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Toimintaperiaatteet

HS-Vesi on Akaan, Hattulan ja Hämeenlinnan asukkaita 
ympärivuorokautisesti palveleva vesihuoltoyhtiö. Yh-
tiö huolehtii toiminta-alueellaan hyvälaatuisen veden 
hankinnasta ja käsittelemisestä sekä jätevesien tehok-

kaasta käsittelystä. HS- Vesi toimii taloudellista hyötyä tavoittele-
matta. Yhtiö ylläpitää putkistojen ja käsittelylaitosten hyvää kun-
toa ja varmistaa veden riittävyyden. Yhtiö puhdistaa ja kierrättää 
käytetyn veden takaisin luontoon ammattitaidolla ja luotettavasti.
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Työntäyteinen 
toimintavuosi

lisäämään enemmän kuin taloudelliset resurssit mahdollistavat.

Hämeenlinnan Paroisten puhdistamolla on haasteena päästä 
lupamääräysten edellyttämään kokonaistypenpoistoon Vanajave-
den kannalta vielä tärkeämmän ravinteen - fosforin - poiston siitä 
kärsimättä. Tämä edellyttää vuonna 2013 toimenpiteitä käsittely-
prosessin tehostamiseksi, mutta kalliilta lisärakentamiselta toivot-
tavasti vältytään. Akaan puhdistamolle saatiin uusi ympäristölu-
papäätös, joka tuli voimaan kiristynein lupamääräyksin vuoden 
2013 alussa.

Vesihuollon toimintavarmuuden kannalta tärkeän Hämeenlin-
na-Hattula-Iittala-Toijala -vesihuoltolinjan suunnittelu eteni hyvin 
vuoden 2012 aikana ja putkien ja pumppaamoiden rakentamiseen 
päästään 2013 puoliväissä. Alueellisten vesihuoltolinjojen toteut-
tamisen kannalta tärkeä maantielainuudistus eteni valtionhallin-
nossa. Lakimuutos mahdollistaisi nykyistä paremmin muun mu-
assa vesihuoltolinjojen sijoittamisen tiealueen ulkoluiskaan, mikä 
turvaa vesihuoltojohtojen hyvän toteutuksen ja huollon. Siten nii-
tä tarvitse sijoittaa tarpeettomassa määrin yksityiselle maalle. Toi-
vottavasti lainsäädännön muutos saataisiin voimaan mahdollisim-
man nopeasti.

Lähivuosina yhtiössä investoidaan uusiin verkostoihin ja lai-
toksiin poikkeuksellisen paljon. Verkostojen ja laitosten vanhene-
minen edellyttää tiettyä pysyvää korvausinvestointitasoa, lisäksi 
kiristyvät vaatimukset veden- ja jäteveden laadun suhteen pakot-
tavat investoimaan käsittelyprosesseihin. Toimintavarmuuden yl-
läpito ja kehittäminen on tärkeää työtä jota tehdään jatkuvasti, 
mutta joka myös maksaa. Hämäläinen kraanavesi on nyt kahden 
maakunnan paras janojuoma ja edelleen myös edullista; kolmi-
henkisen perheen päivittäinen vesihuolto hoituu yhden virvoitus-
juomapullon hinnalla. 
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HS-Vesi tuottaa toiminta-alueellaan vesihuoltopalveluita 
asukkaille, liiketoiminnalle ja muille yhteiskunnan kan-
nalta välttämättömille toimijoille. Vesihuoltolaitos on 

luonteeltaan ennen kaikkea käyttö- ja kunnossapito-organisaa-
tio, vaikka se lisäksi rakennuttaa ja saneeraakin uutta verkostoa 
ja laitoksia. Toimintavarmuudella on vesihuollossa erityisen suuri 
merkitys. Olikin tärkeä ja kauaskantoinen päätös laajentaa yhti-
ön toimintaa kattamaan myös Akaan kaupungin vesihuoltolaitos-
toiminta vuoden 2012 alusta. Se on yksi keino kehittää toimin-
tavarmuutta koko alueella, tehostaa toimintaa taloudellisesti ja 
myös ylläpitää kehitystä yhtiön sisällä. Laajentunut toiminta aset-
taa haasteita henkilöstölle, mutta tarjoaa myös kehittymismahdol-
lisuuksia. Akaan kokoisen vesihuoltolaitoksen liittäminen osaksi 
HS-Veden toimintaa kaikilla tasoilla vie 4-5 vuotta.

Vedenhankinta nojautuu luonnollisen pohjaveden, tekopoh-
javeden ja nyt myös pintaveden hankintaan ja käsittelyyn. Akaas-
sa käytettävä vesi hankittiin lähes kokonaan Valkeakosken Tyryn-
lahden pintavesilaitokselta Akaan kaupungin hallinnoimaa vanhaa 
sopimusta hyödyntäen. Alkuvuoden aikana luovuttiin Kylmäkos-
kella sijaitsevan Pappilan pohjavedenottamon käytöstä veden-
laatusyistä. Kaikilta yhtiön vedenkäsittelylaitoksilta verkostoon 
pumpattava vesi desinfioidaan kertaluonteisesti ultraviolettivalol-
la. Matka vedenkäsittelystä asiakkaan vesilasiin on kuitenkin pit-
kä, ja niinpä klooripohjaista desinfiointia selvitetään Ahveniston 
vedenkäsittelylaitoksen perusparannussuunnittelun yhteydessä.

