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2 VESIMITTARI

Kun ajattelee viime syksyn märkyyttä ja 

kuluneen kesän kuivuutta, mieleen tu-

lee väistämättä ilmastonmuutos, ja sen 

aiheuttamat haasteet vesihuoltotoimin-

nalle. Sadannan vaihteluiden ennuste-

taan kasvavan, mikä voi ääritapauksissa 

asettaa haasteita vedenhankinnalle. Toi-

saalta myös rankkasateiden intensiteetin 

ennustetaan kasvavan, mikä johtaa hu-

levesiongelmien kasvuun. Jätevesivie-

märiin johdetut hulevedet aiheuttavat 

virtaamapiikin, josta aiheutuu ylivuotoja 

jätevesipumppaamoilla. Niitä on tapah-

tunut myös HS-Veden pumppaamoilla. 

Pahimmillaan saatetaan olla tilantees-

sa, jossa osa puhdistamon käsittelypro-

sesseista joudutaan ohittamaan. Tästä 

syystä Akaan puhdistamolle rakenne-

taan vuoden 2019 loppuun mennessä 

ohitusvesille erillinen käsittely-yksikkö. 

On myös syytä tiedostaa, että voimassa 

olevan lainsäädännön mukaan huleve-

sien johtaminen jätevesiviemäriin on 

kielletty, pois lukien erikseen määrätyt 

erityistilanteet. Hulevesien määrän vä-

hentämistä jätevesiviemäristä edellyttä-

vät myös yhtiön puhdistamoiden ympä-

ristöluvat. 

Jukka Meriluoto, toimitusjohtaja

Tulevana vuonna HS-Vesi ryhtyy toi-

menpiteisiin, joilla kiinteistöiltä jätevesi-

viemäriin johdettavien hulevesien mää-

rää saataisiin pienennettyä. Hulevesien 

johtaminen jätevesiviemäriin selvitetään 

niissä tapauksissa, joissa kiinteistö ei 

johda hulevesiä yhtiön hulevesiviemä-

riin. Projekti etenee alueittain ja sen 

arvioidaan kestävän useamman vuoden. 

Lainsäädännön mukaan vastuu selvityk-

sestä kuuluisi kiinteistöjen omistajille, 

mutta HS-Vesi päätti olla kartoituksessa 

aloitteellinen, jotta hulevesitilanne saa-

daan nopeammin selville. Kartoituksen 

tuloksena arvioidaan yhteistyössä ratkai-

su kiinteistön omistajien kanssa. Hule-

vesien erottelu jätevesiviemäristä tulee 

toteuttaa kolmen vuoden määräajassa, 

muuten erotteluvaatimus siirretään vi-

ranomaiselle lainmukaiseen pakkome-

nettelyyn. 

Jätevesiviemäriin johdettavat hule-

vedet aiheuttavat HS-Vedelle ylimää-

räisiä investointi- ja käyttökustannuk-

sia. Sen vuoksi HS-Vesi on päättänyt 

ottaa aiheuttamisperiaatteen mukaisesti 

käyttöön vuoden 2020 alusta korotetun 

jätevesimaksun perimisen niiltä kiinteis-

töiltä, joiden hulevesien todetaan kuor-

Ilmastonmuutos aiheuttaa haasteita 
myös vesihuollossa Sa
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KÄYTTÖVEDEN TYYPILLISIÄ OMINAISUUKSIA

 AKAA HATTULA HAUHO HÄMEENLINNA KALVOLA LAMMI-TUULOS RENKO

Kovuus pehmeä pehmeä/keskikova pehmeä pehmeä pehmeä pehmeä pehmeä  

mmol/l 0.8 – 1.0 0.9 – 1.2 0.7 – 0.9 0.7 – 0.8 0.9 –1.0 0.5 – 1.0 0.3 – 0.6

ºdH 4.7 – 5.7 5.5 – 6.7 4.4 – 4.7 3.9 – 4.7 5.5 – 5.7 3.2 – 5.7 2.1 – 3.4

       pH 7.6 – 7.8 7.5 – 7.8 6.7 – 7.7 7.2 – 8.0 7.8 – 8.1 7.4 – 8.4 6.4 – 8.3

Rauta µg/l 30 – 150 40 – 140 <10 – 50 <10 – 160 <10 – 30 <10 – 120 <10 – 25

Mangaani µg/l 2 – 24 <1 – 15 <1 – 14 <1 – 26 <1 – 3 <1 – 23 <1 – 10

mittavan jätevesijärjestelmää. Maksulta 

voi välttyä, jos hulevedet kiinteistöllä 

erotellaan asianmukaisesti joko huleve-

siviemäriin, avo-ojaan tai muulla hyväk-

syttävällä tavalla.  

