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VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN KÄYTTÖMAKSUT  
 
 
 
 
1. KULUTUSMAKSUT  1.1.2019 alkaen  

(Kemijärven lämpö ja vesi Oy:n hallitus 22.11.2018 § 65) 
 

Veden käyttömaksu   1,74 euroa/m3 + alv  
Jäteveden kulutusmaksu       1,99 euroa/m3 + alv      

 
 
 
 
2. PERUSMAKSUT (lukuun ottamatta Suomun matkailualuetta)  1.1.2012 alkaen 

(Kemijärven kaupungin Tekninen lautakunta 24.11.2011 § 121) 
 
       VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN 
       PERUSMAKSU  PERUSMAKSU 

 €/vuosi  €/vuosi   
 

Kuluttajat ilman vesimittaria 35 + alv    
(vesipostit yms.) 
 
Omakotitalot, paritalot ja enintään 45 + alv 45 + alv 
kaksiasuntoiset loma-asunnot 
 
Asuinkiinteistöt, jossa 3–8 asuntoa 114 + alv 114 + alv    
 
Asuinkiinteistöt, jossa 9–14 asuntoa 205 + alv 205 + alv 
 
Asuinkiinteistöt, jossa 15–19 asuntoa 273 + alv 273 + alv 
 
Asuinkiinteistöt, jossa 20–30 asuntoa 320 + alv 320 + alv 
 
Asuinkiinteistöt, jossa yli 30 asuntoa 410 + alv 410 + alv 
 
Muut kuin asuinkiinteistöt, vuosikulutus alle 200 m3 124 + alv 124 + alv 
 
Muut kuin asuinkiinteistöt, vuosikulutus 200 m3–499 m3 203 + alv 203 + alv 
 
Muut kuin asuinkiinteistöt, vuosikulutus 500 m3–1999 m3 296 + alv  296 + alv 
 
Muut kuin asuinkiinteistöt, vuosikulutus 2000 m3–8000 m3 390 + alv  390 + alv 
 
Muut kuin asuinkiinteistöt, vuosikulutus yli 8000 m3 480 + alv  480 + alv 
 
 
* Asuinkiinteistöissä, jossa on toimisto- tai liikehuoneistoja lasketaan kahden  
  toimisto/liikehuoneiston vastaavan yhtä asuntoa. 
 
* Vuosikulutus tarkoittaa edellisen vuoden toteutunutta kulutusta. 
 



KEMIJÄRVEN LÄMPÖ JA VESI OY  
___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

3. PERUSMAKSUT, Suomun matkailualue  1.1.2012 alkaen 
(Kemijärven kaupungin Tekninen lautakunta 24.11.2011 § 120)   
 
 VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN
 PERUSMAKSU PERUSMAKSU 
 €/vuosi  €/vuosi  
 
Kiinteistö, jossa 1 asunto 71,50 + alv 71,50 + alv 
 
Kiinteistö, jossa 2 asuntoa 101 + alv 101 + alv 
 
Kiinteistö, jossa 3 asuntoa 130 + alv 130 + alv 
 
Kiinteistö, jossa 4 asuntoa 160 + alv 160 + alv 
 
Kiinteistö, jossa 5 asuntoa 190 + alv 190 + alv 
 
Kiinteistö, jossa 6 asuntoa 217 + alv 217 + alv 
 
Kiinteistö, jossa 7 asuntoa 250 + alv 250 + alv 
 
Kiinteistö, jossa 8 tai enemmän asuntoa 290 + alv 290 + alv 
 
 
 
 

4. MUUT MAKSUT  1.3.2012 alkaen  
(Kemijärven kaupungin Tekninen lautakunta 16.2.2012 § 8)  

 
   Mittarimaksu   

 Mittarimaksu peritään liittymisen yhteydessä vesijohtoverkostoon 
liittyvältä kiinteistöltä vesimittarin asennustyöstä. Mittarimaksu sisältää kaikki työt ja 
asennustarvikkeet ja sen suuruus määräytyy asennettavan mittarin mukaan 
seuraavasti: 
 
Mittarin koko   Mittarimaksu 
3/5 m3 tai pienempi  160 euroa + alv 
7/10 m3   394 euroa + alv 
20 m3   662 euroa + alv 

 
 
            Vesijohdon katkaisumaksu  42 euroa + alv 
 
            Vesimittarin tarkastusmaksu  10 euroa + alv, jos mittari näyttää oikein (+ 5 %) 
 
            Vesilaitoksen auton kilometrikorvaus 0,50 euroa/km + alv 


