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Joutsan Vesihuolto Oy:n taksarakenteen uudistaminen 

Joutsan Vesihuolto Oy:n asiakkaiden puhtaan veden ja jäteveden taksat tullaan uudistamaan ja 

yhtenäistämään. Tällä hetkellä käytössä on ollut vanhoista vesihuoltolaitoksista periytyneitä erilaisilla 

maksuperusteilla määräytyneitä taksoja alueittain. Uusien taksojen suunnittelun perusteena käytetään 

mm. vesihuoltolakiin pohjautuvaa: Vesihuoltolaitosten maksuja koskevat ohjeet ja suositukset, 

Vesilaitosyhdistyksen Julkaisusarja nro 67, Helsinki 2017 julkaisua. Julkaisu on päivitetty yhteistyössä 

Suomen Kuntaliiton ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa. 

1.10.2020 alkaen taksoihin tulevat muutokset ja korotukset koskevat perusmaksujen maksuperusteiden 

yhtenäistämistä ja keskimäärin 8 % korotusta perusmaksuihin. Mittarillisten asiakkaiden käyttömaksuihin ei 

ole tällä erää tulossa muutoksia tai korotuksia. 1.10.2020 alkaen tehtävät perusmaksujen muutokset 

koskevat toiminta-alueita Joutsan ja Leivonmäen taajamissa. 

Pientalojen osalta, joita ovat omakotitalot (yhden asunnon talot) ja vapaa-ajan asunnot, perusmaksut 

muuttuvat seuraavasti. Jätevesiliittymän perusmaksun maksuperuste, liittymäkohtainen kiinteä maksu 

säilyy ennallaan, mutta maksua korotetaan. Aikaisempi 6,20 euroa/kuukausi/liittymä, maksu korotetaan 

hintaan 6,70 euroa/kuukausi/liittymä, 1.10.2020 alkaen. Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron 

24%. 

Puhtaan veden osalta pientalojen perusmaksujen maksuperusteet yhtenäistetään. Tällä hetkellä Joutsan ja 

Leivonmäen taajamissa maksuperusteet ovat eronneet toisistaan, sekä jätevesiliittymän maksuperusteista. 

Uusi pientalojen puhtaan veden perusmaksun maksuperuste 1.10.2020 alkaen on sama kuin 

jätevesiliittymällä nykyisinkin, eli kiinteä liittymäkohtainen maksu. Puhtaan veden liittymän perusmaksu 

1.10.2020 alkaen on 3,80 euroa/kuukausi/liittymä. Hinta sisältää voimassa olevan arvonlisäveron 24%. 

Jätevesiliittymäasiakkaat, joilla ei ole omassa käyttövedessään vesimittaria. 1.10.2020 alkaen maksuperuste 

kuluttaja-asiakkaille on 10,73 euroa/asukas/kuukausi. Maksun määräytymisperusteena on 40 kuution 

vuosikulutus/asukas sekä voimassa oleva jäteveden kuutioperusteinen käyttömaksu (3,22 euroa/kuutio). 

Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron 24%. Asiakas on tässä tapauksessa velvollinen 

ilmoittamaan vesilaitokselle kiinteistön henkilömäärän. 

Ensisijaisesti käyttömaksut peritään aina vesimittarilla mitatun määrän perusteella. Erityisestä syystä 

jäteveden käyttömaksu on voitu veloittaa muulla perusteella kuin mittaamalla puhdasta vettä. Tällainen syy 

on ollut esim. talvella kylmillään oleva rakennus. Käyttömaksun perusteena käytetään näissä tapauksissa 

liittyjän kiinteistön henkilömäärää.  

Joutsan Vesihuolto Oy:n Vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen mukaisesti 1.2.2020 laitoksella on 

oikeus muuttaa maksuja ja taksarakennettaan niin, että sopimuksen sisältö ei kokonaisuutena olennaisesti 

muutu, jos muutoksen syynä on hinnoittelu- ja sopimusjärjestelmän uudistaminen. 

Joutsan Vesihuolto Oy:n hallitus on hyväksynyt uudet taksat kokouksessaan 30.6.2020. 

 

 

 


