KUOPION VEDEN HINNASTO 2019
Tämä hinnasto koskee Kuopion Vesi Liikelaitoksen tarjoamia vesihuoltopalveluita. Kuopion Vesi
Liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt hinnaston 18.09.2018 pitämässään kokouksessa. Hinnasto on
voimassa 1.1.2019 alkaen.
Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon
ottaen tässä hinnastossa esitettyjä maksuja. Lisäksi laitoksella on erillinen palvelumaksuhinnasto.

LIITTYMISMAKSU
Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Laitos perii liittymismaksua kattaakseen
vesihuoltoverkostojen rakentamisesta sille aiheutuvia kustannuksia. Liittymismaksu ei sisällä
arvonlisäveroa.
Liittymismaksu laskutetaan uudelta liittyjältä, kun liittymissopimus liittyjän ja laitoksen kesken on
allekirjoitettu.
Vesihuoltolaitoksen liittymismaksu määräytyy käytettävien palveluiden, kiinteistötyypin ja kerrosalan
perusteella.
Liittymismaksun laskentakaava L = A * K * YL * PL

(kaava 1)

L = liittymismaksu (€)
A = rakennusluvassa oleva kiinteistön kerrosala (k-m2)
K = kiinteistötyypin mukainen kerroin (taulukko)
YL = liittymismaksun yksikköhinta on 2,32 €/k-m2
PL = palvelukerroin (vesi 0,4 + jätevesi 0,6)
Kiinteistötyyppi
Rivitalo, kytketty pientalo ja vanhan omakotitalon laajennus
Asuinkerrostalo
Liikerakennus
Julkinen rakennus
Teollisuusrakennus, vain sos. tilojen vesiä
Teollisuusrakennus, myös prosessivesiä
Maatalouden talousrakennus (navetta/talli)
Vapaa-ajan rakennukset

Kerroin (k)
4
4
3
3
2
4
5
10

Erilliskuluttajien osalta, kuten runsaasti vettä käyttävän teollisuuden ja laadultaan asumajätevedestä
poikkeavaa jätevettä tuottavan liittyjän kertoimet määritellään tapauskohtaisesti erillissopimuksella.
Liittymismaksun lisäksi laitos perii liittyjältä liittymän rakentamisesta ja vesimittarin asennuksesta
palveluhinnaston mukaiset maksut.

PIENTALOJEN LIITTYMISMAKSUT
Pientalojen liittymismaksu peritään kahdessa maksuluokassa kiinteistön koon perusteella.
M = maksuluokka ja p = palvelukerroin (kuten kaavassa 1)
(kaava 2)
Omakotitalo / paritalo alle 250 k-m2
Omakotitalo / paritalo 250 k-m2 tai suurempi

M1
M2

2 400,00
3 500,00

LISÄLIITTYMISMAKSU
Laitos perii lisäliittymismaksua, kun asiakkaan liittymismaksun perusteena olevat olosuhteet kiinteistöllä
muuttuvat liittymismaksun määräämisen jälkeen.
Lisäliittymismaksua peritään, kun määräytymisperusteen muutos on vähintään 15 % tai yli 50 k-m2.

PERUSMAKSU, € / v
Perusmaksua maksetaan vuosittain oikeudesta käyttää laitoksen vesihuoltopalveluita, joihin asiakas on
liittynyt. Laitos perii perusmaksua kattaakseen vesihuoltoverkostojen ylläpidosta ja huollosta, sekä
jatkuvasta toimintavarmuudesta koituvat kustannukset. Perusmaksu on jatkuva maksu, joka veloitetaan
vuosittain.
Kiinteistökohtainen perusmaksu määräytyy kiinteistön suurinta käyttömahdollisuutta kuvaavan vesimittarin
koon perusteella. Perusmaksu on eri vedelle ja jätevedelle.
Veden perusmaksu
Mittarin koko m3/h
5 m3
10 m3
20 m3
30 m3
100 m3
150 m3
Tilapäiset mittarit

Veroton
42,75
189,52
268,55
402,42
537,10
806,46
2 x ko. perusm.

Alv 24 %
10,25
45,48
61,93
96,58
128,90
193,54

Verollinen
53,00
235,00
333,00
499,00
666,00
1000,00
2 x ko.perusm.

Veroton
63,71
279,84
399,2
599,2
799,2
1198,39
2 x ko. perusm.

Alv 24 %
15,29
67,16
95,80
143,8
191,8
287,61

Verollinen
79,00
347,00
495,00
743,00
991,00
1486,00
2 x ko.perusm.

Jäteveden perusmaksu
Mittarin koko m3/h
5 m3
10 m3
20 m3
30 m3
100 m3
150 m3
Tilapäiset mittarit

KÄYTTÖMAKSUT, € / m3
Käyttömaksua maksetaan vuosittain käytetystä vedestä. Käyttömaksulla laitos kattaa vedentuotannosta ja
toimittamisesta, sekä jäteveden johtamisesta ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset. Käyttömaksu
maksetaan erikseen vedelle ja jätevedelle. Laskutus tapahtuu vuosiarvion mukaan arviolla ja vähintään
kerran vuodessa pyydettävän mittarilukeman perusteella.

VESIMAKSU, €/m3
Maksu
Vesimaksu

Veroton
1,60

Alv 24 %
0,39

Verollinen
1,99

JÄTEVESIMAKSU, €/m3
Maksu
Veroton
Alv 24 %
Verollinen
Jätevesimaksu
2,17
0,52
2,69
Kiinteistöillä, joilla jätevesiviemäriin johdetaan myös hulevedet, jätevesimaksu on kaksinkertainen.

RAKENNUSAIKAINEN VESI
Kertaluonteinen maksu liittymisen yhteydessä. Määräytyy voimassa olevan vesitaksan mukaan.
Omakotitalo 30 m3
Rivitalo yms. 150 m3
Kerrostalo, teollisuusrakennus, julkiset rakennukset. yms. 250 m3
Rakennusaikaisten sos. tilojen veden käyttö ja jätevesi 150 m3

