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ASIAKASTIEDOTE 2/2019

___________________________________________________________________________________________________________________________________
Avoinna arkisin klo 9-12 ja 13-15 YHTEYSTIEDOT, toimisto Kari Mikkilä, vesihuoltopäällikkö, puh. 040 358 9796
Kantolantie 6 / Multiantie 5 vesilaitos@keuruu.fi Jaana Vuorela, toimistosihteeri, puh.0400 860 185
Puh. 0207 738 730 www.keuruuvesi.fi Miina Viljasjärvi, toimistosihteeri, puh. 0400 710 225
Y-tunnus: 0208388-2
Keuruun kaupunki
Keuruun Vesi liikelaitos YHTEYSTIEDOT, käyttöhenkilökunta Jussi Jantunen, vesilaitosasentaja, puh. 040 147 6495

Ari Kakkuri, puhdistamonhoitaja, puh. 0400 479 361
VERKKOLASKU Jukka Kulmala, vesilaitosasentaja, puh. 040 552 1365
Vastaanotamme tunnuksella: Teemu Otava, vesihuoltomestari, puh. 0400 328 282
003702083882001 Mika Väle, verkostoasentaja, puh. 040 547 9398
operaattori CGI Suomi Oy
003703575029 PÄIVYSTYS 24/7, puh. 040 567 6868

Jos et ole omistaja ja sait tämän tiedotteen,
niin pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä
Keuruun Veden toimistoon.

Hinnat muuttuvat 1.1.2020
Olemme investoineet jätevedenpuhdistamon
saneeraukseen ja uuden vedenottamon rakenta-
miseen. Pienempiä investointikohteita ovat olleet
esimerkiksi Samuli Rantasen tiellä vesi- ja viemä-
rijohtojen saneeraus sekä etäluettavien vesimitta-
reiden asennukset.
Jaakonsuon jätevedenpuhdistamon saneeraus
etenee aikataulussa ja sen pitäisi valmistua kesä-
kuun 2020 loppuun mennessä. Saneerauskustan-
nukset kokonaisuudessaan ovat noin 6,5 miljoo-
naa euroa. Tähän asti saneerauskustannukset on
hoidettu ilman lainaa, mutta jatkossa joudumme
kattamaan kustannukset lainanotolla.
Haapamäen uusi vedenottamo on jo valmis.
Vedenottamoa ei ole otettu käyttöön, sillä odotte-
lemme vielä viimeisiä testaustuloksia veden puh-
taudesta. Hankkeen kustannukset olivat noin 0,5
miljoonaa euroa.
Investoinnit on katettava asiakkailta perittävillä
maksuilla. Niihin ei käytetä Keuruun kaupungin
verotuloja eikä muita tukia tai avustuksia.
Investoinnit aiheuttavat 10 %:n korotuksen käyttö-
maksuihin. Hinnankorotus on käsitelty Keuruun
Veden johtokunnan kokouksessa 4.9.2019, § 10.

alv 24 % 31.12.2019
asti

1.1.2020
alkaen

Perusmaksu 0,17 € 0,17 €
Talousvesi 1,60 €/m3 1,76 €/m3

Jätevesi 2,40 €/m3 2,64 €/m3

Koko hinnasto on tämän kirjeen liitteenä.

Kulutus-Web palvelu
Sisäänkirjautuminen ja ulkonäkö muuttuivat
4.9.2019. Palveluun kirjaudutaan asiakasnume-
rolla ja kulutuspaikan numerolla. Molemmat nu-
merot löytyvät vesilaskusta.

Laskutusaikataulu vuonna 2020

Laskutus-
jakso

Etäluenta
noin päivään
mennessä

Lasku
lähtee
noin

Eräpäivä
noin

1.1.-31.3. 31.3. vk 14 5.5.
1.4.-30.6. 30.6. vk 27 5.8.
1.7.-30.9. 30.9. vk 40 5.11.
1.10.-31.12. 31.12. vk 1 5.2.

Jos haluat, niin voit ilmoittaa mekaanisen vesimit-
tarin lukeman taulukossa näkyvään luentapäivään
mennessä. Ilmoita lukema mieluimmin Kulutus-
Web palvelun kautta.

Vesimittarilukukortin lähetysaika muuttuu
Vesimittarin lukukortti lähetetään jatkossa marras-
joulukuun vaihteessa. Lukema on toimitettava
kortissa ilmoitettuun päivään mennessä joko
palauttamalla kortti tai kulutus-web palvelun
kautta. Vuoden lopussa tapahtuvasta luennasta
on esitetty Keuruun Vedelle vaatimuksia vesilai-
toksen ulkopuolelta.

Toimisto on kiinni 23.12.2019 – 5.1.2020

Illan hämärtyessä,
tienoo talvinen,

narskuu askeleet tonttujen.

Keuruun Veden henkilökunta toivottaa
Hyvää joulua! Hyvää uutta vuotta!


