Asiakastiedote maaliskuu 2019

Hyvä Wiitaseudun Energian vesiasiakas

Uusi veden hinnasto tulee voimaan 1.5.2019
Wiitaseudun Energian myymän veden hinnoitteluperusteet muuttuvat ja uuden hinnaston mukaiset hinnat tulevat voimaan
toukokuun 2019 alusta lukien. Uudet hinnoitteluperusteet mukailevat yhtiön uuden omistajan Jyväskylän Energian veden
hinnoittelurakennetta.

Puhdas vesi ja jätevesi – ei muutoksia käyttömaksuihin

Puhtaan veden ja jäteveden käyttömaksut säilyvät ennallaan. Puhtaan veden käyttömaksu on jatkossakin 2,42 €/m3 ja jäteveden
käyttömaksu 2,64 €/m3.

Perusmaksussa huomioidaan jatkossa vesimittarin koko ja kiinteistön käyttötarkoitus
Wiitaseudun Energian aikaisempi perusmaksukäytäntö perustui kiinteistön kerrosalan määrään. WSE luopuu kerrosalan määrään
perustuvasta perusmaksun hinnoittelusta ja siirtyy perusmaksun osalta 1.5.2019 lukien hinnoitteluun, joka perustuu kiinteistön
vesimittarin kokoon ja käyttötarkoitukseen. Vesimittarin kokoon perustuva hinnoittelu jakaa kustannukset oikeudenmukaisemmin
kuin kerrosalaan perustunut hinnoittelu.

Lue lisää kääntöpuolelta >

Yhden huoneiston asuinpientalon ja vastaavien perusmaksut 1.5.2019
(Kaikki alla luetellut hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.)
Perusmaksu, yhden huoneiston asuinpientalot ja vastaavat
Vesi

8,00 €/ kk

Jätevesi

8,00 €/ kk

Yhtä huoneistoa suurempien asuinkiinteistöjen sekä veden ja viemäröinnin kannalta asuinkiinteistöihin rinnastettavien
kiinteistöjen perusmaksu määräytyy kiinteistön vesimittarin koon perusteella:
VESIMITTARIN KOKO DN (mm)

VESI (€/kk)

JÄTEVESI (€/kk)

KIINTEISTÖESIMERKKEJÄ

20

22,21

22,21

Pienet liikekiinteistöt ja pienteollisuus

25 ja 32

59,24

59,24

Kerrostalo, teollisuuslaitos, hoitolaitos

40

151,81

151,81

Paljon vettä käyttävä teollisuuslaitos

50

236,81

236,81

Paljon vettä käyttävä teollisuuslaitos

Vesimittarin koko on paritaloille ja rivitaloille DN20, jos mittarin koko ei ole tiedossa.

Hinnoittelurakenteen muutos ja kannattavuus
Vesiliiketoiminnassa valtaosa kustannuksista on kiinteitä kustannuksia, joihin ei veden kulutuksella ole vaikutusta. Näistä kuluista
huomattava osa on rahoituskuluja, joilla katetaan esimerkiksi vesihuoltoverkostoon ja laitoksiin liittyviä investointeja. Perusmaksu
kattaa näitä kulutuksesta riippumattomia kustannuksia. Viitasaaren vesihuoltoliiketoiminta oli tappiollista vuonna 2018.
Perusmaksun muutoksen myötä kokonaisvesimaksu nousee vuositasolla tyypillisille omakotitalo-, rivitalo- ja kerrostalokiinteistölle noin
10 %. Kannattavuuden parantamiseksi ja hinnoittelurakenteen vinouman korjaamiseksi hinnankorotus kohdistuu kokonaisuudessaan
perusmaksuun.
Tämän kirjeen liitteenä löytyy veden toimitushinnasto 1.5.2019. Kokonaisuudessaan uuteen hinnastoon voi tutustua osoitteessa
www.wse.fi/vesi.
Lisätietoja antaa asiakaspalvelu p. 0400 733 311 maanantaista perjantaihin kello 9–15 tai sähköpostitse asiakaspalvelu@wse.fi.
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