Tämä hinnasto korvaa edellisen 1.4.2019 voimaan tulleen hinnaston. Lisäksi sovelletaan Lahti
Aqua Oy:n erillistä voimassa olevaa palvelumaksuhinnastoa.
Vesihuoltomaksuilla tulee vesihuoltolain mukaisesti kattaa kaikki vesihuoltopalveluiden tuottamisesta
vesihuoltolaitokselle aiheutuvat kustannukset. Käyttö- ja perusmaksut ovat jatkuvia maksuja, jotka peritään
liittyjiltä vuosittain. Liittymismaksu on kertaluontoinen ja se peritään kiinteistön liittyessä osaksi
vesihuoltolaitoksen verkostoa.

Käyttömaksut
Käyttömaksut peritään vesimittarin mukaisen toteutuneen vedenkulutuksen mukaisesti. Käyttömaksuilla
katetaan veden tuottamisesta ja jäteveden käsittelystä aiheutuvia kustannuksia sekä laitosten ja verkostojen
ylläpitokustannuksia. Tavanomaisesta yhdyskuntajätevedestä selvästi poikkeavasta jätevedestä voidaan periä
korotettua jätevesimaksua. Jos kiinteistö johtaa hulevesiä jätevesiviemäriin ilman vesihuoltolaitoksen lupaa,
siitä voidaan periä korotettua jätevesimaksua (50 %).
alv. 0 %

alv. 24 %

Vesimaksu

1,57 €/m3

1,95 €/m3

Jätevesimaksu

2,57 €/m3

3,19 €/m3

alv. 0 %

alv. 24 %

Kulutus < 500 m3/vuosi (pienkuluttajat)

157,11 €/vuosi

194,82 €/vuosi

Kulutus < 500 m3/vuosi (Rekolan ja Laitialan alueen pienkuluttajat)

271,35 €/vuosi

336,47 €/vuosi

Kulutus ≥ 500-1000 m3/vuosi

384,05 €/vuosi

476,23 €/vuosi

Kulutus > 1000 m3/vuosi (suurkuluttajat)

768,11 €/vuosi

952,45 €/vuosi

Vesiliittymä

Jätevesiliittymä

Hulevesiliittymä

Rakennusluvan tai
-lupien mukainen
kerrosala yhteensä

alv. 0 %

alv. 24 %

alv. 0 %

alv. 24 %

alv. 0 %

alv. 24 %

Omakotitalot alle
150 k-m2

2016,13 €

2 500 €

3629,03 €

4 500 €

1612,90 €

2 000 €

Omakotitalot ja muut
asuinrakennukset
150 – 250 k-m2

2419,35 €

3 000 €

4032,26 €

5 000 €

1774,19 €

2 200 €

Vesiliittymä

Jätevesiliittymä

Hulevesiliittymä

alv. 0 %

2,42 €/k-m2

3,63 €/k-m2

1,61 €/k-m2

alv. 24 %

3,0 €/k-m2

4,5 €/k-m2

2,0 €/k-m2

Rakennusluvan mukaiseen kerrosalaan perustuva liittymismaksu lasketaan kaavalla (L)
L = A * k * m, jossa
A = kiinteistön kerrosala tai laajennuksen kerrosala (m2)
k = kiinteistötyypin kerroin
m = liittymismaksun yksikköhinta
Kiinteistötyyppi

Kerroin

Asuinrakennus sekä liike- ja toimistorakennus, julkinen rakennus, teollisuusrakennus, maatalousrakennus, jossa käytetään vettä prosessissa ja jonka tuottama
jätevesi on laadultaan asumajäteveden kaltaista.
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Liike- ja toimistorakennus, julkinen rakennus, teollisuusrakennus, maatalousrakennus, jossa ei käytetä vettä toiminnassa/prosessissa ja jossa vettä käytetään
pääasiassa vain sosiaalitiloissa (saniteetti-, ruokailu- ja peseytymistilat).
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Varastorakennus, jonka tuottama jätevesi on pääasiassa saniteettivettä.
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