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PERUS- JA KÄYTTÖMAKSUT VUONNA 2014
Keuruun Vesi liikelaitoksen johtokunta 2.10.2013
perusmaksu  0,16 €/kem2  (aik. 0,15 €/ kem2)
vesi    1,50 €/m3  (ei muutosta)
jätevesi   2,30 €/m3  (aik.2,20 €/m3)
Hinnasto löytyy internetsivuiltamme. Sen voi noutaa
toimistolta tai kaupungin yhteispalvelupisteestä.
Pyynnöstä lähetämme hinnaston postitse.

LASKUTUS VUONNA 2014
Laskut lähetetään asiakkaille noin 30 päivää ennen
eräpäivää. Huomautukset on tehtävä 14 vuorokautta
ennen eräpäivää.

3 kuukauden välein arviolaskutettavat
 I-jakso, laskun eräpäivä 31.3.2014

arviolasku ajalta 1.1.2014 - 31.3.2014
 II-jakso, laskun eräpäivä 30.6.2014

tasaus + arviolasku ajalta tasauspvm -
30.6.2014,  mittarilukukortti lähetetään
toukokuun alussa (tasaus tulee laskulle vain jos
kortti on palautettu kortissa ilmoitettuun
palautuspäivään mennessä)

 III-jakso, laskun eräpäivä 30.9.2014
arviolasku ajalta 1.7.2014 - 30.9.2014

 IV-jakso, laskun eräpäivä 1.12.2014
arviolasku ajalta 1.10.2014 - 31.12.2014

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 17.2.2014 mennessä
o II-jakso 20.5.2014 mennessä
o III-jakso 20.8.2014 mennessä
o IV-jakso 20.10.2014 mennessä

Toistuvista lukeman ilmoittamatta jättämisistä siirrämme
laskutukset arviolla tehtäviksi.
kerran vuodessa laskutettavat

 eräpäivä 1.12.2014
mittarilukukortti lähetetään lokakuun alussa

VIITENUMERO JA LASKUN SUMMA
Maksaessasi laskua verkkopankin kautta TARKISTA
AINA VIITENUMERO JA LASKUN SUMMA. Älä käytä
vanhan laskun viitenumeroa, koska reskontra ilmoittaa
meille, että lasku on jo maksettu. Jos maksat
maksukehotuslaskulla niin älä lisää loppusummaan
korkoja tai kuluja, sillä ne siirtyvät suorituksen jälkeen
seuraavaan vesilaskuun.

E-LASKU
E-lasku tiedot ovat verkkopankin ”uusissa maksuissa”
valmiina, joten maksun tiedot tarvitsee ainoastaan
tarkistaa, tarvittaessa muuttaa ja hyväksyä. E-lasku on
pankkien yhdessä kehittämä, joten se on turvallinen
tapa vastaanottaa ja maksaa laskuja.

E-laskun saat tekemällä e-laskusopimuksen
verkkopankkisi kautta eli kirjaudu verkkopankkiisi ja etsi
kohta, jossa käsitellään e-laskuasioita. Löydymme
uusien e-laskuttajien joukosta käyttämällä hakua
Keuruun Vesi. Seuraa annettuja ohjeita ja tee tilaus.

SUORAVELOITUKSEN PÄÄTTYMINEN
(Lähde: Finanssialan keskusliitto, www.fkl.fi)
Suomalainen suoraveloitus päättyy EU-asetuksen
määräyksestä 31.1.2014 mennessä.
Jos jo käytät verkkopankkia, suoraveloituksen tilalle
tarjotaan e-laskua ja e-laskun automaattista
maksamista. Suoraveloituksen päättyessä laskuttaja ja
pankki huolehtivat siirtymisestäsi e-laskuun.
Jos käytössäsi ei vielä ole verkkopankkia niin
suoraveloitus muuttuu suoramaksu nimiseksi, jolloin
maksu veloitetaan edelleen tililtäsi automaattisesti.
Vesilaskutuksen suoraveloitusasiakkaille
lähetämme asiasta kirjeen syksyllä, jolloin myös
laskutusohjelmamme päivitetään käyttämään
suoraveloituksen tilalla joko e-laskua tai
suoramaksua. Jos haluat maksaa laskun itse etkä
halua käyttöösi suoramaksua tai e-laskua irtisano
suoraveloitusvaltuutus pankin konttorissa tai
verkkopankissa.

YRITTÄJÄN TAI ASUNTO-OSAKEYHTIÖN
SUORAVELOITUS päättyy eikä mahdollisuutta
suoramaksuun ole, joten vaihtoehdoiksi jäävät joko
paperilasku tai e-lasku.

