VESIOSUUSKUNTA

UURAINEN

JÄLKILIITTYMINEN

Haja-asutusalueiden jätevesilaki on astunut voimaan 3.4.2017. Jos kiinteistö sijaitsee enintään sadan metrin päässä vesistöstä tai pohjavesialueella, vanha järjestelmä pitää uusia siirtymäajan päättymiseen 31.10.2019 mennessä.
Varmista hyvissä ajoin, onko kiinteistösi osalta tarve uusia jätevesijärjestelmää. Uuraisten kunta on vahvistanut
vuoden 2018 lopulla toiminta-alueet ja Vesiosuuskunta Uuraisten toiminta-alueet löydät www.vesioskuurainen.fi
sivustolta.
Vesiosuuskunta Uuraisen hallitus on tehnyt 2.12.2008 päätöksen jälkiliittyjän liittymismaksusta ja toimitussisällöstä. Jälkiliittyjällä tarkoitetaan kahta erilaista liittyjätyyppiä.
Liittyjätyyppi 1:
Kiinteistö on liittynyt Vesiosuuskunta Uuraisen jäseneksi rakennusvaiheen valmistumisen jälkeen ja hänen kiinteistölleen ei ole rakentamisaikana liittymää rakennettu. Liittymismaksu perustuu siihen, että jälkiliittymään ei
tulla saamaan avustuksia miltään taholta. Liittymismaksua tullaan tarkistamaan jatkossa säännöllisin väliajoin
kuten muitakin vesiosuuskunnan perimiä maksuja. Varminta on ottaa yhteyttä hallituksen jäseniin ajantasaisen
tiedon varmistamiseksi.
Liittymismaksu on 21.5.2019 alkaen 13.000 euroa sisältäen seuraavat asiat:
• kaivaus, putket ja tarvikkeet 100 metriin saakka olemassa olevasta vesiosuuskunnan linjasta
• pumppaamo asennettuna, eristekansi, sakkeli
• vesimittari, paineenalennusventtiili ym. tarvikkeet asennuksineen
• tarkemittauskepit ja putki- ja pumppaamotarvikkeiden kuljetukset rakennuspaikalle
Liittyjältä laskutetaan tämän lisäksi erikseen seuraavat asiat:
• kaikki mahdolliset louhinnat, räjäytys, teiden alitukset ja kivien siirrot sekä täytemaat edellä mainittujen poistettujen maa-ainesten tilalle
• kaivaus, putket, eristeet sekä tarvikkeet yli 100 metriä olemasta olevasta vesiosuuskunnan linjasta
• kaivaus, putket ja tarvikkeet tontille asennetulta pumppaamolta kiinteistöön
Liittyjätyyppi 2:
Kiinteistö on liittynyt Vesiosuuskunta Uuraisen jäseneksi rakennusvaiheen aikana, vesi- ja viemäriliittymä pumppaamoineen on rakennettu kiinteistön tontin rajalle.
Kiinteistöltä ei peritä erillistä liittymismaksua.
Vesiosuuskunnan ja kiinteistön kustannukset jakautuvat alla olevan erittelyn mukaisesti.
Varminta on ottaa yhteyttä hallituksen jäseniin ajantasaisen tiedon varmistamiseksi.
Rakennusvaiheen aikainen liittymismaksu sisältää seuraavat asiat:
• vesiliittymän rakentaminen tarvikkeineen tontille tuodusta vesijohdosta kiinteistöön
• vesimittari, paineenalennusventtiili ym. tarvikkeet asennuksineen
• tarkemittauskepit ja putki- ja pumppaamotarvikkeiden kuljetukset rakennuspaikalle
• putket ja tarvikkeet tontille asennetulta pumppaamolta kiinteistöön
• pumppaamoon tarvittavien sähköasennusten toteuttaminen
Liittyjältä laskutetaan erikseen seuraavat asiat:
• kaikki mahdolliset louhinnat, räjäytys, teiden alitukset ja kivien siirrot sekä täytemaat edellä mainittujen
poistettujen maa-ainesten tilalle
• kaikki kaivaustyöt sekä kiinteistön alueella että ulkopuolella

Seuraavat työt eivät sisälly Vesiosuuskunnan tehtäviin:
• Kiinteistön sisäiseen vesi- ja viemärijärjestelmään kuuluvat työt
• Sähkömittariin liittyvät työt (esim. mittarissa ei ole vapaana sulakkeita pumppaamon tarvitsevalle sähkölle)
• Käytöstä poistuvien pullo- tai imeytyskaivojen tyhjentäminen / poistaminen
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