
Usein kysyttyjä kysymyksiä. 
1) Kuinka mitataan ja laskutetaan jäteveden määrä, kun kiinteistöllä on oma 

kaivo? 
Joissain tapauksissa asennettu vesimittari omasta kaivosta otetun veden 
mittausta varten ja jätevesi laskutetaan tällä perusteella.  
 
2) Projektin aikataulun eteneminen, esim. milloin valmistuu? 
Projektin on tarkoitus valmistua v. 2023 loppuun mennessä, linjojen 
rakentaminen valmistuu keväällä 2023.  
 
3) Millainen on rakennuslupamenettely viemärilinjaan liittymisen yhteydessä? 
Ei tarvitse toimenpide- tai rakennuslupaa, ellei tehdä kiinteistön sisällä 
rakennustöitä.  
 
4) Mitä suunnitelmia ja asiakirjoja kiinteistö tarvitsee? 
Suunnitelman pumppaamon paikasta ja mitoituksesta. Joissain tapauksissa 
liittyminen mahdollista myös viettoviemärillä. Liittymishakemuksen 
vesilaitokselle. 
 
5) Millainen on liittymäaikataulu? 
Liittymiä aletaan sopia ensin Turpoon suunnalla, jossa runkoputket Liesjärven 
ja Portaan välillä on valmiiksi asennettuna. Periaatteessa tänä kesänä voi 
aloittaa, mutta jäteveden vastaanottaminen voi alkaa vasta, kun linja on 
rakennettu valmiiksi keväällä 2023). Alustavasti on sovittu, että Turpoon, 
Portaan, Ojasten ja Saaren kylien viemäröinnin hoitaa Portaan ja Ojasen 
Vesihuolto Oy. 
 
6) Onko nykyisen vanhan (60-luku) jätevesijärjestelmän käyttö vielä sallittua, 
vaikka lähistölle onkin jo rakennettu uusi viemärilinja. 
Jos kiinteistö sijaitsee pohjavesialueella tai vesistön läheisyydessä tai taajama-
alueella, vanha järjestelmä ei ole sallittu. 
 
7) Mistä osuudesta jätevesiliittymän hinnasta voi saada kotitalousvähennystä? 
Liittymiseen liittyvästä työstä voi saada kotitalousvähennystä. 
 
8) Paljonko liittymä maksaa, millä aikataululla se on maksettava. 
Liittymän hintaa ei ole vielä varmuudella päätetty. Liittyminen pitää maksaa 
viimeistään, kun liitos on tehty, ellei vesilaitoksen kanssa muuta sovita. 
Kunnan vesilaitoksen liittymismaksu on haja-asutusalueella, 3723,72 € (sis alv. 



24 %). Tämän lisäksi tulee kiinteistön alueella tehtävät kaivu- ja asennustyöt 
sekä jätevedenpumppaamon hankinta- ja asennus kustannukset. 
 
9)Kuinka liittymän kaivuutyö tontilla hinnoitellaan, ja onko nimettynä 
taho/yrittäjä, joka koko homman hoitaa?  
Kaivutyö hinnoitellaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Kiinteistön 
omistaja valitsee urakoitsijan. Usein on käytetty paikallisia alan yrittäjiä. 
 
10) Mikä on ennustettu jätevesitaksa, ja miten se määräytyy? 
Jäteveden käyttömaksu on kunnan vesihuoltolaitoksen alueella 2,98 €/m3 

(sis. alv 24 %), Perusmaksu vaihtelee vesihuoltolaitosten välillä riippuen siitä, 

kuinka suuret viemäröinnin rakentamiskustannukset ovat olleet. Kunnan 

vesihuoltolaitoksen jäteveden perusmaksu on nykyisin 79,11 €/vuosi (sis. alv 

24 %). Portaan ja Ojasten Vesihuolto Oy:n jätevesitaksaa ei ole vielä päätetty. 

 

 


