TIETOA PÖYTYÄN VESILAITOKSEN KÄYTTÄJÄLLE

Hellevi Kulmala
PÖYTYÄN KUNTA

Pöytyän vesihuolto
Puhdasta vettä tarvitaan joka päivä.
Pöytyän vesihuoltolaitos pitää huolta sitä, että hyvälaatuista vettä toimitetaan asiakkaille keskeytyksettä.
Pöytyän vesilaitos toimii Riihikosken, Kyrön ja Yläneen keskustaajamien lisäksi kunnan haja-asutusalueilla.

Huolehdimme myös jätevesien viemäröinnistä, johtamisesta ja puhdistamisesta Kyrön jätevedenpuhdistamolla niin, että vesistöt ja muu ympäristö säilyvät puhtaina.
Riihikosken jätevedet johdetaan Oripäästä Turun Kakolaan Pöytyän kautta kulkevaa siirtoviemäriä
pitkin.
Säkylän puhdistamolle johdetaan Yläneen taajaman jätevedet siirtoviemäriverkoston kautta.

Talousvesi
Toimittamamme vesi on hyvälaatuista pohjavettä ja se täyttää sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen 1352/2015 talousvedelle asettamat laatuvaatimukset sekä käyttökelpoisuussuositukset.
Vedenottamolta pumpattu vesi johdetaan verkostoon käsittelemättömänä.
Pöytyän vesi on pehmeää tai keskikovaa. Kokonaiskovuus vaihtelee välillä 0,42-1,4 mmol/l (2,4-8,2
dH).
Yksityiskohtaiset vesianalyysit löytyvät Pöytyän kotisivuilta Asuminen ja rakentaminen valikosta
vesihuollon kohdalta.
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Veden pehmeydestä johtuen pesukoneissa riittää suositusten mukainen pesuainemäärä ja erillisiä
vedenpehmentimiä ei tarvita.

Vesihuoltolaitoksen asiakkaaksi liittyminen
Pöytyän vesilaitoksen asiakkaaksi tullaan joko uudella liittymällä tai omistajanvaihdoksella.

Uusi liittymä
Uuden rakennusluvan mukana asiakas saa aina myös vesihuollon liittymishakemuksen, jos kiinteistöllä on mahdollista liittyä kunnan verkostoon.
Myös olemassa oleva rakennus voidaan liittää kunnan vesihuoltoon. Asiakas ottaa yhteyttä tekniseen toimistoon, jossa opastetaan, miten tulee toimia, mitä liittyminen maksaa ja mitä lupia mahdollisesti tarvitaan.
Liittymisasiasta löytyy tietoa myös Pöytyän kotisivuilta Asuminen ja rakentaminen valikosta vesihuollon kohdalta.

Omistajanvaihdos/maksajan vaihdos
Kiinteistön vaihtaessa omistajaa myös vesisopimus siirtyy uudelle omistajalle.
Vesimittarin lukema merkitään muistiin siltä päivältä, jolloin maksaja vaihtuu ja lukema ilmoitetaan vesilaskutukseen mahdollisimman pian.
Sähköposti-ilmoitus on käytännöllinen tapa hoitaa asia.
Ilmoituksessa tarvitaan myyjän nimi, myyjän uusi osoite, uuden omistajan nimi sekä vesimittarin
lukema.
KulutusWeb-palvelua ei voi käyttää omistajanvaihdosilmoitukseen.

Vesilaskutus
Vesilaitoksen laskutus toimitetaan joko kerran, kaksi tai neljä kertaa vuodessa.
Vesimaksut koostuvat perus- ja käyttömaksuista, joista käyttömaksut ovat kulutukseen perustuvia.
Perusmaksu on kiinteistökohtainen vuosimaksu, jolla katetaan yleisen vesihuoltoverkoston käyttöja ylläpitokustannuksia.
Vesimaksu on 1,36 €/m3 sis. alv 24 %
Jätevesimaksu on 2,17 €/m3 sis. alv 24 %
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Perusmaksu omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon vedestä ja jätevedestä on 25,42 € vuodessa, yhteensä 50,84 €, sis. alv 24 %.
Vesimaksutaksa kokonaisuudessaan löytyy Pöytyän kunnan kotisivuilta Asuminen ja rakentaminen
valikosta vesihuollon kohdalta.
Vesilasku on mahdollista saada paperilaskuna, suoramaksuna tai luontoa säästävänä sähköisenä elaskuna. E-lasku tilataan asiakkaan toimesta oman pankkiohjelman kautta.

Niin kuin kaikki maksut myös vesilasku on syytä maksaa viimeistään eräpäivänä. Eräpäivän jälkeen
maksamattomat vesilaskut siirretään perintätoimistoon. Esim. alle 100 €:n vesimaksulle tulee perintätoimistossa kuluja nopeassa tahdissa 50 % lisää.

