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Maksut 1.1.2022 alkaen

Vesihuoltolaitoksen maksut ovat pysyneet
ennallaan 6 vuoden ajan. Tekninen valiokunta on päättänyt korottaa veden käyttömaksua 9 % ja perusmaksuja 10 %. Myös palvelumaksut nousevat 10 %.
Uusi vesimaksu on 1,93 €/m3 ja esim. omakotikiinteistön perusmaksu (vesi + viemäri) on
53,28 €/v. Perusmaksu määräytyy kiinteistön
vesimittarin koon mukaan.
Vesihuoltolaitoksen tulos on ollut parina edellisenä tilikautena tappiollinen, joten korotukset ovat välttämättömiä; laitoksen tuloilla tulee kattaa kustannukset. Tuleviin verkostosaneerauksiin pitää myös varautua.
Jäteveden käyttömaksu ja liittymismaksun
yksikköhinta pysyvät ennallaan.
Liittymismaksun määräytymisperusteita on
päivitetty. Esim. kylmien katosten kerrosalaa
ei huomioida liittymismaksun suuruutta määritettäessä.
Kaikki maksut löytyvät hinnasto -liitteestä.

Sopimusehdot ja yleiset
toimitusehdot

Vesihuoltolaitoksen sopimusehdot ja yleiset
toimitusehdot on päivitetty vastaamaan vesihuoltolainsäädännön sekä maankäyttö- ja
rakennuslain muutoksia. Malleihin on tehty
myös käytännön tarpeista johtuvia tarkistuksia. Mallit on laadittu yhteistyössä Vesilaitosyhdistyksen, Kuntaliiton ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa ja niihin on tehty laitoskohtaiset muutokset.

Uutena ehtona mainittakoon esim. hinnanalennus vesihuollon yli 12 tunnin yhtäjaksoisissa keskeytyksissä.
1.1.2022 voimaan tulevat ehdot korvaavat
vesihuoltolaitoksen aikaisemmat ehdot vuodelta 2002.
Uudet ehdot liitteenä.

Vesi tulee ….

Vesihuoltolaitoksella on kuusi omaa vedenottamoa, joista pumpataan pohjavettä. Kolmella ottamolla on vedenkäsittelylaitteistot
mm. fluoridin poistoa varten. Lisäksi Euran
kunnalta ostetaan talousvettä, joka johdetaan Hinnerjoelta Laitilaan v. 2018 valmistunutta yhdysvesijohtoa pitkin. Vuonna 2020
päivittäinen verkostoveden tarve oli n. 1440
m3 päivässä.
Verkostoveden laatua tarkkaillaan hyväksytyn valvontatutkimusohjelman mukaisesti.
Näytteitä otetaan joka toinen kuukausi sekä
pysyvistä että vaihtuvista näytteenottopisteistä. Verkostovesi on laadukasta.
Uusimmat verkostovesinäytetulokset ja lausunnot ovat aina nähtävillä www-sivuilla sekä
vesihuoltolaitoksen ilmoitustaululla kaupungintalolla.
Vedenottamot, paineenkorotusasemat ja
vesiverkosto (167 km) venttiileineen vaativat
päivittäisiä hoitotoimia ja säätöjä hälytysjärjestelmistä huolimatta. Verkoston ja venttiilien saneeraustarve on suuri; vanhimmat putket ovat jo 50 vuotta vanhoja.

… ja vesi menee

Tulossa lähiaikoina

Jätevedet johdetaan käsiteltäväksi siirtoviemäriä pitkin Uuteenkaupunkiin, VakkaSuomen Veden jätevedenpuhdistamolle.
Vesihuoltolaitoksen vastuulla on viemäriverkoston (106 km) ja jätevesipumppaamoiden
(35 kpl) kunnossapito ja huolto.

Vesihuoltolaitos on mukana etäluettavien
mittarien pilottihankkeessa. Muutama vesimittari on jo asennettu testausta varten. Lähivuosina suurin osa mittareista tullaan vaihtamaan etäluettaviin mittareihin. Asiakas
saa aina tasauslaskun ja vesihuoltolaitos
pystyy seuraamaan tarkemmin eri alueiden
vedenkäyttöä ja mm. poikkeuksellisia kulutuksia.

Jätevesien mukana käsittelyyn menee tarpeettomasti myös suuri määrä sadevesiä,
joita on pyritty vuotovesisaneerauksin saamaan kuriin.
Teollisuuslaitosten kanssa on meneillään teollisuusjätevesisopimusten laadinta ja päivitys.

Yhtiöittämisestä luovuttu

Vesihuoltolaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi on luovuttu ja laitos jatkaa taseyksikkönä. Yhtiöittämistä ja muita hallintomalleja
selviteltiin osana kaupungin tasapainottamisohjelmaa. Nykyisellä mallilla kyetään tarjoamaan kuluttajille edullisempia maksuja.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen päivitystyö on meneillään ja toiminta-alueet ovat
tulossa nähtäville. Vedenjakelulla ja viemäröinnillä on omat toiminta-alueensa. Alueen
kiinteistöillä on oikeus ja velvollisuus liittyä vesihuoltolaitoksen verkostoihin.
Vedenhankintayhteistyötä organisoi Kuninkaan Männyn Vesi Oy, jossa Laitila on osakkaana yhdessä Rauman, Euran ja Kokemäen Vesi Oy:n kanssa. Pohjavesihankkeen
vedenottolupa saataneen lähivuosina. Siihen saakka vettä ostetaan Euran kunnalta.

Vinkkejä
Vesihuoltopäällikkö
Ilmoita vesimittarilukemasi KulutusWeb –palvelussa ja seuraa samalla omaa kulutustasi
Tällä hetkellä vesihuoltolaitos toimii vajaalla
miehityksellä; vesihuoltopäällikköä ollaan
valitsemassa entisen työpäällikön irtisanouduttua kesällä.
Työpäällikön tehtäväkuva on ollut laaja, joten vesihuolto päätettiin erottaa muusta
kunnallistekniikasta ja perustaa vesihuoltopäällikön virka. Näin saadaan lisää resursseja vesihuollon kehittämistyöhön.
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