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PERUS- JA KÄYTTÖMAKSUT VUONNA 2015
Keuruun Vesi liikelaitoksen johtokunta 15.10.2014
perusmaksu  0,17 €/kem2  (aik. 0,16 €/ kem2)
vesi    1,60 €/m3  (aik. 1,50 €/m3)
jätevesi   2,40 €/m3  (aik.2,30 €/m3)
Hinnasto löytyy internetsivuiltamme. Sen voi noutaa
toimistolta tai kaupungin yhteispalvelupisteestä.
Pyynnöstä lähetämme hinnaston postitse.

TALOUSARVIO VUODELLE 2015
on laadittu edellä mainittuihin taksoihin perustuen.
Liikevaihdon arvioidaan olevan noin 1,9 milj. euroa.
Talousarvio perustuu 419.600 kuution talousveden
myyntiin. Jätevesiä on arvioitu vastaanotettavaksi
402.500 kuutiota. Myyntiennusteessa on huomioitu
Hotelli Keurusselän, Pioneerirykmentin, Varikon ja
Pöyhölän leirikeskuksen toimintojen laantuminen tai
päättyminen. Ylijäämäksi arvioidaan jäävän 25.700
euroa. Arviossa varaudutaan 540.000 euron
investointeihin, joita ovat Jaakonsuon jäteveden-
puhdistamon saneerauksen suunnittelu, vesi- ja
viemäriverkostojen saneeraamisen jatkaminen.

KEURUUN VEDELLÄ ON
yli 2300 kulutuspaikkaa eli laskutettavaa vesimittaria,
4 vedenottamoa, 3 vesitornia, 6 paineenkorotusasemaa,
2 jäteveden puhdistamoa, noin 75 jätevesipumppaamoa,
vesiverkostoa n. 220 km, viemäriverkostoa n. 220 km ja
laskuja lähtee vuodessa noin 10.000 kappaletta.

LASKUTUS VUONNA 2015
Mittarilukukortti lähetetään suurimmalle osalle
asiakkaista toukokuun alussa ja osalle lokakuun alussa.
Asiakkaan velvollisuus on sopimusehtojen mukaan
ilmoittaa mittarilukema vähintään kerran vuodessa.
Jos haluat, voit ilmoittaa mittarilukeman muulloinkin
kuin kysyttäessä. Lukema tulee jakson laskuun, kun teet
ilmoituksen annettuun päivään mennessä – mielellään
kulutus-webin kautta.
1.  jakso 1.1. – 31.3.2015  eräpäivä 31.3.2015
 lukeman ilmoitus 15.2.2015 mennessä
2.  jakso 1.4. – 30.6.2015  eräpäivä 30.6.2015
 lukeman ilmoitus 15.5.2015 mennessä
3.  jakso 1.7. – 30.9.2015  eräpäivä 30.9.2015
 lukeman ilmoitus 15.8.2015 mennessä
4.  jakso 1.10. – 31.12.2015 eräpäivä 1.12.2015
 lukeman ilmoitus 15.10.2015 mennessä

KULUTUS-WEB
· ilmoita vesimittarilukema aina kun haluat
· katso kulutusten ja kustannusten historiaa

· katso ennusteita kulutuksesta ja kustannuksista
· ilmoita uudet yhteystiedot
· anna palautetta ja lähetä kysymyksiä

Jos Kulutus-Web antaa virheilmoituksen, niin ota
ilmoitus ylös ja toimita meille. Kerro meille myös mitä
tietoja yritit meille laittaa tai mitä yritit katsoa. Välitämme
kertomasi tiedot palvelun toimittajalle, jotta he voivat
korjata vian. Virheilmoitus voi johtua käyttämästäsi
selaimesta, verkon nopeudesta tai muusta vastaavasta.

LASKUN MAKSAMINEN
Maksaessasi laskua verkkopankin kautta tarkista aina
viitenumero ja laskun summa. Älä käytä vanhan
laskun viitenumeroa, koska reskontra ilmoittaa
meille, että lasku on jo maksettu eli yrität maksaa
uudestaan jo maksettua laskua. Jos maksat
maksukehotuslaskulla, niin älä lisää loppusummaan
korkoja tai kuluja, sillä ne siirtyvät suorituksen jälkeen
seuraavaan vesilaskuun.

