Liittymismaksun määräytyminen 
 

Vesihuoltolaitoksen liittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, 
laajuuden (m2) ja palveluiden käytön perusteella. 

Liittymismaksut ovat voimassa 1.4.2023 alkaen, teknisen lautakunnan 
päätöksen 29.12.2022 § 68 mukaisesti. 

 

 

 

Liittymismaksua määrättäessä laitos voi ottaa huomioon myös kiinteistöön 
rakennettavan paineenkorotuksen ja kiinteistökohtaisen 
jätevesipumppaamon rakentamiskustannuksia. Mikäli esitetyllä tavoin 
määrätty liittymismaksu muodostuu erityisestä syystä kohtuuttoman pieneksi 
tai suureksi, määrätään se kiinteistölle vedenhankinnasta ja jakelusta koituvan 
hyödyn perusteella. 

Lisäliittymismaksu 
 

Laitos perii lisäliittymismaksua, kun kiinteistön liittymismaksun perusteena 
olevat olosuhteet muuttuvat liittymismaksun määräämisen jälkeen. 
Lisäliittymismaksua peritään, kun määräytymisperusteen muutos on 
vähintään 10 %. Alle 500 m2 kiinteistöjen osalta lisäliittymismaksua peritään, 
kun kerrosala kasvaa niin, että kiinteistö siirtyy ylempään maksuluokkaan. 

Liittymismaksut  

kerrosala 
m2 

talousvesi € 
 
alv 0 %      alv 24 % 

jätevesi € 
 
alv 0 %      alv 24 % 

talous- ja jätevesi yht. 
€ 

alv 0 %      alv 24 % 
0–100 560,00 694,40 1.050,00 1.302,00 1.610,00 1.996,40 

101–250 910,00 1.128,40 1.680,00 2.083,20 2.590,00 3.211,60 
251–500 1.435,00 1.779,40 2.695,00 3.341,80 4.130,00 5.121,20 

>500 1.750,00 2.170,00 3.290,00 4.079,60 5.040,00 6.249,60 
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2. PERUSMAKSU  
 

Perusmaksun määräytyminen 
 

Vesihuollon perusmaksu määräytyy kiinteistön rakennusluvan mukaisen 
kerrosalan perusteella. Perusmaksu peritään kaikilta liitetyiltä kiinteistöiltä, ja 
se on seuraavan taulukon mukainen. 

Perusmaksut ovat voimassa 1.4.2023 alkaen, teknisen lautakunnan päätöksen 
29.12.2022 § 68 mukaisesti. 

 

Perusmaksut 

kerrosala m2 talousvesi €/kk,  
alv 0 % 

talousvesi €/kk  
sis. alv 24 % 

jätevesi 
€/kk  

alv 0 % 

jätevesi, €/kk 
sis. alv 24 % 

0–250 7,54 9,35 16,86 20,91 
251–500 22,71 28,16 50,76 62,94 

501–1000 37,86 46,95 84,61 104,92 
1001–2000 75,72 93,89 169,21 209,82 
2001–5000 120,98 150,02 270,37 335,26 

> 5000 181,57 225,15 405,77 503,15 
   

Korotettu perusmaksu 
 

Jos asiakas johtaa hulevetensä jätevesiviemäriin, vaikka alueelle on järjestetty 
erillisviemäröinti, laitos perii korotettua perusmaksua. Korotuksen suuruus on 
40 %. 
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3. TALOUSVEDEN JA JÄTEVEDEN KÄYTTÖMAKSUT 
 

Käyttömaksun määräytyminen 
 

Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä. Se mitataan 
laitoksen asentamalla vesimittarilla. Käyttömaksu peritään erikseen 
vedenhankinnasta ja viemäröinnistä. Asuinkiinteistöjen ja niihin vesihuollon 
suhteen rinnastettavien kiinteistöjen lisäksi erilliset käyttömaksut määritellään 
talousveden osalta vesiosuuskunnille sekä jäteveden osalta Sukevan vankilalle. 

Käyttömaksut ovat voimassa 1.4.2023 alkaen, teknisen lautakunnan 
päätöksen 29.12.2022 § 68 mukaisesti. 

 

Poikkeustapauksessa laitos voi periä käyttömaksun käytetyn veden tai 
poisjohdetun viemäriveden arvioidun määrän perusteella. 

 

Korotettu käyttömaksu 
 

Jos asiakas johtaa hulevetensä jätevesiviemäriin, vaikka alueelle on järjestetty 
erillisviemäröinti, laitos perii korotettua käyttömaksua. Korotuksen suuruus on 
40 %. 

 

 

Muut vesihuoltolaitoksen palveluhinnat löytyvät palvelumaksut-hinnastosta. 

 

   

 

 

Käyttömaksut  alv 0 % sis. alv 24 % 

Käyttömaksut, vesi 1,76 €/m3 2,18 €/m3 
Käyttömaksu, vesi VOK 1,58 €/m3 1,96 €/m3 
Käyttömaksu, jätevesi 3,95 €/m3 4,90 €/m3 
Käyttömaksu jätevesi, 

Sukevan vankila 
1,82 €/m3 2,26 €/m3 


