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Vesihuoltolaitoksen taksa 2018
280/03.031/2017
Kuntaympäristölautakunta 13.12.2017 § 65
Tekninen ja ympäristölautakunta on tarkistanut vesihuoltolaitoksen maksut
ja vahvistanut vesi- ja jätevesiliittymismaksuissa käytettävän yksikön
13.12.2016 § 122.
Asukasmäärän vähentymisen ja teollisuuden käyttämän vedenmäärän
vähenemisen seurauksena kunnan vedenkulutus on vähentynyt
aikaisempiin vuosiin nähden.
Vesihuoltomaksuilla katetaan myös edellisten vuosien alijäämää, lainan
lyhennykset ja vuotuiset korot 3 % lainalle. Edellämainittuihin tekijöihin
viitaten on vesihuoltotaksoissa korotustarvetta.
Vesihuoltolaitoksen taksalaskelma vuodelle 2018 liitteenä.
Asian on valmistellut tekninen johtaja.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Kuntaympäristölautakunta päättää
1. vahvistaa vesihuoltolaitoksen maksut vuodelle 2018 seuraavasti:
Vesimaksu
1,59 €/m³ (alv 0 %)
1.97 €/m³ (alv 24 %)
Jätevesimaksu
3,02 €/m³ (alv 0 %)
3,74 €/m³ (alv 24 %)
Liittymismaksut
vesiliittymä
0,78 €/yksikkö
jätevesiliittymä 0,78 €/yksikkö
Haja-asutusalueen vesiliittymän minimimaksu 1 370,00 €
Mittarin vuokra
12,00 €/v (alv 0 %)
14,88 €/v (alv 24 %)
Mittarin luenta
12,09 €/v (alv 0 %)
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15,00 €/v (alv 24 %)
Mittarin luenta tehdään mikäli asiakas ei pyynnöstä huolimatta
ilmoita mittarinlukemia.
Talosulun uudelleen avaus
81,30 € (alv 0 %)
100,81 € (alv 24 %)
Lietteen käsittelymaksu (sakokaivo- ja umpisäiliöliete)
11,00 €/m³ (alv 0 %)
13,64 €/m³ (alv 24 %)
2. vahvistaa vesi- ja jätevesiliittymismaksuissa käytettävän yksikön
seuraavasti:
- omakotitalo 6 x kerrosala (m²)
- rivitalo 4 x kerrosala (m²)
- muu rakennus 3 x kerrosala (m²)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi:
1. Kunnanhallitus
2. Kunnanviraston osastot
3. Palvelupiste
4. Kirjanpito
Otteen oikeaksi todistaa:
Ilomantsissa 14.12.2017
___________________________
Jarno Saastamoinen
pöytäkirjanpitäjä
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OIKAISUVAATIMUS
Kunnallisasiat
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen, joka on osoitettava
Ilomantsin kuntaympäristölautakunnalle, os. Soihtulantie 7, 82900 ILOMANTSI.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan
päättymistä. Oikaisuvaatimus on toimitettava kuntaympäristölautakunnalle ennen virka-ajan
päättymistä neljäntenätoista (14) päivänä päätöksen tiedoksiantopäivästä. Tiedoksiannon osoittaa
tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vaatimatta, katsotaan tiedoksisaannin tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä sen jälkeen, kun päätös on siihen
merkityn postiin jättöpäivän mukaan annettu postin kuljetettavaksi.

Ilomantsissa 14.12.2017
_____________________________________
Jarno Saastamoinen
Annettu postin kuljetettavaksi/lähetetty sähköpostilla
Ilomantsissa 14.12.2017
_____________________________________
Anita Laatikainen

