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YLEISTÄ 
 
Kaikki tässä taksassa esitetyt maksut perustuvat vesihuoltolain (119/2001) 19 §:n 
mukaisiin maksuihin. Kunta perii jätevesimaksua viemäröinnistä ja jäteveden 
puhdistamisesta. Maksuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. 
 
 
1§ 
Liittymismaksu 
 

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksulla 
peritään ne kustannukset, jotka aiheutuvat yleisillä alueilla tapahtuvien 
runkojohtojen rakentamisesta. 5.6.2020 alkaen liittymismaksu määräytyy 
kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan seuraavasti:  

   
 

 asemakaava ja 
osayleiskaava-
alue                             

kaavan 
ulkopuolinen alue 

ALV 0% ALV 24% ALV 0% ALV 24% 

Vapaa-ajan asuinrakennus ja 
yhden asunnon pientalo  

2580,00 
  

3199,20 2580,00  3199,20 

Kahden asunnon pientalo
  

4000,00  4960,00 4000,00  4960,00 

Rivitalo, enintään 3 asuntoa 3280,00  4067,20 3610,00  4476,40 

Rivitalon lisäasunnolta 350,00  434,00 350,00  434,00 

Kerrostalo, enintään 20 asuntoa 7000,00  8680,00 7700,00  9548,00 

Kerrostalon lisäasunnolta 350,00  434,00 350,00  434,00 

 
 
Mikäli kiinteistö ei pääse liittymään runkoviemäriin viettoviemärillä tai liittyy 
paineviemäriverkostoon, tulee kiinteistön suorittaa liittyminen 
kiinteistöpumppaamolla. Kiinteistöpumppaamon hankinta, kytkentä ja 
kunnossapito kuuluvat kiinteistölle. Mikäli kiinteistö tarvitsee 
kiinteistöpumppaamon, liittymismaksua peritään 25 %:lla alennettu maksu 
tämän taksan mukaisesti lasketusta jäteveden liittymismaksusta. 
 
Liittymismaksu hinnoitellaan tarvittaessa erikseen. Liittymismaksu on 
siirtokelpoinen, mutta ei palautuskelpoinen. Liittymän siirtoa varten tulee 
kauppakirjaan tehdä merkintä liittymän siirtämisestä.  
 
Maatalousrakennuksien ja eläinsuojien sekä teollisuuden ja 
kaivannaistoiminnan rakennuksien liittymismaksu hinnoitellaan erikseen. 
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2§ 
Käyttö- ja perusmaksut 

 
Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämä veden määrä. Se mitataan 
Humppilan Vesihuolto Oy:n asentamalla vesimittarilla. 
 
Käyttömaksu on 1.9.2020 alkaen 2,41 euroa / m³ alv 0% (2,99 euroa / m³ sis. 
ALV 24 %) kultakin kiinteistön käyttämältä vesikuutiometriltä.  
 
Käyttömaksun määräämisestä jäteveden poikkeuksellinen laatu tai määrä 
huomioon ottaen sekä muissa poikkeusoloissa säädetään vesihuoltolain 18 
§:n 2 momentissa. 

 
 
Kunnalle perittävät jäteveden perusmaksut määräytyvät liittyjän mittarikoon 
mukaan seuraavasti: 
   
   

Mittarikoko ALV 0 %  ALV 24 % 
 

20 mm  
(yleisin mittarikoko) 

68,25 €/vuosi 84,63 €/vuosi 

25 - 32 mm   210,00 €/vuosi 260,40 €/vuosi 

40 – 65 mm 504,00 €/vuosi 624,96 €/vuosi 

vähintään 80 mm 577,40 €/vuosi 716,10 €/vuosi 

 
 
3 § 
Poikkeukset 
 

Muiden kuin asuinkiinteistöjen ja asuinkiinteistöihin vesihuollon suhteen 
rinnastettavien kiinteistöjen maksut hinnoitellaan tarvittaessa erikseen. 


