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Asiakastyytyväisyys on HS-Vedelle tär-

keää. Sen vuoksi yhtiö on teettänyt vuo-

sittain Taloustutkimuksella asiakastyy-

tyväisyystutkimuksen, joka toteutetaan 

puhelinhaastatteluina satunnaisotannal-

la. Viimeisimmän tutkimuksen mukaan 

yhtiön asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä 

veden toimitusvarmuuteen, vesikatkos-

ten pituuteen ja lukumäärään. Palvelui-

den osalta eniten parannettavaa koettiin 

olevan tiedotustoiminnassa, veden hin-

noittelun lisäksi. 

Yhtiö onkin tehostamassa tiedo-

tustoimintaansa. Marraskuussa otamme 

käyttöön häiriötilanneviestinnän tekstivies-

tipalvelun. Tavoitteena on informoida 

vedenkäyttäjiä paitsi ennakolta suun-

nitelluista huoltotöihin liittyvistä vesi-

katkoista myös vesihuoltopalveluiden 

äkillisistä toimintahäiriöistä. Tekniset 

järjestelmät asettavat tässäkin kuitenkin 

omat rajansa. Kannattaa huomioida, 

että tekstiviestimme eivät tavoita yhtiön 

alueella vierailevia vesihuoltopalvelui-

den käyttäjiä.

Tuleva vuosi on myös veden hin-

noittelun osalta poikkeuksellinen. Vesi-

huollon perus- ja käyttömaksujen ko-

konaishinta laskee vuoden 2018 alus-

sa. Syynä on hulevesiviemäröinti, jon-

Jukka Meriluoto, toimitusjohtaja

ka yhtiölle aiheuttamat kustannukset on 

aiemmin kerätty osana jätevesimaksuja. 

Muuttuneen lainsäädännön myötä tämä 

ei enää ole mahdollista, minkä vuoksi 

jäteveden käyttömaksua on ollut mah-

dollista laskea. Jatkossa kunnat vastaavat 

hulevesiviemäröinnin rahoittamisesta, 

minkä kunnat toteuttanevat julkisoikeu-

dellisena hulevesimaksuna. Uudistu-

nut käytäntö hulevesien hallinnassa ja 

rahoittamisessa paitsi selkeyttää koko-

naisvastuuta myös edistää aiheuttamis-

periaatteen toteutumista hulevesiviemä-

röinnin kustannusten kattamisessa. 

Tänä vuonna Suomi täyttää 100 

vuotta. Vesilaitostoiminta on ollut osa 

itsenäistä Suomea sen ensi askelista läh-

tien. Hämeenlinnassa vesilaitostoiminta 

käynnistyi 1910, kun Ahveniston vesi-

laitos otettiin käyttöön. Vesihuoltolai-

tosten rooli suomalaisen hyvinvoinnin 

kehittäjänä ja turvaajana on ollut mer-

kittävä. Puhdas juomavesi ja kehittynyt 

jätevesien viemäröinti ja puhdistus ovat 

osaltaan hävittäneet vakavat vesivälittei-

set tartuntataudit. Tätä työtä me yhtiössä 

ylpeänä jatkamme.

Toivotan lukijoille hyvää itsenäisyyden 

juhlavuotta 2017!

HS-Vesi huomioi asiakkaiden toiveetJa
nn

e 
Le

ht
in

en

KÄYTTÖVEDEN TYYPILLISIÄ OMINAISUUKSIA

 AKAA HATTULA HAUHO HÄMEENLINNA KALVOLA LAMMI-TUULOS RENKO

Kovuus pehmeä pehmeä pehmeä pehmeä pehmeä pehmeä pehmeä  

mmol/l 0.7 – 0.9 0.7 – 0.9 0.7 – 0.9 0.7 – 1.0 0.8 –1.0 0.3 – 1.1 0.3 – 0.6

ºdH 4.1 – 5.2 4.4 – 4.5 4.4 – 4.5 3.9 – 5.6 4.5 – 5.6 1.7 – 6.2 1.7 – 3.4

       pH 7.7 – 8.1 7.4 – 7.9 7.4 – 7.7 7.6 – 8.0 7.7 – 7.9 7.6 – 8.3 6.5 – 8.3

Rauta µg/l 20 – 200 40 – 200 <10 – 20 <10 – 110 <10 – 20 <10 – 200 <10 – 20

Mangaani µg/l 1 – 45 <1 – 20 <1 – 5 <1 – 40 <1 – 2 <1 – 4 <1 – 10
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on uusittu kaikki käyttövesiputket sekä 

