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HYVÄ LEMPÄÄLÄN VEDEN ASIAKAS

Lempäälän Vesi Oy:n vesimaksut korottuvat vuoden 2023 alussa. Ohessa tietoa vuoden 2023 perus- ja käyt-
tömaksumuutoksista sekä niiden perusteista.

Yhtiön investointitaso säilyy korkeana myös tulevina vuosina. Investoinneista merkittävin on käynnissä
oleva siirtoviemärin rakentaminen. Jätevedet johdetaan siirtoviemärin avulla Tampereen Sulkavuoressa si-
jaitsevalle Tampereen Seudun keskuspuhdistamolle. Samassa yhteydessä rakennetaan uutta vesijohtoyh-
teyttä Sääksjärven ja Hakkarin välille, jotta myös vedenjakelu pystyy tulevaisuudessa vastaamaan kasvavan
kunnan tarpeisiin. Tällä hetkellä siirtoviemäristä on rakennettu noin 55 %. Siirtoviemäri rakennetaan val-
miiksi vuoden 2025 aikana, jotta siirtoviemärin vaiheittainen käyttöönotto on mahdollista vuodenvaih-
teesta 2025/2026 alkaen.

Myös verkostosaneerausten ja kunnossapidon määrää on pidettävä korkealla mm. toimintavarmuuden yllä-
pitämiseksi. Koska merkittävät investoinnit painottuvat jäteveteen, on hintojen korotukset painotettu ai-
heuttamisperiaatteen mukaisesti jäteveden perus- ja käyttömaksuihin. Lisäksi yleinen inflaatio on korkealla
ja mm. sähkö, erilaiset palvelut ja tarvikkeet ovat myös kallistuneet, mikä osaltaan nostaa vesihuollon kus-
tannuksia.

Käyttömaksut 1.1.2023 alkaen

Käyttömaksut €/m3 Muutos vuoteen 2022 nähden

 ALV 0%  sis. ALV 24 % ALV 0 %  sis. ALV 24 % %

Vesi 1,88 €/ m3 2,33 €/ m3 0,09 €/m3 0,11 €/m3 5,0 %

Jätevesi 2,90 €/ m3 3,60 €/ m3 0,16 €/m3 0,20 €/m3 5,8 %

Perusmaksut 1.1.2023 alkaen
Perusmaksujen määräytymisperusteen lähtökohtana on kiinteistön liittymästä laitokselle aiheutuvien kiin-
teiden kustannusten kattaminen. Kiinteät kustannukset syntyvät vesihuoltojärjestelmien ja toimintavalmiu-
den ylläpidosta, ja ne on katettava riippumatta siitä paljonko asiakkaat käyttävät vettä.

Veden perusmaksut nousevat 12 % vuoteen 2022 nähden, jäteveden perusmaksut 15% ja huleveden perus-
maksu 5%.
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Perusmaksut

Mittarikoko / mm (sis.
ALV 24 %)

Vuosi 2023

Vesi €/vuosi Jätevesi  € /vuosi  Hulevesi €/vuosi

15-20 mm 88,45 139,52 23,43

21-40 mm 336,10 532,02 90,15

yli 40 mm 940,46 1477,09 255,24

Perusmaksuvyöhyke 2: ent. Miemolan vh-osuuskunnan alue

15-20 mm 125,28 190,68

Perusmaksuvyöhyke 3: ent. Säijänmaan vesiosuuskunnan alue

15-40 mm 133,32

Perusmaksuvyöhyke 4: ent. Toutosen vesiosuuskunnan alue

15-20 mm 95,88 149,99

Hintamuutosten euromääräiset vaikutukset

Perus- ja käyttömaksujen hinnankorotusten yhteisvaikutuksena vuoden 2023 kustannusten nousu vuoteen
2022 verrattuna on keskimääräisen omakotitalon (3 hlöä á 150m3/a, liittynyt vesi- ja viemärilaitokseen)
osalta 67,20€ (sis. ALV 24%) eli 7,9%.

Hintamme ovat edelleen kilpailukykyisiä muihin Tampereen seutukunnan vesihuoltolaitoksiin nähden.

Tarkemmat tiedot taksoista löytyvät Lempäälän Vesi Oy:n nettisivuilta: https://www.lempaalanvesi.fi/asiak-
kaille/hinnastot/.

Mahdollisten maksumuistutusten lähettäminen 1.1.2023 alkaen

Tähän asti Lempäälän Vesi Oy on lähettänyt ensimmäisen maksumuistutuksen, jatkossa Suomen Kuntape-
rintä Oy hoitaa kaikkien maksumuistutusten lähettämisen.

https://www.lempaalanvesi.fi/asiakkaille/hinnastot/
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