Samaan aikaan yhtiö jatkaa aktii-

visesti oman runkoviemäriverkoston 

saneerausta ja kunnossapitoa, minkä 

ansiosta pystymme vähentämään vie-

märeihin sisään vuotavan vuotoveden 

määrää. Resursseja tähänkin työhön li-

sätään vähitellen.
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Leireillä ulkomailla suomalaisen 

hanaveden puhtaus korostuu, kun vesi 

pitää ostaa kaupasta.

– Onhan se sellaista, että leirin lo-

pussa hotellihuoneet ovat aivan täynnä 

tyhjiä muovipulloja, Katariina kertoo. 

Vesi on molempien mielestä paras 

treenijuoma, mutta esimerkiksi maa-

joukkueen leireillä ja peleissä he käyttä-

vät myös erilaisia urheilujuomia.

– Hanavesi on hyvää. Perustreeneis-

sä vettä menee pullollinen, ja treeneissä 

vesi maistuu janoisena paljon parem-

malta kuin kotona, Katariina sanoo.

– Kotona on aina hyvä vesi, mutta 

Tampereella siinä on vähän sellainen 

outo maku, Tuuli lisää.

Vesi kuuluu urheilevien nuorten elä-

mään myös vesiliikunnan muodossa. Li-

haksia voi palautella vesijuoksussa ja ki-

reyksiä poistella venyttelemällä vedessä. 

Pelkästään oleminen tarpeeksi kylmässä 

vedessä tekee lihaksille hyvää. 

täytyy käydä itse läpi tunnilla opetetut 

asiat, Katariina sanoo.

Tuuli pelaa tällä hetkellä tampere-

laisen Ilveksen naisten liigajoukkuees-

sa, Katariina on viime aikoina pelan-

nut muun muassa Ilveksen B-tyttöjen 

SM-sarjassa. Jalkapallon ja opiskelujen 

lisäksi elämään ei muita harrastuksia 

mahdu, jotta aikaa jää perheen ja kave-

reidenkin kanssa hengailuun. 

Tytöt ovat leireilleet tai kisailleet 

tänä vuonna ulkomailla Portugalissa, 

Ranskassa ja Liettuassa. Loppuvuonna 

on vielä tiedossa MM-kisareissu Uru-

guayihin. 

– Ulkomailla näkee ja pystyy vertai-

lemaan omaa tasoaan muihin. Onhan 

meillä matkaa vielä vaikka espanjalai-

siin, mutta mielestäni me olemme ihan 

hyvällä tasolla, Tuuli sanoo. 

Lupaavat nuoret jalkapalloilijat 

Tuuli Enkkilä ja Katariina Kosola 

ovat molemmat Hämeenlinnan 

Jalkapalloseura HJS:n kasvatteja 

ja tutustuneet toisiinsa jo Naperofutik-

sessa. Tuuli opiskelee Hämeenlinnan 

lyseon lukion toisella luokalla urhei-

lulinjalla, Katariinan opinahjo on Mä-

kelänrinteen urheilulukio, ja hän asuu 

nykyisin Helsingissä. Opiskelujen ja 

treenien, pelien ja leirien yhdistäminen 

on välillä rankkaakin, mutta molemmat 

kulkevat määrätietoisesti kohti unel-

maansa. He haluavat ammattijalkapal-

loilijoiksi ulkomaille ja hyvään seuraan 

sekä pelaamaan naisten A-maajoukku-

eeseen. 

– Koulu sujuu hyvin. Pitää vaan 

muistaa suunnitella, missä välissä tekee 

kouluhommat ja lukea kokeisiin ajoissa. 

Leireilläkin ehtii aika hyvin koulujuttuja 

tekemään, Tuuli kertoo. 

– Urheilulukiossa ymmärretään kyl-

lä hyvin, jos pitää vaikka lähteä aikai-

semmin Tampereelle treeneihin. Sitten 

TEKSTI JENNI MANNINEN 

KUVA SAMI KYRÖNLAHTI

HANAVESI ON HYVÄÄ. 
TREENEISSÄ VETTÄ MENEE 

PULLOLLINEN.

