Puhtaan
veden puolesta

Nettisivuiltamme löydät paljon hyödyllistä tietoa
muun muassa vedenkäytöstä, verkostoon
liittymisestä ja veden säästämisestä.
Käy tutustumassa!
www.keuruuvesi.fi

Puhdasta vettä keuruulaisille
Keuruun Vesi on vuonna 1997 perustettu liikelaitos, jonka omistaa Keuruun kaupunki. Organisaatiossamme
työskentelee kahdeksan henkilöä. Toimitamme talousvettä noin 9 500 asukkaalle pääasiassa Keuruun ja
Haapamäen taajamiin ja vastaamme niiden sekä Multian kunnan jätevesien käsittelystä.

Vastuullamme ovat
»

Talousveden hankinta, laaduntarkkailu ja
valvonta

»

Jätevesien viemäröinti ja puhdistus

»

Verkostoomme liitettävien kiinteistöjen
vesi- ja viemärilaitteiden asennustarkastukset

»

Vesilaitoksen kehittäminen, toimintakunnon
ylläpito ja uuden verkoston rakentaminen

www.keuruuvesi.fi

Modernia jätevedenpuhdistusta
Jätevedenpuhdistamomme sijaitsee Jaakonsuolla,

ja sinne ohjataan Keuruun ja Haapamäen taajamien,
viemäröityjen haja-asutusalueiden sekä Multian

kunnan jätevedet. Puhdistamolla käsitellään noin

miljoona kuutiota jätevettä vuodessa eli noin 2 760

kuutiota vuorokaudessa. Puhdistetun jäteveden laatua valvotaan sekä puhdistamolla että purkuvesistössä tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Puhdistamo saneerattiin kokonaisuudessaan vuonna
2020 uusimpien ympäristövaatimusten (2017)

mukaisesti. Modernisointi paransi energiataloutta,

puhdistamon toimitusvarmuutta ja puhdistustulosta.

Kyseessä oli lähes seitsemän miljoonan euron investointi ja samalla tärkeä teko ympäristön kannalta.
Jätevesien käsittelyn parantaminen pienentää

entisestään niiden vaikutuksia Keurusselässä, jonne
puhdistetut jätevedet ohjataan.

Korkealaatuista pohjavettä
Keuruun talousvesi on sataprosenttisesti pohjavettä,

Valvomme veden laatua huolellisesti tarkan,

Kalettomalta ja Haapamäeltä. Vesi alueella on peh-

mukaan. Tutkittavia vesinäytteitä otetaan raaka-

jota saadaan kolmesta ottamosta Alalammelta,

meää tai erittäin pehmeää (kovuus 2–3 °dH), joten

esimerkiksi astian- ja pyykinpesukoneissa ei tarvita

pehmennysaineita ja pesuaineitakin voidaan käyttää
minimimääriä.

Pehmeän talousveden ansiosta
astian- ja pyykinpesukoneisiin riittää
minimimäärä pesuainetta.

www.keuruuvesi.fi

kaupungin terveysvalvonnan hyväksymän ohjelman
vedestä, vedenottamolta verkostoon pumpattavasta
vedestä sekä useista verkoston pisteistä. Vettä

tutkitaan sekä omavalvontana että ulkopuolisissa
laboratorioissa.

Suunnitelmallista saneerausta
Pidämme hyvää huolta verkostostamme ja saneeraamme sekä vesi- että viemäriputkia jatkuvasti ja
suunnitelmallisesti koko Keuruun alueella. Verkosto

on erinomaisessa kunnossa, eikä korjausvelkaa ole
käytännössä lainkaan. Lähes koko verkostoon

on jo uusittu muoviputket rauta- ja betoniputkien

tilalle. Teemme saneerauksia osittain omin voimin,
mutta käytämme apuna paljon myös paikallisia
urakoitsijoita.

Verkoston saneerausohjelma päivitetään vuosittain.
Valitsemme saneerattavat alueet muun muassa

vuotovesiselvitysten, runkoviemäreiden kuvausten

sekä verkoston kuntoa koskevan kokemusperäisen
tiedon perusteella. Alueiden valinnassa tehdään

yhteistyötä myös kaupungin kunnallistekniikan yksi-

kön kanssa, sillä verkostosaneeraukset on järkevintä

toteuttaa katutöiden yhteydessä. Kiireellisiä korjauksia
toteutetaan myös saneerausohjelman ulkopuolelta.

Verkostossamme on yhteensä
noin 2 500 vesimittaria.

Etäluettava vesimittari
on nykyaikaa
Lähes kaikilla asiakkaillamme on käytössä etä-

luettava vesimittari. Ultraäänellä toimivat mittarit

Mikä ihmeen perusmaksu?

kiinteistössä, eikä asiakkaiden tarvitse myöskään

Vesilaitoksen perusmaksu on kiinteistön
todellisesta vedenkulutuksesta riippumaton
maksu, joka määräytyy kiinteistötyypin,
kerrosalaluokan ja kiinteistön käyttämien
palvelujen mukaan. Sillä rahoitetaan vesihuollon verkostojen ja laitosten ylläpitoa
ja hallinnointia, joita on tehtävä asiakkaiden
vedenkulutuksesta riippumatta. Myös esimerkiksi vesimittareiden vaihdon maksuttomuus
katetaan perusmaksulla. Perusmaksun avulla
voidaan taata, että vesi- ja viemäriverkosto
toimivat jatkossakin häiriöttä ja vesi on
laadukasta.

voidaan lukea langattomasti ilman käyntiä
lähettää lukemia meille.

Vuoden 2023 aikana otamme käyttöön radiotaajuusverkon, jonka avulla mittareiden luku ja

laskutus voidaan tehdä kuukausittain nykyisen
kolmen kuukauden välin sijaan. Radiotaajuus-

verkko helpottaa myös mahdollisten maanalaisten
vuotojen paikallistamista ja nopeaa korjaamista.

www.keuruuvesi.fi

Keuruun vesi lukuina
Laskutettu talousvesi

391 842 m3

Käsitelty jätevesimäärä

880 454 m3

Liittyneitä kiinteistöjä

2 500

Vesijohtoverkosto

219 km

Viemäriverkosto

226 km

Liikevaihto

2,2 milj. €

Vakituisia työntekijöitä

8 hlöä

21,2 %

Veden hinnan muodostuminen 2021

17,2 %

35,4 %

19,7 %

3,2 %

l
l
l
l
l
l
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Aineet ja tarvikkeet ..............21,2 %
Palvelujen osto ....................... 17,2 %
Henkilöstökulut ....................... 19,7 %
Poistot ......................................... 35,4 %
Muut kulut ................................... 3,2 %
Korot ................................................ 0,0 %
Tuloutus kaupungille ........... 3,3 %

3,3 %

Täyden palvelun
LVISK-talo

Kaikki palvelut samasta liikkeestä!
• lämpö-, vesijohto- ja ilmastointityöt
• sähkötyöt
• ilmalämpöpumput ja
ilma-vesilämpöpumput
• maalämpö
• talotekniikan automaatiotyöt

Hallitie 3, Haapamäki • Aki Mäenpää 044 522 0688 • asiakaspalvelu@vesijohtoliikejauni.fi

• www.jssuomi.fi

Keuruun Vesi
Multiantie 5, 42700 Keuruu
040 640 4691 (vaihde)
vesilaitos@keuruu.fi
Toimistomme on avoinna
ma–pe klo 9–12 ja 13–15.
www.keuruuvesi.fi

Vikailmoitukset 24h

(vain kiireellisissä asioissa)

040 567 6868

KMPS

Maansiirtotyöt

Jätevesijärjestelmät

– PAIKKAKUNTALAINEN OSAAJA –

Keuruun Maanrakennus ja
Putkistosaneeraus Oy

Salaojitukset

Pohjarakentaminen

Piha-alueet

Maanrakennusta sekä vesi- ja viemärijohtojen saneerausta
sekä uudisrakentamista ammattitaidolla
Toteutamme monipuolisesti maanrakennustöitä.
Moderni kalustomme soveltuu niin pieniin pihoihin,
ahtaisiin katuväleihin, kuin laajoihin linjanvetoihin.

Suunnittelemme ja toteutamme
jätevesiasetuksen mukaiset työt,
sekä talon salaojitukset.

Kunnallistekniikka

Olemme
suorittaneet
Keuruun Veden
saneeraustöitä
vuodesta 2012.

Soita ja kysy, suunnitellaan ja toteutetaan Keijo Mäkelä | 0400 641 367 | keijo.makela@kmps.fi | kmps.fi

