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Parikkalan kunnan vesihuoltoasiakkaat
VESI- VIEMÄRIMAKSUISTA
Elinvoima ja elinympäristölautakunta on vahvistanut kunnan vesihuoltolaitoksen
maksut vuodelle 2020. Maksujen voimakas nousu viemärilaitoksen osalta on
herättänyt jo käsittelyvaiheessa runsaasti kysymyksiä. Maksujen taustoja on
luvattu avata ja tältä pohjalta vastuuhenkilöt ovat laatineen asiakastiedotteen:
Puhtaan veden perusmaksut pysyivät ennallaan ja kulutusmaksut hieman
laskivat. Lasku johtui siitä, että viimevuosien investointien painopiste on ollut
jätevesihuollon puolelle.
Jäteveden osalta oli esillä jo pidemmän aikaa pelko puhdistamon valmistumisen
aiheuttamasta paineesta viemärilaitoksen maksuihin. Viemärilaitoksen
perusmaksuunkin oltiin pakotettuja tekemään nostoa. Nousu painottui enemmän
pieniin mittarikokoihin, joita on käytössä enemmän. Kulutusmaksupuolella
maksun nousu on peräti 21,2%. Kyseessä on lähihistorian suurin kertanousu, joka
heijastuu täysin erittäin mittavasta puhdistamon rakentamishankkeesta.

Vesi- ja viemärilaitoksen maksut vuonna 2020.


Vesimaksut:
Perusmaksu
Mittarin koko (DN)
15-20
25
32
40
50
>65

Vuosimaksu (€/vuosi)
alv 0 %
50
75
115
175
265
400

Vuosimaksu (€/vuosi)
alv 24 %
62,00
93,00
142,60
217,00
328,60
496,00

Veden käyttömaksu 1,81 €/m3 (alv 0 %) eli 2,25 €/m3 (alv 24 %)



Viemärimaksut:
Perusmaksu
Mittarin koko (DN)
15-20
25
32
40
50
>65

Vuosimaksu (€/vuosi)
alv 0 %
75
95
130
180
265
400

Vuosimaksu (€/vuosi)
alv 24 %
93,00
117,80
161,20
223,20
328,60
496,00

Jäteveden käyttömaksu 5,77 €/m3(alv0) eli 7,16 €/m3(alv24)

Vesiosuuskuntien osalta on vuosittain vahvistettu alennus-%, jonka tavoitteena on
pitää loppukuluttajat mahdollisimman samalla tasolla. Alennuksessa huomioidaan
osuuskuntien keskimääräinen kulurakenne. Vesiosuuskuntien maksu v.2020 on
75% yleisestä vesi- ja viemärilaitoksen maksusta, lisäksi viemäripuolella on 5%
lisäalennus / hoidossa oleva linjapumppaamo. Useimpien osuuskuntaasiakkaiden maksu jää alennuksesta huolimatta yleistä maksua korkeammaksi.
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Yleinen lainsäädäntöön ja osuuskuntien osalta vallitseviin käytäntöihin liittyvä
periaate on, että kaikki laitoksien kustannukset on katettava kuluttajamaksuilla.
Suuremmilla laitoksilla on lisäksi tuloutustavoitteita, mutta Parikkalan kaltaisien
pienten laitoksien kohdalla haasteena on pelkästään todellisien kustannuksien
kattaminen. Toinen kantava tavoite on pitää kuluttaja-asiakkaat mahdollisimman
samalla viivalla. Toki poikkeuksia mm. harvaan asutuilla alueilla väistämättä tulee.
Taustaa puhdistamohankkeelle: Hankkeen valmistelu aloitettiin reilu 5 vuotta
sitten. Varsin pian kävi selväksi, ettei tilanteeseen auta kevyt parannus, vaan
tekniikasta riippumatta on kyseessä mittava ”voimain koetus”. Oman
puhdistuslaitoksen ohella selvitettiin siirtolinjan toteutusta Savonlinnaan tai
Imatralle. Siirtolinja karsiutui ensimmäisenä kalliin investoinnin lisäksi
muodostuvien korkeiden siirto- ja käsittelymaksujen vuoksi. Perusteellisien
selvityksien ja vertailujen jälkeen päädyttiin ns. pilotoimaan uuden sukupolven
puhdistusteknologiaa. Perusteena uuden sukupolven puhdistustekniikan käytölle
oli pitkälti maailmalta saadut hyvät puhdistustulokset.
Tiedossa on ollut Simpelejärven yhä paheneva ravinnetilanne, josta väistämättä
on seurannut rehevöitymistä. Veden puhdistamo on vain yksi osallinen asiassa,
mutta julkisena toimijana tätä taustaa ajatellen on helppo ymmärtää
valmistelijoiden ja luottamushenkilöiden tavoitteet ja päätös tehokkaamman
uuden sukupolven tekniikan käyttämisessä.
Hankkeen kustannuksista: Koko puhdistamohanke tuli maksamaan melko
tarkkaan budjetoidun 5 000 000€. Eu-rahoitusta saatiin uuden sukupolven
laitoksen toteuttamiseen 750 000€. Sikäli kunta ja myös kuluttajat voivat olla
tyytyväisiä, että uuden tekniikan hintaero saatiin jotakuinkin avustuksena.
Perinteisen tekniikan puhdistamolle ei avustusta olisi ollut saatavilla.
Kalliin investoinnin lisäksi on hieman ristiriitaisiakin kustannuspainetta nostavia
tekijöitä. Veden käyttömäärä on kääntynyt selvään laskuun. Kulutuksen lasku
nostaa suoraan käsittelyn yksikköhintaa. Viemäriverkoston hulevesien määrä on
korjauksista huolimatta pysynyt suurena. Hulevedet hankaloittavat puhdistamon
hoitoa ja aiheuttavat myös käyttökustannuksia. Vuotovesien hallitsemiseksi on
juuri alkamassa uusia viemärisaneerauksia ja lähivuosina asiaan kiinnitetään
lisääntyvää huomiota.
Tulemme loppuvuodesta järjestämään jätevesilaitokselle avoimien ovien päivät.
Asiasta ilmoitetaan lähempänä paikallislehdessä ja kunnan kotisivuilla. Tällä
hetkellä laitoksella tehdään vielä urakoitsijoiden ja käyttöhenkilöstön kanssa
prosessien hiontaa ja täydentäviä töitä.
Yhteystietoja:
Käyttöön ja liittymiin liittyvät asiat
-kuntatekniikan päällikkö Mikko Kupiainen p. 0400 626650
Rakentaminen
-rakentamispäällikkö Vesa Berg p.040 6531513
Laskutusasiat
-laskutussihteeri Merja Kupiainen p.040 5142745
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