Verkostojen uudisrakentamisohjelma ei toteutunut aivan suun-
nitellussa laajuudessa, kun joitakin hankkeita siirtyi johtuen muun 
muassa kaavoituksen viiveistä. Verkostojen saneerausta sitä vas-
toin pystyttiin toteuttamaan lähes suunnitellussa laajuudessa, sa-
neeraukseen käytettiin noin 2,3 M €. Verkostosaneerauksen kehit-
täminen sekä teknisten menetelmien että toteutusmuotojen osalta 
on tärkeää, koska metrimääräistä saneerausmäärää tulee pystyä 
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TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA
Veden myynti 4 846 438 m³

Vesijohtoverkoston pituus 1 058 km

Viemäriverkoston pituus 927 km

Sadevesiverkoston pituus 365 km

Pohjavedenkäsittelylaitoksia 12 kpl

Jätevedenpuhdistamoita 4 kpl

Jätevedenpumppaamoita 299 kpl

Sadevedenpumppaamoita 20 kpl

LIIKEVAIHTO/€ 2012 2011
Vesimaksut 5 047 130 3 905 258

Jätevesimaksut 7 860 434 6 722 031

Perusmaksut 2 519 719 1 628 440

Liittymismaksut 1 110 650 965 917

Liikevaihdon muut tulot 652 873 617 895

YHTEENSÄ 17 190 806 13 839 541

HS- Vesi toimii Akaan, Hattulan ja Hämeenlinnan alueen 
vesihuoltolaitoksena. 
Yhtiö on kokonaisuudessaan osakaskuntiensa omistuk-

sessa. Yhtiön sisäinen toiminta on organisoitu neljäksi yksikök-
si, joiden palveluksessa on yhteensä 61 pitkän linjan vesihuolto-
ammattilaista.

YHTIÖN VESIHUOLTOPALVELUITA OVAT:

-  veden hankinta ja käsitteleminen
-  veden jakelu
- jätevesien johtaminen viemäriverkostoa pitkin   

 jätevedenpuhdistamoille
- jätevesien puhdistus ja käsitellyn jäteveden johtaminen  

 vesistöön

Muut ydinpalvelut, kuten esimerkiksi uusien liittymien kytke-
minen yhtiön verkostoihin ja vesihuoltopalveluiden asiakaspalve-
lu sekä laskutus, tuotetaan itse. Suunnittelu- ja rakentamispalve-
luita ostetaan tilanteesta riippuen sekä yksityiseltä sektorilta että 
osakaskunnilta.

Toimintavuoden alussa Hämeenlinnan ja Hattulan alueella ve-
si- ja jätevesimaksut erosivat Akaan maksuista. Akaan alueella ve-
simaksu oli alkuvuodesta 1,54 €/m3 (sis. alv 23 %) ja jätevesimak-
su 1,89 €/m3 (sis. alv 23 %). Vesimaksu Hämeenlinnan ja Hattulan 
alueella oli toimintavuoden alussa 1,28 €/m3 (sis. alv 23 %) ja jäte-
maksu 2,10 €/m3 (sis. alv 23 %). 1.4.2012 alkaen vesi- ja jätevesi-
maksut yhtenäistettiin koko yhtiön alueella, jolloin voimaan astui-

Alueen ihmisten ja ympäristön asialla

Hämeen-
linna

Hattula

Hauho

Tuulos

Lammi

Renko

Kalvola

Akaa

vat Hämeenlinnassa ja Hattulassa jo käytössä olleet hinnat. Yhtiö 
kattaa koko taloutensa vesihuoltomaksuista saaduilla tuloilla.

Vuosi 2012 oli yhtiön kymmenes täysimääräinen toiminta-
vuosi. Liikevaihto oli 17 190 806 €. Toimintavuoden aikana teh-
tiin merkittävä poistosuunnitelman muutos ja tulos oli -778 281 
€. Toimintavuoden aikana tehtiin merkittävä poistosuunnitelman 
muutos ja tulos oli -778 281 €.
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VESISÄILIÖT
Ylävesi-

säiliöt m3
Alavesi-

säiliöt m3
Ylävesisäiliöiden

sähköt kWh

Ahvenisto 1 000 2 800 *

Kylmälahti 400 *

Alajärvi 40 363 752

Sairio 2 000 6 335

Hakonummi 100 *

Kalkkonen 200 *

Sepänkaarre 100 *

Kalvola 800 12 028

Pyssymäki 70 *

Lammi kk 100 8 217

PsPr, torni 380 200 *

Viiala, torni 600 47 717

Toijala, torni 900 39 691

Akaa alavesisäiliö 1 000 245 592

TIETOJA VESILAITOKSISTA JA ALTAAT 2012

Veden- 
käsittelylaitos Käyttöönottovuosi

Lupa 
vedenottoon 
myönnetty

Lupa 
vedenottoon 

m3/d

Kai-
vot
kpl

Laitoksen  
kapasiteetti 

m3/d

Pumpattu 
vesi 
m3/a

Sähkö Kemikaalit

kg g/m3kWh kWh/ 
sm3

Ahvenisto 1910/1976/1980 23.05.1975 20 000 5 12 000 2 267 786 888 660 0,39 34 000 15 Hienokalkki

Kylmälahti 1969/2006 19.09.1968 7 000 6 5 000 1 766 622 828 735 0,47 0 Ilmastus

Alajärvi* 1976 23.05.1975 20 000 10 000 2 957 953 363 752 0,12

Hakonummi 2001 21.12.1999 500 2 500 82 085 64 046 0,78 Kalkkirouhe

Isomäki 1975 10.02.1978 1 250/500 1 500 7 132 16 167 2,27

Nummenkylä 1985 1 100 2 954 13 035 4,41

Kalkkonen 1976/1991/2005 26.08.1976 1 000 1 1 000 142 545 115 108 0,81 1 250 9 Nestelipeä

Salimäki 1 50 75 2 270 30,27

PsPr 1989 31.8.1978 1 500 1 1500 315 741 245 786 0,78 2 040 10 Nestelipeä

Sepänkaarre 2003 07.07.1964 ------ 2 500 142 561 73 126 0,51 1 850 13 Nestelipeä

Kutilan* 1977 22.12.1998 600 1 500 121 579 17 591 0,14

Hauho kk 1969/1977 05.03.1970 (400) 1 500 89 332 59 543 0,67 720 8 Nestelipeä

Viittakivi** 2009 10.02.2005 800 1 7 285 10 775 1,48

Lammi kk 1963/1984/2010 23.11.1963 ------ 1 600 108 940 172 308 1,58 2 000 18 Hienokalkki

