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Maksut 1.1.2023 alkaen 

Tekninen valiokunta on päättänyt korottaa 

jäteveden käyttömaksua 5 % ja veden ja jä-

teveden perusmaksuja 5 %. Jäteveden käyt-

tömaksu on pysynyt ennallaan 7 v. ajan. 

Korotusten syynä on Vakka-Suomen veden 

päättämä jäteveden vastaanottomaksun  

5 % hinnantarkistus sekä vesihuoltolaitoksen 

alijäämäinen talous. Laitoksen tuloilla pitäisi 

kattaa menot, ja tuleviin verkostosaneerauk-

siin on myös varauduttava. 

Uusi jätevesimaksu on 3,10 €/m3 (sis. alv 24 %).  

Perusmaksu määräytyy vesimittarin koon mu-

kaan. Esim. omakotitalon perusmaksua (vesi- 

ja viemäriliittymä) 5 % korotus nostaa 2,66 € 

vuodessa (nyt 53,28 €/v, uusi 55,94 €/v). 

Sakokaivo- ja umpisäiliöjätevesien maksua 

korotetaan 5 %. Uusi maksu on 8,93 €/m3 (sis. 

alv 24 %). 

Talousveden käyttömaksun yksikköhinta ja 

liittymismaksut pysyvät ennallaan.  

Kaikki maksut löytyvät hinnasto -liitteestä. 

Vesi tulee ….  

Vesihuoltolaitoksella on kuusi omaa veden-

ottamoa, joista pumpataan pohjavettä. Li-

säksi Euran kunnalta ostetaan talousvettä, 

joka johdetaan Hinnerjoelta Laitilaan yhdys-

vesijohtoa pitkin. Vuonna 2021 päivittäinen 

verkostoveden tarve oli n. 1490 m3 päivässä.  

Verkostoveden laatua tarkkaillaan hyväksy-

tyn valvontatutkimusohjelman mukaisesti. 

Näytteitä otetaan joka toinen kuukausi sekä  

 

 

 

 

pysyvistä että vaihtuvista näytteenottopis-

teistä. Esim. v. 2021 verkostovesinäytteitä 

otettiin 50 ja niistä tehtiin 772 määritystä. Ta-

lousvesi oli laadukasta ja täytti tutkituilta osin 

asetetut laatuvaatimukset ja –tavoitteet. 

Uusimmat verkostovesinäytetulokset ja lau-

sunnot ovat aina nähtävillä www-sivuilla sekä 

vesihuoltolaitoksen ilmoitustaululla kaupun-

gintalolla. 

Verkoston ja venttiilien saneeraustarve on 

suuri. Osa putkistoista on jo hyvinkin vanhoja. 

Viime vuosina on uusittu keskustan alueen lin-

joja, viimeisimpänä Varppeentien vesilinja. 

Ensi vuoden isoin saneerauskohde on Vihto-

rinkatu. 

Saneeraustöiden aikana pakollisia vesikat-

koja ei täysin voida välttää, mutta aikatau-

luista ja katkoksista pyritään tiedottamaan 

ajoissa.  

… ja vesi menee  

Vesihuoltolaitos kunnossapitää ja huoltaa 

viemäriverkostoa (106 km) ja jätevesipump-

paamoita (36 kpl). 

Vakka-Suomen Veden jätevedenpuhdis-

tamo vastaanottaa ja käsittelee Laitilan jäte-

vedet Uudessakaupungissa. Jätevedet joh-

detaan siirtoviemäriä pitkin.  

Jätevesien mukana käsittelyyn menee tar-

peettomasti myös suuri määrä sadevesiä, 

joita on pyritty vuotovesisaneerauksin saa-

maan kuriin. Vesihuoltolaitos kehottaakin 

kaikkia kiinteistönomistajia tarkistamaan 

oman kiinteistönsä hulevesijärjestelmän 

kunto ja varmistamaan, että sadevesiä ei 

johdeta viemäriin. 
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Laitilan suurimpien teollisuustoimijoiden 

kanssa on meneillään teollisuusjätevesisopi-

musten neuvottelut. Uusilla sopimuksilla pyri-

tään takamaan Vakka-Suomen veden jäte-

vedenpuhdistamon toiminta sekä siirtämään 

aiheuttamisperiaatteella maksujen kohden-

taminen sinne, missä eniten kuormaa verkos-

tolle syntyy. 

Vesihuoltopäällikkö 

Vesihuoltolaitoksella aloitti vuoden 2021 lo-

pulla uudessa virassa vesihuoltopäällikkö 

Niko Kryssi. Hän toimii vesihuoltolaitoksen joh-

tajana ja vastaa rakennuttamisesta ja kehit-

tämisestä.  

Tulossa lähiaikoina 

Vesihuoltolaitos oli mukana etäluettavien 

mittareiden pilottihankkeessa, josta ei saatu 

tyydyttäviä tuloksia. Etäluettaviin mittareihin 

siirtymistä tarkastellaan uudelleen vuoden 

2023 aikana. 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen päivitys-

työ on meneillään ja toiminta-alueet ovat tu-

lossa nähtäville. Vedenjakelulla ja viemäröin-

nillä on omat toiminta-alueensa. Alueen kiin-

teistöillä on oikeus ja velvollisuus liittyä vesi-

huoltolaitoksen verkostoihin. 

Vuoden 2023 aikana vesihuoltoverkostoa tul-

laan laajentamaan Laessaaren kaava-alu-

een rakentamisen yhteydessä sekä Koveron 

alueen viemäröinnin osalta. 

 

Mukana vesihuoltoyhteis-

työssä 

Laitila oli Kustavin, Taivassalon, Vehmaan, 

Uudenkaupungin ja Pyhärannan kanssa mu-

kana ELY-keskuksen käynnistämässä hank-

keessa, jonka tarkoituksena oli arvioida ja ke-

hittää Vakka-Suomen vesihuoltolaitosten yh-

teistyömahdollisuuksia.   

Yhteistyön tuloksena on myös valmistumassa 

Vakka-Suomen vesihuollon kehittämissuun-

nitelma. Se sisältää vaihtoehtoja, suunnitel-

mia ja laskelmia alueen veden hankinnasta, 

jätevesien käsittelystä, verkostoista yms. pit-

källe tulevaisuuteen. 

Laitila on osakkaana yhdessä Rauman, Eu-

ran ja Kokemäen Vesi Oy:n kanssa Kunin-

kaan Männyn Vesi Oy:ssä, joka organisoi yh-

teistä pohjavesihanketta. Yhtiön hakema ve-

denottolupa on edelleen käsittelyssä. 

Vinkkejä 

Ilmoita vesimittarilukemasi KulutusWeb –pal-

velussa ja seuraa samalla omaa kulutustasi. 

www.laitila.fi > Vesihuoltolaitos –sivuilla pal-

jon tietoa toimialasta ja ajankohtaisista asi-

oista. 

Tilaa e-lasku verkkopankkiisi. Yritysasiakas voi 

lähettää verkkolaskuosoitteensa sähköpos-

titse. 

Ota Vesihuoltolaitos, Laitilan kaupunki -some 

sivut seurantaan ja saat nopeasti mm. tiedot-

teet mahdollisista jakeluhäiriöistä. 
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