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VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TALOJOHTOMAKSUT 1.3.2009 alkaen 

 
Talojohtomaksu on korvaus liittyvän kiinteistön talojohdon (vesijohto ja/tai viemäri) rakentamisesta. Maksu 
peritään sellaisilta kiinteistöiltä, joille vesi- ja viemärilaitos on rakentanut talojohdon/talojohdot. Kiinteistön 
maksettua talojohtomaksun rakennettu talojohto laitteineen siirtyy kiinteistön omaisuudeksi ja ylläpidettäväksi. 
 
Talojohdot rakennetaan vesi- ja viemärilaitoksen toimesta siinä yhteydessä kun alueelle rakennetaan laitoksen 
omaa verkostoa. Muulloin talojohtojen rakentamisesta vastaa kiinteistö voimassa olevien liittymissopimuksen 
ehtojen mukaisesti. 
 
 
1. ASEMAKAAVA-ALUE 

 
Asemakaava-alueella talojohdot rakennetaan runkoverkostosta tontin rajalle, talojohdon pituus on yleensä 
noin 12 m.  
 
Talojohtomaksu kun on vesijohto M40 ja viemäri M110  800 € + alv 
 
Talojohtomaksu kun on vesijohto M63 ja viemäri M160   980 € + alv 
 
Talojohtomaksuun sisältyy talovesijohdon ja –viemärin rakentaminen tontin rajalle ja liittäminen 
runkoverkostoon. Talojohtomaksuun sisältyy myös talovesijohdon sulkuventtiili asennettuna. 
 
 

2. SUOMUN ASEMAKAAVA-ALUE 
 
Asemakaava-alueella talojohdot rakennetaan runkoverkostosta tontin rajalle, talojohdon pituus on yleensä 
noin 12 m.  
 
Talojohtomaksu kun on vesijohto M40 ja viemäri M110  800 € + alv 
 
Talojohtomaksu kun on vesijohto M63 ja viemäri M160   980 € + alv 
 
Talojohtomaksuun sisältyy talovesijohdon ja –viemärin rakentaminen tontin rajalle ja liittäminen 
runkoverkostoon. Talojohtomaksuun sisältyy myös talovesijohdon sulkuventtiili asennettuna. 
 
 

3. HAJA-ASUTUSALUE 
 
Haja-asutusalueella talojohdot rakennetaan kiinteistön esittämään kohtaan, kuitenkin enintään 50 m 
liittymiskohdasta. 
 
Talojohtomaksu, paineviemäri M40  1.000 € + alv    ( 20 €/m) 
 
Talojohtomaksu, viettoviemäri M110 1.200 € + alv       (24 €/m) 
 
Talojohtomaksu, vesijohto M40  1.200 € + alv       (24 €/m) 
 
Talojohtomaksu, viemäri (vietto M110 tai paineviemäri M40) 
  ja vesijohto M40    1.500 € + alv    (30 €/m) 
 
Talojohtomaksuun sisältyy talovesijohdon ja –viemärin rakentaminen kiinteistölle ja liittäminen 
runkoverkostoon. Talojohtomaksuun sisältyy myös talovesijohdon ja/tai paineviemärin sulkuventtiili 
asennettuna. Rakennettavan talojohdon ylittäessä 50 m peritään ylimenevältä osalta lisähinta metrihinnan 
mukaan. 
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