Pyssymäki 1999 22.12.1999 1 000 2 600 218 920 107 138 0,49 Kalkkirouhe

Kaunisniemi 1972 Ei käytössä 1 0 5 860

Kylmäkoski, 
Kalpekinhar-
ju VO

Ei käytössä 400 1 0 3 737

Kylmäkoski, 
Pappila VO 1989 Ei käytössä Suljettu 

3.4.2012 1 12 949 12 740 0,98 Nestelipeä/ 
hypokloriitti

YHTEENSÄ 8 244 459 3 000 377 0,36

*Vesilaitosten mittauksessa

Veden kiertokulun edistäjä

Laitosyksikön tehtäviin kuuluu käyttöveden hankinta, valmis-
tus ja pumppaus kuluttajien käyttöön vesijohtoverkostoihin 
sekä jätevesien käsittely ennen sen ohjaamista puhdistettu-

na takaisin luontoon. 

Laitosyksikön käyttöpäällikkö on Tapani Sulin, laitosten toi-
minnasta huolehtivat Hämeenlinnassa ja Hattulassa käyttöinsi-
nöörit Harry Manninen (puhdasvesi) ja Marja Leimu (jätevesi), 
Akaassa ja Hämeenlinnan Kalvolassa toiminnasta huolehtii käyt-
töinsinööri Juhani Hakala. Laadunvalvontaa toteuttaa äitiysloman 
sijaisena projekti-insinööri Jenni Mölsä. Laitoksien ja pumppaa-
moiden sähkö- ja automaatiojärjestelmistä huolehtii sähkö- ja au-
tomaatioinsinööri Tomi Lager. Yksikössä työskentelee yhteensä 
25 henkilöä.
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PAINEENKOROTUSPUMPPAAMOT 2012
Pumppaamo Sijainti Pumput kpl Sähkö kWh/a

PARKKU ma 2 14 024

Kettumäki mp 2 14 733

Vaarinpelto mp 2 8 436

Kolkanmäki mp 2 7 178

Karanoja mp 2 11 249

Moreeni mp 3 15 321

Pekola ma 2 30 428

Hukari ma 2 1 058

Kaarneenmäki ma 1 411

Myllymäki mp 2 18 494

Janakkala  (Janakkalan 
Veden hoidossa 2012) mp 2 0

Teuro ma 2 4 271

Syrjäntaka ma 2 1 063

Uusiportti ma 2 5 220

Akkijärvi ma 2 5 819

Vihniö ma 2 5 660

Jahkola ma 2 5 493

Kunnari ma 2 3 414

Soveri ma 2 5 111

Vilkkilä ma 2 7 790

Tipuri mp 2 1 116

Mäyräntie ma 2 3 246

Pieni ma 1 2 439

Siniänmäki ma 2 503

Viiala ma 2 1 740

Ketunpesä ma 2 5 987

Kirjasto ma 2 10 469

Temppelitie ma 2 12 195

YHTEENSÄ 14 8 55 202 868

ma=maan alla, mp=maan päällä.

Laadukasta vettä päivästä toiseen

HS-Vesi tutkii talousvettä laatuvaatimuksista ja valvon-
tatutkimuksista annetun 26.5.2000 voimaan tulleen 
asetuksen 461/2000 pohjalta. Asetus perustuu Euroo-
pan unionin neuvoston 3.11.1998 antamaan direktii-

viin 98/83/EY kuluttajien käyttöön tarkoitetun talousveden laadus-
ta. Laatuvaatimusten raja-arvot perustuvat muutamaa poikkeusta 
lukuun ottamatta Maailman terveysjärjestö WHO:n suosituksiin.

Talousveden laatua valvotaan vesiyhtiön toimialueella viral-
lisen valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Ohjelma on laadittu 
yhdessä terveysviranomaisten kanssa ja terveystarkastajat valvo-
vat sen toteuttamista ja tuloksia. Vesinäytteiden määrät ja analyy-
sit perustuvat talousvesiasetukseen. 

Vuonna 2012 otettiin noin 803 vesinäytettä ja niistä tehtiin 
6780 analyysiä. Vesinäytteitä otettiin verkostosta, laitoksilta ja raa-
kavedestä ja ne analysoitiin Kokemäenjoen vesistön vesiensuoje-
luyhdistys ry:n eli KVVY:n laboratoriossa.

Veden hankinta ja käsittely

HS-Vedellä on Hattulan ja Hämeenlinnan alueella kaksi-
toista vedenkäsittelylaitosta, joita ohjataan ja valvotaan 
Hämeenlinnan Paroisten kaukovalvomosta. Vuoden 

2012 aikana Sepänkaarteen ja Kalkkosten automaatiojärjestelmät 
uusittiin. Syksyllä aloitettiin Ydin–Hämeen paineenkorotuslaitos-
ten automaatiojärjestelmän perusparannus.

Akaaseen vesi hankitaan Valkeakosken Tyrynlahden pinta-
vedenkäsittelylaitokselta. Kylmäkoskella oleva Pappilan pohjave-
denottamo muutettiin toimintavuoden alkupuolella varalaitoksek-
si. Vedenhankintaa ja johtamista Akaaseen hallinnoidaan Akaan 
kaupungin toimesta vanhalla VaToViLe–sopimuksella.

Laitosyksikkö hoitaa ja huoltaa juomavesilaitokset,  paineen-
korotusasemat sekä vesialtaat mukaan lukien vesitornit. Veden ku-
lutusmääriä ja painetasoja tarkkaillaan mittareilla pohjavesilaitok-
silla sekä kaukovalvontalaitteistolla.

