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PALVELUMAKSUT 1.3.2023 alkaen 

  

Vesihuollon kustannusten kattamiseksi Sonkajärven kunnan vesihuoltolaitos 
perii tässä palveluhinnastossa mainittuja maksuja.  

Verokannan muutokset siirtyvät maksuihin ilman hinnaston tarkistamista 
kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaan. 

  

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: 28,80 €/mittari/v + alv 24 % =  35,71 €/mittari/v 

 1” - 25 mm: 36,00 €/mittari/v + alv 24 % =  44,64 €/mittari/v 

 1¼ ” - 40 mm: 43,20 €/mittari/v + alv 24 % = 53,57 €/mittari/v 

 2 ” - 63 mm: 48,00 €/mittari/v + alv 24 % = 59,52 €/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:  

50,00 € + alv 24 % = 62,00 €. 

Kun vesilaitos hakee vesimittarin asiakkaalta, veloitetaan myös noudon ja 
palautuksen matkakustannukset:  

90,00 € + alv 24 % = 111,60 €. Hintaan lisätään toteutuneet ajokustannukset. 
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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:  

40,00 €/kerta + alv 24 % = 49,60 €/kerta. Hintaan lisätään toteutuneet 
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. Pääsääntöisesti uusiminen 
toteutetaan vesijohdon sulkuventtiiliin saakka. 

Hinta on tontilla olevan johdon osalta seuraava, kun liittyjä on tilannut tai 
aiheuttanut uusimistyön:  

Putkikoko 40 mm - 63 mm 1 015,00 € + alv 24 % = 1 258,60 €  

Suuremmat ja asemakaava-alueen ulkopuoliset johdot (yli 63 mm putkikoko) 
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 60,00 € + alv 24 % = 74,40 €/kerta. Hintaan lisätään 
toteutuneet ajokustannukset. 
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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 80,00 € + alv 24 % = 99,20 €/kerta. Hintaan lisätään 
toteutuneet ajokustannukset. 

Mikäli tarkastus kestää yli 2 tuntia, veloitetaan kultakin alkavalta tunnilta 
kohdassa 9 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 7,75 €/m3 + alv 24 % = 9,61 €/m3  

Umpisäiliöliete 2,63 €/m3 + alv 24 % = 3,26 €/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.  

Porasulkulaitteiston vuokraus: 

60,00 €/vrk + alv 24 % = 74,40 €/vrk. Enimmäisvuokra-aika yhtämittaisesti on 
max. 3 vrk. 
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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:  

Huolto- ja/tai asennustyö  40,00 €/h + alv 24 % = 49,60 €/h  

Asiantuntijatyö 50,00 €/h + alv 24 % = 62,00 €/h 

Lisät:  Iltatyölisä klo 15.30–18.00 välillä 2 x tuntiveloitus 

 Yötyölisä klo 18.00–07.00 välillä 3 x tuntiveloitus 

 Lauantaityölisä 1,5 x tuntiveloitus 

 Sunnuntai- ja pyhäpäivälisä 3 x tuntiveloitus. 

 

10. Kilometriveloitus 

Huoltoautojen kilometriveloitus: 1,28 eur/km + alv 24 %. 

 

11. Viivästyskorko ja perimiskustannukset 

Maksujen viivästymisestä peritään korkolain mukainen viivästyskorko. 
Maksukehotuksen lähettämisestä peritään perintämaksua  

5,00 €/maksukehotus. Muut perimiskustannukset peritään laitokselle 
toimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten mukaan. 

 


