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Puhtaat vedet ovat itsestäänselvyys 

meille suomalaisille. Näin ei kuitenkaan 

ole ollut aina. Käytännön vesiensuoje-

lutoimiin Hämeenlinnassakin ryhdyttiin 

vasta 50 vuotta sitten, jolloin kaupun-

gissa aloitettiin jätevesien puhdistami-

nen ja Paroisten puhdistamo käynnisti 

toimintansa. Sitä ennen kaupunkialueen 

jätevedet johdettiin puhdistamattomina 

Vanajaveteen. Lähes 30 000 asukkaan 

ja paikallisen teollisuuden jatkuva jäte-

vesikuormitus näkyi – ja varmasti myös 

haisi – Vanajaveden rannoilla. Mikä oli-

sikaan ollut Vanajaveden rantoja kiertä-

vän rantareitin suosio silloin?

Hämeenlinna oli kokoistensa kau-

punkien luokassa ensimmäisten joukos-

sa jätevesien puhdistuksessa Suomessa. 

Seuraavan kymmenen vuoden kuluessa 

maahamme rakennettiin satoja jäteve-

denpuhdistamoita yhdyskuntiin ja teol-

lisuuslaitoksille. Samassa yhteydessä 

laajennettiin viemäröintiä, mikä mah-

dollisti tehokkaan jätevesien puhdistuk-

sen yhä useammalle kiinteistölle. Vuo-

sien myötä myös puhdistusvaatimukset 

ovat kiristyneet. Suomessa jäteveden-

puhdistuksen keskimääräinen taso on 

nykyisin maailman huippua. 

HS-Vedessä pitkäjänteinen työ jäte-

vesien puhdistuksessa jatkuu. Puhdis-

tamoiden toiminta on jo nyt korkealla 

Jukka Meriluoto, toimitusjohtaja

tasolla, mutta lisäpanostuksiakin tule-

vaisuudessa tehdään. Keskeiseen ase-

maan hyvien tulosten aikaansaamiseksi 

on nousemassa vuotovesien vähentämi-

nen jätevesiviemäreissä. Viemäriin jou-

tuvat sade- ja sulamisvedet aiheuttavat 

virtaamapiikkejä, jotka heikentävät puh-

distustulosta ja lisäävät riskejä jätevesi-

pumppaamoiden ylivuodoille. Ratkaisu 

on kaksiosainen; HS-Vesi pyrkii keskit-

tämään jätevesiviemäreiden saneeraus-

toimenpiteitä vuotavuuden kannalta 

ongelmallisempiin kohtiin, mutta myös 

kiinteistön omistajien toimenpiteitä tar-

vitaan. Jätevesiviemäreihin johdetaan 

kiinteistöiltä edelleen sade- ja sulamis-

vesiä eli hulevesiä, vaikka kiinteistöllä 

olisi mahdollisuus liittyä erilliseen hule-

vesiviemäriin. Tulevina vuosina HS-Vesi 

tuleekin kiinnittämään erityistä huomio-

ta siihen, että myös kiinteistöjen hule-

vesien johtamista jätevesiviemäreihin 

vähennetään.  

Yhdyskuntien jätevesienpuhdistus 

on ollut, ja on yhä, niiden merkittävin 

ympäristöteko. Se osaltaan turvaa puh-

taiden vesien säilymisen tuleville suku-

polville. 

Mukavaa syksyä kaikille Vesimittarin lu-

kijoille!

Ympäristötekoja yli 50 vuotta!