Katariina Kosola ja Tuuli Enkkilä     
tavoittelevat jalkapallossa hui-
pulle. Unelmana on ura ulkomai-
sessa seurassa. 

KOTONA ON
aina hyvä vesi
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Ilmastonmuutos ja sen mukanaan 

tuomat sään ääri-ilmiöt rankkasa-

teineen aiheuttavat monenlaisia 

ongelmia niin kaupunkien perusinf-

rastruktuureissa kuin yksityisten kiinteis-

töissäkin. Hulevesien eli maan pinnalle 

tai rakennuksien katoille tai muille pin-

noille kertyvien sade- tai sulamisvesien 

hallinta on lailla säädeltyä toimintaa. 

Jokaisen kiinteistönomistajan, kaupun-

gin ja vesihuoltolaitoksen on kannettava 

oma kortensa kekoon. Kunta ja kaupun-

ki vastaavat yleisten alueiden kuiva-

tuksesta, HS-Vesi ylläpitää hulevesien 

runkoviemäriverkostoa ja kiinteistön-

omistajalla on vastuullaan omistamansa 

tontin kuivatus. 

Tilastojen mukaan HS-Veden puh-

distamoita kuormittavan hule- ja vuoto-

veden yhteenlaskettu osuus jätevedes-

sä nousi entisestään vuoden 2016 – jo 

valmiiksi liian suuresta 50 % lukemasta 

56 %:iin vuonna 2017. Lukemaa nostaa 

osaltaan jätevesiverkostoon kiinteistöiltä 

johdetut hulevedet. Lain mukaan kiin-

teistöltä ei saa johtaa hulevesiä vesi-

huoltolaitoksen jätevesiviemäriin, ja se 

on ollut jo pitkään kiellettyä verkostoon 

liittyjän ja vesihuoltolaitoksen välisissä 

sopimuksissa sekä yleisissä toimituseh-

doissa. Hulevesien määrän vähentä-

miseen jätevesiviemäristä velvoitetaan 

myös puhdistamoiden ympäristöluvissa. 

Kiinteistöillä syntyviä hulevesiä ovat esi-

TEKSTI JARNO LAINE JA SAMI KYRÖNLAHTI

merkiksi kattovedet, pintavedet (esim. 

autotallien luiskat) ja salaojavedet.  

Hulevesiviemäri on jätevesiviemä-
ristä erillinen verkosto 

Hulevesien päätyminen jätevesiviemä-

riin heikentää biologista jätevedenpuh-

distamista. Pahimmillaan viemäriverk-

koon voi joutua niin runsaasti hulevesiä, 

etteivät jätevedenpumppaamot pysty 

välittämään niitä eteenpäin, vaan jäte-

veden ja huleveden sekoitusta joutuu 

sellaisenaan vesistöön. Vesistöpäästöjen 

lisäksi voi syntyä viemäritulvia, jotka ai-

heuttavat kosteus- ja hygieniariskin vai-

kutusalueen kiinteistöissä. 

Vastuu kiinteistöjen hulevesistä on 

kiinteistöjen omistajilla. Toimenpiteisiin 

on ryhdyttävä niissä kiinteistöissä, joissa 

HS-Veden jätevesiviemäriin johdetaan 

hulevesiä ja tarjolla olisi vaihtoehtoinen 

ratkaisu hulevesien viemäröimiseksi. 

Tällaisia ovat mahdollisuuksien mukaan 

erillisellä liittymällä hulevesiviemäri-

verkostoon liittyminen tai johtaminen 

avo-ojaan. Hulevesiviemäristä vesi joh-

detaan joko suoraan tai avo-ojien kautta 

edelleen vesistöihin. Hulevesien laa-

Yleisimpiä häiriötilanteen aiheuttajia jätevesipumppaamoilla ovat sähkökat-

kosten, tukosten ja laitevikojen lisäksi pumppauskapasiteetin riittämättömyys. 

Kapasiteetin riittämättömyydellä tarkoitetaan tilannetta, jolloin pumppaamon 

mitoitus ei riitä pumppaamolle tulevaan vesimäärään nähden. Tällainen tilanne 

syntyy usein viemäriverkostosta tulevan suuren hule- ja vuotovesimäärän takia.

SANO ”EI”
jätevesiviemäriin 
johdetulle
hulevedelle

i INFO
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tuun vaikuttavat mm. kunnan kunnossa-

pitämät ritiläkaivot ja niiden sakkapesät 

tai erikseen rakennetut laskeutusaltaat. 