viemärit. Vedenkulutusta tarkkaillaan 

perheessä jonkin verran, mutta ei mil-

lintarkasti.  Motivan mukaan keskimää-

räinen vedenkulutus on Suomessa 140 

litraa/asukas/vrk. 

– Teppo on näissä asioissa tiedosta-

vampi kuin minä. Mutta kyllä sitä yrittää 

aina välttää turhaa veden valuttamista, 

Anna Lehto sanoo. 

– Kun asuimme kahdestaan koiran 

kanssa, vettä meni noin sata kuutiota 

vuodessa, nyt sitä kuluu noin 120 kuu-

tiota. Kasteluun käytämme kaivovettä ja 

sitähän on viime aikoina riittänyt, Teppo 

Lehto naurahtaa ja viittaa menneeseen 

sateiseen kesään. 

Lehdoilla vettä käytetään siis hyvin 

järkevästi, sillä perheen kulutus on vain 

82 litraa/asukas/vrk. Lukuun vaikuttavat 

pienet lapset, jotka eivät vielä kuluta 

vettä yhtä paljon kuin aikuiset. Luvusta 

voi päätellä myös sen, että vesikalusteet 

ovat hyvässä kunnossa. Pienikin vuoto 

kalusteissa voi tuoda mukanaan ison 

laskun. 

huoletta. Syksyn uutisoinnit hirmumyrs-

kyistä ovat kyllä pistäneet ajattelemaan, 

että miten sitä pärjäisi, jos vesi menisi 

poikki, hän pohtii. 

Saunominen kuuluu elämään, to-

sin tällä perheellä on poikkeuksellisesti 

mahdollisuus valita kahdesta eri vaihto-

ehdosta: tavallisesta sähkösaunasta tai 

infrapunasaunasta.

– Infrapunasauna oli täällä valmiina, 

kun muutimme taloon noin yhdeksän 

vuotta sitten. Varsinkin aluksi käytimme 

sitä enemmän. Se on mieto, eikä siellä 

niin hikoile ja voi vaikka samalla lues-

kella, Anna Lehto kertoo.

Vedenkulutus voi paljastaa vuodon

Lehdot ovat asuneet 1950-luvulla raken-

netussa ja täysin saneeratussa talossaan 

vuodesta 2009. Heidän aikanaan taloon 

Anna ja Teppo Lehdon koti 

on hyvin lähellä sanontaa 

suomalaisesta unelmasta: 

omakotitalo järven rannalla 

kaupungin keskustassa. Lehtojen kotoa 

on Hämeenlinnan keskustaan vain ki-

venheiton matka, järvivesi kimmeltää 

ikkunasta ja muutaman sadan metrin 

päässä kotoa on venepaikka, josta perhe 

tekee makkararetkiä muun muassa Kei-

san saarelle Vanajanselälle. Toisinaan 

pulahdetaan uimaan omalla tai läheisel-

lä Sairion uimarannalla. 

Vesi on läsnä Lehtojen elämässä sa-

malla tavalla kuin niin monella muulla-

kin suomalaisella perheellä. Vesi on koko 

perheen jano- ja ruokajuoma eli siitä pitä-

vät myös perheen lapset Joel ja Lilja. Toi-

sinaan vaihtelun vuoksi on kiva suhauttaa 

Sodastreamilla kuplavedet. Anna Lehto 

myöntää, että hanaveden arvon muistaa 

usein vasta matkustaessa maahan, jossa 

on turvauduttava pulloveden antimiin.

