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UUSI OHJELMAVERSIO LASKUTUKSEEN
Kevään 2011 aikana otamme käyttöön uuden version
laskutusohjelmastamme. Uuden version myötä voimme
tulevaisuudessa – ei kuitenkaan heti – lähettää asiakkaille
e-laskuja / verkkolaskuja. Version käyttöönotto saattaa
aiheuttaa laskutusaikatauluun muutoksia.

LASKUTUS VUONNA 2012
Laskut lähetetään asiakkaille noin 30 päivää ennen eräpäivää.
Huomautukset on tehtävä 14 vuorokautta ennen eräpäivää.

kuukauden välein laskutettavat
 eräpäivä aina kuukauden viimeinen arkipäivä

mittarilukukortti lähetetään toukokuun alussa
3 kuukauden välein arviolaskutettavat

 I-jakso, laskun eräpäivä 30.3.2012
arviolasku ajalta 1.1.2012 - 31.3.2012

 II-jakso, laskun eräpäivä 29.6.2012
tasaus + arviolasku ajalta tasauspvm - 30.6.2012,
mittarilukukortti lähetetään toukokuun alussa
(tasaus tulee laskulle vain jos kortti on palautettu
kortissa ilmoitettuun palautuspäivään mennessä)

 III-jakso, laskun eräpäivä 28.9.2012
arviolasku ajalta 1.7.2012 - 30.9.2012

 IV-jakso, laskun eräpäivä 3.12.2012
arviolasku ajalta 1.10.2012 - 31.12.2012

3 kuukauden välein tasauslaskutettavat
 eräpäivät ovat samat kuin arviolaskutettavilla
 mittarilukukortti lähetetään vain toukokuussa

muulloin ilmoita lukema internetin kautta tai
puhelimitse

 ilmoita jaksojen lukemat seuraavasti, laita päivät
muistiin seinä- tai puhelinkalenteriin

o I-jakso 20.2.2012 mennessä
o II-jakso 22.5.2012 mennessä
o III-jakso 21.8.2012 mennessä
o IV-jakso 23.10.2012 mennessä

Toistuvista lukeman ilmoittamatta jättämisistä
siirrämme laskutukset arviolla tehtäviksi.

kerran vuodessa laskutettavat
 eräpäivä 3.12.2012

mittarilukukortti lähetetään lokakuun alussa

LASKUN MAKSAMINEN
Maksaessanne laskua internetin kautta tarkistakaa aina
viitenumero ja maksun määrä, sillä jokaisella laskulla on
oma viitenumero ja summatkin vaihtuvat. Vanhaa viitenu-
meroa käytettäessä maksamanne summa ei kohdistu
avoinna olevalle laskulle vaan menee virhelistalle, joka
ilmoittaa laskun olevan jo suoritettu. Tarkistamme toki listan
tiedot ja kirjaamme suorituksen erikseen avoimelle laskulle,
mutta se vie aikaa.

KUN KIINTEISTÖ JÄÄ TYHJILLEEN
Ilmoittakaa pidemmäksi aikaa tyhjilleen jäävästä kiinteis-
töstä suunnitteluinsinööri Heikki Luoma-aholle, jolloin voi-
daan sopia laitetaanko talosulkuventtiili kiinni vesivahinko-
jen välttämiseksi.

OMISTAJAN VAIHTUMINEN
Ilmoituslomakkeen saa internetsivuilta tai toimistosta. Toi-
mita meille ilmoituslomakkeen mukana kopio kauppakir-
jasta tms. tositteesta, josta ilmenee omistajan vaihtuminen.

MITÄ VUOTO MAKSAA?
Vuotomäärä yllättää monet vesilaskun maksajat.
Tiheä tippavuoto, vuotokohdan koko ompelulangan
paksuinen = noin 10 m3 vuodessa eli noin 35 euroa.
Ohut vesivirta, vuotokohdan koko parsinneulan paksuinen
= noin 45 m3 vuodessa eli noin 160 euroa.
WC:n jatkuva vuoto, vuotokohdan koko tulitikun paksuinen
= noin 300 m3 vuodessa eli noin 1035 euroa.

Noin joka kolmas WC-istuin vuotaa lähes
huomaamattomasti. Vuodon syy on yleensä kulunut
kuminen sulkulevy tyhjennysventtiilissä tai kulunut
tulovesiventtiilin kumikalvo. Vuodon voi todeta asettamalla
vessapaperi WC-pytyn takaseinään. Jos paperi kastuu, on
syynä todennäköisesti jommankumman kumin
vanheneminen. Kumiosat kestävät vuotamattomina
yleensä 10-15 vuotta. Silmämääräisesti vaikeasti
havaittava vuoto voi kuluttaa vettä litran kymmenessä
minuutissa eli n. 50 kuutiota vettä vuodessa.