Janakkalan kanssa yhteistyönä rakennetulla paineenkorotus-
asemalla on valmius siirtää vettä Janakkalan ja Hämeenlinnaan 
välillä. Tällä verkostoyhteydellä turvataan osaltaan veden saantia 

ongelmatilanteiden yhteydessä. Vuoden 2012 aikana oli Janakka-
lan Veden vuoro hoitaa kyseistä laitosta.
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VEDEN PUMPPAUSTILASTO m3 2012 (1/2)

Hämeenlinna Hattula Renko Kalvola

Ahvenisto Kylmälahti Kalkkonen Lepaa 
(osto) PsPr Hakonummi Isomäki Nummenkylä Sepänkaarre

Tammikuu 171 014 161 190 17 019 467 12 195 5 575 776 185 11 256

Helmikuu 167 850 153 944 11 614 373 19 735 6 218 577 210 12 120

Maaliskuu 189 081 157 471 14 613 366 20 571 6 887 439 212 11 406

Huhtikuu 186 128 145 642 10 147 464 29 122 6 643 324 241 11 175

Toukokuu 201 866 149 016 10 156 386 29 512 7 402 644 268 12 366

Kesäkuu 178 569 140 890 7 694 394 31 485 7 017 693 219 12 061

Heinäkuu 181 086 144 390 8 765 533 33 755 7 120 788 229 11 667

Elokuu 186 846 153 969 8 879 330 34 793 7 367 410 258 11 690

Syyskuu 185 164 146 323 14 232 556 27 565 6 857 317 386 11 248

Lokakuu 205 714 146 115 10 771 316 13 081 7 055 426 264 12 922

Marraskuu 220 918 132 319 15 465 390 13 053 6 843 816 255 12 484

Joulukuu 193 550 135 353 13 190 470 11 675 7 101 922 227 12 166

YHTEENSÄ 2 267 786 1 766 622 142 545 5 045 276 542 82 085 7 132 2 954 142 561

VEDEN PUMPPAUSTILASTO m3 2012 (2/2)

Hauho Lammi Akaa
HS-Vesi ja Akaa 

tuotanto yhteensä
Hauho kk Lammi kk Pyssymäki Kaunis- 

niemi
Valkeakoski 

ostovesi
Lempäälä
ostovesi Pappilan VO Akaa 

yhteensä

Tammikuu 6 538 8 677 16 594 0 65 796 79 4422 70 297 481 626

Helmikuu 6 175 8 199 14 750 0 67 997 65 4 444 72 506 474 336

Maaliskuu 7 263 9 633 16 168 0 72 766 70 3 601 76 437 510 547

Huhtikuu 7 217 10 429 17 195 0 71 490 70 482 72 042 496 980

Toukokuu 8 586 9 183 19 248 0 76 778 76 76 854 525 588

wKesäkuu 7 895 7 940 18 336 0 70 102 70 70 172 483 717

Heinäkuu 8 733 10 910 19 187 0 67 205 70 67 275 494 535

Elokuu 7 783 9 776 20 321 0 84 680 65 84 745 527 601

Syyskuu 7 749 9 757 16 926 0 70 684 62 70 746 497 890

Lokakuu 6 705 9 030 19 964 0 68 348 71 68 419 521 429

Marraskuu 6 627 8 047 19 183 0 67 508 78 67 586 513 646

Joulukuu 8 061 7 359 21 048 0 70 321 42 70 363 491 525

YHTEENSÄ 89 332 108 940 218 920 0 853 675 818 12 949 867 442 6 019 420

HS-Vesi Vuosikertomus 2011 

VEDEN LAATU LAITOKSITTAIN
E. Co-

li (pmy/100 
ml)

Rauta 
(µg/l)

Mangaani 
(µg/l)

pH Sameus Väri Fluoridi 
(mg/l)

Kovuus        
(mmol/l)

Kovuus 
(dH°)

Laatuvaatimukset 0 1,5

Laatusuositukset 200 50 6,5–9,5

Hattula Kalkkonen 0 178 14 7,5 0,4 <5 0,2 0,6 4,3 pehmeä

PsPr 0 52 3 7,2 3 <5 0,1 1 5,7 keskikova

Hauho Hauho kk 0 16 6,3 7,5 <0,2 <5 0,2 0,9 5,1 keskikova

Hämeenlinna Ahvenisto 0 55 27,5 7,8 0,42 <5 0,1 0,8 4,3 pehmeä

Kylmälahti 0 12 <5 7,8 <0,2 <5 <0,1 0,9 5 keskikova

Kalvola Sepänkaarre 0 31 2,6 7,8 1,9 <5 0,2 0,9 5,4 kesikova

Lammi - Tuulos Pyssymäki 0 10 1,2 8 0,32 <5 0,1 0,5 2,8 pehmeä

Lammi kk 0 70 12 7,9 <0,2 <5 0,1 0,6 3,5 pehmeä

Renko Hakonummi 0 10 <1 8,1 0,2 <5 0,1 0,6 3,3 pehmeä

Nummenkylä 0 13 3 6,7 0,2 <5 0,1 0,33 1,8 pehmeä

Oheisessa taulukossa on yleisiä verkostoveden ominaisuuksia laitoskohtaisesti.
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VESISTÖKUORMITUS 2012

LAMMI KALVOLA PAROINEN AKAA

BOD7(atu) kg/d 4 12 84 21

Fosfori kg/d 0,3 0,5 5 1

Typpi kg/d 16 25 578 77

Ammonium-
typpi kg/d 10 23 47 10

Kiintoaine kg/d 7 21 238 41

laaditaan teollisuusjätevesien johtamissopimuksia, joissa sovitaan 
tarkemmin viemäröinnin ehdoista ja mahdollisista rajoituksista. 

PAROISTEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO, 
HÄMEENLINNA 

Paroisten puhdistamolle on myönnetty jätevesien laskulupa vuon-
na 2005. Luvan määrittelemät fosforin raja-arvot kiristyivät vuo-
den 2009 alusta ja kokonaistypenpoistovelvoite tuli voimaan 2011 
alusta. Kokonaistypenpoistovelvoitteen tasosta valitettiin Vaasan 
hallinto-oikeudelle, josta saatiin kielteinen päätös vuoden 2012 
lopulla. Kokonaistypen poistossa ei aivan päästä vaadittuun raja-
arvoon ilman muutostoimenpiteitä, joten metanoliaseman suun-
nittelu aloitettiin.

