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Eurajoen vesihuoltolaitoksen maksujen tarkistaminen 
 
300/02.05.00/2019 
 
Teknltk § 115  

Eurajoen ja Luvian kuntien yhdistyessä vuoden 2017 alussa 
vesihuoltolaitoksen maksut yhtenäistettiin ja tarkastettiin nykyiselle 
tasolleen. Eurajoen aiempi taksa oli ollut voimassa 1.1.2014 lukien ja 
Luvian 1.6.2015 lukien. 
 
Vesihuoltolain mukaan vesihuollon ja huleveden viemäröinnin 
maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa 
vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. 
Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. 
Eurajoen vesihuoltolaitoksen toiminta on ollut pitkään tappiollista. 
Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt asiaan huomiota 2018 
tilinpäätöstä arvioitaessa ja myös ELY-keskus on huomauttanut 
vesihuoltolaitosta asiasta.  
 
Tekninen lautakunta on talousarvioesityksessään esittänyt 
vesilaitoksen maksujen tarkistamista 10%.lla 1.6.2020 lukien, mutta 
syksyn kuluessa on käynyt selväksi ettei tarkistusesitystä ole syytä 
pitkittää ensi kesään.  
 
Uuden ehdotuksen lähtökohtana on ollut rakentaa 
maksuntarkastukset useammalle vuodelle niin, että päätöksiä ei 
tarvitse käydä erikseen joka vuosi ja että vesilaitoksen talous alkaisi 
tosiasiallisesti tervehtymään. Korotusesitys on rakennettu niin, että 
hintoja korotettaisiin 10 %.lla 1.4.2020 lukien, edelleen 5 %.lla 
1.1.2021 lukien sekä edelleen 5 % 1.1.2022 lukien. 
 
Ehdotettavat maksut ovat lähellä lähikuntien tämän hetkistä 
keskiarvoa. On tosin odotettavaa, että muissakin kunnissa 
vesihuollon maksut tulevat nousemaan tulevien vuosien aikana. 
Liitemateriaalissa on maksujen vertailut muihin lähikuntiin sekä 
esimerkkilaskelma omakotitalon kustannuksista 150 m3 
vedenkulutuksen mukaan laskettuna.  
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tekninen johtaja 
Sami Nummi 
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Päätösehdotus:  
Tekninen lautakunta päättää esittää hallitukselle ja edelleen 
valtuustolle, että Eurajoen vesihuollon maksuja korotetaan 
seuraavasti. (Hinnat alv 0%) 
 
Perusmaksut 
euroa/vuosi 

1.4.2020 lukien 1.1.2021 lukien 1.1.2022 lukien 

20 mm mittari 22,00 23,10 24,26 
32 mm mittari 44,00 46,20 48,51 
40 mm mittari 66,00 69,30 72,77 
 
Kulutusmaksut 
euroa/m³  

1.4.2020 lukien 1.1.2021 lukien 1.1.2022 lukien 

Vesi 1,50 1,57 1,65 
Jätevesi 1,99 2,09 2,20 
 
Päätös:  
Hyväksyttiin. 
 
-----  

Khall § 202  
Päätösehdotus:  
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Eurajoen vesihuollon 
maksuja korotetaan seuraavasti (hinnat alv 0%):  
 
Perusmaksut 
euroa/vuosi 

1.4.2020 lukien 1.1.2021 lukien 1.1.2022 lukien 

20 mm mittari 22,00 23,10 24,26 
32 mm mittari 44,00 46,20 48,51 
40 mm mittari 66,00 69,30 72,77 
 
Kulutusmaksut 
euroa/m³  

1.4.2020 lukien 1.1.2021 lukien 1.1.2022 lukien 

Vesi 1,50 1,57 1,65 
Jätevesi 1,99 2,09 2,20 
 
Päätös:  
Hyväksyttiin. 
 
Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että 
jäteveden liittymismaksu korotetaan 1.4.2020 alkaen 1400 euroon 
/alv 0%. 
 
Kunnanhallitus päätti edelleen esittää valtuustolle, että mikäli vesi- ja 
jätevesiliittymät hankintaan samanaikaisesti hinta on 1800 euroa/alv 
0 %.   

 ----- 
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Kvalt § 47  

Päätösehdotus:  
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Eurajoen vesihuollon 
maksuja korotetaan seuraavasti (hinnat alv 0%):  
 
Perusmaksut 
euroa/vuosi 

1.4.2020 lukien 1.1.2021 lukien 1.1.2022 lukien 

20 mm mittari 22,00 23,10 24,26 
32 mm mittari 44,00 46,20 48,51 
40 mm mittari 66,00 69,30 72,77 
 
Kulutusmaksut 
euroa/m³  

1.4.2020 lukien 1.1.2021 lukien 1.1.2022 lukien 

Vesi 1,50 1,57 1,65 
Jätevesi 1,99 2,09 2,20 
 
Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että jäteveden 
liittymismaksu korotetaan 1.4.2020 alkaen 1400 euroon /alv 0% sekä 
edelleen, että mikäli vesi- ja jätevesiliittymät hankintaan 
samanaikaisesti hinta on 1800 euroa/alv 0 %.  
 
Päätös:  
Hyväksyttiin. 
 
----- 

 
 
 
 