HS-Vesi ottaa vuoden 2020 alusta 
käyttöön korotetun jätevesimaksun 
kiinteistöille, jotka johtavat huleve-
siä jätevesiviemäriin 

Hulevesistä viemärilaitokselle aiheu-

tuvien haittojen vuoksi on HS-Vedes-

säkin päätetty aloittaa korotetun jäte-

vesimaksun kerääminen vuoden 2020 

alusta niiltä kiinteistöiltä, jotka johtavat 

hulevesiä jätevesiviemäriin. HS-Veden 

asiakkaille pyritään näin antamaan koh-

tuullinen reagointiaika oman kiinteistön 

tilanteen ja mahdollisten jatkotoimien 

selvittämiseksi ennen kuin korotettu jä-

tevesimaksu astuu voimaan.  

Korotetun jätevesimaksun suuruus on 

esimerkiksi omakotitalolla 74,40 €/vuosi 

(koko hinnasto jätevesiviemäriin johdet-

taville hulevesille löytyy yhtiön www-si-

vuilta). Korotuksen lisäksi hulevesiä vie-

märiin johtava kiinteistö saa hulevesien 

erottelukehotuksen ja kolmen vuoden 

määräajan erottelun toteuttamiseen. 

HS-Vesi aloittaa myös kiinteistö-

kohtaiset kartoitukset alueilla, joissa 

ongelmat ovat havaintojen perusteella 

suurimpia ja joissa on mahdollista vie-

märöidä hulevedet hulevesiviemäriin tai 

avo-ojaan. Selvitystyön on arvioitu kestä-

vän useamman vuoden, sillä tarkastetta-

via kiinteistöjä on noin 5 000. 

HS-Vesi opastaa tarpeen mukaan 

kiinteistönomistajia oikeanlaisessa hule-

vesien erottelussa ja johtamisessa. Yhtiö 

on tuottanut tätä tarkoitusta palvelemaan 

myös kiinteistöjen hulevesioppaan, jon-

ka digiversiota pääset selaamaan osoit-

teessa www.hsvesi.fi.

jätevesiviemäriin 
johdetulle
hulevedelle

i INFO

Kiinteistön pihalla on yksi tai useampi kaivo, josta päätyy sadevesiä  

(kuten rännivedet tai tynnyrien ylivuotovedet) jätevesiviemäriverkkoon. 

Kiinteistön salaojat tai autotallin luiskan kuivatuskaivo on liitetty  

jätevesiviemäriin. 

Kiinteistöllä kulkeva tonttiviemäri vuotaa.

Kiinteistön hulevesiä voi päätyä jätevesiviemäriin
esimerkiksi seuraavilla tavoilla: 

Vesilaitosyhdistys on aloittanut hulevesikampanjan. Kuva: VVY
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tilanteissa alan ammattilaisten keräämät 

tiedot toimintaohjeineen ehtivät me-

diaan ensimmäisenä. Se ei kuitenkaan 

aina ole käytännössä mahdollista, koska 

tarkkoihin faktoihin perustuvien asian-

tuntijalausuntojen laatiminen vie usein 

aikaa, sanoo Kyrönlahti. 

– Viestinnän tehokkuudessa on aina 

parantamisen varaa, mutta onneksi jo 

käytössä olevilla, sekä jatkuvalla tekno-

logian kehityksen mukanaan tuomilla 

apuvälineillä pystymme myös HS-Ve-

dessä lähestymään mahdollisimman vä-

litöntä ja läpinäkyvää asiakasviestintää, 

Kyrönlahti summaa.  

me erilaisia maailmalla hyväksi koettuja 

viestintätyökaluja ja otamme niitä käyt-

töön myös HS-Vedessä. Yksi tällainen 

on vuosi sitten avattu häiriötilanteista 

eri kanaviin tiedottava tekstiviestijärjes-

telmä (tästä tarkemmin takasivulla), sekä 

hsvesi.fi-sivustolta löytyvä häiriökartta. 

Ilmastonmuutos ja sitä kautta lisään-

tyvät erilaiset yhteiskunnan kriisit muok-

kaavat myös viestintäkulttuuria julkisyh-

teisöissä ja mediassa. Toisaalta sen tekee 

media itse. 

