VESI- JA JÄTEVESITAKSAT
Käyttömaksut 1.4.2020 alkaen
Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron 24 %. Kunnanvaltuusto 13.11.2019 § 59.
- vesi
- jätevesi

2,26
3,24

Perusmaksu /vuosi
- vesi TAI jätevesi
- vesi JA jätevesi
- lepäävä liittymä

116,88
163,93
98,34

lepäävä liittymä = vesi JA/TAI jätevesi (= ei vesimittaria eikä rakennettua yhteyttä verkostoon) lepäävästä liittymästä
voi luopua ilmoittamalla liittymän lakkaamisesta

Liittymismaksut
Yleistä liittymismaksuista:
Rivitalon liittymismaksua sovelletaan myös kolmen tai useamman eri rakennuksissa sijaitsevan huoneiston liittymiseen
yhdestä liittymispisteestä yhden vesimittarin kautta sekä mahdollisiin kerrostaloihin. Tällöin kyseessä tulee olla vesimittarista eteenpäin muodostuva yksityisomisteinen verkosto tai liittymä joka palvelee yhtä tonttia/rakennuspaikkaa.
Vastaavasti mikäli pari- tai rivitalo tai muu yksityisomisteinen verkosto liittyy useamman kunnan laskutukseen tulevan
vesimittarin kautta, niin jokaista vesimittaria kohden lasketaan oma liittymismaksu.

Vesilaitos

1.4.2015 alkaen

Omakoti- ja paritalot sekä ns. muut rakennukset (vain yksi kunnan vesimittari):
- vesilaitos, kaava-alue 2022,41 € (2507,79 € alv.24%)
- vesilaitos, haja-as.alue 2465,82 € (3057,62 € alv.24%)
Rivi- ja mahdolliset kerrostalot (vain yksi kunnan vesimittari):
- vesilaitos, kaava-alue (hsto.määrä) x 1011,21 € (1253,89 € alv.24%)
- vesilaitos, haja-as.alue (hsto.määrä) x 1232,91 € (1528,81 € alv.24%)

Viemärilaitos

1.4.2017 alkaen

omakotitalot
Kaava-alue
k-m2
< 100
101-150
151-200
> 201

Haja-asutus
netto
2 782,25
2 943,54
3 064,51
3 145,16

sis.alv
3 450,00
3 650,00
3 800,00
3 900,00
+ 5 €/m2

netto
sis. Alv 24
3 290,32
4 080,00
4 419,35
5 480,00
4 596,77
5 700,00
4 596,77
5 700,00
+ 5 €/m2

Muut kuin omakotitalot
Viemärilaitoksen liittymismaksut lasketaan liittyvän kiinteistön kerrosalan perusteella käyttäen kaava-alueilla
KERROINTA 4,10 €/m2 ja haja-asutusalueella vastaavat KERTOIMET ovat 5,01 €/m2 .
Teollisuusrakennusten liittymismaksua viemäriin alennetaan 50 %, jos kiinteistön vesimittari on kooltaan enintään
DN 20. Hinta ja laskentakaava ovat entisen mukaisia.
Laskentakaava liittymiin:
(750+kerrosala) x KERROIN – mahdollinen kiinteistöpumppaamoalennus
Kiinteistöpumppaamoliittymän alennus 1.4.2015 alkaen: -1030 € alv. 0 % hinnasta (1277,20 €, alv 24% hinnasta)
Kiinteistöpumppaamoalennus koskee liittyviä kiinteistöjä, joihin liittymä on verkostosuunnitelmissa osoitettu
kiinteistöpumppaamolliseksi tai viemärilaitos liittymälausunnossa kirjaa paineviemärin liittymistavaksi.