Kertomusvuonna voimassa olleiden lupaehtojen mukaan 
BOD7-pitoisuus lähtevässä vedessä saa olla enintään 10 mg/l ja 
käsittelytehon on oltava vähintään 95 %, CODcr-pitoisuus saa ol-
la enintään 90 mg/l ja käsittelytehon on oltava vähintään 85 % , 
fosforin enimmäispitoisuus saa olla 0,3 mg/l ja käsittelytehon on 
oltava vähintään 95 %. Näihin lupavaatimuksiin puhdistamolla 
ja verkostossa pitää päästä neljännesvuosien keskiarvoina. Koko-
naistypen pitoisuusvaatimus on voimassa biologisen osan lämpö-
tilan ollessa yli 12 ˚C, jolloin jokaisen 24 h:n kokoomanäytteen 
typpipitoisuuden on oltava alle 20 mg/l. Käsittelytehon on oltava 
vähintään 60 % vuosikeskiarvona laskettuna. Lisäksi luvassa edel-
lytetään, että puhdistetun veden ammoniumtyppipitoisuus saa ol-
la enintään 4 mg/l koko vuoden keskiarvona laskettuna. 

Paroisten puhdistamon vuorokautinen keskivirtaama, 26 775  
m3/d on ollut korkea verrattuna edellisiin vuosiin. Koko vuoden 
keskiarvoina ravinteiden poisto on ollut tehokasta suuresta käsi-
tellystä vesimäärästä huolimatta. Typenpoistoa häiritsi viimeisen 

HS-Veden alueella on neljä erillistä viemäröintialuetta. 
Hämeenlinnan Paroisten jätevedenpuhdistamolle vesiä 
johtavan laajemman verkoston lisäksi Kalvolan ja Lam-

min alueella toimii oma viemäriverkosto ja jätevedenpuhdistamo. 
Vuoden 2012 alusta Akaan kaupungin jätevesien käsittely ja joh-
taminen on ollut myös  osana HS-Veden toimintaa. Sakokaivoliet-
teitä otetaan vastaan Paroisten, Lammin ja Akaan puhdistamoiden 
yhteydessä sekä Hauhon sakokaivoasemalla.

Jätevedenpuhdistamoilla ravinteet erotetaan vedestä mekaa-
nisia, biologisia ja kemiallisia puhdistusprosesseja käyttäen. Pro-
sessien toimintaa valvotaan viranomaistarkkailun lisäksi omassa 
käyttölaboratoriossa. 

AKTIIVISTA LAADUNTARKKAILUA

Jätevedenpuhdistamoiden toimintaa valvotaan ympäristöluvis-
sa esitettyjen velvoitetarkkailuohjelmien mukaisesti ja vuosittai-
set analyysikerrat perustuvat puhdistamolla käsiteltävään jäteve-
simäärän. Puhdistamoilta kerätyt velvoitenäytteet analysoidaan 
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n laboratoriossa.

Jätevedenpuhdistamoiden valvonnan lisäksi tehdään verkos-
totarkkailua ja yhteistyötä teollisuuslaitosten kanssa. Jätevesiltään 
laadullisesti tai määrällisesti merkittävimpien toimijoiden kanssa 

Hyvin käsiteltyä – perusteellisesti puhdistettua
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neljänneksen aikana puhdistamolle tulleet runsaat hulevesimää-
rät, jolloin nitraattipitoista vettä ei pystytty kierrättämään pro-
sessissa riittävästi. Kokonaistypen osalta ei saavutettu lupaehto-
ja vuosikeskiarvona lasketun reduktion osalta, vaaditusta 60 %:n 
tehosta jäätiin kaksi prosenttia. Biologisen osan lämpötila oli yli 
12 ˚C toukokuun lopusta marraskuuhun asti, jolloin vaadittu pi-
toisuusraja ylitettiin kolmessa näytteessä. Kokonaisfosforin osalta 
ensimmäisellä vuosineljänneksellä lupaehdon mukaisen rajan yli-
tys oli 0,06 mg/l. Tähän syynä oli ylijäämälietteen poiston häiriö. 

Lietettä mädätettiin ja kuivattiin kertomusvuonna 5 129 t ja se 
kompostoitiin hakkeen ja puunkuoren kanssa Paroisten jäteveden-
puhdistamon yhteydessä olevalla kompostikentällä. Osa kompos-
tointituotteesta käytettiin ravinnekompostina ja osa jatkojalostet-
tiin mullaksi sekoittamalla siihen turvetta ja hiekkaa. Molemmat 
tuotteet ovat Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran hyväksymiä. Li-
säksi laitoksella kuivattiin mädättämätöntä raakalietettä 2 490 t, 
joka toimitettiin mädätettäväksi ja loppukäsiteltäväksi kaupallisel-
le lietteenkäsittelijälle.

KALVOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

Kalvolan viemäröintialueen jätevedet käsitellään yksilinjaisessa 
biologis-kemiallisessa aktiivilietelaitoksessa. Kalvolan puhdista-
mo on automatisoitu ja prosessia ohjataan Paroisten valvomosta.

Hämeen Ympäristökeskuksen myöntämän ympäristöluvan 
mukaisesti Kalvolan puhdistamon puhdistusvaatimukset pysyvät 
entisellään vuoteen 2015 asti. Voimassa olevan luvan mukaan 
BOD7-pitoisuus lähtevässä vedessä saa olla enintään 15 mg/l ja 
vastaavasti fosforipitoisuus enintään 0,6 mg/l. Molempien puhdis-
tustehon on oltava vähintään 90 %, nämä laskettuna neljännes-
vuosikeskiarvoina. Lisäksi puhdistamolta edellytetään valtioneu-

voston päätöksen mukaisesti, että CODcr -pitoisuus on alle 125 
mg/l ja poistoteho vähintään 75% sekä kiintoainepitoisuus alle 35 
mg/l ja poistotehon on oltava vähintään 90 %. Nämä tulokset las-
ketaan näytekohtaisesti.