– Esimerkiksi sosiaalinen media te-

kee jokaisesta meistä uutissisällön tuot-

tajan. Olemme joka hetki kameroinem-

me siellä missä tapahtuu. Tämä lisää 

ajantasaisen tiedon liikkumista, mutta 

medialukutaidon rooli ja median käyt-

täjän vastuu myös korostuvat. Kaikkien 

etu on, että esimerkiksi erilaisissa kriisi-

TAVOITTEENA ON TUOTTAA 
MAHDOLLISIMMAN  

MUTKATONTA, AVOINTA  
JA TEHOKASTA VIESTINTÄÄ.

HS-Veden tavoitteena on 

tuottaa mahdollisimman 

mutkatonta, avointa ja teho-

kasta viestintää kaikille sen 

asiakkaille Hämeenlinnassa, Hattulassa 

ja Akaassa. Viestinnän suunnittelun ja 

kehittämisen tehtävissä HS-Vedessä al-

kusyksystä aloittanut Sami Kyrönlahti 

kokee, että viestinnässä on lopulta kyse 

yksinkertaisista asioista.  

– Perinteinen ajatusmalli on, että 

viestintään tarvitaan lähettäjä ja vas-

taanottaja. Mitä paremmin lähettäjä 

tuntee vastaanottajan, sitä sujuvampaa 

viestintä usein on. Tämä pätee sekä 

kavereiden ja perheenjäsenten kesken 

– että myös työelämässä ja asiakasvies-

tinnässä, pohtii viestinnän suunnittelija 

Sami Kyrönlahti. 

Asiakasnäkökulma on helpompi ot-

taa viestinnässä huomioon, kun on itse-

kin yksi asiakkaista. Kaikilla on yhteinen 

intressi: hyvänlaatuisen käyttöveden kat-

koton saatavuus. Kun häiriöitä veden-

jakelussa syntyy, haluamme viipymättä 

tiedon siitä, milloin viat on saatu korjat-

tua ja koska tilanne palautuu normaalik-

si. Näiden tilanteiden avuksi kartoitam-

VIESTINNÄN
A JA O 

Avoimuus on

Kerro mielipiteesi!
Mitä mieltä olet kädessäsi

olevasta lehdestä?

Mitä haluaisit lukea näiltä sivuilta 
paikallisen vesihuoltoyhtiön

toiminnasta?

Lähetä juttuvinkkisi ja kehitys- 

ehdotuksesi osoitteella  

asiakasviestinta@hsvesi.fi

Viestinnän suunnittelijan tehtävissä 
aloittanut Sami Kyrönlahti on vapaa-ajal-
laan innokas musiikin harrastaja ja valo-
kuvaaja.
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Veden hankinnassa ja toimituksessa on siirrytty, jopa aiempaa 

enemmän pohtimaan riskejä ja niiden ennaltaehkäisyä. Ter-

veydensuojelulaissa edellytetään, että talousvettä toimittavan 

laitoksen veden laadun valvonta perustuu veden terveydelli-

seen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin ja hallintaan.

HS-Vesi on tehnyt riskienhallintasuunnitelman valtakun-

nallisella WSP-työkalulla (Water Safety Plan). Suunnitelmassa 

on tarkasteltu veden hankinta, kaikki käsittelylaitokset sekä 

vedenjakeluverkosto. Riskienkartoitustyö on tehty konsultin 

vetämänä yhteistyössä terveydensuojeluviranomaisten kans-

sa ja sitä päivitetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran 

vuodessa tehtävillä tilannekatsauksilla. Lisäksi HS-Vesi on 

osallistunut pohjavesien suojelusuunnitelman päivitystyöhön 

(valmistui 2.5.2016), jossa on käsitelty pohjaveteen kohdistu-

vat riskit. 

HS-Vesi lähettää asiakkailleen vesimittarin lukupyynnön ker-

ran vuodessa. Vesimittarin lukeman voi ilmoittaa joko luku-

pyynnön ohessa toimitettavalla lukemakortilla tai internetissä 

sivulla www.hsvesi.fi. Vesimittarista luetaan ainoastaan mustat 

numerot eli täydet kuutiot. Punaisia osoittimia ei tarvitse huo-

mioida mittarin luennassa.

