
KALAJOEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA
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Viemärilaitoksen taksa

37/02.05.00/2019

TekLtk 06.02.2019 § 6

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo)

Kalajoen kaupungin alueella toimii kunnallinen viemärilaitos, jonka kirjanpito on
eriy tet ty vesihuoltolain mukaan omaksi taseyksiköksi. Viemärilaitos omistaa vie-
mä ri ver kos ton pumppaamoineen ja vastaa jäteveden keräilystä kuluttajilta ja
joh taa jäteveden puhdistettavaksi Vesikolmio Oy:n puhdistamoille Kalajoella,
Rau tios sa ja Himangalla. Vesikolmio Oy perii jäteveden puhdistamisesta kuu tio-
pe rus teis ta maksua.

Viemärilaitoksen hallinnointi-, toiminta- ja taksaperusteet on tarkennettu ja mää-
ri tel ty vuoden 2018 aikana.

Vesihuoltolain 18 §:n perusteella vesihuoltolaitoksella on oikeus periä maksuja
pal ve luis taan. Vesi huollon maksujen tulee olla sellaiset, että pit källä aikavälillä
voi daan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustan nukset. Maksuihin saa
si säl tyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Maksujen tulee olla kohtuulliset
ja tasapuoliset.

Vesihuoltolaitoksen tulee vesihuoltolain 19 §:n mukaisesti periä vesihuol losta
käyt tö mak sua. Käyttö maksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja pois joh det-
ta van jäteveden määrän ja laadun perusteella.

Lisäksi laitos voi periä liittymismaksua ja perusmaksua sekä muita maksu ja lai tok-
sen toimittamista palveluista. Nämä maksut voivat olla eri alueilla erisuuruisia,
jos se on tar peen kustannusten oikean kohdentumisen tai ai heut ta mis pe ri aat-
teen to teuttamisen vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä. Liit ty mis mak sun
suu ruu des sa voidaan ottaa huomioon myös kiin teistön käyt tö tar koi tus.

Viemärilaitoksen menot ja tulot 2018
Investoinnit - 328 088 €
Liittymismaksut 225 000 €

Yhteensä: -103 088 €

Toimintatuotot 1 108 000 €
Sisäiset toimintatuotot 80 000 €
Valmistus omaan käyttöön 14 000 €
Toimintakulut -845 000 €
Sisäiset toimintakulut -16 000 €

Toimintakate 341 000 €

Poistot -199 000 €
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Rahoituskulut -27 000 €
Tilikauden ylijäämä (arvio) 115 000 €

Kassavirta tuloksesta 314 000 €

Viemärilaitoksen menot ja tulot 2019 arvio
Investoinnit - 500 000 €
Liittymismaksut 195 000 €

Yhteensä: -305 000 €

Toimintatuotot 1 088 500 €
Sisäiset toimintatuotot 80 000 €
Valmistus omaan käyttöön 19 390 €
Toimintakulut -974 544 €
Sisäiset toimintakulut -16 000 €

Toimintakate 197 346 €

Poistot -209 667 €
Rahoituskulut -40 000 €

Tilikauden alijäämä (arvio) -52 321 €

Kassavirta tuloksesta 157 346 €

Taksaa tulisi korottaa jotta saadaan katettua vuoden 2019 alijäämä. Tilikauden
mahdollisella ylijäämällä voidaan mm. lyhentää kaupungin rahoitusta ja rahoittaa
tulevia investointeja. Jätevesimaksun korottaminen 0,20 €/m3:lla lisää kaupungin
tulopohjaan noin  80 000 €/vuosi.

Vie märilaitoksen taksat eivät kata tällä hetkellä siihen kohdistuvia kuluja. Vie mä-
ri lai tok sen talouden tulisi olla tasapainoinen, eikä se saa rasittaa kaupungin ta-
lout ta.

Jätevesimaksutaksan tarkistus on tarpeen, koska se on jäänyt jälkeen hintakehi-
tyksestä. Jätevesimaksua on korotettu viimeksi 18.12.2017 §142 (Kvalt). Tämän
jäl keen on Vesikolmio Oy:n vuotovesien laskutus peruste muuttunut 100 %:seksi
ja vuoden 2019 alusta Vesikolmion Oy:n kuutioperusteinen jäteveden puh dis tus-
mak su nousi 0,10 €/m3.

Tällä hetkellä voimassa oleva jäteveden käyttömaksu on 2,10 €/m3 (alv 0%)

Voimassa olevat jäteveden käyttömaksut Vesikolmio Oy:n toiminta-alueella:
Ylivieska 3,35 € / m³ (alv 0 %)
Nivala 2,37 € / m³ (alv 0 %)
Alavieska 3,00 € / m³ (alv 0 %)
Haapajärvi 2,00 € / m³ (alv 0 %)
Sievi 2,43 € / m³ (alv 0 %)
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Nelihenkinen perhe kuluttaa vuodessa arviolta 160-200 m3/v. Korotus on vuo-
des sa nykyisellä arvonlisäverolla noin 180 m3/v x 0,20 €/m3 = 36 €/vuosi + alv
24% = 44,64 €/v. Korotus henkilöä kohden on keskiverto kulutuksella vuodessa
noin 10-13 €.

Yhdyskuntatekniikan insinööri:
Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupungin-
valtuustolle, että Kalajoen kaupungin jätevesitaksa tarkastetaan käyttö mak sujen
osal ta seuraavasti:

Jäteveden käyttömaksu korotetaan 2,30 €/m3 (alv 0 %).

Kalajoen kaupungin uusi jätevesien käyttömaksu otetaan käyttöön 1.4.2019 al-
kaen.

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta hyväksyy yhdyskuntatekniikan insinöörin esityksen.

Tekninen lautakunta:
Merkitään, että yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo osallistui tämän
asian esittelyyn asiantuntijana.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Khall 18.02.2019 § 48

(Valmistelija:  hallintosihteeri Tiina Isotalus)

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle,

1) että Kalajoen kaupungin jätevesitaksa tarkastetaan käyttömaksujen osalta
seu raa vas ti:
- Jäteveden käyttömaksu korotetaan 2,30 €/m3 (alv 0 %).

2) että Kalajoen kaupungin uusi jätevesien käyttömaksu otetaan käyttöön
1.4.2019 alkaen.

Kaupunginhallitus:
Merkitään, että yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo osallistui tämän
asian esittelyyn valmistelijana ja poistui päätöksenteon ajaksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen ja esittää
sen valtuustolle.
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Kvalt 25.02.2019 § 13

Kaupunginvaltuusto:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoite tun otteen
oikeaksi todistaa:

Kalajoella 5.3.2019

Minna Roiko
toimistosihteeri
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu


