
10  Pisara  2015 Pisara  2015  11

Näin luet laskua
Tuusulan Veden asiakkaat saavat vuosittain neljä vesilaskua. 
Tasauslasku lähetetään vesimittarinlukeman ilmoittamisen jälkeen. 
Ohessa on ohjeet tasauslaskelman lukemiseen.

V esilaskujen luettavuutta on pyritty 

parantamaan, mutta edelleenkin 

se saattaa herättää kysymyksiä. 

Tämä johtuu siitä, että lasku koos-

tuu monesta eri osasta: perusmaksusta, ar-

violaskusta, vesimaksusta, jätevesimaksusta, 

tasauslaskusta sekä mahdollisesta hinnanko-

rotuksesta.

– Yleensä puheluita tulee kymmeniä päi-

vässä, kun laskut ovat lähteneet asiakkaille, 

kertoo puheluihin vastaava toimistosihteeri 

Ulla Puranen.
– Jos lasku hämmästyttää, kannattaakin 

soittaa, jotta asia tulee selväksi. Käytännössä 

virheitä on tosi harvoin, mutta joskus voi olla 

kyse siitä, että asiakas on yksinkertaisesti lu-

kenut väärin vesimittarinsa lukeman. Niinkin 

on käynyt, että tavallista suuremman laskun 

syyksi on paljastunut asiakkaan vesilaitteissa 

oleva vuoto, Ulla Puranen kertoo.

Oikea lasku on molempien etu
Ulla Puranen korostaa, että oikea lasku on mo-

lempien etu. Jos laskussa on virhe, se tietenkin 

korjataan.

– Jos taas lasku on oikea ja summa poikkeaa 

edellisistä, voidaan ajoissa hakea asialle seli-

tys. Jos vuotoa ei ajoissa korjaa, turhaa laskua 

kertyy jatkuvasti. Asiakkaan tonttijohdot ja 

vesijärjestelmät ovat hänen vastuullaan, joten 

me joudumme luonnollisesti laskuttamaan toi-

mitetusta vedestä, jonka perusteena on myös 

jätevesimaksu.

– Tämän vuoksi kannattaa toimia heti, jos 

epäilykset heräävät.

Viime vuosina mittarilukemien ilmoituk-

set ovat siirtyneen Tuusulan Veden verkko- 

palveluun, KulutusWebiin. Sinne voi kulutus-

lukemat ilmoittaa 24/7 ja myös useammin  

kuin kerran vuodessa.

– Jokaisessa laskussa on aina myös arvioon 

perustuvaa laskutusta, mutta näin toimimalla 

omaa laskuaan voi pitää paremmin reaali- 

ajassa ja välttyä yllätyksiltä.

Verkkopalvelun käyttäjien ei kuitenkaan 

pidä ihmetellä, että myös he saavat mittarin- 

lukemakaavakkeen ja ilmoituspyynnön. Jär- 

jestelmä ei voi poistaa Webin käyttäjiä listal-

ta, vaan pyyntö lähtee kaikille, Ulla Puranen 

selittää

Älä kasvata muiden laskua
Tiukat taloudelliset ajat ikävä kyllä näkyvät 

myös Tuusulan Veden laskujen maksuliiken-

teessä. Asiakkaat maksavat myöhässä tai  

jättävät jopa kokonaan maksamatta, jolloin 

laskut siirtyvät perintään. Aikaa myöden 

nämä koituvat muiden asiakkaiden makset-

taviksi, koska maksamattomat laskut jäävät 

Tuusulan Veden tappioiksi, muistuttaa  

liikelaitoksen johtaja Jukka Sahlakari.

Jos laskun maksamisessa on ongelmia,  

asiasta kannattaa neuvotella. Anteeksi niitä 

ei tietenkään voi saada, mutta maksuohjel-

masta on mahdollisuus sopia. Silloin välttyy 

myös veden toimituksen katkaisemiselta. ■

Laskun  
selitykset:
1. Inforuutu, josta saat tunnukset myös KulutusWebiin.  

Tarvittavat tunnukset ovat kulutuspiste ja mittarinumero.

2. Veden ja jäteveden perusmaksut yhteensä.

3. Edellinen ilmoitettu mittarilukema.

4. Vähennetyt arviolla laskutetut eurot.

5. Viimeisin ilmoitettu mittarilukema.

6. Taksamuutoksesta johtuva uusi kuutiohinta.

7. Arviolukema laskutuskauden lopussa.

8. Informatiivisia tietoja. Maksumuistutuksen lähettämisen  

ja perinnän on Tuusulan kunta ulkoistanut Trust Kapital  

Group Oy:lle, joka laskuttaa viivästyskulut.

9. Arvonlisävero.

10. Loppusumma.

A. Perusmaksut kolmen  
kuukauden laskutusjaksolle.

B. Tasausmaksurivi.
Tasausmaksurivillä on sekä edellinen ilmoitettu mittarilukema 

(1098) ja sen luentapäivämäärä että uusin ilmoitettu lukema (1232) 

ja sen luentapäivämäärä. Arviolaskutetuilla laskutettu (101) tar-

koittaa vesikuutioita, jotka on laskutettu edellä mainittujen luen-

tapäivämäärien välillä. Kuutiot ovat ko. aikavälin arviolaskuissa 

olevien kuutioiden yhteenlaskettu määrä. Arviolla laskutetut kuu-

tiot vähennetään ja tasaus tehdään edellisestä 17.8.2014 ilmoite-

tusta päivämäärästä alkaen. Taksamuutoksesta 1.3.2015 johtuen 

veden ja jäteveden kulutus on jaettu kahdelle riville uuden ja van-

han kuutiohinnan mukaisesti.

C. Tasauksesta päivitettyyn vuosi- 
kulutusarvioon perustuvia maksuja 
uudesta lukemapäivämäärästä  
laskutuskauden loppuun.

Jokaisessa laskussa on aina myös arvioon 
perustuvaa laskutusta, mutta ilmoittamalla 
kulutuslukemat säännöllisesti voi omaa laskuaan 
pitää paremmin reaaliajassa ja välttyä yllätyksiltä.
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