KÄYTTÖVEDEN TYYPILLISIÄ OMINAISUUKSIA

 AKAA HATTULA HAUHO HÄMEENLINNA KALVOLA LAMMI-TUULOS RENKO

Kovuus pehmeä pehmeä pehmeä pehmeä pehmeä erittäin pehmeä/ erittäin pehmeä/
      pehmeä pehmeä

mmol/l 0.8 – 1.0 0.7 – 0.9 0.7 – 0.9 0.7 – 1.0 0.8 –1.0 0.3 – 0.7 0.3 – 0.6

ºdH 5.0 – 5.6 3.9 – 5.0 3.9 – 5.0 4.0 – 5.6 5.0 – 5.7 1.7 – 4.0 1.7 – 3.3

       pH 7.6 – 7.9 7.4 – 7.9 7.1 – 7.7 7.7 – 7.9 7.7 – 7.9 7.8 – 8.8 6.5 – 8.1

Rauta µg/l 20 – 120 20 – 170 <10 – 20 <10 – 140 <10 – 40 <10 – 200 <10 – 20

Mangaani µg/l 1 – 30 <1 – 20 <1 – 5 <1 – 30 <1 – 2 <1 – 3 <1 – 10
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– Pitää olla hyvä tarina kerrottavaksi. 

Perustajista osa on ilmailuharrastajia ja 

lentokoneteema löytyi sitä kautta. Pin up 

-kuvat ja posterit nivoutuvat tähän hyvin. 

– Nimi Hopping Brewsters on ni-

mileikki; se viittaa tyylilajista toiseen 

hyppivään oluenpanijaan ja samalla il-

mailuhistoriaan, sillä Brewster oli lento-

kone, jota suomalaiset käyttivät toisessa 

maailmansodassa, kertoo Kyllönen, joka 

on ammatiltaan historioitsija.

– Hop, joka tarkoittaa myös huma-

laa, viittaa myös siihen, että tykkäämme 

leikkiä eri humalalajikkeilla. Meiltä löy-

tyvät nyt kovaa valuuttaa olevat IPAt ja 

APAt, mutta myös muun tyylisiä oluita, 

kuten stoutia sekä aleja eli pintahiiva-

oluita. Teemme myös perinne- ja mui-

naisoluita. Hyvä olut kuuluu mielestäm-

me kaikille, Kyllönen julistaa.

– Humalalajikkeita on toistasataa ja 

jokainen kokki tekee omanlaisensa kei-

toksen, Kyllönen sanoo.

Tietyt keihäänkärjet kuuluvat Hop-

ping Brewstersin valikoimaan vakitui-

sesti, mutta koko ajan on kehitettävä 

myös uusia tuotteita. 

Nuori panimo hyppäsi suoraan alan 

kärkeen elokuussa, kun sen maataiste-

lukoneen mukaan nimetty Warthog IPA 

valittiin Suomen parhaaksi olueksi vaa-

leiden ja keskitummien alejen sarjassa. 

Vauhti on nyt muutenkin kovaa, sillä 

Hopping Brewsters on solminut sopi-

muksen jakelusta SOK:n kanssa ja War-

thog IPA löytyy jatkossa Alkon tilausva-

likoimasta. 

Jenkkibrändiä Suomesta
Voitokas panimo tähtää myös maail-

malle. Vientiä Eurooppaan ollaan aloit-

tamassa tänä vuonna. Tarkasti mietitty 

kansainvälinen brändi on kilpailuetu; 

jenkkileimalla höystetty nostalginen 

imago uponnee muualla Euroopassakin 

hyvin. 

Käsityöläispanimo Hopping 

Brewstersin pääkeittäjä Kimmo 

Kyllönen näkee suomalaisen 

tasalaatuisen veden pienpani-

moiden kansainvälisenä valttina kovassa 

kilpailussa. Neutraali ja puhtaan makui-

nen vesi on paras raaka-aine oluelle.

– Vedestämme pitäisi kertoa maail-

malle enemmän. Eräästä olutmainokses-

ta tuttu ”tunturipurojen raikkaus” on oi-

keasti meillä saatavilla, Kyllönen sanoo. 

Toijalaan vastikään muuttaneessa Hop-

ping Brewstersissa vettä kuluu runsaasti. 

Uusien tilojen tuotantokapasiteetti on yli 

400 000 litraa. Yhteen keitokseen pesui-

neen käytetään noin kuution verran vettä. 

