
 
 
 
Sastamala 1.10.2009              ILLON VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN TIEDOTE 
 
 
Tiedote osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon liittyville.  
 
Illon vesihuolto-osuuskunnan hallituksen 14.5.2009 tekemällä päätöksellä, ovat liittymismaksut vuonna 2010 seuraavat:  
*Vesi- ja jätevesiliittymä yhden huoneiston kiinteistöön (rakennukseen) maksaa yhteensä 7500 € arvonlisäveroi-
neen, jos molemmat putket asennetaan tontilla samaan kaivantoon.  
*Kahden tai useamman huoneiston kiinteistöön (rakennukseen) vesi- ja jätevesiliittymä maksaa yhteensä  
5500 €/huoneisto arvonlisäveroineen 
*Liittyminen pelkästään vesijohtoon maksaa 4000 € arvonlisäveroineen. 
*Liittyminen pelkästään jäteveteen pumppaamolla tai viettoviemärillä maksaa 6000 € arvonlisäveroineen. 
 
Maksuihin sisältyy liityntäputkitukset tontille, likaveden painepumppaamon hankinta ja asennus tai viettoviemäri asen-
nuksineen sekä vesimittarin hankinta. 
Vesi- ja jätevesiliittymien kustannus 7500 € tai 5500 € maksetaan kahdessa erässä niin, että siitä maksetaan puolet heti 
sopimuksen teon jälkeen ja loppuosa maksetaan verkoston valmistuttua.  
Pelkästään vesi- tai jätevesiviemäriin liittyjä maksaa 2000 tai 3000 € heti sopimuksen teon jälkeen ja loppuosan työn 
valmistuttua.  
Liittymismaksu maksetaan kokonaisuudessaan Illon vesihuolto-osuuskunnalle. 
 
Liittymiskustannusten lisäksi kiinteistön omistaja maksaa rakennukselta painepumppaamolle johtavan viettoviemäriput-
ken hankinnan ja asennuksen, pumppaamon sähköistyksen sekä kaivon routaeristämisen ja koneellisesti täytetyn 
pumppaamon ympäristön tasaamisen ja siistimisen.  
Painepumppaamo jää asennuksen jälkeen kiinteistön omistukseen ja omistajan huoltoon.  
Jätevesiverkostoon ei saa johtaa sadevesiä, vaan ainoastaan talous- ja WC:n huuhteluvesiä 
 
Vesijohto rakennetaan osuuskunnan toimesta liittyjän tontille, omistajan osoittamaan paikkaan, josta liittyjä kustannuksel-
laan hankkii, asentaa ja kytkee vesijohtoputken kulutuskohteeseensa. Rakennukseen hankitaan vesimittari osuuskunnan 
toimesta, mutta sen asennuksesta vastaa kiinteistön omistaja. Mittari on asennettava jäätymättömään paikkaan, tai ver-
kosto on varustettava putkistoon asennettavalla tyhjennysventtiilillä. Mittari toimitetaan kuluttajalle vasta sitten, kun liitty-
mismaksu on suoritettu.  
 
Tontilla mahdollisesti tehtävästä louhintatyöstä ja sen kustannuksista vastaa kiinteistön omistaja.   
 
Vesihuolto-osuuskunnan osuusmaksu on 100 €. Jäsenanomukset hyväksyy osuuskunnan hallitus. Kertamaksu makse-
taan kuukauden kuluessa jäseneksi hyväksymisen jälkeen.  
 
Liittyjän vuotuiset kiinteät kustannukset(perusmaksut) ovat vuonna 2010 veden osalta 58,50 € ja jäteveden osalta  
102,80 €. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. 
Käyttömaksut ovat vuonna 2010 seuraavat: vesi 1,73 €/m3 ja jätevesi 2,29 €/m3. Hintoihin sisältyy arvonlisävero. Osuus-
kunnan hinnat ovat yhtenevät Sastamalan Veden taksoihin.  
Pelkästään viemäriin liittyjän arvioitu käyttömaksuperuste osuuskunnalla on vakinaisessa asunnossa 35 m3/vuosi/ henki-
lö(Sastamalan Vedellä 40m3/vuosi/henkilö) ja vapaa-ajan asunnossa 50 m3/vuosi henkilömäärästä riippumatta.   
 
Osuuskunnan yhteyshenkilöt:  
Puheenjohtaja      Kalle Ylinen     puh 040 8694170 ja 044 0869417                     
Varapuheenjohtaja             Veijo Mäkelä   puh 050 4443924 
Sihteeri                          Antero Telilä   puh 040 7664501 os. Finskantie 6 38200 Sastamala 
 
Kotisivut:  www.illonvesihuolto.fi 
Sähköposti:  info@illonvesihuolto.fi 
 
 
 


