19.5.2021
Hyvä asiakkaamme,
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta tarkistaa hinnoitteluaan ja uudet hinnat tulevat voimaan 1.1.2022.
Muutokset koskevat kaukolämpöenergian kulutusmaksua ja veden perusmaksua Kuusamon kirkonkylän
taajaman alueella sekä veden ja kaukolämmön liittymämaksuja. Muutoksilla yhdenmukaistetaan hinnoittelua
koko osuuskunnan alueella sekä tarkistetaan hinnoittelua vastaamaan EVO:n toiminnan muuttunutta
kustannusrakennetta. Hinnankorotukset ovat välttämättömiä, jotta EVO kykenee toimittamaan häiriöttömästi
laadukasta juomavettä, puhdistamaan jätevedet lupaehtojen mukaisesti sekä tarjoamaan puhdasta ja
edullista kaukolämpöenergiaa Kirkonkylän taajamaan ja Rukan alueelle myös tulevaisuudessa.
Veden ja jäteveden kulutushinnat säilyvät muutoksessa ennallaan.
Muutokset 1.1.2022 alkaen:
-

Veden ja viemärin perusmaksu on käytössä Rukalla ja haja-asutusalueella. Perusmaksu tulee
jatkossa koskemaan myös Kirkonkylän taajamaa hinnoittelun yhdenmukaistamiseksi. Esimerkiksi
yksiasuntoisen omakotitalon perusmaksu on 30 euroa vuodessa eli 2,50 euroa kuukaudessa.

-

Vesi-, viemäri- ja kaukolämpöliittymä on vuoden 2022 alusta alkaen ainoastaan siirtokelpoinen ja
aiemmasta palautuskelpoisuudesta luovutaan. Tämä tarkoittaa liittymämaksujen muuttumista
arvonlisäverollisiksi voimassa olevan 24 % verokannan mukaan. Samassa yhteydessä
yksiasuntoisten omakotitalojen liittymismaksuja nostetaan kustannustasoa vastaavaksi. Muutos
koskee ainoastaan uusia liittymiä, eikä aiheuta toimenpiteitä ennen vuotta 2022 liittyneille.

-

Vuodelle 2022 kaukolämmön energian hintaa korotetaan Kirkonkylän taajaman alueella 0,5
snt/kWh. Uusi hinta on 4,64 snt/kWh (46,40 € /MWh, sis. alv). Esimerkiksi 105 neliön omakotitalossa,
jossa kaukolämmön arvioitu kulutus on noin 13,34 MWh vuodessa, kustannukset nousevat
vuositasolla 66,30 euroa eli noin 5,50 euroa kuukaudessa. Rukan alueen energiamaksut säilyvät
ennallaan.

-

Suurten hallimaisten teollisuus- ja liikerakennusten arvonlisäverotonta liittymismaksua
alennetaan noin 30 prosentilla. Ratkaisulla tuetaan elinkeinopolitiikkaa ja uusien työpaikkojen
syntymistä. Rukan lomarakennusten (RA) liittymistä tuetaan alentamalla niiden liittymismaksua
arvonlisävero huomioiden noin 19 prosenttia ja alentamalla Rukan lomarakennusten perusmaksua
9 prosenttia.

Kaukolämpöenergian hinnankorotuksen perusteena ovat energia-alaan kohdistuvat ilmastotavoitteet, jotka
asettavat tuotannolle vaatimuksia sekä teknisesti että taloudellisesti muun muassa turpeen poltosta
luovuttaessa. Jätevedenpuhdistuksen kustannuksia nostavat tiukat ympäristölupaehdot, joiden täyttymiseen
tarvittava uudenlainen tekniikka nostaa käyttökustannuksia kokonaisuudessaan.
EVO tulee tarkistamaan hinnoitteluaan vuosittain, jotta
hinnankorotuspaineisiin voidaan reagoida hallitusti ja asteittain.
Ystävällisin terveisin,
Kuusamon EVO

toimintaympäristön

muutoksiin

ja

Veden ja lämmön kuluttajahintojen korotus, uudet hinnat 1.1.2022 alkaen
EVO tarkistaa veden ja kaukolämmön kuluttajahintoja. Uudet hinnat tulevat voimaan 1.1.2022 ja
hinnankorotukset koskevat lämmönkulutusmaksuja, vesi-, viemäri- ja kaukolämmön liittymismaksuja sekä
vesihuollon perusmaksuja. Veden ja jäteveden kulutushinnat säilyvät ennallaan.
Vesi- ja jätevesimaksut

sis.alv 24 %

Perusmaksu, vesi ja viemäri omakotitalo, kiinteä €/vuosi

30,00 €

Perusmaksu vesi ja viemäri lomarakennus

0,40 € /rak.m³

Perusmaksu muut rakennukset

0,15 € /rak.m³

Liittymismaksut vesi, viemäri ja kaukolämpö

sis.alv 24 %

Omakotitalo, vesijohto, kaava-alue 1 asuntoinen

1909,60 €

Omakotitalo, viemäri, kaava-alue 1 asuntoinen

1909,60 €

Omakotitalo, vesijohto haja-asutusalue ja Ruka 1-asuntoinen

3546,40 €

Omakotitalo, viemäri, haja-asutusalue ja Ruka 1-asuntoinen

3546,40 €

Omakotitalo, kaukolämpö 1-asuntoinen

3720,00 €

Vesijohto kaava-alueella, muut rakennukset

2,91 € /rak.m³

Viemärijohto kaava-alueella, muut rakennukset

2,91 € /rak.m³

Vesijohto haja-asutusalueella ja Rukalla, muut rakennukset

5,83 € /rak.m³

Viemäriverkosto haja-asutusalueella ja Rukalla, muut rakennukset

5,83 € /rak.m³

Loma-asunnot vesijohto

8,74 € /rak.m³

Loma-asunnot viemäri

8,74 € /rak.m³

Kaukolämpö, muut rakennukset erillistariffin mukaan: hinnankorotus

10 %

Kaukolämpömaksut

sis.alv 24 %

Kaukolämmön energiamaksu (Kirkonkylän taajama-alue)

46,40 € /MWh (4,64 snt/kWh)

Lisätietoja:

asiakaspalvelu p. 020 741 4900 ja p. 020 741 4902 tai asiakaspalvelu@kuusamonevo.fi
toimitusjohtaja Mika Mankinen p. 020 741 4904