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

A
jankohtaista

HS-VESI KARTOITTI
TALOUSVEDEN RISKIT

Riskienarvioinnin tuloksena todettiin, että suurten laitosten 

osalta kaikki kriittiset riskit ovat hallinnassa. Kehitettävää todet-

tiin raudan ja mangaanin poistossa, joka on osittain yhteydessä 

myös veden riittävyyteen sekä kirjallisten ohjeiden ajantasai-

suudessa. Kehityskohteille laadittiin toimenpidesuosituksia 

sekä aikataulu niiden toteutukselle.

Kiinteistöjen tulee varautua noin 1,4 % korotukseen vuotuisis-

sa vesihuoltomaksuissa 1.1.2019 alkaen. Korotuksen taustalla 

on yleinen hintatason nousu. Puhdasvesipuolella hinnanko-

rotuksilla varaudutaan lisäksi tuleviin investointeihin liittyviin 

tutkimus- ja selvitystöihin.

Hintamme säilyvät keskitasoa alhaisempina Vesilaitosyh-

distyksen (VVY) valtakunnallisessa hintavertailussa myös koro-

tusten jälkeen.

VESIHUOLTOMAKSUT VUONNA 2019

MUISTA LUKEA VESIMITTARISI

Lisätietoja veden hinnan muodostumisesta ja Vesilaitosyhdis-
tyksen hintavertailusta löytyy osoitteesta www.hsvesi.fi.

i

 KÄYTTÖMAKSUT 

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

Vesimaksu 1,14           1,41

Jätevesimaksu   1,74 2,16

Käyttömaksut 1.1.2019 alkaen, €/m3

 VEDEN JÄTEVEDEN  
 PERUSMAKSUT PERUSMAKSUT

Vesimittarin koko Veroton Verollinen Veroton Verollinen    

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

20 mm tai alle 50,00 62,00 91,00 112,84   

25–30 mm  268,00           332,32 522,00 647,28   

40–65 mm 1 119,00        1 387,56 2 173,00 2 694,52   

80 mm tai yli 1 517,00        1 881,08 2 954,00 3 662,96   

Uudet perusmaksut 1.1.2019 alkaen, €/vuosi

Lisätietoja talousveden riskienhallinnasta www.hsvesi.fi.i
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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 tiedottaa
HÄIRIÖTILANTEET TEKSTIVIESTILLÄ

 HS-Vesi vastaa vesihuoltotoiminnasta 
 Hämeenlinnassa, Hattulassa ja Akaassa.

 

 Vesimittari on HS-Veden asiakaslehti

Julkaisija: HS-Vesi | Päätoimittaja: Jukka Meriluoto | Toimit-

taja: Jenni Manninen | Asiantuntijat: Laura Haavisto ja Sanna 

Heinonen | Kannen kuva: Sami Kyrönlahti | Ulkoasu ja tait-

to: Vispus Oy | Paino: Hämeen Kirjapaino Oy | Jakelualue: 

Hämeenlinna, Hattula ja Akaa, yhteensä 56 000 kpl.

Toimipisteet sijaitsevat 

• Hämeenlinnassa: Paroistentie 7

• Akaassa: Puhdistamontie 9

HS-Vesi tiedottaa tekstiviestillä sekä äkillisistä että ennakoiduista 

vedenjakelun häiriötilanteista. Tekstiviesti nopeuttaa tiedonväli-

tystä asukkaille ja ennakoiduissa tilanteissa helpottaa varautu-

mista vesikatkoon. 

Tekstiviestin saaminen ei edellytä HS-Veden asiakkuutta, 

vaan tekstiviestein pyritään tavoittamaan kaikki Hämeenlinnan, 

Hattulan ja Akaan asukkaat. Saamme asukkaiden julkiset puhe-

linnumerot suoraan operaattoreilta. Mikäli puhelinnumero on 

salainen tai liittymä on rekisteröity muuhun osoitteeseen, voi 

omat tietonsa käydä lisäämässä www.hsvesi.fi-sivujen kautta 

(kohdasta tekstiviestijärjestelmä).  Tekstiviestijärjestelmän asia-

kasrekisteriin on tallennettu asukkaan nimi, osoite ja puhelin-

numero sekä sähköpostiosoite, mikäli asukas on sen itse käynyt 

lisäämässä. Tallennettuja numeroita ei käytetä muuhun kuin 

häiriötiedottamiseen eikä luovuteta eteenpäin.  

Internet-sivuilta löytyy myös tekstiviestijärjestelmän tieto-

suojaseloste, sekä lisätietoa järjestelmästä.

Lisää numerosi järjestelmään: www.hsvesi.fi.i


