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Maksut 1.1.2022 alkaen 

Vesihuoltolaitoksen maksut ovat pysyneet 

ennallaan 6 vuoden ajan. Tekninen valio-

kunta on päättänyt korottaa veden käyttö-

maksua 9 % ja perusmaksuja 10 %. Myös pal-

velumaksut nousevat 10 %.  

Uusi vesimaksu on 1,93 €/m3 ja esim. omako-

tikiinteistön perusmaksu (vesi + viemäri) on 

53,28 €/v. Perusmaksu määräytyy kiinteistön 

vesimittarin koon mukaan. 

Vesihuoltolaitoksen tulos on ollut parina edel-

lisenä tilikautena tappiollinen, joten korotuk-

set ovat välttämättömiä; laitoksen tuloilla tu-

lee kattaa kustannukset. Tuleviin verkostosa-

neerauksiin pitää myös varautua. 

Jäteveden käyttömaksu ja liittymismaksun 

yksikköhinta pysyvät ennallaan.  

Liittymismaksun määräytymisperusteita on 

päivitetty.  Esim. kylmien katosten kerrosalaa 

ei huomioida liittymismaksun suuruutta mää-

ritettäessä. 

Kaikki maksut löytyvät hinnasto -liitteestä. 

Sopimusehdot ja yleiset 

toimitusehdot 

Vesihuoltolaitoksen sopimusehdot ja yleiset 

toimitusehdot on päivitetty vastaamaan ve-

sihuoltolainsäädännön sekä maankäyttö- ja 

rakennuslain muutoksia. Malleihin on tehty 

myös käytännön tarpeista johtuvia tarkistuk-

sia. Mallit on laadittu yhteistyössä Vesilaitos-

yhdistyksen, Kuntaliiton ja Kilpailu- ja kulutta-

javiraston kanssa ja niihin on tehty laitoskoh-

taiset muutokset. 

 

 

 

 

 

Uutena ehtona mainittakoon esim. hinnan-

alennus vesihuollon yli 12 tunnin yhtäjak-

soisissa keskeytyksissä.       

1.1.2022 voimaan tulevat ehdot korvaavat 

vesihuoltolaitoksen aikaisemmat ehdot vuo-

delta 2002.  

Uudet ehdot liitteenä. 

Vesi tulee ….  

Vesihuoltolaitoksella on kuusi omaa veden-

ottamoa, joista pumpataan pohjavettä. Kol-

mella ottamolla on vedenkäsittelylaitteistot 

mm. fluoridin poistoa varten. Lisäksi Euran 

kunnalta ostetaan talousvettä, joka johde-

taan Hinnerjoelta Laitilaan v. 2018 valmistu-

nutta yhdysvesijohtoa pitkin. Vuonna 2020 

päivittäinen verkostoveden tarve oli n. 1440 

m3 päivässä.  

Verkostoveden laatua tarkkaillaan hyväksy-

tyn valvontatutkimusohjelman mukaisesti. 

Näytteitä otetaan joka toinen kuukausi sekä 

pysyvistä että vaihtuvista näytteenottopis-

teistä. Verkostovesi on laadukasta.  

Uusimmat verkostovesinäytetulokset ja lau-

sunnot ovat aina nähtävillä www-sivuilla sekä 

vesihuoltolaitoksen ilmoitustaululla kaupun-

gintalolla. 

Vedenottamot, paineenkorotusasemat ja 

vesiverkosto (167 km) venttiileineen vaativat 

päivittäisiä hoitotoimia ja säätöjä hälytysjär-

jestelmistä huolimatta. Verkoston ja venttii-

lien saneeraustarve on suuri; vanhimmat put-

ket ovat jo 50 vuotta vanhoja. 
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… ja vesi menee  

Jätevedet johdetaan käsiteltäväksi siirto-

viemäriä pitkin Uuteenkaupunkiin, Vakka-

Suomen Veden jätevedenpuhdistamolle. 

Vesihuoltolaitoksen vastuulla on viemäriver-

koston (106 km) ja jätevesipumppaamoiden 

(35 kpl) kunnossapito ja huolto. 

Jätevesien mukana käsittelyyn menee tar-

peettomasti myös suuri määrä sadevesiä, 

joita on pyritty vuotovesisaneerauksin saa-

maan kuriin. 

Teollisuuslaitosten kanssa on meneillään teol-

lisuusjätevesisopimusten laadinta ja päivitys. 

Yhtiöittämisestä luovuttu 

Vesihuoltolaitoksen muuttamisesta osakeyh-

tiöksi on luovuttu ja laitos jatkaa taseyksik-

könä. Yhtiöittämistä ja muita hallintomalleja 

selviteltiin osana kaupungin tasapainotta-

misohjelmaa. Nykyisellä mallilla kyetään tar-

joamaan kuluttajille edullisempia maksuja. 

Vesihuoltopäällikkö 

Tällä hetkellä vesihuoltolaitos toimii vajaalla 

miehityksellä; vesihuoltopäällikköä ollaan 

valitsemassa entisen työpäällikön irtisanou-

duttua kesällä. 

Työpäällikön tehtäväkuva on ollut laaja, jo-

ten vesihuolto päätettiin erottaa muusta 

kunnallistekniikasta ja perustaa vesihuolto-

päällikön virka. Näin saadaan lisää resurs-

seja vesihuollon kehittämistyöhön.  

 

Tulossa lähiaikoina 

Vesihuoltolaitos on mukana etäluettavien 

mittarien pilottihankkeessa. Muutama vesi-

mittari on jo asennettu testausta varten. Lä-

hivuosina suurin osa mittareista tullaan vaih-

tamaan etäluettaviin mittareihin. Asiakas 

saa aina tasauslaskun ja vesihuoltolaitos 

pystyy seuraamaan tarkemmin eri alueiden 

vedenkäyttöä ja mm. poikkeuksellisia kulu-

tuksia. 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen päivitys-

työ on meneillään ja toiminta-alueet ovat 

tulossa nähtäville. Vedenjakelulla ja viemä-

röinnillä on omat toiminta-alueensa. Alueen 

kiinteistöillä on oikeus ja velvollisuus liittyä ve-

sihuoltolaitoksen verkostoihin. 

Vedenhankintayhteistyötä organisoi Kunin-

kaan Männyn Vesi Oy, jossa Laitila on osak-

kaana yhdessä Rauman, Euran ja Koke-

mäen Vesi Oy:n kanssa. Pohjavesihankkeen 

vedenottolupa saataneen lähivuosina. Sii-

hen saakka vettä ostetaan Euran kunnalta. 

 Vinkkejä 

Ilmoita vesimittarilukemasi KulutusWeb –pal-

velussa ja seuraa samalla omaa kulutustasi 

www.laitila.fi > Vesihuoltolaitos –sivuilla pal-

jon tietoa toimialasta ja ajankohtaisista asi-

oista 

Ota Vesihuoltolaitos, Laitilan kaupunki -Fb-si-

vut seurantaan ja saat nopeasti mm. tiedot-

teet mahdollisista jakeluhäiriöistä 
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