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HINNAT ALKAEN 1.1.2013
Keuruun Vesi liikelaitoksen johtokunta 17.10.2012
arvonlisävero  24 %    (aikaisemmin 23 %)
perusmaksu  0,15 €/kem2  (ei muutosta)
vesi    1,50 €/m3  (aikaisemmin 1,40 €/m3)
jätevesi   2,20 €/m3  (aikaisemmin 2,05 €/m3)
Uusista maksuista mainittakoon, että turhasta käynnistä
laskutetaan 18 €/käynti (esim. sovittu mittarinvaihtoaika,
mutta asiakas ei tule avaamaan ovea mittaritilaan).
Hinnasto löytyy internetsivuiltamme. Sen voi noutaa
toimistolta tai kaupungin yhteispalvelupisteestä.
Pyynnöstä lähetämme hinnaston annettuun
osoitteeseen.

TALOUSARVIO VUODELLE 2013
Budjetoitu liikevaihto 1.932.750 €. Tulorahoitus perustuu
475.000 m3:n veden myyntiin. Perusmaksut voidaan
pitää vuoden 2012 tasolla. Kulutusmaksuja joudutaan
nostamaan n. 5,7 %, jossa on mukana myös
arvonlisäveron nousu yhdellä prosentilla.
Liikeylijäämä ennen rahoituseriä on 225.490 €.
Kaupungin myöntämästä perustamislainasta maksetaan
korkoa viisi prosenttia (5 %) eli 127.500 €.
Talousarviossa varaudutaan 675.000 €:n
investointimenoihin.

INVESTOINNIT 2013
Verkostojen saneeraus
painopiste Haapamäen toiminta-alue  250.000 €
Pihlajaveden jv-puhdistamo ja
viemäriverkoston laajennus    125.000 €
Jaakonsuon jv-puhdistamon
laajennuksen suunnittelu     100.000 €
Uutta vesi- ja viemäriverkostoa     90.000 €
Lintusyrjän vedenottamon
rakennussuunnittelu         50.000 €
Jätevesipumppaamojen saneeraus    30.000 €

VUOKRALAISEN KÄYTTÖSOPIMUS
Keuruun Vesi ei tee enää vesi- ja viemärimaksuista
käyttösopimusta vuokralaisen kanssa. Pyydämme
vuokranantajaa ottamaan tämän huomioon
vuokrasopimusta tehdessänne.

TALVI TULEE PAKKANEN PAUKKUU
PAUKKUUKO VESIMITTARI?
Vesimittarin jäätyminen ja rikkoutuminen voi aiheuttaa
mittavat vesivahingot sisätiloissa, joten huolehdithan
mittaritilan lämmityksestä.

KIINTEISTÖN JÄÄDESSÄ TYHJILLEEN
Ilmoittakaa pidemmäksi aikaa tyhjilleen jäävästä kiinteis-
töstä suunnitteluinsinööri Heikki Luoma-aholle, jolloin
voidaan sopia laitetaanko talosulkuventtiili kiinni
vesivahinkojen välttämiseksi.

KIINTEISTÖN OMISTAJAN YHTEYSTIEDOT
Omistaja on velvollinen ilmoittamaan yhteystietonsa
aina kun ne muuttuvat, jotta voimme tiedottaa esim.
kiinteistön alueella tehtävästä saneerauksesta tms., joka
aiheuttaa haittaa. Jos ei itse hoida kiinteistön asioita,
niin ilmoittakaa asioita hoitavan tahon yhteystiedot.

KIINTEISTÖN MYYJÄ / LUOVUTTAJA
Pelkkä sähköposti tai puhelinsoitto ei riitä!
Käy näyttämässä tosite omistajan vaihtumisesta
(yleensä kauppakirja, perukirja tms.) tai laita siitä kopio
ilmoituslomakkeen mukaan (keuruuvesi.fi
-> kuluttajatietoutta). Ilmoituksen saavuttua, teemme
loppulaskun edelliselle omistajalle, jonka jälkeen
teemme liittymis- ja käyttösopimuksen uudelle
omistajalle. Varmistakaa ennen omistajanvaihtoa, että
kaikki vireillä olleet rakennusluvat ovat valmistuneet tai
siirtyvät uudelle omistajalle ja että kaikki liittymismaksut,
myös lisäliittymismaksut, kiinteistön osalta on maksettu
tai siirtyvät uudelle omistajalle.

TALOUSVESI
Tutkimustulokset 13.9.2012 (viimeisimmät)
Vesinäytteet ovat olleet 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
2012 8 95 0,4 95

5/2012 3,4 97 0,31 93
6/2012 15 93 1,3 85
7/2012 2,0 99 0,50 93
8/2012 <1,5 100 0,40 96
9/2012 2,0 99 0,40 96
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TOIMISTO SULJETTU 24.12.2012 – 1.1.2013

LASKUTUS VUONNA 2013
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
mittarilukemia voi halutessaan ilmoitella vaikkapa samoihin
aikoihin kuin tasauslaskutettavat ilmoittelevat

 I-jakso, laskun eräpäivä 28.3.2013
arviolasku ajalta 1.1.2013 - 31.3.2013

 II-jakso, laskun eräpäivä 28.6.2013
tasaus + arviolasku ajalta tasauspvm -
30.6.2013,  mittarilukukortti lähetetään
toukokuun alussa (tasaus tulee laskulle vain jos
kortti on palautettu kortissa ilmoitettuun
palautuspäivään mennessä)

 III-jakso, laskun eräpäivä 30.9.2013
arviolasku ajalta 1.7.2013 - 30.9.2013

 IV-jakso, laskun eräpäivä 2.12.2013
arviolasku ajalta 1.10.2013 - 31.12.2013

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 18.2.2013 mennessä
o II-jakso 22.5.2013 mennessä
o III-jakso 21.8.2013 mennessä
o IV-jakso 23.10.2013 mennessä

Toistuvista lukeman ilmoittamatta jättämisistä
siirrämme laskutukset arviolla tehtäviksi.

kerran vuodessa laskutettavat
 eräpäivä 2.12.2013

mittarilukukortti lähetetään lokakuun alussa

SÄHKÖINEN LASKUTUS TEKEE TULOAAN
Pyrimme ottamaan sähköisen laskutuksen käyttöön
vuoden 2013 aikana. Laskutuksen käyttöönotto vaatii
laskutusohjelmiimme muutamia muutoksia sekä
laskuttajien koulutusta.

KULUTUS-WEB
Kulutus-Web pyritään ottamaan käyttöön keväällä 2013.
Kulutus-Webissä asiakas voi ilmoittaa vesimittarin
lukeman, katsoa yhteys- ja kulutustietonsa ja antaa
palautetta.

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.

Valaisee lyhtynen soma
hiljaista joulun tietä.

Tämä hetki on jokaisen oma,
rauha löytyy sieltä.

Hyvää ja rauhallista joulua!

T: Keuruun Veden henkilökunta