– Ei sitä ajattele arjessa, mutta on-

han se ihan älyttömän kätevää, kun voi 

käyttää pikkulapsiperheessä hanavettä 

TEKSTI JENNI MANNINEN  KUVA JANNE LEHTINEN

VESI 
ON KOKO PERHEEN

JANO- JA RUOKAJUOMA.

PYSYY AISOISSA
Lehdoilla vedenkulutus
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Ennen vanhaan oli käytössä sa-

nonta, että rakenna aina kor-

keammalle kuin naapuri, niin 

saat hyvän pitkäikäisen talon. 

Tämä pitääkin osaltaan paikkansa, kos-

ka hulevesien hallinta on yksi tärkeim-

mistä yksittäisistä asioista, jotka pitkällä 

aikavälillä vaikuttavat rakennuksen kun-

toon ja käyttöikään. 

– Ennen vanhaan rakennus perus-

tettiin maastoon tasolle, josta sadevedet 

valuvat kiinteistöstä poispäin. Sama pe-

riaate toimii edelleenkin, mutta muuten 

toimintaympäristö on muuttunut van-

hoista ajoista aika lailla, sanoo HS-Ve-

den suunnittelupäällikkö Jarno Laine.

Kun järjestetty jätevesihuolto alkoi 

rakentua paikkakunnasta riippuen viime 

vuosisadan alkupuolella, niin jäteve-

denpuhdistusta sellaisena kuin se ny-

kyään tunnetaan, ei ollut käytössä. 

KIINTEISTÖSI HULEVEDET
ON JOHDETTU?

– Jätevesiviemäriputket oli ohjattu 

suoraan vesistöön ja ”puhdistuksena” 

toimi ainoastaan purkupäässä ollut 

välppä, jolla isommat sattumat yritettiin 

kerätä pois. Koska jäteveden puhdista-

moita ei tuolloin ollut, ei myöskään tar-

vinnut huolehtia niiden kapasiteetin riit-

tävyydestä tai siitä, että ne myös toimivat 

annettujen lupaehtojen mukaisesti. 

Ensimmäiset nykyaikaiset puhdistamot 

HS-Veden alueelle tulivat 1960-luvulla. 

Tällöin törmättiin käytännössä ensim-

mäisen kerran isommin vuotovesiongel-

maan, Laine kertoo. 

Jätevesiviemärin vuotovesillä tarkoi-

tetaan jätevesiviemärin sisään putkien 

saumoista maaperästä vuotavia vesiä tai 

sinne tarkoituksellisesti johdettuja hule-

vesiä.

TEKSTI JARNO LAINE  KUVAT JANNE LEHTINEN JA ISTOCK

Äärimmäisiä ilmiöitä

Nykyään rankkasateet ovat äärevöity-

neet eli sateet ovat rankempia ja pit-

käkestoisempia. Alueiden tiivistyessä 

alueiden pintoja päällystetään koko 

ajan enemmän vettä läpäisemättömil-

lä materiaaleilla. Tämä aiheuttaa uusia 

vaatimuksia kunnan hulevesijärjestel-

mälle, joihin luetaan muun muassa put-

ket, ojat ja muut pintarakenteet. Pinnoi-

tetun alueen lisääntyessä lisääntyy myös 

jätevesiviemäreiden vuotovesiongelma, 

TIEDÄTKÖ MINNE

Hulevesillä tarkoitetaan 

rakennetulla alueella maan pinnalle, 

rakennuksen katolle tai muulle 

pinnalle kertyviä sade- tai 

sulamisvesiä.

TIESITKÖ?
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jos hulevesiä tarkoituksellisesti ohjataan 

jätevesiviemäriin hulevesiviemäreiden 

tai avo-ojien sijasta. 

– Ongelman on huomannut lain-

säätäjäkin ja tämän takia vesihuoltolain 

uudistamisen yhteydessä hulevedet siir-

rettiin vesihuoltolaista maankäyttö- ja 

rakennuslain piiriin, koska hulevesien 

hallintaan voidaan parhaiten vaikuttaa 

maankäytön suunnittelun yhteydessä, 

Laine sanoo.

