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Arvoisa asiakkaamme
Nykyisiltä Sonkajärven vesihuoltolaitoksen liittymän (vesi- ja viemäriliittymä)
omistajilta ei peritä hallussaan olevasta liittymästä uutta liittymismaksua. Liittymismaksu peritään kun asiakas hankkii joko uuden vesi- tai viemäriliittymän
tai molemmat ja on hakenut liittymistä Sonkajärven kunnan vesihuoltolaitoksen
verkostoon, taulukko 1.
Liittymismaksut ovat entiset ja niihin ei tule korotuksia. Perusmaksua on otettu
tarkistettu kunnanhallituksen päätöksellä 28.11.2016, se määräytyy kiinteistön
kerrosalan mukaan ja tarkistetut maksut tulevat voimaan 1.1.2018, taulukko 2.
Veden ja jäteveden kulutukseen perustuvat käyttömaksut kulutettua vesi- ja jätevesikuutiota kohden ovat taulukon 3 mukaiset, jotka on tarkistettu kunnanhallituksen päätöksen 28.11.2016 § 203 mukaisesti.
Vesihuollon maksut ovat seuraavat:
LIITTYMISMAKSU
Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksut
sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.
Liittymismaksun määräytyminen
Vesihuoltolaitoksen liittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, laajuuden ja palveluiden käytön perusteella.
Liittymismaksut ovat voimassa 1.1.2017 alkaen seuraavat, valtuusto 26.4.2004 §
17 (ei korotusta):
Taulukko 1
Kerrosala
2
m
0-100
101-250
251-500
>500

Talousvesi
€
alv o % alv 24 %
560,00
694,40
910,00
1 128,40
1435,00 1 779,40
1750,00 2 170,00

Jätevesi
€
alv 0 %
1050,00
1680,00
2695,00
3290,00

alv 24 %
1 302,00
2 083,20
3 341,80
4 079,60

Talous- ja jätevesi
yht. €
alv 0 % alv 24 %
1610,00 1 996,40
2590,00
3 211,60
4130,00
5 121,20
5040,00
6 249,60

Liittymismaksua määrättäessä laitos voi ottaa huomioon myös
kiinteistöön rakennettavan paineenkorotuksen ja kiinteistökohtaisen
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jätevesipumppaamon rakentamiskustannuksia.
Mikäli esitetyllä tavoin määrätty liittymismaksu muodostuu erityisestä
syystä kohtuuttoman pieneksi tai suureksi, määrätään se kiinteistölle
vedenhankinnasta ja jakelusta koituvan hyödyn perusteella.
Lisäliittymismaksu
Laitos perii lisäliittymismaksua, kun kiinteistön liittymismaksun perusteena
olevat olosuhteet muuttuvat liittymismaksun määräämisen jälkeen.
Lisäliittymismaksua peritään, kun määräytymisperusteen muutos on vähintään
10 %. Alle 500 m2 kiinteistöjen osalta lisäliittymismaksua peritään,
kun kerrosala kasvaa niin, että kiinteistö siirtyy ylempään maksuluokkaan.
PERUSMAKSU
Perusmaksun määräytymisperuste
Vesihuoltolaitoksen perusmaksu määräytyy kiinteistön rakennusluvan
mukaisen kerrosalan perusteella. Perusmaksu peritään kaikilta liitetyiltä
kiinteistöiltä, ja se on seuraavan taulukon mukainen:
Perusmaksut ovat voimassa 1.1.2018 alkaen
Kerrosala
2
m

Talousvesi Alv 24%
€/kk
€/kk

0-100
101-250
251-500
501-1000
1001-2000
2001-5000
>5000

5,47
8,79
16,48
27,49
54,96
87,98
131,92

1,31
2,11
3,96
6,60
13,19
21,12
31,66

Talousvesi
yht. €/kk

6,78
10,90
20,44
34,09
68,15
109,10
163,58

Jätevesi
€/kk

10,19
16,32
30,63
51,06
102,06
163,36
245,00

Alv 24%
€/kk

Jätevesi
yht. €/kk

2,45
3,92
7,35
12,25
24,49
39,21
58,80

Korotettu perusmaksu
Jos asiakas johtaa hulevetensä jätevesiviemäriin, vaikka alueelle on
järjestetty erillisviemäröinti, laitos perii korotettua perusmaksua.
Korotuksen suuruus on 40 %.
TALOUSVEDEN JA JÄTEVEDEN KÄYTTÖMAKSUT
Käyttömaksun määräytymisperuste
Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä. Se
mitataan laitoksen asentamalla vesimittarilla. Käyttömaksu peritään
erikseen vedenhankinnasta ja viemäröinnistä. Asuinkiinteistöjen ja
niihin vesihuollon suhteen rinnastettavien kiinteistöjen lisäksi erilliset

