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VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN TAKSA 2017 

Hyväksytty vesiosuuskunnan hallituksen kokouksessa 25.10.2016 §7
o voimaantulopäivä 1.1.2017, täsmennetty 23.3.2017

Vihtasillan vesihuolto-osuuskunnan taksaan sisältyvät veden käyttömaksut ja liittymismaksut.

Vesiosuuskunta perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot 
huomioon ottaen tässä hinnastossa lueteltuja maksuja. Maksut on ilmoitettu arvonlisäverollisina 
sekä verottomina. Alv:n verokannassa mahdollisesti tapahtuvat muutokset otetaan huomioon ilman 
tämän hinnaston tarkistamista.

1. Käyttömaksu

- Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä. Se mitataan laitoksen 
antamalla vesimittarilla. Käyttömaksu peritään erikseen vedenhankinnasta (vesimaksu) ja 
viemäröinnistä (jätevesimaksu).

Asuinkiinteistöjen ja niihin vesihuollon suhteen rinnastettavien kiinteistöjen käyttömaksut ovat:

o  Talousvesi  1,90  € alv 24 % 1,53 € alv 0 %
o  Jätevesi 3,39  € alv 24 % 2,73 € alv 0 %
o  Yhteensä 5,29  € alv 24 % 4,27 € alv 0 %

Erityisestä syystä laitos voi periä käyttömaksun käytetyn veden tai poisjohdetun viemäriveden 
arvioidun määrän perusteella.
Asuinkiinteistössä vedenkulutuksen arviona käytetään 35 m3/henkilö/vuosi. 
Rakennusaikaisesta vedestä peritään 100 € alv 24 %/alkava 4 kk

2. Perusmaksu ja huoltomaksu

Veden ja jäteveden käyttömaksujen lisäksi asiakkailta peritään perus- ja huoltomaksua.
Perus- ja huoltomaksun määräytymisperuste:
- Vesiosuuskunnan perusmaksu ja huoltomaksu kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan 

(omakotitalot, loma-asunnot), muiden osalta perusmaksu määritellään palvelujen käytön 
perusteella.

- Perusmaksu ja huoltomaksu peritään kaikilta rakennetuilta liittymiltä, myös niiltä 
kiinteistöiltä joissa ei vesihuollon palvelua oteta heti käyttöön.

- Perusmaksulla katetaan kiinteitä kulutuksesta riippumattomia käyttö- ja pääomakuluja.
- Huoltomaksulla katetaan vesi- ja jätevesiverkoston käyttöön ja huoltoon liittyvät 

kustannukset.
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- Perusmaksuyksikkö on 19,12 € alv 24 %/kk 15,42 €/kk alv 0 %/kk
o 229,40 € alv 24 %/vuosi 185,00 € alv 0 %/vuosi
o 148,70 € alv 24 %/vuosi 119,92 € alv 0 %/vuosi (Laukaan vesihuolto Oy:n vesiasiakas)

- Huoltomaksu 81,84 € 24 % /vuosi 66,00 € alv 0 %/vuosi

3. Liittymismaksut

- Liittymismaksu oikeuttaa liittymään Vihtasillan vesihuolto-osuuskunnan vesi-ja 
jätevesiverkostoon.

- Liittymismaksu kattaa yhden liittymän tontin liittämispisteessä.
- Liittymismaksu määräytyy kiinteistön sijaintialueen mukaan.

3.1Pientalon/loma-asunnon liittymismaksu alueilla, jotka on rakennettu valmiiksi.

o  Suppaaniemi 10.000 € alv 0 %
o  Vuontee/Oksalankylä, Savio, Kuhaniemi, Vihtasilta    9.500 € alv 0 %

3.2Muiden kuin pientalojen liittymismaksut

Vesiosuuskunnan liittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, koon 
(rakennusluvan mukainen kerrosala) ja palveluiden käytön perusteella seuraavasti:

L=A x p x k x yL, jossa

A= rakennusluvan mukainen kerrosala
p = palvelukerroin. Jos kiinteistö liittyy vesijohtoon ja jätevesiviemäriin, 
palvelukerroin on 1.0.
k= kiinteistötyypin mukainen kerroin noudattaa Laukaan Vesihuolto Oy:n     
kerrointaulukkoa.
yL= liittymismaksun yksikköhinta 5,00 €/k-m2

Minimiliittymismaksu sama kuin pientalo/loma-asunnon liittymismaksu 9.500 €.