– Jätevesiviemäriverkostossa vuoto-

vedet voidaankin jakaa kahteen erilai-

seen osioon, joita voidaan kutsua vaikka 

nimillä ”hitaat” vuotovedet ja ”nopeat” 

vuotovedet. Hitaita vuotovesiä on suo-

tautumalla maaperästä tuleva vuotovesi 

ja nopeita taas suorat vuodot, esimerkik-

si viallisista kaivon kansistoista vuotava 

hulevesi tai jätevesiverkostoon tarkoi-

tuksellisesti kiinteistöiltä johdettu hu-

Koska hulevesi sataa taivaalta alas, eikä 

kuulu kenellekään, on tärkeää, että kaik-

ki osapuolet hoitavat osuutensa oman 

alueensa hulevesien hallinnasta. Kunta 

ja kaupunki vastaavat yleisten alueiden 

kuivatuksesta, HS-Vesi hoitaa huleve-

sien runkoviemäriverkostoa ja kiinteis-

tölle jää vastuu oman alueensa kuivat-

tamisesta. Hulevesiä ei kuitenkaan saa 

johtaa mihin tahansa, eikä niistä saa 

olla haittaa naapureille tai kolmansille 

osapuolille. 

HS-Veden ensisijaisena tavoitteena 

jäteveden vuotovesien pienentämises-

sä onkin saada vähennettyä ”nopeiden” 

vuotovesien määrää verkostossa. Suurim-

pia ”nopeiden” vuotovesien aiheuttajia 

ovat kiinteistöiltä jätevesiviemäriin joh-

detut kattosadevedet ja pihamaan muut 

hulevedet. Hulevesien johtaminen jäte-

vesiviemäriin on ollut kielletty jo pitkään 

liittyjän ja vesihuoltolaitoksen välisissä 

sopimuksissa sekä yleisissä toimituseh-

doissa. Lisäksi vesihuoltolain uudistuk-

sessa vuonna 2014 kiellettiin hulevesien 

johtaminen jätevesiviemäriin.

HS-Vesi on jo pitkään määrätietoises-

ti saneerannut verkostoa vähentääkseen 

runkojätevesiviemäreiden vuotavuutta. 

Jatkossa huomiota tullaan kiinnittämään 

enemmän yleisten alueiden ja kiinteis-

töjen alueiden vuotavuuden vähentä-

miseen. Kiinteistöjen alueilta tulevien 

vuotovesien vähentämisessä vesilaitok-

set ovat viime vuosina ottaneet käyttöön 

korotettua jätevesitaksaa niille kiinteis-

töille, joiden todetaan johtavan hule-

vesiä jätevesiviemäriin. Tätä harkitaan 

otettavaksi käyttöön tulevaisuudessa 

myös HS-Vedessä. Korotetulla taksalla 

toivotaan olevan ohjaava vaikutus hu-

levesien erottelulle jätevesiviemäristä. 

Parhaiten erottelu onnistuukin silloin, 

kun kiinteistössä tehdään esimerkiksi 

kuivatus- ja salaojaremonttia.

Mahdollisissa peruskorjaus- ja sa-

neeraustöissä kannattaa olla etukäteen 

ehdottomasti yhteydessä kunnan raken-

nusvalvontaan sekä HS-Veteen ja kysyä, 

mihin hulevesiä voidaan johtaa kyseisen 

kiinteistön alueella. Tällöin kiinteistön 

hulevesien hallinta saadaan tehtyä mää-

räysten ja lakien mukaisesti, eikä ker-

taalleen tehtyä työtä jouduta tekemään 

hetken päästä uudestaan. 

levesi (esim. kattovedet). Näistä edelli-

sistä vesihuoltolaitokselle hankalampia 

ovat nuo nopeat vedet, jotka aiheuttavat 

haasteita jätevesiverkostossa ja puhdis-

tamolla. 

