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VESIMITTAREIDEN VAIHTAMINEN

Vesimittarin vaihtokustannukset
Vesimittarin huoltovaihto sisältyy perusmaksuun. Sen
sijaan vesimittarin molemmin puolin olevat sulkuvent-
tiilit ym. osat kuuluvat kiinteistön omaan huoltovas-
tuuseen.

Miksi vaihdetaan
Näin varmistetaan vesimittareiden virheetön näyttö.
Vaihto tehdään noin kymmenen vuoden välein.

Vaihtaminen
Kun vesimittarin vaihtoaika lähenee, mittariasentaja
saapuu vaihtamaan mittarin. Vaihdosta ei ilmoiteta
etukäteen. Jos ketään ei ole paikalla postilaatikkoon
jätetään lappu. Lapusta löytyy asentajan yhteys-
tiedot. Soita ilmoitettuun puhelinnumeroon ja sovi
vaihtoajankohta.

Esteetön pääsy vesimittarille asti
Raivaa tavarat pois vesimittaritilasta.

Putkiston huono kunto ja mittarin huono sijainti
Vesihuoltolaitos voi antaa korjausmääräyksen

- jos vesimittaria ei voida vaihtaa putkiston
huonon kunnon takia

- jos mittaria ei ole sijoitettu sopivaan paikkaan
siten, että se on helposti vaihdettavissa

Lisätietoja: Suomen rakentamismääräyskokoelma,
Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, D1 2.4.2

Vaihdon jälkeen huomioitavaa
Vesimittarin vaihdon jälkeen tulee kiinteistön
omistajan seurata erityisen tarkasti vesimittarin
toimintaa ja liittimien tiiviyttä.
Vesimittarin vaihdon jälkeen saattaa vesimittarin lasin
ja laskurin välissä näkyä ilmakupla ja/tai vettä. Näin
kuulukin olla, sillä vesimittarit ovat märkälaskija-
mittareita, joiden koneiston kuuluu olla vedessä.
Vesi ja ilma eivät ole vaarallisia, eivätkä edellytä
minkäänlaisia toimenpiteitä. Ilma poistuu aikanaan.

OTAMME VASTAAN VERKKOLASKUJA
Verkkolaskuosoitteemme on 003702083882001.
Operaattorinamme toimii Logica Suomi Oy,
003703575029. Emme vielä lähetä verkkolaskuja.

PIENI MUTTA VAARALLINEN

Mikä on vaarallinen jäte?
Vaaralliset jätteet sisältävät aineita, jotka jo pieninä
määrinä voivat olla haitallisia tai vaarallisia sekä
ihmisille että ympäristölle. Vaarallisiksi jätteiksi
luokitellaan esimerkiksi lääkejätteet, jäteöljyt sekä
muut öljyiset jätteet, kannettavat akut ja useat
paristot, ajoneuvoakut, liuottimet, liimat, lakat,
maalijätteet, torjunta-aineet, painekyllästetty puu,
energian-säästölamput ja loisteputket. Kattavan
luettelon vaarallisista jätteistä ja niiden
keräyspaikoista löydät kierrätys.infosta.

Lajittele ja tuo vaarallinen jäte oikeaan paikkaan
Vaarallisia jätteitä ei missään nimessä saa sekoittaa
muun jätteen joukkoon, kaataa viemäriin tai polttaa.
Jätteet tulee pitää omissa pakkauksissaan,
lääketabletit voi laittaa läpinäkyvään muovipussiin.
Kotitalouksien vaaralliset jätteet voi tuoda maksutta
keräykseen.
Tarpeettomat ja vanhentuneet lääkkeet sekä
elohopeaa sisältävät kuumemittarit palautetaan
apteekkiin. Muut vaaralliset jätteet viedään
vaarallisen jätteen keräyspisteisiin, jäteasemille tai
kiertävään keräykseen. Paristot ja kannettavat akut
palautetaan niitä myyviin kauppoihin.
Ajoneuvoakkuja voi tuoda tuottajavastuutahojen
vastaanottopisteisiin ja useimpien kuntien
vaarallisen jätteen keräykseen.
Myös useat sähkölaitteet sisältävät vaarallisia aineita.
Palauta sähkölaitteet sähkölaitteiden keräykseen.
Kaikki keräyspaikat löytyvät kierrätys.infosta.
(Lähde: vaarallinenjate.fi)