12,64
20,24
37,98
63,31
126,55
202,57
303,80
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käyttömaksut määritellään talousveden osalta vesiosuuskunnille
sekä jäteveden osalta Sukevan vankilalle.
Käyttömaksut ovat voimassa 1.1.2018 alkaen, Kunnanhallituksen päätös
28.11.2016 § 203
Taulukko 3
Käyttömaksu, vesi
Käyttömaksu, vesi, vesiosuuskunnat
Käyttömaksu, jätevesi
Käyttömaksu, Sukevan vankila

1,46 €/m3, alv 0 %
1,30 €/m3, alv 0 %
2,84 €/m3, alv 0 %
1,31 €/m3, alv 0 %

1,81 €/m3, alv 24 %
1,61 €/m3, alv 24 %
3,52 €/m3, alv 24 %
1,62 €/m3, alv 24 %

Poikkeustapauksessa laitos voi periä käyttömaksun käytetyn veden
tai poisjohdetun viemäriveden arvioidun määrän perusteella.
Korotettu käyttömaksu
Jos asiakas johtaa hulevetensä jätevesiviemäriin, vaikka alueelle on järjestetty
erillisviemäröinti, laitos perii korotettua käyttömaksua. Korotuksen suuruus on 40
%.
PALVELUMAKSUT
Sonkajärven vesihuoltolaitoksen palvelumaksut ovat pysyneet entisellään
(1.12.2003) ja ovat liitteessä 1.
Poikkeukset
Muiden kuin asuinkiinteistöjen ja niihin vesihuollon suhteen rinnastettavien kiinteistöjen maksut hinnoitellaan tarvittaessa erikseen. Sama koskee vesihuollon
yleisten toimitusehtojen kohdassa 2.5 tarkoitettujen liittyjien maksuja.
Viivästyskorko ja perimiskustannukset
Viivästyskorko on voimassaolevan korkolain mukainen. Perimiskustannuksina
veloitetaan 5,00 € jokaisesta maksukehotuksesta. Muut perimiskustannukset peritään laitokselle toimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten

Jari Sihvonen
kunnaninsinööri
Liite

Palveluhinnasto

Liite
SONKAJÄRVEN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUMAKSUT

Hyväksytty Sonkajärven kunnanvaltuuston kokouksessa 22. päivänä syyskuuta 2003.
Voimaantulopäivä: 1.12.2003.
Vesihuollon kustannusten kattamiseksi Sonkajärven kunnan vesi- ja viemärilaitos perii tässä
palveluhinnastossa mainittuja maksuja. Verokannan muutokset siirtyvät maksuihin ilman hinnaston tarkistamista.
1 § Lisä- ja erillisvesimittarimaksu
Perusmaksuun sisältyvän vesimittarin lisäksi laitoksen omistaman erillisen vesimittarin ja siihen
liittyvän laitoksen omistaman laitteiston käytöstä perittävän lisävesimittarimaksun määräämisen
perusteena on laitteiston tyyppi ja koko. Lisä- ja erillisvesimittarimaksun yksikköhinnat ovat:
¾” - 20 mm:
1” - 25 mm:
1¼ ” - 40 mm:
2 ” - 63 mm:

24,00 €/mittari/v + alv 24 % = 29,76 €/mittari/v
30,00 €/mittari/v + alv 24 % = 37,20 €/mittari/v
36,00 €/mittari/v + alv 24 % = 44,64 €/mittari/v
40,00 €/mittari/v + alv 24 % = 49,60 €/mittari/v

2 § Vesimittarin tarkistusmaksu
Vesimittarin tarkistusmaksu peritään vesihuoltolaitoksen suorittamasta vesimittarin lukeman
tarkistamisesta, jos tarkistus tapahtuu liittyjän pyynnöstä ja todettu virhe on pienempi kuin yleisissä toimitusehdoissa on määritelty. Tarkistusmaksu peritään myös lisä- ja erillisvesimittareiden
tarkistamisesta.
Asiakkaan vesihuoltolaitoksen mittarikorjaamolle toimittaman 15-40 mm vesimittarin tarkastusajon yksikköhinta on:
13,79 € + alv 24% = 17,10 €
Kun vesilaitos hakee vesimittarin asiakkaalta, veloitetaan myös noutokustannukset:
48,94 € + alv 24 % + ajokustannukset = 60,69 € + ajokustannukset.
3 § Vesimittarin luentamaksu
Asiakas toimittaa laitokselle laskutusta varten tarvittavat lukematiedot laitoksen määrääminä aikoina. Vesimittarin luentamaksu peritään laitoksen suorittamasta luennasta, jos asiakas ei ole
toimittanut mittarin lukemaa laitokselle määräajassa. Lisäksi luentamaksu voidaan periä, jos laitos lukee mittarin asiakkaan pyynnöstä.
Vesimittarin luentamaksun yksikköhinta on:
26,07 €/kerta + alv 24 % + ajokustannukset = 32,33 €/kerta + ajokustannukset

