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Vesihuollon kustannusten korvaamiseksi perii Harjavallan kaupungin 

vesihuolto vesihuoltolain nojalla tässä taksassa määrättyjä maksuja, 

jotka perustuvat vesihuollon ja liittyjän väliseen sopimukseen, sopi-

musehtoihin ja yleisiin toimitusehtoihin. 

 

1 §   Liittymismaksu 
 

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään Harjavallan kaupungin vesihuolto-

laitoksen verkostoon.     

 

Liittymismaksun määräytyminen 
 

Vesihuoltolaitoksen liittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoi-

tuksen, laajuuden ja palveluiden käytön perusteella seuraavasti 

(alv 0 %): 

 

L = k * A * p * yl  

 

L =  liittymismaksu € 

A =  rakennusluvan mukainen kerros-ala m
2
 

p = palvelukerroin 

vesi 0,4 

jätevesi 0,4 

hulevesi 0,2 

k= kiinteistötyypin mukainen kerroin 

rivitalo   5 

asuinkerrostalo          3 

liikerakennukset          2 

julkiset rakennukset          2 

maatalouden talousrakennukset  2 

teollisuusrakennukset          1 

loma-asunnot  6 

muut rakennukset  1 

  

yl =  yksikköhinta 3,00 €/m
2
 

 

 

 



 

    

   

Lisäliittymismaksu 
 

Laitos perii lisäliittymismaksua, kun asiakkaan liittymismaksun perus-

teena olevat olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat liittymismaksun mää-

räämisen jälkeen. Lisäliittymismaksua peritään, kun määräytymispe-

rusteen muutos on vähintään 10 %. 

 

Pientalojen liittymismaksu 
 

Enintään kahden asunnon pientalojen liittymismaksut peritään maksu-

luokittain kiinteistön koon ja palvelujen käytön perusteella. Liittymis-

maksut on laskettu valmiiksi taulukkoon. Lisäliittymismaksua peritään, 

kun kerrosala kasvaa niin, että kiinteistö siirtyy ylempään maksuluok-

kaan. 

 

Enintään kahden asunnon pientalojen arvonlisäveroton liittymismaksu 

on seuraava (alv 0 %): 

 

 Ker-

rosala 

Liittymismaksu 

vesi 

euroa 

Liittymismaksu, viemä-

röinti 

euroa 

Liittymismaksu 

yhteensä 

euroa 

jätevesi hulevesi 

Maksuluokka 1 < 200 

m
2
 

900 900 450 2 250 

Maksuluokka 2 > 200 

m
2
 

1 190 1 190 595 2 975 

 

 

Sprinkleriliittymän liittymismaksu 

 

Sammutusvesiliittymän liittymämaksua peritään maksuluokittain liit-

tymän mitoitusvirtaaman perusteella. Arvonlisäverottomat liittymä-

maksut on laskettu valmiiksi taulukkoon. 

 

 Mitoitusvirtaama Liittymismaksu 

yhteensä 

euroa  

Sammutusvesi I < 10 l/s 3 600 

Sammutusvesi II > 10 l/s 5 760 

 



2 §   Perusmaksu 
 

Perusmaksu määräytyy kiinteistön vesimittarin koon perusteella (euro/ 

vuosi) seuraavasti (alv 0 %): 

 

 Mittari Talousvesi  Jätevesi Hulevesi 

  euroa/ a euroa/ a euroa/ a 

≤ 20 21,60 33,60 64,80 

 25–32 43,20 67,20 129,60 

       40 75,60 117,60 226,80  

 50–80 108,00 168,00 324,00 

≥ 100 -  172,80 268,80 518,40 

 

Erityisestä syystä poikkeustapauksessa laitos voi periä perusmaksun 

vedenhankinnan tai viemäröinnin arvioidun mittarikoon perusteella. 

 

Sammutusvesiliittymän perusmaksu on 57,50 €/ a (alv 0 %), liittymän 

mitoitusvirtaamaa l/s kohden. 

 

3 §   Käyttömaksu 
 

Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämä veden määrä. Se mi-

tataan laitoksen omistamalla vesimittarilla. Käyttömaksu peritään erik-

seen vedenhankinnasta ja viemäröinnistä. Asuinkiinteistöjen ja niihin 

rinnastettavien kiinteistöjen käyttömaksut ovat (ALV 0 %): 

 

 Vesi  Jätevesi 

 euroa/m
3
   euroa/m

3
 

 0,75  2,05 

 

Erityisestä syystä poikkeustapauksessa laitos voi periä käyttömaksun 

käytetyn veden tai poisjohdetun viemäriveden arvioidun määrän perus-

teella. 

 

Jos asiakas johtaa hulevetensä jätevesiviemäriin, vaikka alueelle on jär-

jestetty hulevesiviemäröinti, laitos perii korotettua käyttömaksua jäte-

vedestä. Korotuksen suuruus on 50 %. 

 

Palo- ja vesiposteista jaettavan veden perusmaksu on 15,00 €/ jaettu 

kerta ja käyttömaksun suuruus on 5* veden käyttömaksu. 

 

4 § Vesimittarin luentamaksu 

 

Vesimittarin luentamaksu peritään vesihuoltolaitoksen suorittamasta 

vesimittarin lukemisesta /kiinteistöllä käynnistä. Vesihuoltolaitos suo-

rittaa vesimittarin luennan, mikäli asiakas ei ole toimittanut vesimitta-

rin lukemaa määräajassa. Vesimittarin luentamaksu voidaan periä, 

vaikka vesihuoltolaitos lukee mittarin asiakkaan pyynnöstä. 

 

Vesimittarin luennan hinta on 31,30 €/käyntikerta, (alv 0 %). 



 

5 §  Muut maksut 
 

Muita aiheuttamisperiaatteen mukaisia maksuja. Maksut määräytyvät 

aiheutuneiden kustannusten mukaisesti. 

6 §   Poikkeukset 
 

Muiden kuin asuinkiinteistöjen ja asuinkiinteistöihin vesihuollon suh-

teen rinnastettavien kiinteistöjen maksut hinnoitellaan tarvittaessa erik-

seen. Sama koskee vesihuollon yleisten toimitusehtojen kohdassa 2.5 

tarkoitettujen liittyjien maksuja. 

 

7 §  Arvonlisävero, viivästyskorko ja perimiskustannukset 
 

Asiakkaalta perittävään verottomaan hintaan perustuvaan laskun sum-

maan lisätään kulloinkin voimassa olevan arvonlisäkannan mukainen 

arvonlisävero. 

Viivästysmaksua peritään korkolain mukaan ja maksukehotuksesta vii-

västysmaksua kaupunginhallituksen hyväksymän laskutus ja perintä-

ohjeen mukaan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


