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Kulutus-Web käytössä 

Olemme ottaneet käyttöön tänä vuonna ny-

kyaikaisen ja joustavan palvelumuodon, Kulu-

tus-Webin. Se mahdollistaa asiakkaan ja vesi-

huoltolaitoksen välisen palvelun vuorokauden 

ajasta riippumatta. Kuluttaja- ja yritysasiakkaat 

voivat helposti ilmoittaa vesimittarilukemansa 

palvelussa, tarkastella kulutushistoriaansa ja  

–ennusteita (€ ja m3) ja lähettää palautetta tai 

lisätietoja. 

Palveluun kirjaudutaan osoitteessa 

www.laitila.fi > Tekniset palvelut > Vesihuolto-

laitos > Mittarilukema / Kulutus-Web syöttämäl-

lä kulutuspaikan eli kulutuspisteen numero ja 

vesimittarin numero. Nämä tiedot löydät las-

kusta tai mittarinluentakortista. Kun ilmoitat 

lukeman palvelun kautta, ei luentakorttia tar-

vitse palauttaa.  

Sähköiset vesilaskut   

Vesihuoltolaitos on panostanut  asiakas-

palveluun myös tarjoamalla mahdollisuutta 

maksaa vesilaskut sähköisesti. Asiakkaista jo 

lähes 25 % saa laskunsa sähköisenä. Palvelun 

voi ottaa käyttöön omassa verkkopankissa; 

tarvitset vain edellisen vesilaskun viite-

numeron. Lisätietoja löydät verkkopankkisi 

sivuilta.  

Kuluttaja-asiakkaat, jotka eivät käytä 

ollenkaan verkkopankkia, saavat halutessaan 

laskunsa suoramaksuna. Tämä edellyttää 

käyntiä oman pankin konttorissa.  Suoramak-

suasiakas saa postissa paperisen laskukopion, 

verkkolaskuasiakas näkee laskunsa tiedot verk-

kopankissa.  

Maksuihin ei korotuksia 

Käyttö- perus-, liittymis- ja palvelumaksut eivät 

nouse vuonna 2015. Hinnastot löytyvät www-

sivuilta. 

Veden laatu 

Verkostovettä pumpataan omilta vedenotta-

moilta asiakkaiden tarpeisiin n. 1250 m3 päiväs-

sä, ja lisäksi Uudenkaupungin Vedeltä ostetaan 

n. 130 m3 päivittäin. Verkostovedestä otetaan 

näytteitä hyväksytyn valvontatutkimusohjel-

man mukaisesti. Viimeisen vuoden aikana 

(3.12.2013 - 8.10.2014) on verkostovesinäytteitä 

tutkittu yht. 783 kpl ja tulokset olivat hyviä.  

Näistä vain 4 näytettä ei täyttänyt laatuvaati-

muksia tai – suosituksia.  

3.2.2014 Palttilan ottamon lähtevän veden 

fluoridipitoisuus oli 1,7 mg/l (vaatimus 1,5 mg/l). 

Syynä ylitykseen oli suodattimien likaantumi-

nen. Puhdistuksen jälkeen uusintatulos 4.3.2014 

oli hyvä 1,3 mg/l.  

5.8.2014 Kodjalan koululta otetussa näytteessä 

oli seuraavat ylitykset (suluissa suositus): alumiini 

690 µg/l (200), mangaani 180 µg/l (50) ja rauta 

450 µg/l (200). Syynä ylityksiin olivat todennä-

köisesti ukonilmojen aiheuttamat useat sähkö-

katkokset; veden virtaamat ja paineenvaihte-

lut irrottivat sakkaa vesijohdoista. Verkostoa 

huuhdeltiin, ja uusintanäytteen tulokset olivat 

jo suosituksen mukaisia. 

Uusimmat näytetulokset lausuntoineen ovat 

aina nähtävillä kokonaisuudessaan www-

sivuilla sekä vesilaitoksen ilmoitustaululla. 
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Sivu 2 

Lomamme 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 

Ut quam turpis, tincidunt ut, rhoncus nec, sagittis vel, 

erat. Morbi varius. Morbi varius tincidunt odio. 

Quisque non magna id magna adipiscing gravida. 

Aliquam eget dolor. Aliquam et tortor. Integer vehicula 

pulvinar odio. Quisque ac quam id lectus elementum 

euismod. Quisque orci neque, aliquam id, sollicitudin nec, 

feugiat eu, tortor.   

Uudenvuoden suunnitelmat 

Aenean eget nulla. Vestibulum neque nisi, bibendum 

vitae, semper in, placerat vel, purus. Proin consectetuer 

purus sed leo. Aliquam et tortor. Integer vehicula pulvinar 

odio. Quisque ac quam id lectus elementum euismod. 

Quisque orci neque, aliquam id, sollicitudin nec, feugiat 

eu, tortor. Integer enim. Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit.  

Quisque orci neque, aliquam id, sollicitudin nec, feugiat 

eu, tortor. Integer enim. Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit. 

 

Muuta ajankohtaista 

Vuoden 2014 aikana on saatu valmiiksi valtuus-

ton hyväksymän vesihuollon kehittämissuunni-

telman mukaiset toiminta-alueen kehittämis-

hankkeet, joista viimeisenä toteutettiin Soukais-

ten kylän viemäröinti. Tämän jälkeen ovat kaikki 

toiminta-alueen taajamat varustettu vesi- ja 

viemäriyhteyksillä. 

Osuuskuntien toiminta laajeni Suontaan ja Poh-

joiskulman alueilla sekä veden osalta Lukujär-

ven vesiosuuskunnan alueella. 

Suhteellisen vähäsateisen kesän johdosta ovat 

pohjavesien pinnat olleet tavanomaista alem-

pana loppuvuodesta 2014. Tilannetta on korjat-

tu lisäämällä jonkin verran veden hankintaa 

Uudenkaupungin Vedeltä, Kalannin vedenot-

tamolta. Pitkällä tähtäimellä tarkasteltuna ei 

tulevaisuudessa lisääntyvää vedenkulutusta 

pystytä enää tyydyttämään Laitilan omin poh-

javesivaroin, koska ne ovat jo käytössä. 

Vuonna 2014 käynnistyikin laaja selvitys ylikun-

nallisen vedenhankintayhteistyön mahdollisuuk-

sien selvittämiseksi hyödyntämään Kokemäen-

Köyliön suunnan pohjavesivaroja. Selvityksessä 

ovat Laitilan lisäksi mukana Lounais-Suomen ely-

keskus, Varsinais-Suomen liitto, Satakuntaliitto, 

Pyhäjärvi-Instituutti, Rauman Vesi, Eura, Köyliö ja 

Kokemäki. Pumppaus- ja tutkimustulokset ovat 

olleet lupaavia. Selvitystyö jatkuu vuonna 2015. 
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