
VESIHUOLLON HINNASTO (sis. alv 24 %) 
Voimassa 1.1.2019 alkaen

Perusmaksu Vesi, euroa/vuosi Jätevesi, euroa/vuosi

20 67,41 67,41

25 336,83 336,83

32 1010,05 1010,05

40 1514,04 1514,04

50 1914,15 1914,15

Äänekosken Energia  
Kotakennääntie 31, 44100 Äänekoski
Puh. 020 632 3800 | info@aane-energia.fi
www.aanekoskenenergia.fi

VESIMAKSUT
Veden kulutuksesta peritään perusmaksu sekä käyttömaksua, jonka suuruus riippuu kulutuksesta.
Perusmaksu
Vedenhankinnan ja jätevesiviemäröinnin perusmaksu jakautuu kuuteen maksuluokkaan kiinteistön 
vesimittarin koon perusteella.

Perusmaksua peritään palvelujen käytöstä siitä alkaen kun kiinteistö on liitetty Äänekosken Energian 
verkostoon. Maksu jyvitetään laskutuskausille pitkin vuotta.

VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMINEN
Liittymismaksu oikeuttaa liittymään Äänekosken Energian vesihuoltoverkostoon liittymispisteessä. Maksu koskee 
yhtä liittymää tonttia kohden.

Liittymismaksun lisäksi veloitetaan liitostyöt laitoksen verkostoihin sekä uusilla kaavoitetuilla alueilla 
tonttijohtojen rakentamismaksu.

Vesihuollon liittymismaksu
Vesihuoltolaitoksen liittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, laajuuden ja palveluiden käytön perusteella. 
Katso lisätiedot maksun suuruuden määräytymisestä osoitteesta https://www.aanekoskenenergia.fi/hinnasto/vesi

Käyttömaksut

Vesi, euroa/m3 Jätevesi, euroa/m3

Käyttömaksu 2,35 2,78

Vesiosuuskunnat 1,88 2,13

https://www.aanekoskenenergia.fi/hinnasto/vesi/


TONTTIJOHDON RAKENTAMISMAKSU
Äänekosken Energia rakentaa uusien kaavoitettujen alueiden tonteille valmiuden vesiliittymille, eli 
tonttijohdoista (vesi, viemäri ja sadevesiviemäri) runkolinjan liittymispisteestä tontin rajalle tulevan osan. 
Tästä peritään liittymismaksun lisäksi tonttijohtojen rakentamismaksu.
Kiinteistön omistaja kaivattaa tonttijohtonsa jatkon tontin rajalta kiinteistölle asti ja vastaa tästä 
aiheutuvista kustannuksista. Tonttijohdon rakentamismaksu laskutetaan vesimittariasennuksen jälkeen.

Tonttijohdon rakentamismaksu määräytyy vesijohdon koon mukaan. Se sisältää tonttijohtojen 
rakentamisen tarvikkeineen (talosulku ja tarkastushaara).

Tonttijohtojen saneerausmaksu
Äänekosken Energia huolehtii jakelualueellaan vesiverkoston kunnosta ja uusii verkkoa tarvittaessa. 
Runkolinjasaneerauksien yhteydessä vesihuoltolaitos saneeraa myös tonttijohdot runkolinjasta tontin 
rajalle, jos niiden todetaan olevan elinkaarensa loppupäässä. Tästä liittymänhaltijalta peritään tonttijohdon 
saneerausmaksu.

Saneerausmaksu sisältää tonttijohtojen (vesi, viemäri, sadevesi) saneerauksen runkolinjasaneerauksen 
yhteydessä liittymispisteestä eli runkolinjasta tontin rajalle tarvikkeineen (liitososat runkoon ja kiinteistön 
putkeen, putket, putkiosat, talosulku karoineen, tarkastushaarat kansistoineen ja kiviainekset).
Huomaa, että talosulusta eteenpäin oleva tonttijohdon osuus ei kuulu saneerauksen eikä näin ollen 
saneerausmaksun piiriin. Suosittelemme kuitenkin saneeraamaan tonttijohdon kokonaisuudessaan 
kiinteistöön asti samassa yhteydessä.
Saneerausmaksu määräytyy seuraavasti:

Vesijohdon koko Vesi + jätevesi Vesi + jäte- ja sadevesi

20 –  40 mm 1 160,58 € 1 392,80 €

63 mm 1 326,53 € 1 591,47 €

90 mm 1 658,09 € 1 989,71 €

Vesijohdon koko 20–40 mm 63 mm 90 mm

Vesijohto 847,00 € 966,00 € 1 208,00 €

Vesi + jätevesi 1 396,00 € 1 596,00 € 1 995,00 €

Vesi + sadevesi 1 356,00 € 1 549,00 € 1 938,00 €

Vesi + jäte- ja uusi tai vanha sadevesi 1 779,00 € 2 033,00 € 2 543,00 €

Jätevesi + sadevesi 1 316,00 € 1 316,00 € 1 316,00 €

Jätevesi 807,00 € 807,00 € 807,00 €

Sadevesi 766,00 € 766,00 € 766,00 €
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