Warthogin takapotku toimii
Suomessa on meneillään pienpanimoi-

den buumi. Vuonna 2014 perustettu 

Hopping Brewsters pyrkii erottumaan 

muista laadulla ja omintakeisilla tuot-

teillaan. Oluen maku on veden, hiivan, 

humalan ja maltaiden sopupeliä, jonka 

onnistuminen vaatii kokemusta ja tark-

kaa tietoa raaka-aineista. 

TEKSTI JENNI MANNINEN  KUVAT PAULI HAANPÄÄ

NEUTRAALI JA PUHTAAN
MAKUINEN VESI ON PARAS

RAAKA-AINE OLUELLE

AKAAN VESISTÄ

Suomen parasta
Kimmo Kyllösen lempiolut vaihtelee tilanteen 
mukaan. 
– Vettä juon kuplilla tai ilman. Kotoa löytyy 
sellainen hiilihapotin, hän kertoo. 
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Vielä 1960-luvun alussa Vana-

javesi oli erittäin likainen. 

Kun jätevesien puhdistusta 

alettiin suunnitella, kaavail-

tiin puhdistamon paikaksi Kaupungin-

puiston eteläpäätä, Linnan kasarmin ja 

puiston väliä, jossa sijaitsee nykyisin 

pääjätevesipumppaamo. Suunnitelma 

ehti jo toteutusvaiheeseenkin. Puinen 

purkuputki ulottui lähes keskelle Vana-

javeden uomaa.

50 vuotta

Uudet ajatukset siirsivät puhdista-

mon paikan maaseudulle, Vanajaveden 

alajuoksulle Paroisille. Jätevedenpuh-

distamon rakennustyöt alkoivat 1964 ja 

laitos otettiin käyttöön 1966. 

Puhdistamo oli pieni, mutta täy-

dellinen aktiivilietelaitos, vielä ilman 

fosforin kemiallista poistoa. Syntynyttä 

puhdistamolietettä kuivattiin tyhjiökui-

vauksella. Vain kaupungin keskustan 

jätevedet pumpattiin Paroisille, muuten 

vesiä tuli vain viettoputkia pitkin. 

Kaupunki laajeni ja ennusteet kai-

kelle kasvulle, myös jäteveden mää-

rälle, olivat suuret. Tarvittiin puhdista-

mon laajennusosa. Sen rakennustyöt 

aloitettiin 1972 ja laajennus valmistui 

1974. Samalla myös Hattulan kunnan 

viemäriverkon vedet johdettiin Paroi-

sille puhdistukseen. Puhdistamo toimi 

edelleen biologisena aktiivilietelaitokse-

na, ja fosforin poistaminen kemiallisesti 

alkoi. Myös lietteen käsittely saneerattiin 

ja kuivaustapa muutettiin. Puhdistamol-

ta vaadittiin lupaehdoissa orgaanisen 

kuorman ja fosforin poistoa.

Vesistö toipuu
Jätevesien johtaminen puhdistamolle 

alkoi toden teolla 1970-luvulla, viemä-

reitä ja jätevesipumppaamoita rakennet-

tiin eri kaupunginosiin. Myös Vanajavesi 

alkoi hitaasti puhdistua ja uimakiellot 

harventuivat. 

Prosessin automatisoinnin ensiaske-

leet otettiin 1970-luvun lopulla. Puhdis-

tusvaatimuksiin tuli mukaan typen käsit-

tely 1980-luvulla, sillä Paroisille annettiin  

vuonna 1986 vaatimus ammonium-

typen hapettamisesta. Luvan mukaan 

ammoniumtypen hapetus eli nitrifi kaatio 

oli aloitettava 1991 alusta. Kokonaisty-

penpoistoa ei vielä edellytetty. Nitrifi kaa-

tion toteutus puhdistamolla suunniteltiin 

pitkästä koejaksosta saatujen tulosten 

perusteella omaksi biologiseksi vaiheek-

seen silloisen prosessin perään. 