Käytännössä tämä tarkoittaa HS-Ve-

den alueella sitä, että kaikkien viemä-

röintialueiden yhteenlaskettu vuotovesi-

prosentti vuonna 2016 oli 50 % eli joka 

toinen puhdistamoille tuleva jätevesi-

kuutio oli sinne kuulumatonta hulevet-

tä. Erityinen haaste on kuitenkin se, että 

rankkasateen aikaan tuleva vesimäärä 

5–6 kertaistuu ja tällöin jätevesiverkos-

ton kapasiteetti loppuu verkostoon kuu-

lumattomien vesien takia. Tämä aiheut-

taa ylivuotoja jäteveden pumppaamoilla 

sekä lisää jätevesitulvien mahdollisuutta 

kiinteistöillä. Koska vuotovedet ovat kyl-

mempiä kuin jätevedet, ne heikentävät 

puhdistamoiden puhdistustuloksia.

MITEN YKSITTÄINEN KIINTEISTÖ LIITTYY ASIAAN?

Selvitä hulevesien johta-

mismahdollisuudet (hule-

vesiviemäriin, avo-ojaan, 

imeytys)

Selvitä tarvittavat pado-

tuskorkeudet (tarvittava 

turvakorkeus)

Selvitä rakennusvalvonta-

viranomaiselta remontin 

luvanvaraisuus

Huomioi tulvareitit (eli 

miten vesi poistuu tontil-

ta silloin, kun se ei pääse 

normaalia reittiä)

Selvitä kannattaako uusia 

samalla myös kiinteistön 

muita tonttijohtoja (vesi-

johto, jätevesi)

PIHA-ALUEEN 
PUTKIEN REMONTOINTI

1.

2.

3.

4.

5.

KIINTEISTÖNOMISTAJAN MUISTILISTA

Hulevesien hallinta on yksi tärkeimmistä yk-
sittäisistä asioista, jotka pitkällä aikavälillä vai-
kuttavat rakennuksen kuntoon ja käyttöikään, 
painottaa Jarno Laine.
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TEKSTI JENNI MANNINEN  KUVA JANNE LEHTINEN

Hän toimii vesilaitosten henkilö-

kunnan esimiehenä ja on myös mukana 

suunnittelemassa HS-Veden investointe-

ja, joita tehdään jatkuvasti. Parhaillaan 

on suunnittelussa muun muassa erään 

ylävesisäiliön remontti.

– Pyrkimyksenä on, että remontti ei 

tule näkymään asiakkaille. Saneeraus-

tenkin aikaan laitosten pitää pyöriä, 

hanoja ei voi laittaa kiinni, Heinonen 

korostaa. 

Heinonen viihtyy hyvin työssään 

mukavien työkavereiden ja monipuoli-

sen työnkuvan ansiosta.

Sanna Heinosen ura HS-Vedessä on kestänyt jo 15 vuotta. 
Työnkuvan muuttuminen ja hyvät työkaverit ovat pitäneet 
motivaation korkealla.

– Toiminnan pitää olla ennakoivaa 

eli mahdollisia ongelmia pitää pystyä 

torppaamaan ennakolta, laadunvalvon-

nasta osaltaan vastaava Sanna Heinonen 

sanoo.

Viime aikoina hämeenlinnalaisia on 

puhuttanut veden kloorauksen tarpeelli-

suus. 

– Klooraus desinfi oi putkistoja ja sil-

lä halutaan varmistaa veden laadukkuus 

– se on ihmisten terveyden suojelua. 

Jos kloorin makua tulee juomaveteen 

aluksi, se ei johdu siitä, että pitoisuus 

vaihtelisi, vaan putkistoissa on eroja. 

Haemme sellaista kloorin määrää, joka 

ei maistuisi, mutta turvaa veden laadun, 

Heinonen kertoo. 

Monipuolinen työ innostaa

Heinonen on aloittanut uransa jäte-

vesipuolen tehtävissä, ja työn sisällön 

muuttuminen pitkin matkaa on pitänyt 

mielenkiintoa yllä. HS-Veden toimin-

takin on kehittynyt ja kasvanut vuosien 

aikana paljon. Nykyisin Heinonen vas-

taa pääasiassa käyttöveteen liittyvistä 

toiminnoista. 

