
 
 

Humppilan Vesihuolto Oy 
Puhdasta pohjavettä – paikallisesti! 

 
Tästä asiakaskirjeestä saat tietoa maksujen muutoksesta sekä vesimittarien luennasta 

30.6.2022 tilanteen mukaisesti. Kerromme menneestä toimintavuodesta ja lisäksi 
muistuttelemme mm. asiakkaiden oikeiden yhteystietojen tärkeydestä.   

 

Hintamuutokset 1.7.2022 lukien 

Humppilan kunta on päättänyt pitää kunnan 
jäteveden käyttömaksun sekä vuosiperusmaksun 
ennallaan.  

Humppilan Vesihuolto Oy on päättänyt nostaa 
puhtaan veden käyttömaksua ja vuosiperusmaksua 
1.7.2022 lukien 15 prosentilla. Korotuksen 
perusteena on toiminnan kannalta kriittisten 
verkostotarvikkeiden ja materiaalien paljon 
nousseet ostohinnat. Lisäksi toiminnan 
jatkuvuudenhallinta sekä varautuminen 
häiriötilanteisiin aiheuttavat lisäkustannuksia.  

- Puhtaan veden käyttömaksun perusteena on 
kiinteistön käyttämä veden määrä. Puhtaan veden 
arvonlisäverollinen käyttömaksu   1.7.2022 lukien on 
1,88 €/vesikuutio (1,52 €/vesikuutio +alv24%).  

- Vuosiperusmaksun arvonlisäverollinen hinta 1.7.2022 
lukien yleisimmin käytössä oleville 20mm mittareille 
on 51,34 euroa/vuosi (41,40 € + alv24%). Osalla 
asiakkaita (lähinnä taloyhtiöt, jotkut maatilat, hallit 
ja vastaavat) on käytössä isompi 25-32mm mittari, 
joiden perusmaksu on 154,01 euroa/vuosi  
(124,20 euroa +alv24%). 

Alapuolella kerromme laskentaesimerkkejä 
vesimaksun korotuksen vaikutuksesta asiakkaan 
kuukausikustannukseen yleisimmän mittarikoon 
mukaan. Suurin osa kuluttaja-asiakkaistamme 
kuluttaa vettä 100 kuutiota tai vähemmän. 
Esimerkkihinnat sisältävät puhtaan veden 
käyttömaksun, perusmaksun sekä arvonlisäveron: 

- 50 kuutiota vuodessa kuluttavan asiakkaan maksut 
nousevat noin 1,59 euroa kuukaudessa  

- 100 kuutiota vuodessa kuluttavan asiakkaan maksut 
nousevat noin 2,63 euroa kuukaudessa  

- 200 kuutiota vuodessa kuluttavan asiakkaan maksut 
nousevat noin 4,69 euroa kuukaudessa  

- 300 kuutiota vuodessa kuluttavan asiakkaan maksut 
nousevat noin 6,76 euroa kuukaudessa  

 

Taloyhtiöillä, halleilla ja vastaavilla voi olla 
käytössä isompi vesimittari, jolloin perusmaksun 
osalta korotus on hieman suurempi.  

Humppilan vesihuollon päivitetty hinnasto 1.7.2022 
lukien löytyy osoitteesta:  

http://www.humppilanvesi.fi/hinnasto 

 

Vesilaskun yhteydessä perittävät 
jätevesimaksut 

Humppilan Vesihuolto Oy laskuttaa ja perii oman 
vesilaskutuksensa yhteydessä Humppilan kunnan 
puolesta jäteveden kulutusmaksun sekä jäteveden 
perusmaksun kunnalta saadun ohjeistuksen 
mukaisesti.  

Itse jätevesiliittymiin liittyvät asiat tulee hoitaa 
jatkossakin suoraan kunnan teknisen toimiston 
kanssa: 

- Mari Honkonen, tekninen johtaja, puh. 050 364 8702 
- Matti Saarenmaa, rakennusmestari, puh. 050 302 5333 
- Johanna Kuronen, hallintosihteeri, puh. 044 706 4437 

 

Juomavesidirektiivin mukaisia 
vesitietoja 

Yhden vesilitran hinta on 
Humppilassa 1.7.2022 lukien 
0,00487 euroa litralta, eli vajaa 
puoli senttiä litralta. Litrahinta 
sisältää puhdasvesimaksun, 
jätevesimaksun ja arvonlisäveron.  

Jos asiakas ei ole liittynyt kunnan 
viemäriin ja maksaa vesilaskussaan 
pelkkää puhdasvesimaksua, on yhden 

vesilitran arvonlisäverollinen hinta 1.7.2022 lukien 
0,00188 euroa litralta, eli vajaa 2 senttiä litralta.  