TEKSTI TAPANI SULIN JA JUKKA MERILUOTO  KUVAT JANNE LEHTINEN, HS-VEDEN ARKISTO, KVVY

PUHDISTETTUA JÄTEVETTÄ

Hämeenlinnan Paroisten jätevedenpuhdistamon viiteenkymmeneen toimintavuoteen liittyy mo-
nenlaista vaihetta. Nykyisten lupaehtojen päivitystyö on käynnissä ja se tulee määrittelemään tu-
levaisuuden laajentamistarpeet. 

Paroisten jäteveden puhdistamo 
aloittaa toimintansa.

Paroisten puhdistamon ensim-
mäinen laajennus. Hattulan 
jätevedet ohjataan Paroisille.

Artikkelin kirjoittaja Tapani 
Sulin aloittaa jätevesi-
laitoksen vastaavana.

Lietteen mädättämö 
otetaan käyttöön.

Typenpoiston mahdollistava 
nitrifi kaatiovaihe valmistui

1960 1970 1980 1990

66 74 83 88

90
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Kuivatun lietteen loppusijoitusvaikeu-

det toivat puhdistamolle – yhdessä typen 

käsittelyn uusien vaatimusten kanssa – 

pitkän suunnittelu- ja rakennusvaiheen 

1980-luvun lopulta pitkälle 1990-luvulle.

Lietteen mädättämö rakennettiin 

käyttöönotettavaksi vuonna 1988. Sil-

loiset lietteiden hajuongelmat vähenivät 

ratkaisevasti, kuivatun lietteen määrä 

väheni ja hajuhaitat loppuivat lähes ko-

konaan. Lisäksi kaupungin kaukoläm-

pöverkkoon saatiin biokaasun poltosta 

lämpöenergiaa. Samalla lietteenkäsitte-

lyn mukana alkoi prosessiautomaatio, 

ja aluksi näppäimistö ja ruutu olivatkin 

moskavasaraan ja putkipihteihin verrat-

tuina vaikeita käyttää.

1990-luvun vaiheita
Koko 1990-luku oli erilaisten puhdistus-

prosessimuutosten ja kehitystyön aikaa. 

Laitoksen vanhin osa lähti puhdistamaan 

lietteenkäsittelystä palaavia vesijakeita, 

typenpoistokierto nosti typenpoiston 15 

%:sta 45 %:iin, välppäystä parannettiin 

ja mädättämöä korjattiin säiliön tyhjen-

nyksen yhteydessä vuonna 1993.

Lietteenkäsittelyyn tuli uudelleen 

ratkaiseva muutos, kun mädätetyn ja 

kuivatun lietteen kompostointi alkoi 

1995 rakennetulla kentällä. Puunkuoren 

ja lietteen kompostituote on sen jälkeen 

ollut maanviljelyskäyttöön ajoittain hy-

vinkin haluttua.

Prosessiautomaatio tuli käyttöön 

koko puhdistamon ohjaukseen 1990, ja 

ohjelmistot ja laitteet uusittiin samalla 

järjestelmällä vuonna 1999. Ympäristö-

kuntien jätevesiä alettiin johtaa Paroisil-

le Hattulasta jo vuonna 1974, Rengosta 

1994 ja Hauhon Eteläisten kylästä ja 

Tuuloksen kunnasta 1996. 

Yhtiön aika ja tulevaisuus
Vuosituhannen vaihteeseen saavuttaes-

sa Paroisten toiminta oli vakiintunut pit-

kälti nykyiseen muotoonsa. Puhdistamo 

siirtyi vuonna 2001 osaksi vesiyhtiötä ja 

vuonna 2005 puhdistamohenkilöstön 

vastuualue rajautui puhdistamotoimin-

nan ja jätevesipumppaamoiden ylläpi-

toon ja käyttöön. 