JAAKONSUON JÄTEVEDENPUHDISTAMO
Käsitelty/
Vesistöön
johdettu

BHK7(ATU)
mg/l

raja 15

kokonais
-teho

%

raja 90

Käsitelty/
Vesistöön
johdettu

kokonais-
fosfori
mg/l

raja 0,8

kokonais
-teho

%

raja 90
1/2011 3,2 99 0,30 97
2/2011 7,6 98 0,41 96
3/2011 4,7 99 0,85 93
4/2011 4,8 92 0,55 80
5/2011 5,5 97 0,50 94
6/2011 10 96 0,94 94
7/2011 <1,5 99 0,20 98
8/2011 2,3 99 0,25 97
9/2011 2,2 99 0,30 96

ROSKAT EIVÄT KUULU PÖNTTÖÖN
Pöntön huuhtelu vie roskat pois silmistä, mutta ne eivät
katoa mihinkään, vaan aloittavat pitkän ja kalliin
kiertomatkan kohti kaatopaikkaa. Viemärijärjestelmää ja
jätevedenpuhdistamoa ei ole tarkoitettu roskien
kuljetukseen ja käsittelyyn. Niille oikea osoite on lajiteltuna
jätteenkeräyksessä.

käännä
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Kaikki viemäriin heitetty päätyy kuormittamaan ensin
viemäriverkostoa ja lopulta jätevedenpuhdistamoa.
Huonoimmassa tapauksessa kiinteistön omassa
viemärissä, viemäriverkostossa ja pumppaamoilla
joudutaan korjaamaan väärään paikkaan päätyneiden
esineiden aiheuttamia tukkeumia. Viemäreiden ja
pumppaamoiden tukkeutumat aiheuttavat kuluja
kiinteistöille ja vesihuoltolaitoksille.

Keuruun Veden yleisissä toimitusehdoissa mainitaan myös
kohdissa 7.9 ja 7.10 jäteveden määrän ja laadun
rajoituksista sekä asiakkaan vastuusta.

Viemärisi iskee takaisin
Hygieniatuotteiden ja muiden biojätteiden, kuten
ruuantähteiden ja paistorasvan, laittaminen pönttöön voi
aiheuttaa kalliin tukoksen kotisi putkistossa. Jos rasvaa
joutuu viemäriin, se jähmettyy ja pitää pahimmillaan leikata
putkistosta pois. Tämä vie paitsi aikaa, myös rahaa ja
maksumieheksi joutuu se, joka vaivan aiheutti. Rasvan voi
laittaa biojäteastiaan esimerkiksi talouspaperiin
imeytettynä. Isomman rasvamäärän voi kerätä tiiviiseen
astiaan, kuten maitopurkkiin, ja heittää sen sekajätteisiin.

Huuhdeltaviksi mainostetut tuotteet, kuten paperihylsyt
(biojäte) ja kuituliinat (sekajäte), liukenevat veteen, mutta
niiden kuitumassa kasvattaa orgaanisen jätteen kuormaa
jätevedenpuhdistuslaitoksessa. Massa voi myös aiheuttaa
tukoksia kiinteistöjen putkistoissa ja viemäriverkostossa.

Kun viemäri tukkeutuu, vesi nousee nopeasti
lattiakaivoista, pesualtaista ja pöntöstä. Haju on kamala ja
siivoaminen sotkuista puuhaa. Ikäviltä ja kalliilta putkitöiltä
voi välttyä helposti laittamalla roskakorin kylpyhuoneeseen
ja vessaan.

Ongelmia ympäristölle
Viemäriin ei myöskään saa kaataa ongelmajätteitä, kuten
maaleja, liuottimia tai lääkkeitä, sillä ne aiheuttavat häiriöitä
jätevedenpuhdistuksen biologisessa prosessissa.
Kemikaalien kaataminen viemäriin lisää myös vesistöjen
kuormitusta, sillä kaikkia ongelmajätteitä ei
jätevedenpuhdistamolla pystytä puhdistamaan.

Kustannukset
Ylimääräiset kustannukset vaikuttavat lopulta suoraan
vesilaitoksen asiakkailta perittäviin maksuihin.

Lisätietoa:  www.pytty.fi
    www.vesikoulu.fi

Vein joulukuusen metsään suojaisaan
Se sieltä loistaa meille valoaan

On ympärillä jäljet jänöjen
Ja oksillansa suoja lintujen
Alla kuusen oksain vihreiden

On helminauhajälki
hiiren varpaiden

Ja kun kissat uinuu takkavalkealla
On Joulurauha meillä kaikkialla

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2012!
T: Keuruun Veden henkilökunta
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