KIINTEISTÖN MYYJÄ / LUOVUTTAJA
Pelkkä sähköposti tai puhelinsoitto ei riitä!
Toimita kopio kauppakirjasta tai vastaavasta
tositteesta, josta ilmenee omistajan vaihtuminen.
Tositteesta löydämme tiedot kiinteistöstä sekä
vanhoista ja uusista omistajista. Internet sivuiltamme
löytyy Kuluttajatietoutta osiosta lomake, joka tulisi
täyttää. Lomakkeen voi noutaa toimistolta tai
pyynnöstä lähetämme sen ilmoitettuun osoitteeseen.
Lomakkeeseen tulee mm. vesimittarilukema
siirtopäivältä ja loppulaskun lähetysosoite.
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HENKILÖKUNTA
Vesihuollon parissa melkein 45 vuotta työskennellyt
verkostoesimies Seppo Ahonen on jäänyt eläkkeelle
1.2.2012 alkaen. Vesilaitosasentajan tehtäviin on
palkattu Veli-Pekka Lehtonen 1.3.2012 alkaen.
Hänen tehtäviinsä kuuluu jätevesipumppaamojen
huolto sekä normaalit vesihuoltoon liittyvät tehtävät.
Suunnitteluinsinööri Heikki Luoma-aho on
vuorotteluvapaalla 21.5. - 30.11.2012

LOTRAATKO VETTÄ?
Vesi on helpoin tapa säästää asumiskustannuksissa,
selviää kyselyssä, joka teetettiin Kotitalo-lehden
lukijoiden kesken tammikuussa. Vastanneiden
mielestä helpointa on tinkiä suihkuvedestä: sulkea
hana saippuoinnin ja hiustenpesun ajaksi tai käydä
suihkussa mahdollisimman nopeasti. Vastaajat
painottivat myös taloyhtiön vastuuta vedensäästössä,
esim. vesijohtoverkoston paine kannattaa säätää
oikealle tasolle ja huoneistokohtaista mittausta
suositellaan. Asuntokohtainen vesimittari voisi
vähentää taloyhtiöissä vedenkulutusta jopa
kolmanneksen. 13 % vastaajista olisi valmis
investoimaan vähän vettä kuluttaviin wc-pyttyihin ja
vesihanoihin. Vesikalusteista vastaa taloyhtiö, mutta
osakas voi ottaa asian huomioon esim. kylpyhuonetta
remontoidessaan. Nurmikon kastelua kyselyyn
vastanneet pitivät turhana vedenkulutuksena. 17 %
sanoo, ettei kastele nurmikkoa kesäisin.
(Lähde: Kauppalehti/Taloussanomat 13.3.2012)

TYHJÄSTÄKIN TALOSTA ON PIDETTÄVÄ
HUOLTA (lähde Etelä-Saimaa 18.3.2012)
Mistä asioista kiinteistön omistajan pitää aivan oman
etunsa vuoksi huolehtia? Kun omistus perustuu
kerrostaloasumisesta opittuun huolettomuuteen ja
perusasioissakin on tietämättömyyttä, jälki on rumaa
ja kallista. Omakotitaloissa putkien jäätymisestä
aiheutuneet vahingot ovat yleisiä. Myös
vesijohtoverkoston ylläpitäjä pääsee osalliseksi
vahinkojen harmeista ja kustannuksista. Suurin syy
ongelmiin on siinä, että kiinteistöt ovat suurimman
osan vuodesta asumattomuuden takia
valvomattomia. Pienistä vahingoista tulee silloin
helposti suuria. Kun ulkopaikkakunnilla ja ulkomailla
asuvien omistus lisääntyy, verkostojen ylläpitäjien
pitää tietää, kuinka näissä kohteissa isännöinti ja
kiinteistöhuolto on järjestetty.

JAAKONSUON JÄTEVEDENPUHDISTAMO
Käsitelty/
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kokonais-
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raja 0,8

kokonais
-teho

%

raja 90
10/2011 1,5 100 0,24 98
11/2011 2,8 99 0,24 98
12/2011 5,6 97 0,41 94

Raja
2012 8 95 0,4 95

1/2012 12 98 0,73 95
2/2012 5,2 98 0,26 97
3/2012 5,4 97 0,37 96
4/2012 3,3 96 0,4 88

Sipaiskoon kesä lempeällä siivellään ja avatkoon
aurinkoisten polkujen portin. Hyvää kesää!
t: Keuruun Veden henkilökunta