Vuonna 2005 annetussa uudessa 

ympäristöluvassa määriteltiin puhdis-

tetun jäteveden fosforille uudet entistä 

tiukemmat raja-arvot. Puhdistamolle 

rakennettiin vuonna 2009 erillinen jäl-

kikäsittely-yksikkö, jolla raja-arvot oli 

mahdollista saavuttaa. Lupa velvoitti 

myös kokonaistypenpoiston toteutta-

miseen. Lupavaatimus tuli voimaan 

vuoden 2011 alusta. Sen seurauksena 

prosessin sisäisiä kiertoja jouduttiin 

järjestelemään uudella tavalla ja lisää-

mään prosessin mahdollisuus annostella 

metanolia biologisen typenpoiston (de-

nitrifi kaatio) mahdollistamiseksi. HHIT= 

Hämeenlinna–Hattula–Iittala–Toija-

la-linjan suunnittelun yhteydessä tehtiin 

myös päätös Kalvolan jätevedenpuhdis-

tamon sulkemisesta. Sen seurauksena 

vuoden 2014 syksystä alkaen Kalvolan 

jätevesistä noin kolmasosa on johdettu 

Paroisille, loppuosa johdetaan yhtiön 

Akaan jätevedenpuhdistamolle.

Paroisten jätevedenpuhdistamon lu-

paehtojen päivityskierros on parhaillaan 

käynnissä, mikä määrittelee nykyisten 

prosessiyksiköiden laajentamistarpeen. 

Tässä vaiheessa on jo selvää, että puhdis-

tusprosessiin tullaan lisäämään uutena 

käsittelyvaiheena puhdistettujen jäteve-

sien hygienisointi. Samassa yhteydessä 

on tarkoitus uusia vanhentuvaa laitekan-

taa sekä jätevedenpuhdistuksessa että 

lietteenkäsittelyssä. Työ purkuvesistöjen 

hyväksi jatkuu myös tulevaisuudessa.

Jäteveden puhdistus on auttanut Vanajaveden vesistöä toipumaan fosforikuormituksesta. Hattulanselän 
havaintopaikassa otetuista näytteistä ilmenee, että fosforipitoisuuden vähenemisellä on ollut selvä re-
hevöitymistä pienentävä vaikutus 30 vuoden puhdistustyön tuloksena. Artikkelin kirjoittaja, HS-Vedellä 
pitkään työskennellyt Tapani Sulin (vas.) on nähnyt jäteveden puhdistamisen kehitysvaiheet läheltä. 
HS-Veden toimitusjohtaja Jukka Meriluoto iloitsee, että Hämeenlinnassa on tehty hyviä päätöksiä jäte-
vesien puhdistamiseksi jo 50 vuotta. 

Rengon jätevedet 
siirtoviemärillä 

Paroisille.

Kompostointi 
aloitetaan.

Tuuloksen ja
Hauhon Eteläisten 
jätevedet siirtoviemä- 
 rillä Paroisille.

Hämeenlinnan Seudun 
Vesi Oy (HS-Vesi) perustetaan.

Hauhon jätevedet 
siirtoviemärillä 

Paroisille.

Esikäsittelyn
saneeraus.

Fosforin poistuminen 
varmistetaan jälki-
käsittelyssä fl otaatiolla.

Osa Kalvolan vesistä
siirtoviemärillä Paroisille.

Puhdistamolle uusi 
ympäristölupa.

2000 2010 2020

95

94 96

01

05

07

09 16

14

Vanajaveden laatu

1970–1979

Keskimääräinen fosforipitoisuus (µg/l)

2010–2016

100 80 60 40 20

Tiedot: Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys 
(KVVY)
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TEKSTI JENNI MANNINEN  KUVA JANNE LEHTINEN

– Vaikka putkia ei tarvitsisi iän puo-

lesta uusia edes lähivuosina, niin sitä 

kannattaa harkita, jos kadunpään kai-

vanto on valmiiksi auki. Näin tontin put-

kityöt tulevat halvemmaksi, putkimesta-

rit muistuttavat.