MITTARILUKEMA JA OMAT TIEDOT
ELI KULUTUS-WEB
Kulutus-Web on saanut hyvän vastaanoton. Kiitos.
Jos et vielä ole tutustunut siihen niin kannattaa käydä
vilkaisemassa. Kirjautumistiedot löydät laskusta.

ilmoita vesimittarilukema aina kun haluat
 katso kulutuksen ja kustannusten historiaa
 katso ennusteita kulutuksesta ja kustannuksista
 ilmoita uudet yhteystiedot
 anna palautetta ja lähetä kysymyksiä
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INVESTOINNIT 2014
Haapamäen vesitorni     50.000
Lintusyrjän vedenottamo  150.000
Uutta verkostoa     175.000
Verkostojen saneeraus   200.000
Jätevesipuhdistamon ja
pumppaamoiden saneeraus 150.000
Pihlajaveden jätevesipuh-
distamon, viemäriverkoston
saneeraus ja laajennus   250.000
Varavoimakone       50.000

TALOUSVESI
Tutkimustulokset 3.10.2013
Vesinäytteet olivat tutkitulta osin hyvää talousvettä
(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 461/2000).
Vesinäytteissä ei ole todettu koliformisia bakteereja,
joten siinä ei ole myöskään E. colia.

JAAKONSUON JÄTEVEDENPUHDISTAMO
Käsitelty/
Vesistöön
johdettu

BHK7(ATU)
mg/l

kokonais-
teho
%

Käsitelty/
Vesistöön
johdettu

kokonais-
fosfori
mg/l

kokonais-
teho
%

Raja 8 95 0,4 95
10/2012 3,6 98 0,47 92
11/2012 4,2 97 0,56 91
12/2012 14 94 0,60 93
1/2013 9,4 96 1,0 89
2/2013 27 90 1,8 82
3/2013 8,6 94 0,67 88
4/2013 9,0 93 0,76 84
5/2013 5,9 99 0,82 92
6/2013 40 85 2,0 80
7/2013 1,9 99 0,30 97
8/2013 <1,5 100 0,18 98
9/2013 <1,5 100 0,15 100

KIINTEISTÖKOHTAINEN
JÄTEVESIPUMPPAAMO
Pumppaamo on kiinteistön omaisuutta ja myös
pumppaamon vuosittainen huolto kuuluu kiinteistön
omistajalle. Pumppaamo vaatii vähintään kerran
vuodessa tapahtuvan huollon. Toimi pumppaamon
mukana toimitetun huolto-ohjeen mukaan.

ANNA VINKKI
Internetsivumme kaipaavat päivittämistä. Onko sinulla
ajatusta siitä millaiset sivumme voisivat olla? Mitä tietoa
haluaisit löytää internetsivuiltamme? Kerro meille
ajatuksistasi, jotta osaisimme tehdä helppokäyttöiset,
mutta tietorikkaat internetsivut. Vinkkejä voi lähettää
sähköpostiosoitteeseen vesilaitos@keuruu.fi tai kulutus-
webin kautta.

JOKA PÄIVÄ ON VESIPÄIVÄ
http://www.facebook.com/pages/Joka-päivä-on-
vesipäivä/533244716700243
Suomen Vesilaitosyhdistyksen viestintäverkoston
kirjoittajat kertovat vedestä ja siitä, miten hyvä
vesihuolto turvaa toimivan arjen.

JOULUKINKUN PAISTORASVA
Kinkun paistorasvaa ei saa kaataa viemäriin.
Kaadettaessa kuumaa paistorasvaa wc-pöntön kautta
kylmään viemäriveteen se hyytyy ja aiheuttaa helposti
tukoksia kiinteistön omissa viemäriputkissa. Kiinteistön
putkien aukaisun maksavat kiinteistön asukkaat. Kinkun
paistorasvan tulee antaa ensin jäähtyä kunnolla ja sen
jälkeen laittaa se jähmettyneenä ja kääreeseen (esim.
sanomalehti) pakattuna biojäteastiaan tai kompostiin.
Sekajätteeseen paistorasvan voi laittaa vaikkapa
maitotölkkiin pakattuna.

   Kuuntele...
   tiukuja voit jo kuulla,
   Joulu on porraspuulla.
   Sytytä kynttilä, hiljenny tovi,
   avaa Joululle ovi!

 Hyvää ja Rauhallista Joulua
   t: Keuruun Veden henkilökunta
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