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1§

LIITTYMISMAKSU
Liittymismaksut ovat arvonlisäverottomia sekä siirto- ja palautuskelpoisia.
1.1 Viemäriverkosto
Liittyvien kiinteistöjen
määrä
3–5
6 – 10
11 – 30
yli 30

Liittymismaksu € / kiinteistö

5 kiinteistöä ylittäviltä
kuten edellä; 11. kiinteistöstä ylöspäin
kuten edellä; yli 30 menevät kiinteistöt

1 000,00
800,00
600,00
200,00

1. Yhtymän/osuuskunnan liittymisessä käytetään eo. taksaa, kun kaikki liitettävät kiinteistöt sijaitsevat vesihuoltoalueen ulkopuolella.
2. Yhtymään pitää kuulua vähintään kolme ympärivuotisesti asuttua kiinteistöä.
3. Avustusta myönnetään vain hankkeisiin, joita ei ole aloitettu ja kunta on
vastaanottanut hakijan esittämät suunnitelmat.
4. Yhtymän/osuuskunnan tulee hakea hankkeelle myös ELY-keskuksen
myöntämää vesihuoltoavustusta.
5. Rakentaminen tulee suorittaa yleisesti hyväksyttyjen määräysten mukaisesti kunnan (ja ELY-keskuksen) valvonnan alaisena.
6. Kaikilla viemäriverkkoon liittymismahdollisuuden omaavilla kiinteistöillä tulee olla tasavertainen oikeus liittyä viemärilinjaan.
7. Rakennetut runkolinjat ≥ Ø 63 mm luovutetaan Marttilan kunnan kunnossapidettäväksi ja omistukseen valmistumisen ja painekokeen jälkeen.
8. Yhtymien / osuuskuntien jäsenet tekevät liittymissopimukset Marttilan vesihuoltolaitoksen kanssa. Jos kiinteistö on liittynyt Marttilan kunnan vesijohtoverkostoon, Marttilan kunta laskuttaa jäteveden vesimittarin kulutuksen mukaan. Jos kiinteistö on ainoastaan liittynyt Marttilan kunnan viemäriverkostoon, jätevesi laskutetaan keskimääräisen laskutetun kulutuksen
mukaisesti 36 m³/asukas/vuosi.
9. Mikäli yhtymän/vesiosuuskunnan rakentamaan viemärilinjaan liittyy myöhemmin uusia kiinteistöjä, kunta tekee uuden kiinteistön kanssa liittymissopimuksen ja perii kiinteistöltä normaalin taksan mukaisen liittymismaksun.

10. Kiinteistöpumppaamot, kiinteistön putkistot ja niihin liittyvät rakenteet ja
laitteistot ovat kiinteistön omistajan/haltijan omaisuutta ja omistajalle kuuluu niiden kunnossa- ja ylläpito.
11. Yhtymien / osuuskuntien jäsenet maksavat normaalin taksan mukaiset
käyttö- ja perusmaksut.
12. Liittymismaksua tarkistetaan samalla muutosprosentilla ja samasta hetkestä, kun vesihuoltolaitoksen taksa muuttuu.

1.2 Juridinen jätevesiosuuskunta
Juridinen jätevesiosuuskunta toteuttaa alueelleen keskitetyn jätevesihuollon ja
vastaa kaikista vesiosuuskunnan verkoston rakentamis-, kunnossapito-, ylläpito- ja muista kustannuksista. Jätevesiosuuskunta liittyy Marttilan kunnan jätevesiverkkoon ilman liittymismaksua. Marttilan kunta laskuttaa vesiosuuskunnan jäteveden käytön kulloinkin voimassa olevan taksan mukaan. Käyttö mitataan vesiosuuskunnan purkupisteeseen asentaman virtausmittarin mukaan.
Juridisella jätevesiosuuskunnalla, jolla on yksi päävirtausmittari, on vain yksi
perusmaksu. Jätevesiosuuskunta huolehtii asiakkaidensa jäteveden kulutusseurannasta ja laskutuksesta.
Juridinen vesiosuuskunta esittää itselleen toiminta-aluetta (VL 9.2.2001 / 119).
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PERUSMAKSU
Yhtymän/vesiosuuskunnan jäsen maksaa normaalin taksan mukaisen perusmaksun.
Juridisella jätevesiosuuskunnalla, jolla on vain yksi päävirtausmittari, on vain
yksi perusmaksu.
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KÄYTTÖMAKSU
Yhtymät/vesiosuuskunnat sekä juridiset vesiosuuskunnat maksavat normaalin
taksan mukaisen käyttömaksun.