Suurin putkien uusimisen aiheuttaja 

on ikä, jota ei aina tiedetä, sillä van-

hojen talojen piirustuksiin niitä ei ole 

piirretty. Merkkejä ongelmista ovat esi-

merkiksi tukokset, jotka voivat paljastaa 

sortuneen betoniviemäriputken. 

Tarkastuskierroksella kannattaa kat-

soa vesimittarille tulevan putken, vesi-

mittarin liittimien sekä venttiilien kunto. 

Kiinteistön viemärin kunnon voi tarkas-

taa helpoiten viemärin tarkastuskaivon 

kautta.

Tonttijohtojen käyttöikä on yleensä 

30–40 vuotta, kun viemäri on betonia 

ja vesijohto terästä. Muovisten tontti-

johtojen keston arvioidaan olevan noin 

40–50 vuotta. Lisätietoja tarkastamisesta 

saat osoitteesta www.hsvesi.fi .

Putkimestarit Karri Lehto (vas.), Jarno Hupa-
nen ja Eetu Mustonen suosittelevat tonttisanee-
rauksen teettämistä kunnallisteknisten töiden 
yhteydessä.

– Veden laadussa saatetaan huoma-

ta jotain outoa tai sitten jostain vuotaa. 

Joskus selvittelemme liitospisteitä metal-

lipaljastimen tai karttojen avulla, Musto-

nen kertoo. 

Putkimestarit korostavat, että yhtey-

denotoissa kannattaa olla ajoissa liik-

keellä. Ennakointi olisi tietenkin paras 

tapa toimia.

– Parempi soittaa ja selvittää asia kuin 

alkaa liian omatoimiseksi, Lehto korostaa.

Onko tonttisaneerauksen aika?

HS-Veden alueella on käynnissä useita 

verkostosaneerauksia. Tontin putkisa-

neeraus, joka on aina kiinteistön omis-

tajan vastuulla, kannattaa usein tehdä 

kunnallisteknisten töiden yhteydessä. 

Tonttijohtoja ovat runkojohdon ja kiin-

teistön väliset johto-osuudet.

YHTEYDENOTOISSA 
KANNATTAA OLLA AJOISSA 

LIIKKEELLÄ. 

H S-Veden putkimestarit Eetu 

Mustonen, Jarno Hupanen 

ja Karri Lehto saavat työ-

hönsä puhtia ongelmien 

ratkaisusta ja erilaisten ihmisten kohtaa-

misista. Kukaan heistä ei viihtyisi toimis-

tolla kaiken päivää. 

– Työn arvaamattomuus tekee siitä 

mielenkiintoista. Aamulla ei tiedä yh-

tään, mitä odottaa, Hupanen sanoo.

Mustonen vastaa Hämeenlinnan ja 

Hattulan vesijohtoverkostoista. Lehdon 

tonttia ovat puolestaan samojen aluei-

den viemäriverkostot. Hupanen hoitaa mo-

lemmat osa-alueet Akaassa ja Kalvolassa.     

– Puolet työajasta menee kunnos-

sapitotöihin ja toinen puoli uudisraken-

nusten ja saneerausten parissa, kuten 

urakoiden valmistelussa ja valvonnassa, 

Hupanen kertoo.

Kun asiakkaalla on putkien kanssa 

ongelmia, puhelu päätyy usein HS-Ve-

teen, vaikka ongelma olisikin tontin 

puolella.

ratkaisevat 
 pulmia
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Uusimmat tiedotteet sekä lisätietoja HS-Vedestä löydät 
yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.hsvesi.fi .

Veden ja jäteveden perusmaksut säilyvät 

ennallaan vuonna 2017. Veden ja jäte-

veden käyttömaksuihin tehdään yhden 

prosentin korotus. Veden käyttömaksu 

on ensi vuoden alusta alkaen 1,12 €/

m3 (1,39 €/m3, sis. alv:n) ja jäteveden 

käyttömaksu 1,87 €/m3 (2,32 €/m3, sis. 

alv:n).