4 § Tonttijohtojen uusimismaksut
Laitos perii suorittamistaan tonttijohtojen uudelleen rakentamisesta ja niihin kuuluvista maanrakennustöistä tonttijohtojen rakentamismaksuja. Laitoksen ja liittyjien vastuut tonttijohtojen rakentamisesta sovitaan laitoksen ja asiakkaan välisessä liittymissopimuksessa.
Yksikköhinnat ovat tontilla olevan johdon osalta seuraavat, kun liittyjä on tilannut tai aiheuttanut uusimistyön:
I-taksa
II-taksa
III-taksa

11/4” - 40 mm
2” - 63 mm
3” - 80 mm

795 € + alv 24 % = 985,80 €
1 015 € + alv 24 % = 1 258,60 €
1 730 € + alv 24 % = 2 145,20 €

Suuremmat ja asemakaava-alueen ulkopuoliset johdot lasketaan tapauskohtaisesti.
5 § Venttiilin sulkeminen ja avaaminen
Vesihuoltolaitoksen suorittamasta venttiilin sulkemisesta ja avaamisesta peritään maksu. Sulkeminen ja avaaminen voi tapahtua asiakkaan pyynnöstä tai laitoksen aloitteesta esimerkiksi vesihuollon yleisissä toimitusehdoissa tarkemmin säännellyissä tilanteissa. Maksun yksikköhinta on
40,37 € + alv 24 % = 50,06 €/kerta, sis. ajokustannukset.
6 § Kiinteistön kvv-laitteiden ja niitä koskevien suunnitelmien tarkistaminen
Laitoksen suorittamasta, muusta kuin rakennusvalvontaan kuuluvasta, kiinteistön kvv-laitteiden
ja niitä koskevien suunnitelmien tarkistamisesta peritään maksu.
Kiinteistön kvv-laitteita ovat kiinteistön laitteet talous-, sammutus-, jäte- sekä huleveden ja perustusten kuivatusveden johtamiseksi. Niihin kuuluvat myös tonttijohdot. Kvv-laitteistot on tarkemmin määritelty laitoksen yleisissä toimitusehdoissa.
Tarkistustaksa on
42,05 € + alv 24 % + mahd. ajokustannukset = 52,14 €/kerta + mahd. ajokustannukset
Mikäli tarkastus kestää yli 1,5 tuntia, veloitetaan kultakin alkavalta tunnilta kohdassa 10 § mainittu tuntiveloitushinta.
Taksa ei koske kunnan omiin kiinteistöihin kohdistuvia tarkastuksia.
7 § Sakokaivo- ja umpisäiliölietteiden käsittely
Laitoksen vastaanottamasta ja käsittelemästä sakokaivo- ja umpisäiliölietteestä peritään käsittelymaksua.
Veloituksen perusteena olevat yksikköhinnat ovat seuraavat:
Sakokaivoliete 6,20 €/m3 + alv 24 % = 7,69 €/m3
Umpisäiliöliete 2,10 €/m3 + alv 24 % = 2,60 €/m3

8 § Erikoistyökalujen käyttökorvaukset
Erikoistyökalujen käyttökorvaukset ovat kunnan ulkoisia käyttökorvauksia, joihin lisätään kulloinkin materiaaleihin liittyvät suoranaiset kulut ilman yleiskustannuslisää sekä arvonlisävero.
Kuljetukset veloitetaan vahvistettujen tuntiveloitushintojen mukaan.
Käyttöhenkilöstön kulut laskutetaan tuntiveloitushinnan ja todellisten käyttötuntien mukaan.
Mikäli laite vuokrataan ilman laitoksen käyttöhenkilöstöä, sen rikkoontumisesta aiheutuvat korjauskulut maksaa tilaaja.

9 § Tuntiveloitushinnat
Tuntiveloitushintoja käytetään yksityistalousasiakkaille sekä vesiosuuskunnille, vesiyhtymille, yhtiöille sekä yrityksille silloin, kun erillistä palvelun yksikköhintaa ei olla määritelty. Veloitushinnat eivät koske kunnan omiin kiinteistöihin kohdistuvia tarkistuksia ja korjauspalveluita.
Tuntiveloitushinnat ovat seuraavat:
Tavallinen tunti

25,00 €/h + alv 24 % = 31,00 €/h

50 % ylityö
100 % ylityö
200 % ylityö

32,00 €/h + alv 24 % = 39,68 €/h
39,02 €/h + alv 24 % = 48,39 €/h
53,04 €/h + alv 24 % = 65,77 €/h

Autojen tuntiveloitus (pakettiautot ja pieni avolava-auto): valtion hyväksymien kilometritaksojen mukaisesti.
10 § Viivästyskorko ja perimiskustannukset
Maksujen viivästymisestä peritään korkolain mukainen viivästyskorko. Maksukehotuksen lähettämisestä peritään perintämaksua 5,00 €/maksukehotus.
Muut perimiskustannukset peritään laitokselle toimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten mukaan.

