
VESIOSUUSKUNTA HAUEN HALLITUKSEN 
TIEDOTE 1/2006
Hallitus toivottaa kaikille jäsenille hyvää alkanutta vuotta 
2006.

Tiedotteen aiheet:
RAHASTOMAKSUT JA LIITTYMISMAKSUT
PERUSMAKSUN PERIMINEN KAIKILTA LIITTYJILTÄ 2006

Hallituksen tietoon on tullut huhuja kaikenlaisista arvioista paljonko liittyminen 
tulee ja on tullut maksamaan. Jotta turhat arvailut ja huhut loppuisivat, hallitus 
pyytää jäseniään nyt lukemaan tämän tiedotteen ja säilyttämään sen jolloin tiedon 
voi tarkistaa ja tarvittaessa oikaista henkilöä joka ei asiaa tiedä. Tähän 
tiedotteeseen hallitus on koonnut eri osa-alueiden kustannukset siten kuin ne 
normaalilla maksusuorituksella olisi toteutuneena vuoden 2005 loppuun 
mennessä. 
Jatkossa hallitus selvittää jäsenen ”tili”-tiedon liittämismahdollisuutta laskun 
yhteyteen, tai tiedon luovuttamista muutoin kirjallisena maksua vastaan 
( tilitoimiston kulut).

MAJAVA VII-hanke ( Hepojärvi, Haukilampi, Vuossaari, Kapusta, Saksanranta, 
Ohensalo, Häkkilä, Uusaari, Nykälä, Pohjalahti, Siesu, Honkaharju, Kuvaslahti )

1)   Jäsenmaksu          50 e kertaluontoinen, alv 0%
_______________________________________________________
2) Liittymismaksu

riippuen osa-alueesta kertaluontoinen, ei palautuskelpoinen
Majava VII-alue    961,73 e sisältää arvonlisäveron 22%
Veroton  ( 788,31 e)

3) Maksettu rahasto-osuusmaksu
riippuen osa-alueesta ei palautuskelpoinen
Majava VII-alue     987,00 e alv 0%

_______________________________________________________
kohta 2-3  1.948,73 e Maksut yht.
_______________________________________________________
Arvolisäveroton rakentamiskustannus/liittyjä menoselvityksen mukaan ( hall.tiedote 3/2003),
 5.130,96 e

Teoreettisesti jäljellä:   5.130,96 e  alv 0%
- 1.775,31 e  maksettu alv 0%, ei jäsenmaksu

  3.355,65 e
_______________________________________________________
4) Eteläosien kustannusylitys maksu rahastomaksu, ei palautuskelpoinen

      23,43 e alv 0%, maksettu 31.12.2005 mennessä



5) Merkitsemiskustannus rahastomaksu, ei palautuskelpoinen
      25,35 e alv 0%, maksettu 31.12.2005 mennessä

_______________________________________________________
Rakentamismaksut yht.   1.997,51 e ei sisällä kulutusmaksuja, perusmaksuja,

osuusmaksua, laskutuslisiä

6) Perusmaksu/ vuosi sisältää arvonlisäveron 22%
ennen 31.7.2004       60,00 e vaihtelee käyttöönoton mukaan

7) Perusmaksu/ vuosi sisältää arvonlisäveron 22 %
jälkeen 31.7.2004       70,83 e vaiht. käyttöönoton mukaan, muutos 2006 

alkaen
_______________________________________________________
KAIKKI YHTEENSÄ   2.047,51- 2.178,34 e  vaihtelee liittymisajankohdan mukaan
LISÄKSI JÄLKILIITTYJÄT MAKSAVAT  OMAN LINJASTON RAKENTAMISKULUJA

ETELÄOSA-hanke ( Saksalanharju, Pitkäaho, Airikka, Kalvitsa, Moilala, Kirkonkylä)

1)   Jäsenmaksu          50 e kertaluontoinen, alv 0%
_______________________________________________________
2) Liittymismaksu

riippuen osa-alueesta kertaluontoinen, ei palautuskelpoinen
Eteläosa-alue  1.257,00 e sisältää arvonlisäveron 22%
Veroton                       ( 1.030,33 e)

3) Maksettu rahasto-osuusmaksu
riippuen osa-alueesta ei palautuskelpoinen
Eteläosa-alue  1.200,00 e alv 0%, sis korot