VESIHUOLTOMAKSUIHIN MUUTOKSIA VUONNA 2017

Hintamme säilyvät korotusten jäl-

keenkin keskitasoa alhaisempina Vesi-

laitosyhdistyksen (VVY) valtakunnalli-

sessa hintavertailussa, jossa on laskettu 

laitoskohtainen arvonlisäveron sisältävä 

vertailuhinta huomioiden käyttö- ja pe-

rusmaksujen lisäksi liittymismaksun vai-

kutus asiakkaalta perittävään veden ja 

jäteveden hintaan.  Selvityksen mukaan 

vuonna 2016 keskimääräinen kustannus 

omakotitalossa on 5,68 €/m3 ja kerrosta-

lossa 4,66 €/ m3.  HS-Veden vertailuhin-

nat ovat 2017 hinnankorotukset huomi-

oiden omakotitalon osalta 5,27 €/m3 ja 

kerrostalon osalta 4,07 €/m3.

Tule tutustumaan toimintaamme synt-

tärien merkeissä! Järjestämme avoimi-

en ovien päivän HS-Veden 15-vuotis-

synttäreiden ja Paroisten puhdistamon 

50-vuotissynttäreiden kunniaksi lau-

antaina 12.11.2016 klo 10.00–14.00. 

Ohjelmassa on muun muassa puhdis-

HS-Vesi on mukana viemärilaitosten 

valtakunnallisessa tiedotuskampanjassa, 

jonka tarkoituksena on lisätä ihmisten 

tietoisuutta kemikaalien haitallisuudes-

ta. Kampanjalla halutaan muistuttaa, 

että viemäreihin kaadetut kemikaalit ai-

heuttavat ongelmia jätevedenpuhdistuk-

MUISTATHAN – 
KEMIKAALIT EIVÄT KUULU VIEMÄRIIN

AVOIMET OVET PAROISILLA

A
jankohtaista

selle ja sitä kautta ympäristölle. Esimer-

kiksi lääkkeet, liuottimet ja öljyt eivät 

kuulu viemäriin, vaan ne tulee toimittaa 

niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin. 

Kannustamme myös ympäristömerkitty-

jen pesuaineiden käyttämiseen kemikaa-

likuormituksen vähentämiseksi. 

Lisätietoja veden hinnan muodostumisesta ja vesilaitosyhdistyksen hintavertailusta löytyy osoitteesta www.hsvesi.fi .

Kampanjavideot ovat katsottavissa www.hsvesi.fi -sivuilta ja aiheesta lisää 
uudistetuilta www.pytty.fi -sivuilta.
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tamokierroksia, tietoiskuja kemikaa-

lien haitoista viemärissä, Aqua Net 

-asiakaskanavan esittelyä sekä kahvi-

tarjoilua. Paikalla on myös asiantun-

tijoita vastaamassa  vesi- ja jätevesi-

verkostoa sekä liittymistä koskeviin 

kysymyksiin.  Tervetuloa!

HS-Vesi ottaa käyttöön klooriamiinidesinfi oinnin myös Kylmä-

lahden pohjavesilaitoksella keväällä 2017. Kylmälahden poh-

javesilaitokselta vesi toimitetaan kanta-Hämeenlinnan etelä- ja 

kaakkoisosiin. Klooriamiinidesinfi oinnilla varmistetaan veden 

laadun säilyminen vesijohtoverkostossa. Käyttöönoton yhtey-

KLOORIN KÄYTTÖÄ LAAJENNETAAN KEVÄÄLLÄ 2017

dessä voi esiintyä tilapäisesti haju- ja makuongelmia, vaikka 

niiden syntymistä pyritään ehkäisemään ennalta verkostohuuh-

teluin. Kloorauksen aloituksen ajankohdasta ja arvioidusta vai-

kutusalueesta tiedotetaan erikseen talven ja alkukevään aikana.

