
   

 
 

 
 

VESIHUOLTOLAITOKSEN HINNASTO 
 
Hyväksytty Mustasaaren kunnan teknisessä lautakunnassa 17.10.2006 § 118, täydennetty 
18.9.2007 § 92, 24.2.2010 § 22, 23.11.2010 § 110, 20.9.2011 § 111, 23.10.2012 § 127, 
yhdyskuntarakentamisen lautakunta 7.3.2013 § 37, 18.4.2013 § 76, 10.10.2013 § 211, 
12.12.2013 § 279, 30.1.2014 § 13, 16.4.2015 § 73, 1.10.2015 § 165, 17.12.2015 § 240. 
 
Vesihuollon kustannusten korvaamiseksi vesihuoltolaitos perii tässä 
palvelumaksuhinnoista sanottuja maksuja. Verokannan muutokset siirtyvät maksuihin 
ilman hinnaston tarkistamista. 
 

1. Liittymismaksu 
Liittymismaksu – vesi   130 €/piste 
Liittymismaksu – jätevesi   280 €/piste 

 
2. Perusmaksu 

Vuotuinen mittarin koon mukainen perusmaksu vedestä tai jätevedestä. 
 

Vesi 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jätevesi 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Käyttömaksu 
Vesi    1,30 €/m3 + alv. 24 %  
Jätevesi    2,20 €/m3 + alv. 24 % 

 
 

4. Vesimittarin tarkistusmaksu 
Vesimittarin tarkistusmaksu peritään vesihuoltolaitoksen suorittamasta 
vesimittarin näyttämän tarkistamisesta, jos tarkoitus tapahtuu liittyjän pyynnöstä ja 
todettu virhe on pienempi kuin yleisissä toimitusehdoissa on määritetty. 
Tarkastusmaksu peritään lisä- ja erillisvesimittareiden tarkistamisesta. 

 

Mittarin koko euroa (ei sis. alv:a) 

20 85 

25/32 169 

40 254 

50/65 423 

80- 507 

Mittarin koko euroa (ei sis. alv:a) 

20 155 

25/32 310 

40 447 

50/65 774 

80- 930 



Maksu määrätään tarkistuskerta kohti. Tarkistusmaksun suuruus on 40 € + 
valtuutetun mittarihuollon suorittaman tarkistuksen kustannukset + alv. 24 %. 

 
 

5. Vesimittarin luentamaksu 
Asiakas toimittaa laitokselle laskutusta varten tarvittavat lukematiedot laitoksen 
määrääminä aikoina. Vesimittarin luentamaksu peritään laitoksen suorittamasta 
luennasta, jos asiakas ei ole toimittanut mittarin lukemaa laitokselle määräajassa. 
Lisäksi luentamaksun voidaan periä, jos laitos lukee mittarin asiakkaan 
pyynnöstä.  

 
Vesimittarin luentamaksu on 40 e + alv. 24 % 
 

6. Muistutusmaksu vesimittarin luennan unohtamisesta 
Muistutusmaksu laskutetaan seuraavan vesimaksulaskun yhteydessä 20 € + alv. 
24 %.  

 
7. Tonttijohtojen rakentamis- ja kunnossapitomaksut 

Laitos perii maksuja tonttijohtojen rakentamisesta, uudelleen rakentamisesta ja 
kunnossapidosta sekä muista niihin kuuluvista töistä. Laitoksen ja liittyjän vastuut 
tonttijohtojen rakentamisesta sovitaan laitoksen ja asiakkaan välisessä 
liittymissopimuksessa. 

 
Tonttijohtojen rakentamisessa noudatetaan samoja periaatteita kuin muissakin 
asiakkaan tilaamissa töissä. 

 
- vesihuoltolaitoksen asentaja  38 €/h + alv. 24 % 
- työnjohto ja suunnittelu   60 €/h + alv.  24 % 
- vuokratut koneet, ajoneuvot ja muut laitteet korvausta vastaan 
- materiaalit    bruttohinnat 

 
 

8. Venttiilin sulkeminen ja avaaminen 
Vesihuoltolaitoksen suorittamasta venttiilin sulkemisesta ja avaamisesta peritään 
maksu. Venttiilin avaaminen ja sulkeminen voi tapahtua asiakkaan pyynnöstä tai 
laitoksen aloitteesta vesihuollon yleisissä toimitusehdoissa tarkemmin 
säännellyissä tilanteissa. 

 
- maksu    40 €/kerta + alv. 24 % 

 
9. Kiinteistön tonttijohtojen tarkistaminen 

              Laitoksen suorittamasta kiinteistön tonttijohtojen tarkistamisesta peritään maksua. 
 

- maksu    40 €/kerta + alv. 24 % 
 

10. Ilman liittymissopimusta (esim. vesipostista) toimitettavan veden maksu 
Laitos laskuttaa tilapäisesti ilman liittymissopimusta toimitettavasta vedestä niin 
kutsutun vertailuhinnan, joka tarkoitta käyttömaksua + kiinteitä kustannuksia kuten 
liittymismaksua, tonttijohtoa, perusmaksua ym. Vesi- ja viemärilaitosyhdistys 
laskee vuosittain vertailuhinnan. 

 
11.  Vesipostimaksu 

- vuosimaksu    20,00 € + alv. 24 % 
- avain    20,16 € + alv. 24 % 


