
VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUMAKSUT 
 
 Säkylän kunnan vesihuoltolaitos 
 
 
 Hyväksytty teknisen lautakunnan kokouksessa 14.11.2012. 
 
 Voimaantulopäivä 1.1.2013  

Umpisäiliölietteiden uudet hinnat voimaan 1.1.2015 
 
 Vesihuollon kustannusten korvaamiseksi vesihuoltolaitos perii tässä palvelumaksu-

hinnastossa sanottuja maksuja. Verokannan muutokset siirtyvät maksuihin ilman hin-
naston tarkistamista. 

 
 
 1 § Lisä- ja erillisvesimittarimaksu 
 

Perusmaksuun sisältyvän vesimittarin lisäksi laitoksen omistaman erillisen vesimitta-
rin ja siihen liittyvän laitoksen omistaman laitteiston käytöstä perittävän lisävesimitta-
rimaksun määräämisen perusteena on lisä- ja erillisvesimittarilaitteiston tyyppi ja ko-
ko. Lisä- ja erillisvesimittarimaksun yksikköhinnat ovat: 

 
 koko 20 mm    8,57 e/mittari/v (sis. alv 24 %) 
 
 koko 25 mm  10,98 e/mittari/v (sis. alv 24 %) 
 
 koko 32 mm  13,41 e/mittari/v (sis. alv 24 %) 
 
 koko 40 mm  24,40 e/mittari/v (sis. alv 24 %) 
 
 koko 50 mm  41,49 e/mittari/v (sis. alv 24 %)  
 
  
 2 § Vesimittarin tarkistusmaksu 
 
 Vesimittarin tarkistusmaksu peritään vesihuoltolaitoksen suorittamista vesimittarin 

näyttämän tarkistamisesta, jos tarkistus tapahtuu liittyjän pyynnöstä ja todettu virhe 
on pienempi kuin yleisissä toimitusehdoissa on määritelty. Lisä- ja erillisvesimittareilta 
tarkistusmaksu peritään aina. 
 
Maksu määrätään tarkistuskertaa kohti. Tarkistusmaksun suuruus on: 
 
mittarikoot 20 – 32 mm             68,30 e/tarkistuskerta (sis. alv 24 %) 
 
mittarikoot 40 – 50 mm             96,38 e/tarkistuskerta (sis. alv 24 %) 
Suurempien vesimittareiden tarkistusmaksu peritään mittarihuoltoyrityksen laskun 
mukaan. 
 
 
3 § Vesimittarin luentamaksu 
 
Asiakas toimittaa laitokselle laskutusta varten tarvittavat lukematiedot laitoksen mää-
rääminä aikoina. Vesimittarin luentamaksu peritään laitoksen suorittamasta luennas-
ta, jos asiakas ei ole toimittanut mittarin lukemaa laitokselle määräajassa. Lisäksi lu-
entamaksu voidaan periä, jos laitos lukee mittarin asiakkaan pyynnöstä. 
 
Vesimittarin luentamaksun yksikköhinnat ovat (edellä mainituissa tilanteissa voidaan 
periä eri maksut): 
 
20,71 e/luentakerta/mittari (sis. alv 24 %) 



 
 
4 § Liitostyömaksut 
 
Tonttijohtojen liitostyön voi suorittaa asiakkaan tonttijohtojen rakentamiseen valitse-
ma urakoitsija edellyttäen, että tonttijohdon liitostyö tarkastetaan ennen peittämistä 
vesihuoltolaitoksen toimesta. Tällöin myös urakoitsija laskuttaa suoraan asiakasta. 
 
 
5 § Venttiilin sulkeminen ja avaaminen 
 
Venttiilin avaaminen ja sulkeminen voi tapahtua asiakkaan pyynnöstä tai laitoksen 
aloitteesta esim. vesihuollon yleisissä toimitusehdoissa tarkemmin säännellyissä ti-
lanteissa. Venttiilin avaamis- ja sulkemismaksu on 
 
69,52 e/kerta (sis. alv 24 %) 
 
 
6 § Sakokaivo- ja umpisäiliölietteiden käsittely 
 
Laitoksen vastaanottamasta ja käsittelemästä sakokaivo- ja umpisäiliölietteistä peri-
tään käsittelymaksua. Sakokaivo- ja umpisäiliölietteiden käsittelymaksut ovat 
 
Sakokaivoliete 14,20 e/m3 (sis. alv 24 %) 
 
Sakokaivoliete 
Köyliöstä  15,02 e/m3 (sis. alv 24 %) 
 
Umpisäiliöliete  
 
- Säkylän kunnan alueelta 3,72 e/m3 (sis. alv 24 %) 
- muiden kuntien alueelta 4,96 e/m3  (sis. alv 24 %) 
 
 
7 § Asiakkaan tilaamat työt 
 
Liittyjälle tai muulle asiakkaalle tehdyistä töistä, joita taksassa tai tässä hinnastossa ei 
erikseen mainita, peritään laitokselle aiheutuneet kustannukset. Laitos toteuttaa työt 
kiinteähintaisina, yksikköhinnoiteltuina, laskutustöinä jne. Laitos on määritellyt seu-
raavista töistä kiinteät hinnat tai yksikköhinnat: 
 
Jäätyneen vesimittarin uusiminen 130,52 e (sis. alv 24 %) 
 
 
8 § Palvelumaksujen arvonlisävero 
 
Palvelumaksuihin sisältyy arvonlisävero. 
 
 
9 § Viivästyskorko ja perimiskustannukset 
 
Viivästyskorko on kulloinkin voimassa oleva korkolain mukainen korko. Perimiskus-
tannuksina veloitetaan 5 euroa jokaisesta maksukehotuksesta. Muut perimiskustan-
nukset peritään laitokselle perimistoimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten mu-
kaan. 