Ympäristön
asialla

jo 50 vuotta!



Julkinen tiedote

kaikkiin talouksiin.

HS-Vesi on avannut  Aqua Net -asiakaskanavan. Aqua Netin 

myötä HS-Veden asiakaspalvelu toimii ympäri vuorokauden 

ajasta ja paikasta riippumatta, kunhan Internet-yhteydet ovat 

käytettävissä.

Aqua Netissä voi ilmoittaa vesimittarin lukeman, seurata ve-

denkulutusta, katsella vanhoja laskuja sekä muuttaa laskutus- ja 

yhteystietoja. Yhteystietoja tullaan hyödyntämään tulevaisuu-

dessa häiriöviestinnässä, joten ne kannattaa pitää ajan tasalla. 

Palvelun kautta voi lykätä laskun eräpäivää kuukaudella eteen-

päin, mikäli asiakkaan maksuhistoria sen sallii. (Maksuajalta pe-

ritään korkolain mukainen viivästyskorko.)

Aqua Netiin pääset HS-Veden kotisivujen www.hsvesi.fi  

linkistä:

 

Rekisteröitymisohjeet löytyvät Aqua Net -palvelun etusi-

vulta Tiedotteet-kohdasta. Rekisteröitymisen yhteydessä tarvi-

taan asiakasnumero sekä käyttöpaikkanumero. Nämä tiedot 

löytyvät vesilaskulta sekä mittarinlukupyynnöstä.

Aqua Net Edustajapalveluissa kohteen edustaja (isännöitsi-

jätoimisto, huoltoyhtiö tai muu kohteen asioista vastaava taho) 

voi tarkastella edustamansa käyttöpaikan tietoja ja ilmoittaa 

vesimittarilukemia.  

AQUA NET -ASIAKASKANAVA

Vikailmoitukset 24 h

HÄMEENLINNA JA HATTULA

Viemäriviat  .......................................................03 621 3720

Vesijohtoviat  .....................................................03 621 3717

Veden laatuhäiriöt  ............................................03 621 2225

AKAA JA KALVOLA

Viemäri- ja vesijohtoviat, veden laatuhäiriöt  .....03 621 3330

Laskutus ja omistajanvaihdokset

ma–pe klo 8–14 .................................................03 621 3722

Maksuvalvonta 

ma–pe klo 8–14 .................................................03 621 2700
 

Sopimus- ja liittymisasiat  

ma–pe 9–11

HÄMEENLINNA JA HATTULA ............................03 621 2947

AKAA JA KALVOLA ............................................03 621 3150

Liitoskohtalausunnot 

www.hsvesi.fi 

Liittymisen tekninen neuvonta 

ma–pe 9–11 ......................................................03 621 2258
 

Tonttijohto- ja työtilaukset 

puhelimitse tai verkkosivujen kautta

HÄMEENLINNA JA HATTULA ............................03 621 2226

AKAA JA KALVOLA ............................................03 621 3148

Mittarinvaihdot

HÄMEENLINNA JA HATTULA ............................03 621 2766

AKAA JA KALVOLA ............................................03 621 3148

hsvesi@hsvesi.fi 

www.hsvesi.fi 

 HS-Vesi vastaa vesihuoltotoiminnasta
 Hämeenlinnassa, Hattulassa ja Akaassa.
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TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT

 Vesimittari on HS-Veden asiakaslehtii
Julkaisija: HS-Vesi, Päätoimittaja: Jukka Meriluoto, Toimi-

tus: Jenni Manninen, Ulkoasu ja taitto: Vispus Oy, Paino: 

Painoyhtymä Oy, Jakelualue: Hämeenlinna, Hattula ja Akaa, 

yhteensä 44 500 kpl.

Toimipisteet sijaitsevat 

• Hämeenlinnassa: Paroistentie 7

• Akaassa: Puhdistamontie 9


