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Veden ja jäteveden hinnat vuonna 2021 

 

Hallitus on 27.9.2020 päättänyt, että vesi- ja viemärijärjestelmien 
perusmaksuja korotetaan 10 %:lla ja kiinteistökohtaisten vesipostien 
perusmaksuja 15 %:lla. Käyttömaksut pysyvät ennallaan. 

Perusmaksut 1.1.2021 alkaen ovat seuraavat 
 

Perusmaksut /vuosi     Alv 0 %  Alv 24 % 

Vesi- ja 
viemärijärjestelmä 

 
   225,01 €/vuosi 

 
 279,01 €/vuosi 

Vesijärjestelmä    109,46 €/vuosi  135,73 €/vuosi 

Jätevesijärjestelmä    115,55 €/vuosi  143,28 €/vuosi 

Vesiposti    129,37 €/vuosi  160,42 €/vuosi 

 
 

  

Käyttömaksut 1.1.2021 alkaen ovat seuraavat 

Käyttömaksut Alv. 0 % Alv 24 %   

 Vesi 1,32 €/m3 1,64 €/m3   

 Jätevesi 1,82 €/m3 2,26 €/m3   

   3,14 €/m3 3,90 €/m3   
 

  

   

   

Veden ja jäteveden laskutus vuonna 2021 

Vuonna 2021 laskutus tapahtuu kuten viime vuonnakin kaksi kertaa 
vuodessa mittarilukemaan perustuvana. Perusmaksuista puolet 
laskutetaan ensimmäisen laskun yhteydessä ja puolet seuraavalla kerralla. 
Vesipostin perusmaksu laskutetaan yhtenä eränä ensimmäisen laskutuksen 
yhteydessä.  

Laskutusaikataulu 

Laskujen eräpäivät ovat 15.7.2021 ja 15.1.2022.  

Mikäli mittarilukemaa ei ilmoiteta määräaikaan mennessä, hallituksen 
toimesta vesimittari luetaan ja siitä peritään kiinteistönomistajalta 100 euron 
palvelumaksu. 

 

  



 

Vesimittarilukemien ilmoittaminen ensimmäistä laskutuskertaa varten 

Ilmoita kiinteistön vesimittarilukema välittömästi ja viimeistään 15.6.2021 
vaihtoehtoisesti joko 
 
1) Internetissä kotisivuilla olevalla lomakkeella 

osoitteessa  www.mantlahdenvesiok.fi        tai 
 

2) Sähköpostiosoitteella:  info@mantlahdenvesiok.fi  tai 
 

3) Puhelimitse tai tekstiviestinä: 0400 678012 (Marjatta Miettinen) 
 

HUOM! 
 
Mikäli asiakas- tai kulutuspisteen numeroa ei ole saatavilla, ilmoita 
mittarilukema joko sähköpostiosoitteella (kohta 2) tai 
puhelimitse/tekstiviestinä (kohta 3) ja lisää viestiin kiinteistön osoite ja 
omistajan nimi.  
 

Vesimittareiden uusiminen etäluettäviksi mittareiksi 
 

Hallitus on päättänyt, että vesimittareita ryhdytään uusimaan etämittareiksi 
vuoden 2021 aikana aloittaen vanhimmista mittareista. Tavoitteena on, että 
mittareita saataisiin vaihdetuksi 50 - 100 kappaletta. Kiinteistönomistajaan 
otetaan yhteyttä ennen asennuksen aloittamista ja sovitaan ajankohdasta. 

Hallitus on 24.4.2021 todennut, että kiinteistönomistajan vastuulla on veden 
kulutuksen seuraaminen sekä mahdollisten vesivuotojen korjaamisesta 
huolehtiminen kuten tähänkin asti. 

Vesihuolto-osuuskunta käyttää etämittareita pääasiallisesti tarvittavien 
mittarilukemien saamiseen ajantasaisina sekä seuraa yksittäisiä hälytyksiä ja 
ilmoittaa kiinteistöjen omistajille havaitsemistaan poikkeustiloista, mutta tämä 
ei poista kiinteistön omistajan vastuita eikä velvollisuuksia. 
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