MITEN TAPAHTUU, JOS LASKUN
MAKSAMISESSA VIIVYTTELEE
Lähetämme 1-3 maksukehotusta. Kehotteella ilmoite-
taan kertynyt viivästyskorko. Kehotteella maksettaessa,
maksa juuri se summa, joka tilisiirto-osassa ilmoitetaan.
Jokaisesta kehotuksesta peritään viisi euroa (5 €/kpl).
1. Maksukehotus lähetetään 14 vuorokauden kuluttua
laskun eräpäivästä. Kehotteella ilmoitetaan milloin
veden toimitus katkaistaan, jos lasku on edelleen
maksamatta.
2. Maksukehotus lähetetään noin 14-17 vuorokauden
kuluttua ensimmäisestä kehotuksesta.
3. Maksukehotus lähetetään noin 7 vuorokautta ennen
veden toimituksen katkaisua.
Katkaisupäivät määräytyvät avoimien laskujen summan
sekä maksamatta olleen ajan perusteella. Laskuista
tehdään toimeksianto perintätoimisto Intrum Justitialle
noin viikon sisällä katkaisupäivästä. Veden toimituksen
katkaisusta peritään 77 euron maksu ja myös
avaamisesta peritään 77 euroa. Veden toimitus alkaa,
kun kaikki maksut on suoritettu.

E-LASKU TAI SUORAMAKSU
E-laskun tai suoramaksun saa tekemällä sopimuksen
verkkopankin kautta. Löydymme laskuttajien joukosta
haulla Keuruun Vesi. Seuraa annettuja ohjeita ja tee
tilaus. Keuruun Vedellä tunnistetieto on asiakasnumero,
ei viitenumero eikä kulutuspaikan numero.
Asiakasnumero löytyy alkuperäisestä vesilaskusta.
Älä käytä maksukehotuksen tietoja.
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VESIHUOLTOLAKI
Vesihuoltolakiin (9.2.2001/119) on tullut muutoksia ja
lisäyksiä 22.8.2014, jotka ovat tulleet voimaan 1.9.2014.
Vesihuoltolaki löytyy Finlexin sivuilta internetistä.

TALOUSVESI
Tutkimustulokset 25.09.2014
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
9/2013 <1,5 100 0,15 100
10/2013 2,7 99 0,19 98
11/2013 3,4 98 0,41 93
12/2013 3,0 99 0,20 98
1/2014 5,1 97 0,49 92
2/2014 4,0 98 0,47 94
3/2014 6,4 99 0,48 96
4/2014 5,7 99 0,61 95
5/2014 2,2 99 0,57 94
6/2014 3,9 99 0,85 95
7/2014 4,8 99 0,72 95
8/2014 2,9 99 0,25 98
9/2014 2,1 99 0,23 98

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.

VIEMÄRIVERKOSTO JA YMPÄRISTÖ
Viemäriverkoston ylläpito ja jätevesien puhdistus on
merkityksellistä ympäristönsuojelutyötä. Yhteistyössä
saavutamme parhaan mahdollisen ympäristöystävälli-
syyden ja taloudellisen hyödyn:
· vesilaitos huolehtii viemäriverkostosta ja jätevesien

puhdistuksesta
· asukkaat ja yritykset huolehtivat siitä, että viemäriin

johdetaan vain sinne kuuluvat jätevedet
Viemäriverkostoa pitkin jätevedet johdetaan
puhdistamolle, jossa ne puhdistetaan annettujen
normien mukaisesti ja puhdistettu vesi lasketaan
vesistöön.

SADEVEDET JA JÄTEVEDET KUULUVAT
OMIIN VERKOSTOIHINSA
Likaviemäriverkoston ja puhdistamon toimintaa
häiritsevät suuret vesimäärävaihtelut. Tämän vuoksi
sade- ja kuivatusvedet johdatetaan omassa
verkostossaan suoraan vesistöön. Myös kiinteistöiltä
tulevat katto-, salaoja- ja pihojen kuivatusvedet tulee
johtaa omalla putkellaan kadulla sijaitsevaan
sadevesiviemäriin tai –ojaan.

JOULUKINKUN PAISTORASVA
ei saa kaataa viemäriin. Kaadettaessa kuumaa
paistorasvaa wc-pöntön tai lavuaarin kautta kylmään
veteen se hyytyy ja aiheuttaa helposti tukoksia
kiinteistön 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 vaikka maitotölkkiin pakattuna.

Kynttilä syttyi pimeään,
valo tuli hämärään.
Kaikui ääni kaukainen,
tunsin äänet kulkusten.

Vanha vuosi pois jo haihtuu,
hetki viel’ ja vuosi vaihtuu.
Toivottaa kai sulle saan
Uutta Vuotta parempaa!

Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2015!
T: Keuruun Veden henkilökunta