Lupaehtoihin pääseminen tällä käytöstä poistettavalla jäte-
vedenpuhdistamolla oli haastavaa. Ensimmäisellä neljänneksel-
le raja-arvojen ylityksiä tapahtui BOD7- ja fosforireduktioiden 
kohdalla, mutta pitoisuudet olivat lupaehtojen mukaiset. Toisella 
neljänneksellä tulovirtaama oli kevään sulamisvesien takia runsas-
ta, ja puhdistustehot jäivät alhaisiksi eivätkä pitoisuusvaatimukset-
kaan täyttyneet. Kalvolan puhdistamo on kärsinyt vuotovesistä, 
joita on yritetty vähentää viemäriverkostoa saneeraamalla. Kah-
den viimeisen neljänneksen aikana saneeraukset alkoivat tuottaa 
tulosta ja vuotovesien määrä vähentyi oleellisesti. Siirtoviemärin 
suunnittelu Kalvolasta Paroisten sekä Toijalan puhdistamolle on 
meneillään ja linjan on tarkoitus valmistua vuoden 2014 aikana.

Kalvolan puhdistamon toimintaa valvotaan muun muassa tar-
kastuskäynneillä ja keräämällä viikoittain käyttötarkkailunäytteitä. 
Keskivirtaama vuonna 2012 on ollut 1 053 m3/d. Puhdistamolta 
sakeutettu liete ajetaan Paroisille käsiteltäväksi.

KEMIKAALIEN JA SÄHKÖN KULUTUS

PAROINEN KALVOLA LAMMI AKAA

Virtaama m3/d 26 775 1 053 969 5 162

FeSO4 kg/a 913 509 57 440 62 920 344 860

PAX kg/a 180 600

Kalkki kg/a 20 926 173 400

Polymeeri kg/a 1 434 630 203 1 550

Sähkö kWh/a 5 555 206 204 698 353 702 939 300

PUHDISTUSTULOKSET 2012
PAROINEN AKAA LAMMI KALVOLA

Fosfori 
mg/l 0,2 (0.3) 0,23 (0.4) 0,27 (0.5) 0,49 (0.6)

Fosfori puhdistus-% 98 (95) 96 (93) 95 (92) 82 (90)

BOD7 
mg/l 3 (10) 4 (10) 4,3 (12) 11,0 (15)

BOD7 puhdistus-% 99 (95) 98 (93) 97 (92) 82 (90)

CODcr 
mg/l 28 (90) 29 (125) 33,4 (125) 46 (125)

CODcr puhdistus-% 96 (85) 93 (75) 91,4 (75) 74 (75)

Ammoniumtyppi mg/l 2 (4)

Ammoniumtyppi 
puhdistus-% (-) 95 (85)

Kokonaistyppi 
näytekerrat >12˚C 9/12 (20 

mg/l) 4/4 (20 
mg/l)

Kokonaistyppi 
puhdistus-% 58 (60) 61 (50)

Kiintoaine mg/l 7,8 (15) 7,7 (35) 20 (35)

Kiintoaine 
puhdistus-% 97 (90) 96 (90) 77 (90)

Huom! Lupavaatimus suluissa
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LAMMIN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

Lammin kirkonkylän puhdistamo on kaksilinjainen, rinnak-
kais-saostuksella tehostettu aktiivilietelaitos. Mitoitusvirtaama on 
140 m3/h ja kertomusvuoden keskivirtaama oli 1056 m3/d, joten 
puhdistamon kapasiteetti riittää hyvin. Puhdistustulosta paranta-
vat selkeytysaltaiden lisäksi kolme lammikkoa, joiden kautta puh-
distettu jätevesi johdetaan Ormajärveen. Sakeutettu liete on kul-
jetettu Paroisten puhdistamolle jatkokäsittelyyn.

Vuodelta 2006 oleva ympäristölupa määrää Lammin jäteve-
denpuhdistamon poistamaan orgaanista ainetta siten, että lähte-
vän veden BOD7 on korkeintaan 12 mg/l, fosforia saa olla puh-
distetussa vedessä korkeintaan 0,5 mg/l ja reduktioiden pitää olla 
vähintään 92 %. Lisäksi puhdistamolta edellytetään valtioneuvos-
ton päätöksen mukaisesti, että CODcr -pitoisuus on alle 125 mg/l 
ja poistoteho vähintään 75% sekä kiintoainepitoisuus alle 35 mg/l 
ja poistoteho vähintään 90 %. Nämä ehdot ovat näytekohtaisia 
ja poikkeavia näytteitä saa vuodessa olla enintään kaksi. Lammin 
puhdistamon lupa umpeutui 2012 lopussa ja uusi ympäristölupa-
hakemus lähetettiin käsiteltäväksi Ely-keskukseen.

Vuonna 2012 Lammin puhdistamolla päästiin lupaehtoihin 
erinomaisesti kaikilla neljänneksillä ja vuosikeskiarvona mitattu-
na. 

AKAAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO, TOIJALA

Akaan jätevedenpuhdistamo on biologis-kemiallinen aktiiviliete-
laitos. Puhdistamolle johdetaan jätevesiä Viialan, Kylmäkosken ja 
Toijalan taajamista. Puhdistamo on mitoitettu noin 13 000 m3/d 
keskivirtaamalle ja 70 000 asukasluvulle.

Vuonna 2012 noudatettiin Länsi-Suomen ympäristöviraston 
vuonna 2003 antamaa lupapäätöstä (lupamääräykset taulukossa). 
Lupamääräysten vaatimuksiin päästiin. Vaikeuksia aiheutti kuiten-
kin suuri hulevesimäärä keväällä.  