 

Vuoden 2021 vedenkulutustietojen mukaan 
Humppilassa kulutetaan vettä keskimäärin 258 
litraa/henkilö/vuorokausi. Tunnusluku lasketaan 
kokonaisvesimäärien mukaan, eikä se erottele 
erilaisia asiakastyyppejä toisistaan.  

Vuoden 2021 aikana otettujen vesinäytteiden osalta 
terveysperustaiset laatuvaatimukset täytettiin 100-
prosenttisesti. 

Uusinvestointeja teimme vuoden 2021 aikana 6.000 
euron arvosta. Korvausinvestointeja tehtiin vajaa 
24.000 euron arvosta. Korvausinvestoinnit ovat 
lähinnä verkostonkorjausta, sulkuventtiilien vaihtoa 
ym. ylläpitoa. 

Runkovesijohtoa on vuoden 2021 lopussa arviolta 
noin 228 kilometriä. Asiakkaiden vastuulla olevia 
tonttivesijohtoja on yhteensä arviolta noin 34 
kilometriä. Määrät tarkentuvat sitä mukaa, kun 
verkostokartan tietoja korjataan/tarkennetaan. 

Yhtiöllä on voimassa olevat tukkuvesisopimukset 
Jokioisten ja Punkalaitumen kuntien kanssa. Vuoden 
2021 aikana tukkuvettä myytiin em. kunnille 
yhteensä noin 76.000 kuutiota.  

  

Vesimittarien luenta 30.6.2022 

Laskutamme kaikkia asiakkaitamme 30.6.2022 
kertyneen mittarilukeman perusteella.  

Ohessa vesimittarin luentakortti. Pyydämme 
ilmoittamaan vesimittarinne lukeman meille 
kortissa olevien ohjeiden mukaisesti.  

- Jos vesimittarinne on täällä meillä hallilla 
säilytyksessä, luemme mittarin puolestanne.  

- Jos mittarinne on jo vaihdettu etäluettavaksi, niin 
etäluemme mittarinne puolestanne. Mikäli etäluenta 
ei jostakin syystä onnistu, niin siinä tapauksessa 
otamme yhteyttä asian puitteissa erikseen. 

Kaikilta muilta asiakkailtamme odotamme 
vesimittarilukemailmoitusta 15.7.2022 mennessä.  

- Jos kiinteistöllänne ei ole ollut ollenkaan kulutusta 
menneen vuoden aikana, niin ilmoittakaa vesimittarin 
lukema silti meille normaaliin tapaan lukukortissa 
olevien ohjeiden mukaisesti.  

Mikäli emme saa vesimittarilukemaanne 15.7.2022 
mennessä, suoritamme tasauslaskutuksen 
aikaisempien vuosien kulutuksen perusteella. 

 

 

Yhteystietojen tarkistus 

Vesimittarin luentakortille on tulostettu myös 
tarkistusta varten asiakastietoihinne tallennetut 
yhteystiedot. 

Tarkistakaa, että kortilla olevat 
yhteystietonne ovat oikein. 
Ilmoittakaa mahdolliset korjaukset 
tietoihin pikaisesti.  

Tärkein tarkistettava tieto on matkapuhelinnumero, 
jota käytämme tekstiviestitiedottamiseen 
vedenjakelun häiriötilanteissa ja muissa nopeaa 
tiedottamista vaativissa tilanteissa. Saamme 
tallennettua kullekin asiakkaalle 2 eri 
matkapuhelinnumeroa asiakastietoihin em. 
tiedottamista varten.  

 

Linkkivinkit 
 
Vesi.fi on vesiaiheisen tutkitun tiedon 
lähde, joka palvelee niin kansalaisia kuin eri 
alojen asiantuntijoitakin. Tietosisällön 
sivustolle tuottavat Suomen 
ympäristökeskus, ELY-keskukset, 
Ilmatieteen laitos ja Tulvakeskus 
yhteispalveluna yhteistyössä vesialan 
asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Sivuilta 
löydät tietoa pohjavesien tilasta ja 
tulevaisuudessa myös vesinäytteiden 
tuloksia. 

Käythän tutustumassa myös kotisivuihimme 
osoitteessa www.humppilanvesi.fi  

Sivujen kautta voit tilata itsellesi mm. 
uutiskirjeen ja ilmoittaa vesimittarilukeman 
ym. 

 
Mukavaa kevään jatkoa kaikille!  

 

Reija, Kalle & Mika 

 

Humppilan Vesihuolto Oy 
 

Kennintie 5, 31640 Humppila 
palaute@humppilanvesi.fi  

www.humppilanvesi.fi 

Päivystys iltaisin/öisin/viikonloppuisin 050 407 5004 

Toimistosihteeri Reija Kaario 050 338 0223 
Putki-/verkostoasentaja Kalle Aalto 050 570 6460 

Toimitusjohtaja Mika Syrjälä 040 736 8885



 
 


