
 

 

 
 

 
KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 

 

 

 

 

 

 

 

JÄTEVESIMAKSUTAKSA 
 

 

 

 

 

 

 
        

Nakkilan kunta                                       Voimaantulo  1.8.2015 
 



 - 1 - 

Nakkilan kunnan jätevesimaksutaksa 

N A K K I L A N  K U N N A N  

K U N N A L L I N E N  S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A  

 

 

NAKKILAN KUNNAN JÄTEVESIMAKSUTAKSA 

 

  

Hyväksytty    Valtuusto 13.12.2010/ 62.§ 

Voimaantulopäivä 1.2.2011 

Hyväksytty  Valtuusto 24.9.2012/29 §, muutos 4 ja 5 §:iin 

Voimaantulopäivä 1.1.2013 

Hyväksytty  Valtuusto 23.9.2013/58 §, muutos 5 §:ään 

Voimaantulopäivä 1.1.2014 

Hyväksytty  Valtuusto 27.4.2015/23 §, muutos 4 §:ään, lisätty 6 § 

Voimaantulopäivä 1.8.2015 

 

 

 1 § 

 

 Jätevesien ja sadevesien viemäröinnistä sekä niiden puhdistamisesta kunta perii jä-

tevesimaksusta annetun lain (610/73) nojalla jätevesimaksua tämän taksan mukai-

sesti. 

 

 2 § 

 

 Jätevesimaksutaksa käsittää liittymismaksun ja käyttömaksun. Liittymismaksu on 

siirto- ja palautuskelpoinen. 

 

 3 § 

 

 Liittymismaksun määräämisen perusteena on kiinteistön rakennusten kerrosalan ja 

tontin tai rakennuspaikan pinta-alan summa.  

  

 Jos tontin tai rakennuspaikan pinta-ala ylittää omakotikiinteistön osalta rakennus-

ten kerrosalan viisinkertaisen määrän, rivitalokiinteistön osalta rakennusten ker-

rosalan kolminkertaisen määrän ja muiden kiinteistöjen osalta rakennusten ker-

rosalan kaksinkertaisen määrän, ei sanotun määrän ylittävää osaa oteta huomioon 

liittymismaksua määrättäessä. 

 

 Mikäli kiinteistön rakennettu kerrosala taikka tontin tai rakennuspaikan 1 ja 2 mo-

mentin mukaan huomioon otettava pinta-ala myöhemmin suurenee, on liittymis-

maksua suoritettava lisäystä vastaava määrä. Lisäyksestä ei kuitenkaan kanneta liit-

tymismaksua, ellei perusteiden muutosta ole vähintään kymmenen prosenttia alku-

peräisistä perusteista.  

 

 Liittymismaksun määräämisestä eräissä tapauksissa hyödyn perusteella säädetään 

jätevesimaksusta annetun lain 4 §:n 4 momentissa. 
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 4 § 

 

 Liittymismaksu 1.8.2015 alkaen 1,80 euroa (1.1.20014/1,67€) rakennusten ker-

rosalan ja tontin tai rakennuspaikan pinta-alan yhteenlasketun määrän kultakin täy-

deltä neliömetriltä. Kaava-alueen ulkopuolisilla alueilla sijaitsevilta kiinteistöiltä 

peritään liittymismaksu 150 %:lla korotettuna.  Omakotitalon jätevesiliittymismak-

sun perusteena oleva rakennuksien kerrosala on enintään 350 m².  

 

 5 § 

 

 Käyttömaksu on 2,25 euroa/m³, hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvon-

lisäveron osuus 1.1.2014 lukien kultakin kiinteistön käyttämältä vesikuutiometriltä 

vesilaitoksen toteaman tai muulla tavalla mitatun vedenkulutuksen mukaisesti.  

 

 Hulevesien johtaminen viemäriverkostoon on ehdottomasti kielletty. Mikäli asia-

kas johtaa hulevetensä viemärilaitoksen jätevesiviemäriin ilman sopimusta, laitos 

perii tällöin korotettua käyttömaksua jätevedestä. Korotuksen suuruus on 100 %. 

Asiakkaan siitä viemärilaitokselta tiedon saatuaan on kahdeksan kuukauden aikana 

korjattava tilanne tai muutoin korotettu maksu asiakkaalle astuu voimaan. 

 

 Käyttömaksun määräämisestä jäteveden poikkeuksellinen laatu tai määrä huomi-

oon ottaen sekä muissa poikkeuksellisissa olosuhteissa säädetään annetun lain 5 

§:n 2 momentissa. 

 

 

 6 § 

 

 Viemärilaitoksen perusmaksu 

 

 Perusmaksu määräytyy vesimittarin koon perusteella (euro/vuosi) seuraavasti (alv 

0%): 

    Viemäröinti, jätevesi, 

    veroton hinta € 

 

 Koko – 20 mm          30,00 

 Koko 25-32 mm          60,00 

 Koko 40 mm             100,00 

 Koko 50-80 mm        140,00 

 koko 100-suurempi mm        230,00 

  

 Erityisestä syystä poikkeustapauksessa laitos voi periä perusmaksun arvioidun mit-

tarikoon perusteella. 