Käytä vettä viisaasti

Suurin osa vedestä kuluu seuraaviin asioihin: juomavesi, ruuan valmistus, wc:n huuhtelu, pyykinpesu, peseytyminen, astianpesu, pihauima-allas, autonpesu, nurmikko ja puutarha.
Suomessa vettä käytetään keskimäärin 45 m3/henkilö/vuosi.
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Vedenkulutukseen vaikuttavia asioita on mm. astioiden tiskaaminen juoksevan veden alla, vanhanaikainen wc-pytty, samoin vanhanaikainen, yli 10 v. vanha pyykinpesukone, nurmikon kastelu, jokapäiväinen autonpesu tai kylpeminen niin, että suihku on koko ajan päällä.
Alla olevista kuvioista saa käsityksen siitä, kuinka paljon erilaiset vesivuodot maksavat vuodessa
Pöytyän vesilaitoksen nykyisin voimassa olevan taksan mukaan.
Vuodon laatu

Vuotokohdan koko

Vuotava määrä

TIHEÄ TIPPAVUOTO

OMPELULANKA

30 M3

Euroa/vuosi
vesi
61,50
jätevesi
65,10
yhteensä: 126,60

OHUT VESIVIRTA

PARSINNEULA

300 M

vesi
615,00
jätevesi
651,00
yhteensä: 1266,00

WC:N JATKUVA VUOTO

TULITIKKU

3000 M3

vesi
6150,00
jätevesi
6510,00
yhteensä 12660,00

VANHAN MALLINEN
SEKOITIN

LYIJYKYNÄ

30 000 M3

3

vesi
61500,00
jätevesi
65100,00
yhteensä 126600,00

Lähde: Vesihuoltoliiton julkaisu Vesi ja Me 2, 1991

Kiinteistön vesivuodot

Jotta yllä oleva tapahtuma ei tule ajankohtaiseksi, kiinteistönomistajan on syytä tarkkailla säännöllisesti vesimittarilukemia kulutuksen seuraamiseksi. Oman kiinteistön verkoston kuntoa on myös
syytä tarkkailla sisätiloissa ja ulkotiloissa piha-aluetta unohtamatta.
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Mikäli epäilet kiinteistössäsi vesivuotoa, tee tämä alla olevan ohjeen mukainen mittaritesti. Testi
kannattaa tehdä vähintään kerran vuodessa. Näin teet testin:

1. Sulje kaikki hanat.
2. Tarkista vesimittarin tarkka lukema. Ota puhelimellasi kuva mittarista, jotta saat tallennettua
tarkan lukeman. Mittari sijaitsee pääsulun vierellä.
3. Odota muutama tunti käyttämättä vettä.
4. Tarkista vesimittarin lukema uudestaan. Vertaa uutta lukemaa vanhaan. Jos lukema on muuttunut, jossakin luultavasti vuotaa. Ota yhteyttä paikalliseen putkimieheen.
Varman mittaustuloksen saat, kun sammutat lämminvesivaraajan ennen testiä. Veden kuumeneminen laajentaa vesimassaa ja nostaa painetta, minkä takia varaaja saattaa purkaa vettä paineventtiilien kautta testin aikana. Se voi vaikuttaa mittarin lukemaan.
Vanhat vesijohdot kannattaa tarkistuttaa 25 vuoden ikäisinä alan ammattilaisella yrityksellä. Vesivahinko sattuu keskimäärin 28 vuotta vanhoissa käyttövesiputkistoissa.

Kiinteistön taloviemärin oikea käyttö
Viemäriin saa laittaa
-

wc:n huuhteluvedet
astian- ja pyykinpesuvedet
peseytymiseen käytetyt vedet

Viemäri ei ole roskakori eli hygieniatuotteiden (vanupuikot, tamponit, terveyssiteet, vaipat yms.)
tai biojätteiden laittaminen pyttyyn voi aiheuttaa tukoksen kotisi putkistossa tai viemäriverkostossa.
Ongelmajätteiden ja lääkkeiden paikka ei ole wc-pytty, vaan asianmukainen kierrätyspiste.
Muista hankkia roska-astia myös WC:hen ja kylpyhuoneeseen!
Lisätietoa aiheesta löydät nettisivuilta:
Suomen vesilaitosyhdistys ry:n sivusto www.pytty.fi/
Lounais-Suomen jätehuollon sivusto www.lsjh.fi/
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Vesimittareiden vaihto
Vesimittari on vesilaitoksen omaisuutta ja sen noutamisesta sovitaan vesilaitoksen kanssa.
Vesimittarin vaihto on kuluttajille ilmainen, mikäli kysymyksessä on vain mittarin vaihto.
Jäätyneen mittarin vaihto on maksullista vesilaitoksen toimesta tehtynä. Mikäli LVI-alan yritys
suorittaa vaihdon, vesilaitos veloittaa jäätymismaksun taksan mukaan (25 € + alv 24 %).
Muut putkityöt kiinteistön omistaja teettää omalla kustannuksellaan LVI-alan ammattilaisella.

