
VESANNON KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS                               VESIHUOLTOMAKSUT
Voimassa 1.1.2021

1. Kulutusmaksut
tuote €/m³ (alv 0 %) €/m³ (alv 24 %)
vesi 1,84 2,28
tukkuvesi 1,50 1,86
jätevesi 3,10 3,84

2. Perusmaksut
vesi + jätevesi vesi + jätevesi vain vesi vain vesi vain jätevesi vain jätevesi

mittarin koko €/kk (alv 0 %) €/kk (alv 24 %) €/kk (alv 0 %) €/kk (alv 24 %) €/kk (alv 0 %) €/kk (alv 24 %)
3-5 m³/h 19,10 23,68 11,73 14,55 11,73 14,55
6-10 m³/h 62,79 77,86 38,18 47,34 38,18 47,34
> 10 m³/h 96,13 119,20 54,34 67,38 54,34 67,38
Mikäli kiinteistö johtaa sade- tai kuivatusvettä viemäriin laskutetaan perusmaksu 100 % korotettuna.

3. Vesimittarin tarkastusmaksu
mittarin koko € (alv 0 %) € (alv 24 %)
3-5 m³/h 25,00 31,00
6-10 m³/h 31,00 38,44
> 10 m³/h 51,00 63,24

4. Liittymismaksut
a) Pientalot (1-2 asunnon asuin- tai vapaa-ajan rakennukset) luokitellaan seuraavasti:

kerrosala m² vesi + viemäri € vesi + viemäri € vesi € vesi € viemäri € viemäri €
(alv 0 %) (alv 24 %) (alv 0 %) (alv 24 %) (alv 0 %) (alv 24 %)

luokka 1 < 100 m² 1745 2163,80 815 1010,60 930 1153,20
luokka 2 100 - 250 m² 2545 3155,80 1220 1512,80 1325 1643,00
luokka 3 > 250 m² 4255 5276,20 2035 2523,40 2220 2752,80



b) Muiden kuin a)- kohdanrakennuksien liittymismaksut määräytyvät seuraavasti:
Kiinteistön tyyppi(taulukosta) kertaa kerrosala (käytetään rakennusluvan kerros-m²) 
kertaa liittymismaksun yksikköhinta

rakennustyyppi kerroin

vesi
€ / taksam²     

(alv 0%)

vesi
€ / taksam²    
(alv 24 %)

viemäri
€ / taksam²    
(alv 0 %)

viemäri
€ / taksam²    
(alv 24%)

vesi ja viemäri
€ / taksam²    
(alv 0 %)

vesi ja 
viemäri

€ / taksam²    
(alv 24 %)

rivitalot ja kytke-
tyt pientalot 5 1,45 1,80 1,68 2,08 3,13 3,88
asuinkerros ja
-liiketalot 3 1,45 1,80 1,68 2,08 3,13 3,88
muut kuin asuin-
rakennukset 3 1,45 1,80 1,68 2,08 3,13 3,88

5. Liittymän avaus- tai sulkumaksu
€ (alv 0 %) € (alv 24 %)

avaaminen tai
sulkeminen 84,09 104,27
Hinnastossa verolliset hinnat on laskettu lisäämällä verottomiin hintoihin arvonlisävero.
Laskutuksessa verollinen hinta ( € ) pyöristetään lähimpään senttiin.