Akaan jätevedenpuhdistamolla on käsittelyvaatimuksena:
 
  toistaiseksi
BOD7-ATU ≤ 10 mgO2 /l
  teho ≥ 93 %
Fosfori ≤ 0,4 mg/l
  teho ≥ 93 %
CODCr ≤ 125 mgO2 /l
  teho ≥ 75 %
Kiintoaine ≤ 15 mg/l
  teho ≥ 90 %
Nitrifiointiaste 85 %

Lisäksi on edellytetty alle 20 mg/l kokonaistyppipitoisuutta 
yli 12 asteen prosessilämpötilalla ja 50 %:n typenpoistoa vuosi-
keskiarvona. 

Puhdistamolla tehtiin vuoden 2012 aikana altaiden laahain- 

kunnostuksia etu- ja jälkiselkeytyksessä sekä uusittiin palautuslie-
tepumput jälkiselkeytysaltaaseen 2.  Pumppujen uusiminen lisää 
prosessin säädettävyyttä.

Vuoden 2012 aika valmistauduttiin prosessiaseman 1 uusimi-
seen, mikä parantaa laitoksen ohjattavuutta. Lisäksi polymeerin 
valmistuslaitteen automaatio uusittiin ja polymeerisäkkien käsit-
telyä parannettiin. 

Puhdistusprosessia tarkkailtiin velvoitetarkkailun mukaisesti 
12 kertaa. Velvoitetarkkailun näytteet haki ja analysoi KVVY:n la-
boratoriossa. Lisäksi prosessia tarkkailtiin omassa käyttölaborato-
riossa mahdollisuuksien mukaan (n. kaksi kertaa viikossa: NH4-
N, NO3-N ja lähes päivittäin liukoinen fosfori).

Puhdistamolle haettiin 5.11.2010 Länsi- ja Sisä-Suomen alue-
hallintovirastolta uutta ympäristölupaa, lupaa täydennettiin myö-
hemmin. Uusi lupa tuli voimaan 28.1.2013. Lupa mahdollistaa 
Kalvolan kunnan jätevesien johtamisen tulevaisuudessa Akaan 
puhdistamolle. 

Uuden ympäristöluvan mukaiset käsittelyvaatimukset:

toistaiseksi
BOD7-ATU  ≤ 10 mgO2 /l
   teho ≥ 95 %
Fosfori  ≤ 0,3 mg/l
   teho ≥ 95 %
CODCr  ≤ 70 mgO2 /l
   teho ≥ 95 %
Kokonaistyppi*  ≤ 20 mg/l
   teho ≥ 50 %
Ammoniumtyppi  ≤ 8 mg/l

*Pitoisuusvaatimus koskee ajankohtaa, jolloin veden lämpö-
tila biologisessa prosessissa on vähintään + 12 °C, kokonaistypen 
poistoteho lasketaan vuosikeskiarvona.

AUTOMAATIO OSANA VALVONTAA

Jatkuva automaatioon perustuva ohjaus ja valvonta ovat tärkeä 
osa laadukasta toimintaa HS-Vedellä. Toimintavuonna yhtiöön 
palkattiin kaksi sähköasentajaa laitosten ja pumppaamoiden säh-
kö- ja automaatiojärjestelmien kunnossapitoon. HS-Veden alu-
eella toteutettiin useita hankkeita vuonna 2012 sähkön- ja auto-
maation osalta.

Hattulassa ja Kalvolassa uudistettiin muun muassa vesilai-
tosten automaatiota. Uudistettuja kohteita olivat Kalkkosten ja 
Sepänkaarteen vesilaitokset, Marttaristin ja Kankaisten raakave-
sikaivot, Kalvolan vesitorni sekä Hukarin paineenkorotusasema.

Lisäksi toimintavuonna aloitettiin Akaassa jätevedenpump-
paamoiden kaukovalvontajärjestelmien kehittäminen sekä Toija-
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Verkostoyksikkö vastaa verkostojen ylläpidosta, saneera-
uksista ja uudisrakentamisesta. Verkostoyksikössä toimii 
yksikön vetäjänä verkostopäällikkö Leo Aspholm. Opera-

tiivista työtä hoitavat Hämeenlinnan ja Hattulan alueilla jätevesi-
verkoston osalta putkimestarit Seppo Hietala, vesijohtoverkoston 
osalta putkimestari Kim Westerholm ja saneerausasioiden osalta 
työmaainsinööri Marko Männynsalo. Toteutusta hoitaa 11 putki-
asentajaa. Akaan alueella verkoston operatiivista työtä hoitaa put-
kimestari Jarno Hupanen ja viisi asentajaa.

RAKENTAMINEN

Uudisrakentaminen toteutettiin kokonaisurakoinnilla yhdessä kun-
tien kanssa. Paikkakunnasta riippumatta putkistomateriaalit on 
hankittu aina yhtiön puitesopimusten nojalla ja paineellisten ver-
kostojen liittämiset sekä tonttijohtojen kytkentätyöt on hoidettu 
itse. Pienet saneerauskohteet on valtaosin toteutettu omana työ-
nä, mutta suuremmat kaivamalla toteutettavat kohteet on annettu 
kokonaisurakalla hoidettavaksi, yhdessä Hämeenlinnan ja Akaan 

kaupunkien tai Hattulan kunnan kanssa. Hämeenlinnan kaupun-
ki on myös toteuttanut kohteiden rakentamista. Kuluvana vuon-
na verkostoyksikkö saneerasi omana työnä myös isompia kohtei-
ta Iittalassa ja Kanta-Hämeenlinnassa ja erikoismenetelmin tehdyt 
saneeraukset tilattiin ulkopuolisilta urakoitsijoilta. 

Vuonna 2012 yhtiö saneerasi Hämeenlinnan ja Hattulan alu-
eilla 26 ja Akaassa 21 tonttijohtoa.

