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HYVÄT LAPINKYLÄN VESIOSUUSKUNNAN JÄSENET  

 
1. Lapinkylän vesiosuuskunnan varsinainen kokous 26.4.2017 

 

Oheisena on kutsu Lapinkylän vesiosuuskunnan varsinaiseen kokoukseen, joka pidetään 26.4.2017 klo 18.00 

Oitmäen koululla. Toivotan kaikki jäsenet tervetulleiksi. 

 

2. Lapvokin vesimaksut vuonna 2017 

 

Kirkkonummen kunta on päättänyt vesimaksujen korotukseta vuoden 2017 alusta 0,05€/m3. 

Lapvokin hallitus on päättänyt suorittaa vastaava korotus vesitaksoihin. Uudet hinnat ovat: 

 Vesimaksu (2,00 €/m3) 2,48€/m3 ALV 24% 

 Jätevesimaksu (1,90€/m3) 2,36€/m3 LV24%  

 Perusmaksu (204€ /vuosi) 252,96€ ALV 24%  

  

3. Lapinkylän vesiosuuskunnan talousveden mittareiden lukeminen  
 

Vesimittareiden lukeminen on muodostunut rutiiniksi, joka useimmat jäsenet hoitavat sovitun aikajakson 

mukaiseti. Osalla kiinteistöistä mittarilukeman ilmoittaminen on ajoittain unohtunut. Olemme sopineet 

kirjanpitäjämme kanssa, että laskutus tapahtuu viimeistään viisi päivää mittarilukukuukauden päättymisen 

jälkeen. Mikäli kulutuspisteen mittarilukema ei ole ilmoitettu joutuu kirjanpitäjämme laskuttamaan 

kiinteistön arviokulutuksen mukaisesti, joka on 200 litraa/henki /päivä. Arviokulutus on yleensä korkeampi 

kun todellinen kulutus, joten kaikkien etu on ilmoittaa mittarilukema sovittuna aikana, jolloin laskutus vastaa 

todellista kulutusta. Toistan tässä päivitetyt mittarilukeman ilmoittamisohjeet:  

Lapvok laskuttaa vesi- ja viemärimaksut neljännesvuosittain huhti-, heinä-, loka- ja tammikuussa. Lapvokin 

jäseniä pyydetään tästä syystä ilmoittamaan vesimittarilukeman 20-30.3/ 20-30.6/20-30.9 ja 20-30.12 

välisenä aikana osoitteella http://ilmoitus.lapvok.fi. tai Lapvokin kotisivun kautta. Kirjautuminen tapahtuu 

jäsenen Lapvokiin rekisteröidyllä nimellä ja kiinteistökohtaisella ”koodilla”. 

 

Vesimittarin lukeman voi myös ilmoittaa postitse Lapvokin laskuttajalle: 
Azets Insight Oy 

Anton Sjöholmin huomioon 
Raaseporintie 9, talo 4,  

P.O 99,  

10601 Tammisaari 

 

Lapvokin kirjanpitäjän nimi ja osoite ovat muuttuneet, mutta asiat hoitavat samat henkilöt kun ennen Visma 

yhtiön nimenmuutosta.   

  

4. Huomautus maksamattomista laskuista   

       

Lapvokin jäsenet ovat pääsääntöisesti hoitaneet vesilaskujen maksut ajallaan. Siltä osin kuin maksuja ei 

suoriteta määräaikaan mennessä on Lapvok ottanut käyttöön  muistutuskäytännön, jonka seurauksena 

jäsenelle lähetetään sähköposti tai huomautuskirje myöhästyneestä vesilaskun maksusta, kehoituksella 

suorittaa maksu viipymättä. 

   

5. Vältä tukokset viemäriverkostossa 

 

Yli kahden vuoden kokemuksen perusteella Lapvokin vesihuoltoverkko on toiminut kuten suunniteltu ja 

pääosin ilman häiriöitä. Kiinteistöpumppaamot ovat varustettu pumpuilla, joissa on erittäin tehokas 

repijätoiminto. Pumpun repijä vamistaa, että jätevesiverkkoon normaalisti kuuluva aines liikkuu 

paineverkostossa joutuisasti, eikä aiheuta tukkeutumia.  Jos verkoon (esim. WC pöntön kautta) joutuu 

aineita, jotka eivät sinne kuulu voivat ne rikkoa repijän tai tukkeuttaa kiinteistöpumppaamon tai verkon. 

Pumpun korjaus tai tukkeutuman avaaminen voi muodostua kalliiksi ja on aiheuttajan kustannettava. 

http://ilmoitus.lapvok.fi/
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Oheisena on alkuvuonna julkaistu selkeä yhteenveto, joka esittää mm. mitä aineita ei tule laittaa 

viemäriverkostoon. Ohjeen noudattaminen on hyvä tapa välttää viemäriverkoston tukkeutuminen.    

 

Kevätterveisin  

LAPINKYLÄN VESIOSUUSKUNTA – LAPPBÖLE VATTENANDELSLAG 

  

Hallituksen puolesta  

Kaj-Erik Montén  

Hallituksen puheenjohtaja 

 

Liitteet:  Kutsu varsinaiseen kokoukseen  

Ohje - Vältä tukokset 

Lasku  


