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Sonkajärven kunnan vesihuoltolaitoksen perus- ja kulutusmaksuja korotetaan 
1.4.2023 alkaen teknisen lautakunnan 29.12.2022 § 68 päätöksellä.  

 

Talousveden perusmaksu nousee 20% ja jäteveden perusmaksu nousee 25%.  

Perusmaksut 1.4.2023 alkaen 

kerrosala m2 talousvesi €/kk,  
alv 0 % 

talousvesi €/kk  
sis. alv 24 % 

jätevesi 
€/kk  

alv 0 % 

jätevesi, €/kk 
sis. alv 24 % 

0–250 7,54 9,35 16,86 20,91 
251–500 22,71 28,16 50,76 62,94 

501–1000 37,86 46,95 84,61 104,92 
1001–2000 75,72 93,89 169,21 209,82 
2001–5000 120,98 150,02 270,37 335,26 

> 5000 181,57 225,15 405,77 503,15 
  Käyttömaksujen korotus on 5 %. 

  

Liittymismaksuihin ei tule muutosta. 

 

 

 

Esimerkiksi omakotitalolle, jossa kulutus on 180 m3/vuosi (5 henkilöä), 
kustannukset nousevat n. 130 €/v, eli 8,6 %. Talousveden osuus korotuksesta 
on keskimäärin 37 €/vuosi ja jäteveden osuus korotuksesta on keskimäärin 93 
€/vuosi.  

Hinnankorotusten perusteena on yleisen hintatason nousun lisäksi vähentynyt 
veden kulutusmäärä. Verkostopituuteen nähden veden ja jäteveden käyttäjiä 
on myös vähän. 

Käyttömaksut 1.4.2023 
alkaen 

alv 0 % sis. alv 24 % 

Käyttömaksut, vesi 1,76 €/m3 2,18 €/m3 
Käyttömaksu, vesi VOK 1,58 €/m3 1,96 €/m3 
Käyttömaksu, jätevesi 3,95 €/m3 4,90 €/m3 
Käyttömaksu jätevesi, 

Sukevan vankila 
1,82 €/m3 2,26 €/m3 

Liittymismaksut  

kerrosala 
m2 

talousvesi € 
 
alv 0 %      alv 24 % 

jätevesi € 
 
alv 0 %      alv 24 % 

talous- ja jätevesi yht. 
€ 

alv 0 %      alv 24 % 
0–100 560,00 694,40 1.050,00 1.302,00 1.610,00 1.996,40 

101–250 910,00 1.128,40 1.680,00 2.083,20 2.590,00 3.211,60 
251–500 1.435,00 1.779,40 2.695,00 3.341,80 4.130,00 5.121,20 

>500 1.750,00 2.170,00 3.290,00 4.079,60 5.040,00 6.249,60 
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Sähkökatkoihin varautuminen  

Vesihuoltolaitos on varautunut omalta osaltaan mahdollisiin sähkökatkoihin ja 
toivoo myös asiakkailtaan ennakoivia toimenpiteitä. 

Pääsääntöisesti veden jakelu toimii lyhyen sähkökatkon ajan, mutta 
asiakkaiden tulisi varautua varaamalla talouteen juomavettä muutaman 
päivän tarpeeseen. Sähkökatkolla ei ole vaikutusta veden laatuun. 

Viemäröinti toimii osittain viettoviemäriverkostolla, mutta jäteveden siirtoon 
tarvitaan pumppaamoita, jotka eivät toimi sähkökatkon aikana. Jäteveden 
osalta pyydämme välttämään suihkussa käyntiä, wc-pytyn vetämistä sekä 
rajoittamaan astian -ja pyykinpesukoneen käyttöä sähkökatkojen aikaan. 

 

Tarkista kiinteistösi vesilaitteet ja kalusteet 

Kiinteistöissä kannattaa seurata oman kiinteistön vedenkulutusta. Käytössä 
olevat vesilaitteet voi tarkistuttaa vähintään 10 vuoden välein LVI-alan 
asiantuntijaliikkeellä. Pienetkin vuodot aiheuttavat turhaa vedenkulutusta ja 
kustannuksia. Esimerkiksi WC:n jatkuva vuoto voi aiheuttaa useiden tuhansien 
litrojen vedenkulutuksen nousua vuositasolla. 

 

Uusi palveluhinnastomme (liite 1) astuu voimaan 1.3.2023. Palvelumaksut on 
päivitetty kustannuksia vastaavaksi. 

 

Kiitämme asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä ja toivotamme hyvää kuluvaa 
vuotta 2023! 

Vesihuoltoterveisin, Sonkajärven kunnan vesihuoltolaitoksen väki 

 

Yhteystiedot: 

Vesihuoltomestari  040 675 8223  

Huoltoasentajat  040 166 3240  

0400 184 481  

Palvelusihteeri  040 675 0006 

Vesihuoltopäivystys  0400 175 176  

 

sähköposti  vesihuoltolaitos@sonkajarvi.fi 