3.3Lisäliittymismaksut
Pientalot

Lisäliittymismaksua peritään kun saman liittymän sisällä tehdään laajennus. Laajennukseksi 
katsotaan lisärakennus. Jos lisärakennukseen tehdään erillinen liittymä, peritään siitä uusi 
liittymismaksu.
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Muut kuin pientalot

Laitos perii lisäliittymismaksua, kun asiakkaan liittymismaksun perusteena olevat olosuhteet
muuttuvat liittymismaksun määräämisen jälkeen esim. laajennettaessa tai kiinteistötyypin 
muuttuessa. Maksu peritään, vaikka lisärakennukseen tai laajennukseen ei tulisi vesi- ja 
viemärilaitteita. Lisäliittymismaksu peritään kun laajennuksen suuruus on vähintään 10 % 
tai 50 k-m2. Lisäliittymismaksun suuruus määräytyy samalla periaatteella kuten varsinainen 
liittymismaksukin eli rakennuksen kerrosalan ja kiinteistötyypin perusteella. 
Lisäliittymismaksulla katetaan osa vesihuoltoverkoston rakennuskustannuksista.

3.4Tilapäinen liittymä

Tilapäinen liittymä, esim. iso työmaarakennusprojekti 500 € alv 0 % 

3.5Liittymismaksusta

Liittymismaksu on siirto- ja palautuskelpoinen. Siirto- ja palautuskelpoisesta 
liittymismaksusta ei peritä arvonlisäveroa. Liittymismaksu palautetaan, kun 
vesihuoltolaitoksen palvelujen käyttö lakkaa kiinteistöllä pysyvästi rakennusten poistuessa 
käytöstä ja liittymissopimus irtisanotaan. Asiakkaalta veloitetaan liittymän purkamisesta 
aiheutuvat arvonlisäveron alaiset kulut.
Liittymismaksu palautetaan sen suuruisena, kuin se on aikanaan maksettu, eikä sille lasketa 
indeksikorotuksia tai korkoja. Kiinteistön omistajan vaihtuessa liittymissopimus siirtyy 
uudelle omistajalle, eikä liittymismaksua palauteta.

- Liittymismaksu oikeuttaa liittymään Vihtasillan vesihuolto-osuuskunnan verkostoon.
- Liittymismaksulla liittyjä varaa tarvitsemansa kapasiteetin laitoksen verkostosta ja 

linjapumppaamoista.
- Liittymissopimus tehdään, kun liittyjä on tehnyt liittymishakemuksen osuuskunnalle. 

Sopimuksen tekemisen edellytyksenä on lainvoimainen rakennuslupa.
- Liittymismaksu laskutetaan yhdessä erässä, hallituksen hyväksymispäätöksen jälkeen. 

Liittymismaksu määräytyy liittymän rakentamisvuoden hinnaston mukaan.

Liittymismaksulla Vihtasillan vesihuolto-osuuskunta rakentaa liitospisteeseen vesi- ja 
jäteveden lähdön.

- Liittymismaksu sisältää liitoskohtaan asennetut vesijohdon venttiilin ja sisälle asennettavan 
vesimittarin. Liittymismaksu ei sisällä tonttijohtojen rakentamista.

- Osuuskunta suorittaa tonttijohtojen liitostyön laitoksen johtoihin erikseen sovittuna 
ajankohtana. Liitostyön kustannukset on kerrottu Vihtasillan vesihuolto-osuuskunnan 
palveluhinnastossa.

3.6Liittyminen toiminta-alueen ulkopuolella
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Vihtasillan vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alueen ulkopuolella sijaitsevan kiinteistön 
liittymismahdollisuus ja liittymismaksu selvitetään tapauskohtaisesti.

4. Laskutus

- Käyttömaksut laskutetaan 3-4 erässä, joista viimeinen on tasauslasku.  Perusmaksu 
laskutetaan yhtenä eränä. Muut erät perustuvat edellisen vuoden käyttöön. Uuden liittymän 
ensimmäisen vuoden arvioi laitos liittyjää kuultuaan.

- Alle 5,05 € laskua ei laskuteta eikä alle 50 € hyvitystä palauteta. Lasku ja hyvitys siirtyvät 
seuraavaan laskuun ilman korkoa. Laskutusraja ei koske omistajanvaihdostilanteita, jolloin 5
euroa pienempää laskua ei peritä eikä 5 euroa pienempää hyvitystä palauteta.

- Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen korko
- Maksumuistutus 5,00 €/huomautus.
- Laskujen perintä siirtyy eräpäivän jälkeen perintätoimiston hoidettavaksi. Perintätoimisto 

perii perimistoimenpiteistä aiheutuneet kustannukset.

5. Yhteystiedot

Laskun sisältöä ja maksua koskevat yhteydenotot
o maire.narhi@co.inet.fi
o puh. 040-8614490

- Vikailmoitukset ja päivystys
o puh. 040-8414490
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