LÄHTÖKOHTANA ON TAATA 
KAUPUNKILAISILLE 

LAADUKAS VESI, 
JOTA ON RIITTÄVÄSTI.

H
S-Veden toiminta-alueen 

asukkaat ovat ylpeitä laa-

dukkaasta käyttövedestään 

ja niin on myös HS-Vedellä 

15 vuotta työskennellyt käyttöinsinööri 

Sanna Heinonen. Hänen työnsä lähtö-

kohtana on taata kaupunkilaisille laa-

dukas vesi, jota on riittävästi. Vesi on 

kaupunkilaisille arvokas asia ja pienet-

kin muutokset esimerkiksi sen maussa 

herättävät reaktioita. Vesihän tunnetus-

ti koetaan parhaaksi silloin, kun se ei 

maistu miltään. 

Ennakoivaa laadunvarmistusta

HS-Veden alueella käyttövesi tuotetaan 

joko pohjavedestä tai tekopohjavedes-

tä, jota käsitellään 12 vesilaitoksessa. 

HS-Vesi osallistuu myös aktiivisesti ve-

sien suojeluun muiden alueen toimijoi-

den kanssa.

Laatua valvotaan muun muassa jat-

kuvatoimisin mittauksin sekä säännölli-

sin vesinäyttein, joista mitataan esimer-

kiksi veden pH-arvoa, mikrobiologista 

laatua sekä raudan, mangaanin ja kloo-

rin määrää. 

LAADUKAS 
VESI 

Ykköstavoitteena
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Pakkasten lähestyessä kannattaa muistaa suojata vesimittari 

kylmältä. Mittaritilan lämpötilan tulee olla vähintään +5 astet-

ta. Kannattaa huomioida, että vaikka mittaritilassa olisi metrin 

korkeudella lämmintä, voi lattian tasossa olla pakkasta, jos 

tuuletusluukku on unohtunut auki. Mikäli vesimittari pääsee 

varotoimenpiteistä huolimatta jäätymään, tulisi asiakkaan ot-

taa heti yhteyttä HS-Veteen lisävahinkojen ehkäisemiseksi.

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

Veden käyttömaksu säilyy ensi vuonna ennallaan. Jäteveden 

käyttömaksua voidaan alentaa 8 %, koska hulevesimaksut ei-

vät enää sisälly jäteveden käyttömaksuun. Hulevesien hallinta 

ja laskutus ovat jatkossa kuntien vastuulla.  

Veden ja jäteveden perusmaksuja korotetaan noin 4,5 %. 

Korotukset ovat välttämättömiä investointitason ylläpitämisek-

si. Tulossa on merkittäviä investointeja laitoskohteille muun 

muassa Paroisten jätevedenpuhdistamolla. Verkoston osalta 

yksi tärkeimmistä tavoitteista on saada saneerausvelan kasvu 

taittumaan. 

Perus- ja käyttömaksujen yhteisvaikutuksena keskimääräi-

sen omakotitalon (kulutus 180 m3/vuosi) vuotuiset kustannuk-

set (perus- ja käyttömaksut) alenevat 26,80 € (sis. alv 24 %) eli 

noin 3,2 %. Vastaavasti kerrostalon (kulutus 5 000 m3/vuosi) 

kustannukset alenevat 913,52 € (sis. alv 24 %) eli noin 4,7 %. 

Hintamme säilyvät Vesilaitosyhdistyksen (VVY) valtakun-

nallisessa hintavertailussa keskitasoa alhaisempina. Vertailussa 

on laskettu laitoskohtainen arvonlisäveron sisältävä hinta, jossa 

huomioidaan käyttö-ja perusmaksujen lisäksi liittymismaksun 

vaikutus asiakkaalta perittävään veden ja jäteveden hintaan. 