_______________________________________________________
kohta 2-3  2.457,00 e Maksut yht.
_______________________________________________________
Arvolisäveroton rakentamiskustannus/liittyjä ylimääräinen kokous 2005 päätös.
 1.030,33  +  6.888,88 e = 7.919,21 e

Teoreettisesti jäljellä:   7.919,21 e alv 0%
- 1.950,56 e maksettu alv 0%, vähennetty korkokustannukset

  5.968,65 e pääoma
_______________________________________________________
4) Eteläosien kustannusylitys maksu rahastomaksu, ei palautuskelpoinen

      23,43 e alv 0%, maksettu 31.12.2005 mennessä
_______________________________________________________
Rakentamismaksut yht.   2.480,43 e ei sisällä kulutusmaksuja, perusmaksuja,

osuusmaksua, laskutuslisiä

5) Perusmaksu/ vuosi sisältää arvonlisäveron 22%
ennen 31.7.2004       60,00 e vaihtelee käyttöönoton mukaan

6) Perusmaksu/ vuosi sisältää arvonlisäveron 22 %
jälkeen 31.7.2004       70,83 e vaiht. käyttöönoton mukaan, muutos 2006 

alkaen
_______________________________________________________
KAIKKI YHTEENSÄ   2.530,43- 2.661,26 e  vaihtelee liittymisajankohdan mukaan
LISÄKSI JÄLKILIITTYJÄT MAKSAVAT  OMAN LINJASTON RAKENTAMISKULUJA



Vok NYKÄLÄ-hanke ( Nykälän vesiosuuskunnan entiset jäsenet )

1)   Jäsenmaksu          50 e kertaluontoinen, alv 0%
_______________________________________________________
2) Liittymismaksu

riippuen osa-alueesta kertaluontoinen, ei palautuskelpoinen
Vok Nykälä-alue     961,73 e sisältää arvonlisäveron 22%
Veroton   ( 788,31 e)

3) Maksettu rahasto-osuusmaksu
riippuen osa-alueesta ei palautuskelpoinen
Vok Nykälä-alue     526,51 e alv 0%, 

_______________________________________________________
kohta 2-3  1.488,24 e Maksut yht.
_______________________________________________________
Arvolisäveroton rakentamiskustannus/liittyjä sopimus
 788,31  +  2.529,34 e = 3.317,65 e

Teoreettisesti jäljellä:   3.317,65 e alv 0%
- 1.314,82 e maksettu alv 0%

  2.002,83 e pääoma
_______________________________________________________
4) Eteläosien kustannusylitys maksu rahastomaksu, ei palautuskelpoinen

      23,43 e alv 0%, maksettu 31.12.2005 mennessä
5) Merkitsemiskustannus rahastomaksu, ei palautuskelpoinen

      25,35 e alv 0%, maksettu 31.12.2005 mennessä
_______________________________________________________
Rakentamismaksut yht.   1.537,02 e ei sisällä kulutusmaksuja, perusmaksuja,

osuusmaksua, laskutuslisiä

6) Perusmaksu/ vuosi sisältää arvonlisäveron 22%
ennen 31.7.2004       60,00 e vaihtelee käyttöönoton mukaan

7) Perusmaksu/ vuosi sisältää arvonlisäveron 22 %
jälkeen 31.7.2004       70,83 e vaiht. käyttöönoton mukaan, muutos 2006 

alkaen
_______________________________________________________
KAIKKI YHTEENSÄ   1.657,85- 1.717,85 e  vaihtelee liittymisajankohdan mukaan

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIITOKSET ETTÄ OLETTE JAKSANEET LUKEA TÄHÄN ASTI
______________________________________________________________________________________

PERUSMAKSUN PERIMINEN KAIKILTA LIITTYJILTÄ 2006
Hallituksen päätöksiä

Hall. 5/2005, 10.12.2005
41§ Perusmaksun periminen 

Hallitus päättää, että rakentamisaikainen järjestely koskien perusmaksun 
perimistä vain niiltä jotka ovat liittymän kytkeneet muutetaan siten, että 
perusmaksu peritään kaikilta jäseniltä riippumatta onko vettä kytketty 
vai ei. Perusteluna on että kaikista jäsenistä tulee osuuskunnalle kuluja 
jotka ovat riippumattomia siitä onko vettä kytketty vai ei. Perusmaksu 
peritään vuosittain helmikuussa kaikista liittymistä alkaen vuodelta 
2006.
Vesihuoltolaki 18§, 19§, 23§

Hallitus


