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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  

 

 

VESILAITOKSEN TAKSA (VESIMAKSUTAKSA) 
 

  

Hyväksytty   Valtuusto 13.12.2010/62§  

Voimaantulo  1.2.2011 

Hyväksytty  Valtuusto 24.9.2012/29§, muutos 1 §:ään 

Voimaantulo  1.1.2013 

Hyväksytty  Valtuusto 23.9.2013/58§, muutos 2 §:ään 

Voimaantulo  1.1.2014 

Hyväksytty   Valtuusto 27.4.2015/23§, muutos 1 ja 2 §:iin 

Voimaantulo  1.8.2015 

 

 

 

 Vesilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi perii Nakkilan kunta laitokseen 

liittymisestä ja sen käytöstä annetut yleiset määräykset huomioon ottaen tässä tak-

sassa määrättyjä, laitoksen ja liittyjän väliseen sopimukseen perustuvia maksuja. 

 

 1 § 

 Vesilaitoksen liittymismaksu  
 

 Rakentamiskustannusten kattamiseksi perittävän liittymismaksun määräämisen pe-

rusteena on liittyvän kiinteistön rakennusten kerrosalan ja tontin 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 tällä tavoin määrätty liittymismaksu muodostuu erityisestä syystä kohtuut-

toman pieneksi tai suureksi, määrätään liittymismaksu kiinteistölle vedenhankin-

nasta ja jakelusta koituvan hyödyn perusteella. Omakotitalon vesiliittymismaksun 

perusteena oleva rakennuksien kerrosala on enintään 350 m². 

 

 Jos kiinteistön liittymismaksun perusteena olevat olosuhteet myöhemmin muuttu-

vat, liittyjä maksaa lisäliittymismaksuna muutosta vastaavan määrän. 

 

 Liittymismaksun yksikköhinta on 1,10 euroa/m². 

 Liittymismaksu saadaan maksaa kahtena (2) vuotuiseränä, 

 alle 168,19 euron liittymismaksut yhdessä erässä. 

 Vuotuiserille lasketaan 10 prosentin korko erääntymättömälle osalle. 

 

 Liittymismaksu on siirto- ja palautuskelpoinen. 
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2 § 

Vesilaitoksen kulutusmaksu 
 

 Kulutusmaksun määräämisen perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä. 

 Kulutusmaksun yksikköhinta on 0,95 euroa/m³, johon lisätään kulloinkin voimassa 

oleva  arvonlisäveron osuus. 

 

  

3 § 

Vesilaitoksen perusmaksu 

 

 Laitoksen omistaman vesimittarin ja siihen liittyvän laitoksen omistaman laitteis-

ton käytöstä perittävän perusmaksun määräämisen perusteena on vesimittarilait-

teiston tyyppi ja koko. 

 

 Perusmaksu määräytyy kiinteistön vesimittarin koon perusteella (€/vuosi) seuraa-

vasti  (alv 0%): 

 

   veroton hinta EUR    

    

 koko - 20 mm   16,15 

 koko 25 - 32 mm   30,10 

 koko 40 mm   84,09 

 koko 50 - 80 mm 100,91 

 ”   100 - suurempi mm 119,60 

     

 

4 § 

Vesimittarin tarkistusmaksu 

 

 Vesimittarin tarkistusmaksu peritään vesilaitoksen suorittamasta vesimittarin näyt-

tämän tarkistamisesta, jos tarkistus tapahtuu liittyjän pyynnöstä ja todettu virhe on 

pienempi kuin 5 % kuormituksen ollessa likimain puolet nimellismäärästä. 

 

 

 Maksu määrätään tarkistuskertaa kohti. Tarkistusmaksun suuruus on: 

 

   veroton hinta EUR  

 

 mittarikoot 20 - 30 mm   68,99  

 mittarikoot 40 - 50 mm   90,82  

 

5 § 

Tonttivesijohdon rakentamismaksut 
 

 Vesilaitoksen suorittamasta tonttivesijohdon hankinnasta ja asennustyöstä peritään 

tonttivesijohdon rakentamismaksuja. 

 

 Tonttivesijohdon rakentamismaksujen määräämisperusteet ovat tontin myynnin 

yhteydessä valtuuston määräämät perusteet. 
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 Veloituksen perusteena olevat yksikköhinnat määräytyvät valtuuston määräämien 

perusteiden mukaisesti. 

 

 

6 § 

Muut maksut 

 

 Muut perittävät maksut ovat:  veroton hinta EUR 

 

 Venttiilin sulkeminen maksamattoman laskun vuoksi   42,05/kerta  

 Venttiilin avaaminen         42,05/kerta  

 Jäätyneen mittarin vaihto tai muu rikkoutuminen:  

    20 mm   84,09  

   30 mm  151,37  

   40 mm  252,28  

   50 mm  420,47    

 

 Palopostista myytävän veden hinta on vedenkäyttömaksu kaksinkertaisena, lu-

kuunottamatta teollisuudelle myytävää tilapäisvettä, josta peritään normaali kulu-

tusmaksu. 

 

 Liittyjälle tehdyistä töistä, joita taksassa ei erikseen mainita, peritään laitokselle ai-

heutuneet kustannukset. 

 

 Veloituksen perusteena olevat yksikköhinnat määräytyvät kunnanhallituksen mää-

räämien perusteiden mukaisesti. 

 

 

7 § 

Arvonlisävero, viivästyskorko ja perimiskustannukset 
 

 Näihin taksoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero. Viivästyskorko 

on kulloinkin voimassa olevan viivästyskorkolain mukainen korkoprosentti  ja pe-

rimiskustannukset peritään todellisten kulujen mukaisina. 