KESKIMÄÄRÄISET VUOTUISET KUSTANNUKSET
ALENEVAT VUONNA 2018

A
jankohtaista

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

HS-VESI JUHLISTAA 100-VUOTIASTA SUOMEA

PIDÄ VESIMITTARI 
LÄMPIMÄSSÄ
TALVELLAKIN

Katukuvaan on vaihdettu toistakymmen-

tä juhlavuoden kunniaksi suunniteltua 

kaivonkantta. Kaivonkannet on valmis-

tettu ympäristöystävällisestä kierrätys-

metallista Harjavallan valimossa. Katso Hanavesiooppera: www.hsvesi.fi .i

Hanavesiooppera on Vesilaitosyhdistyksen ja kuudentoista suomalaisen vesi-

laitoksen yhteinen hanke, joka on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuh-

lavuoden ohjelmaa. 

 VEDEN JÄTEVEDEN  
 PERUSMAKSUT PERUSMAKSUT

Vesimittarin koko Veroton Verollinen Veroton Verollinen   

 (alv 0 %) (alv 24 %) (alv 0 %) (alv 24 %) 

20 mm tai alle 49,00 60,76 90,00 111,60   

25–30 mm  263,00           326,12 515,00 638,60   

40–65 mm 1 097,00        1 360,28 2 143,00 2 657,32   

80 mm tai yli 1 487,00        1 843,88 2 913,00 3 612,12   

 KÄYTTÖMAKSUT 

 Veroton (alv 0 %) Verollinen (alv 24 %) 

Vesimaksu 1,12           1,39

Jätevesimaksu   1,72 2,13

Vuoden 2018 muutokset huomioiden HS-Veden vertailuhin-

nat ovat omakotitalon osalta 5,13 €/m3 ja kerrostalon osalta 

3,89 €/m3. VVY:n hintavertailun keskiarvohinnat olivat vuonna 

2017: omakotitalo 5,69 €/m3 ja kerrostalo 4,72 €/m3.

Uudet perusmaksut 1.1.2018 alkaen, €/vuosi

Käyttömaksut 1.1.2018 alkaen, €/m3
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Vikailmoitukset 24 h

HÄMEENLINNA JA HATTULA

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

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

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

AKAA

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

Laskutus ja omistajanvaihdokset

..........................................................................03 621 3722

Maksuvalvonta 

..........................................................................03 621 2700

Sopimus- ja liittymisasiat  

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

AKAA ................................................................03 621 3150

Liitoskohtalausunnot 

..........................................................................www.hsvesi.fi 

Liittymisen tekninen neuvonta 

..........................................................................03 621 2258
 

Tonttijohto- ja työtilaukset puhelimitse tai www.hsvesi.fi 

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

AKAA ................................................................03 621 3148

Mittarinvaihdot

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

AKAA ................................................................03 621 3148

hsvesi@hsvesi.fi 

www.hsvesi.fi 

TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT

HS-Vesi otti marraskuun alussa käyttöönsä tekstiviestijärjes-

telmän, jolla tiedotetaan vedenjakelun tai veden laadun häi-

riötilanteista. Jos sinulla on tavallinen liittymä, joka löytyy esi-

merkiksi numerotiedustelusta, sinun ei tarvitse tehdä mitään. 

Jos liittymäsi on rekisteröity muuhun osoitteeseen (esim. työ-

puhelin), liittymäsi on salainen tai prepaid, viesti ei valitetta-

vasti tavoita sinua, mikäli et itse ilmoita numeroasi palveluun. 

Numeron voi käydä lisäämässä www.hsvesi.fi -sivujen kautta. 

HS-Vesi tehostaa
HÄIRIÖTILANTEISTA TIEDOTTAMISTA

i HS-Vesi vastaa vesihuoltotoiminnasta
 Hämeenlinnassa, Hattulassa ja Akaassa.

 

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

taja: Jenni Manninen, Asiantuntijat: Laura Haavisto ja San-

na Heinonen, Ulkoasu ja taitto: Vispus Oy, Paino: Hämeen 

Kirjapaino Oy, Jakelualue: Hämeenlinna, Hattula ja Akaa, 

yhteensä 54 800 kpl.

Toimipisteet sijaitsevat 

• Hämeenlinnassa: Paroistentie 7

• Akaassa: Puhdistamontie 9