Vesimittari sijaitsee yleensä pannuhuoneessa, lämmönjakohuoneessa, pesuhuoneessa yms.
Luennassa vesimittarista ilmoitetaan täydet kuutiot, esim. 00444 m3.
Mikäli mittarissa litrat, kymmenet ja sadat litrat ovat kuutioiden jälkeen punaisella pohjalla, niitä ei
ilmoiteta laskutukseen.
Omistajan vaihdon yhteydessä on syytä selvittää vesimittarin sijainti myyjältä.

Ilmoita mittarilukemasi KulutusWeb-palvelussa
Halutessasi voit ilmoittaa lukeman aina ennen laskutusta, lukeman on oltava perillä viimeistään
laskutuskauden viimeisenä päivänä
Laskutuskaudet ovat:
Kaksi kertaa vuodessa laskutus; tammi-kesäkuu (laskutuskauden viimeinen päivä on 31.5.)
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heinäkuu-joulukuu (luentakirjeet lähetetään lokakuussa, palautuspäivä marraskuun alussa)

Neljä kertaa vuodessa laskutus, laskutuskauden viimeiset päivät ovat: 31.3, 30.6., 30.9. ja 31.12.
Kerran vuodessa laskutuksessa olevat kiinteistöt (vapaa-ajan asunnot) näissä lukeman voi ilmoittaa
syksyllä lomakauden päättyessä, viimeistään luentakortissa pyydettynä päivänä.

Voit ilmoittaa mittarilukemasi KulutusWeb-palvelun kautta. Palvelu löytyy Pöytyän kunnan kotisivuilta Asuminen ja rakentaminen valikosta vesihuollon kohdalta.
Ilmoittamiseen tarvitaan kulutuspisteen/paikan numero ja vesimittarin numero. Nämä löytyvät
vesimittarin luentapyyntökirjeestä. Laskulta löytyy kulutuspisteen numero ja mittarinumero.
Mikäli et pääse omalla tietokoneeltasi KulutusWeb-palveluun, toisen selaimen kokeilu voi auttaa.

Tekstiviestipalvelu häiriötilanteissa
Pöytyän vesihuoltolaitos on kehittämässä tiedotustaan vedenjakelun häiriötilanteissa.
Ilmoittamalla puhelinnumerosi olet mukana vesihuollon uudessa tekstiviestipalvelussa, jolla ilmoitetaan muun muassa vedenjakelun keskeytyksistä ja muista häiriötilanteista.
Ilmoita puhelinnumerosi KulutusWeb-palvelun kautta. Ilmoittamaan pääset linkistä mittarilukeman ilmoitusosiossa.
Ilmoittamiseen tarvitaan kulutuspisteen numero ja mittarinumero. Löydät ne vesimittarin luentakirjeestä tai laskusta.
KulutusWeb-palvelu löytyy myös Pöytyän kunnan kotisivuilta Asuminen ja Rakentaminen valikosta
vesihuollon kohdalta.
Voit ilmoittaa puhelinnumerosi myös sähköpostitse osoitteeseen: vesilaskutus@poytya.fi
Tekstiviestipalvelu toimii vain gsm-numeroilla.
Pöytyän vesihuollon talousvesi tulee useasta eri ottamosta. Häiriötilannetiedotukset eivät siis
koske aina kaikkia vesihuollon asiakkaita. Tekstiviestipalvelun avulla tiedotteet kohdistetaan juuri
niihin talouksiin, joita asia kulloinkin koskee.
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Pöytyän vesilaitoksen yhteystiedot
Vesilaitoksen hallinto on Riihikoskella osoitteessa Yläneentie 11b, 21870 Riihikoski
Tarmo Rantanen
tekninen johtaja
puh. 050 082 0415
tarmo.rantanen(a)poytya.fi
Mika Saarinen
vesihuollon esimies
puh. 040 067 3832
mika.saarinen(a)poytya.fi

Laskutus ja sopimukset:
Hellevi Kulmala
toimistosihteeri
puh. 040 672 2976
hellevi.kulmala(a)poytya.fi
Hilkka Pellonperä
toimistosihteeri
puh. 040 672 2977
hilkka.pellonpera(a)poytya.fi
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