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 Tekninen lautakunta on kokouksessaan 8.9.2016 päättänyt
ot taa käyttöön hulevesimaksut. Hulevesimaksuja on peritty
en sim mäi sen kerran vuonna 2017 ja taksa on ollut sama
vuo si na 2017-2020 eli viimeiset neljä vuotta.

 Hulevesimaksujen käyttöönoton kunnissa on mahdollistanut
alun pe rin Maankäyttö- ja rakennuslain sekä Vesihuoltolain
uu dis tus vuonna 2014.

 Ylöjärven kaupungilla on hulevesijärjestelmien toi min ta-alu-
eek si määritelty asemakaava-alueet. Hulevesimaksu pe rus-
tuu rakennetun kiinteistön käyttötarkoitukseen sekä osin
kiin teis tön kokoon.

 Hulevesimaksua voidaan periä sekä käyttötalouskulujen et-
tä investointikulujen kattamiseksi. Ylöjärvellä on kuitenkin
pää tet ty periä hulevesimaksuja vain käyttötalouden kulujen
kor vaa mi sek si.

 Ylöjärvellä on myös satsattu hulevesijärjestelmien kun nos-
sa pi toon viime vuosina. Vuonna 2019 hulevesijärjestelmien
kun nos sa pi toon käytettiin 342.491 euroa.
Hulevesimaksujen tuot to oli 349.470 euroa.

 Tuo noin 350.000 euroa on kuitenkin niin pieni määräraha,
et tä sillä ei voi aloittaa vuoden aikana isompia hankkeita.
Mi kä li tuotto olisi esimerkiksi 450.000 euroa, sillä voisi
tehdä jo paljon laajempia kartoituksia ja kunnostuksia hu le-
ve si jär jes tel miin.

 Naapurikuntien hulevesimaksuja tarkastellessa on tullut
esil le, että Nokialla omakotitalon hulevesimaksu on 50,00
eu roa ja Tampereella keskiverto omakotitalon hu le ve si mak-
su on 74,00 euroa. Ylöjärvellä se on vain 30,00 euroa vuo-
des sa.

 Talousarvion käsittelyn yhteydessä 7.10.2020 tekninen lau-
ta kun ta on hyväksynyt periaatteen hulevesimaksun ko rot ta-
mi ses ta kaikilla kiinteistöillä 20,00 eurolla osaksi talouden
ta sa pai no tus oh jel maa;
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  "Tuottojen kasvu raamissa on huomioitu hulevesimaksun
nou su kaikissa maksuryhmissä 20 eurolla nykyisestä. Näin
saa daan maksut seutukunnan keskiarvoon. Tulojen lisäys
tu lee olemaan noin 100 t€."

 Samalla tekninen lautakunta on päättänyt hyväksyä omalta
osal taan liitteen mukaisen ta lous ar vio luon nok sen sekä sii-
hen sisältyvät talouden ta sa pai no tus toi men pi teet, joista tuo
hu le ve si mak sun korotus on osa.

Lisätiedot  Arja Kangasniemi, p. 050 599 9054,
 ar ja.kangasniemi@ylojarvi.fi

Kaupunkirakennejohtajan ehdotus:

 Tekninen lautakunta päättää hyväksyä hulevesimaksun ko-
ro tuksen 1.1.2021 alkaen niin, että kaikki maksuluokkia
korotetaan 20,00 eurolla.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
 -----
 Arja Kangasniemi poistui pykälän käsittelyn jälkeen klo

17:53.
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