
Lestijärven kunnanvaltuuston 29.12.2021 § 98 vahvistamat 

vesihuoltolaitoksen käyttömaksut 1.1.2022 alkaen  

Kulutusmaksu €/m3  

• Talousvesi 0,75 €  

Perusmaksu €/vuosi  

• Talousveden perusmaksu 60 €  

• Talousveden perusmaksu, ei mittaria: 120 €  

• Talousveden ja jäteveden perusmaksu 100 €  

• Talousveden ja jäteveden perusmaksu, ei mittaria 300 €  

• Jäteveden perusmaksu, ei mittaria 180 € 

• Jätevesi perusmaksu 90 € 

Jätevesi 2,90 eur/m3 

Umpikaivojäte 6 €/m3 

Sakokaivojäte 16 €/m3 

Hintoihin lisätään arvonlisäveroa 24 %  

Kunnanvaltuuston 24.2.2022 § 10 vahvistamat vesihuoltolaitoksen 

liittymismaksut voimassa 1.4.2022 alkaen. 

Vesiliittymän hinta Järventaustan linjaosuudella 

(välillä vanha jätevedenpuhdistamo - Mustalahti) 2.500,00 euroa/liittymä 

• asuin ja maatalouskiinteistöt, 2.500,00 euroa/liittymä 

• yhteisöhuvilat, 2.500,00 euroa/liittymä 

• asuntovaunualueet 2.500,00 euroa/liittymä 

• vesipostit 2.500,00 euroa / liittymä, 

• yksityiset kesämökkikiinteistöt 2500,00 euroa / liittymä. 

Vesijohtoliittymä muualla kunnan vesihuoltoalueella 1500,00 euroa / liittymä. 

 

Jäteveden osalta: 

Kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella liittymismaksu 3500 euroa/kiinteistö. 



• Liittymiskohtana on tontin raja, liittymiskohdan ja rakennuksen välisen rakentamis- ja 

kunnossapitovastuu kuuluu kiinteistön omistajalle. 

• Toiminta-alueella liittymän omistaja kustantaa kiinteistöpumppaamon, jos se on 

rakennusteknisistä syistä tarpeellista. 

Toiminta-alueen ulkopuolella liittymismaksu 3500 euroa/kiinteistö 

• kattaa toteutuneet kustannukset 3500 euroon asti, yli menevät kustannukset kuuluvat 

kiinteistön omistajalle. 

• Myös toiminta-alueen ulkopuolella liittymiskohtana on tontin raja, liittymiskohdan ja 

rakennuksen välisen rakentamis- ja kunnossapitovastuu kuuluu kiinteistön omistajalle. 

• Kiinteistöpumppaamon osalta toimitaan kuten toiminta-alueellakin, kuitenkin siten, että 

rakentamisen kokonaiskustannukset 3500 euroa ylittävältä osalta, kuuluu kiinteistön 

omistajalle. 

Kaava-alueella ja siihen rinnastettavissa olevalla muulla taajama-alueella liittymiskohtana on tontin 

raja, liittymiskohdan ja rakennuksen välisen matkan rakentamis- ja kunnossapitovastuu kuuluu 

kiinteistön omistajalle. 

Haja-asutusalueella liittymiskohta määräytyy liittymäjohdon pituuden perusteella siten, että kunnan 

vastuu liittymäjohtojen rakentamisesta on enintään 100 metriä / liittymä. Loppuosa liittymäjohdosta 

sekä kiinteistöpumppaamo kuuluvat kiinteistön omistajan kustannettavaan osuuteen, samoin 

kunnossapitovastuu niiltä osin kuuluu kiinteistön omistajalle. 

Kunnan vesihuoltolaitoksen liittymismaksut koko Pappilanpuron asemakaava-alueella: 

• jäteveden osalta 4.500 euroa/kiinteistö 

• vesiliittymän osalta 2.500 euroa/kiinteistö. 

Vesihuollon liittymismaksu määritetään koko Pappilanpuron asemakaava-alueelle. 

Liittymismaksulle (viemäri) annetaan kolmen (3) vuoden maksuaika, jolloin maksu suoritetaan 

kolmen vuoden aikana tasaerissä (neljä erää). Maksamattomalle pääomalle määritetään koroksi 

Suomen Pankin peruskorko + 2,5 %. Tämä taksa astuu voimaan 1.4.2022 alkaen. 

 

 