INVESTOINNIT

Investointiohjelma pystyttiin toteuttamaan vuoden aikana tarken-
tuneen ohjelman mukaisesti. Verkostoinvestointeja tehtiin yhteen-
sä noin 2,1 miljoonan euron edestä. Suurimpia investointikohtei-
ta olivat Kotirinne (770.808 €) Hattula, Kartanoranta (445.219 €) 
Hml, Uudenkylän alue 2012 ( 136.415 €) Akaa, Lepaa-Rahkoila  
(118.408 €) Hattula, Leveämäenkuja (104.863 €) Hml, Sampo  
III 2012 (102.291 €) Hml. Uusia jätevesipumppaamoita asennettiin 
Lammille Vilkkilään ja Tanttilaa, Kartanorantaa ja Kotirinteeseen.

SANEERAUS

Verkostosaneerauksia tehtiin n. 2,3 miljoonalla eurolla. Suurimpi-
na kohteina olivat Iittalan alueen jätevesi- ja vesijohtosujutukset 
(488.040 €) Hml, Parkkimäki (163.243 €) Hml, Parolannummen 
alueen järjestelyt (159.458 €) Hattula, jätevesi-sukkasujutukset 
(147.273 €) Hml, Kurvolantie (139.058 €) Akaa, Ajulantie (138.173 
€) Akaa sekä Pihapolun alue (122.068 €) Hml.

Huonokuntoisia jätevesipumppaamoja saneerattiin kolme 
kappaletta: Hauhon siirtoviemärin pumppaamot PT 11 Suolijär-
venkuja Ainolassa sekä PT 12 Tuulospolku ja Haavistontie Kyl-
mäkoskella.

VESIJOHTOVERKOSTON VUOTOTILASTO MATERIAALEITTAIN JA ALUEITTAIN v.2012
Muovi Valurauta SG-putki Teräs Asbesti Venttiili Liitin Paloposti Tonttijohto Yhteensä Osuus %

Hämeen-
linna 4 1 6 7     1 19 41,3 %

Hattula 2      1   3 6,5 %

Kalvola          0 0,0 %

Renko          0 0,0 %

Hauho 1         1 2,2 %

Lammi 2    1  1   4 8,7 %

Tuulos          0 0,0 %

Toijala  1  4  2   2 9 19,6 %

Viiala  6     1  3 10 21,7 %

Kylmäkoski          0 0,0 %

Yhteensä 9 8 6 11 1 2 3 0 6 46 100,0 %

Osuus % 19,6 % 17,4 % 13,0 % 23,9 % 2,2 % 4,3 % 6,5 % 0,0 % 13,0 %

lan jätevedenpuhdistamon sähköistyksen ja automaation sanee-
raus- ja uudistamistoimet.

Suurimpana hankkeena aloitettiin Ahveniston vesilaitoksen ja 
raakavesikaivojen sähköistyksen ja automaation remontin suun-
nittelu, joka jatkuu aina vuoteen 2014 asti.

Verkostoyksikkö
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VESIJOHTOVERKOSTO

Vesijohtoverkostoa huuhdeltiin kevätkesällä Hämeenlinnan län-
sipuolella. Lisäksi vesijohtoverkostoa syke-huuhdeltiin Lentilän 
alueella Toijalassa toukokuussa. Lisäksi toteutettiin verkoston 
huuhtelua paloposteista koko Akaan alueella pitkin vuotta. Vesi-
johtoverkoston vuotoja etsittiin äänilokkereilla ja mittaustiedoilla.

Vesijohtovuotoja kuluneena vuonna korjattiin Hämeenlinnan 
ja Hattulan alueilla yhteensä 27 kappaletta, joista varsinaisia ver-
kostovuotoja oli 17 ja tonttijohtovuotoja yksi. Mittaamattoman  
veden osuus koko Hämeenlinnan ja Hattulan alueella oli 19,5 %. 
Akaassa oli yhteensä 19 vesijohtovuotoa vuonna 2012, joista var-
sinaisia verkostovuotoja oli 14 kappaletta ja tonttijohtovuotoja vii-
si. Alueen mittaamattoman veden osuus oli 14,6 %.

Vesijohtoverkostossa vaihdettiin runsaasti linjasulkuventtiilei-
tä saneeraustyömaiden yhteydessä. Saneerauskohteessa vaihdet-
tiin luonnollisesti kaikki venttiilit, mutta myös rajalla olleet vent-
tiilit vaihdettiin aina. Varsinaista venttiilinvaihtoa ei yksittäisiä 
venttiileitä lukuun ottamatta tehty.

Jäätyneitä runkovesijohtoja ei ollut.

JÄTEVESIVERKOSTO

Viemäriverkon kuntoa on tutkittu kuvaamalla vanhaa verkos-
toa ja kaikki uudisrakennuskohteet on kuvattu valmistuttuaan.

Verkostotietoa on kerätty X-pipe verkostotietojärjestelmään. 
Uusia jäteveden pumppaamoita otettiin kertomusvuonna käyt-
töön neljä kappaletta. Jätevesiverkostossa oli tukoksia yhteensä 
151 kappaletta, joista muutama aiheutti ikävän kellaritulvan ja 
korvausvelvollisuudet yhtiölle. Viemäriverkoston ylläpitämiseksi 
tehtiin normaaleita huoltotöitä: uusittiin kaivojen ylärakenteita, 
nostettiin sekä vaihdettiin kansistoja katupintauksien ja suurem-
pien saneeraustöiden ohessa. Paineviemärikkoja oli neljä kap-
paletta.

HULEVESIVERKOSTO

Hulevesien hallinnasta, vastuista ja hulevesien johtamisesta käy-
tiin toimintavuoden aikana keskustelua. Aiheeseen liittyvä lain-
säädäntö on muuttumassa.

Hulevesitulvien riskikartoituksen perusteella parannettiin hu-
levesiverkoston toimivuutta Rinkelinkadulla, Moreenin alueella, 
linja-autoaseman lähellä ja Tykistötiellä.
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KÄYTTÖPAIKKOJEN JAKAUTUMINEN  
RAKENNUSTYYPPIEN MUKAAN

Teollisuus 232

Liikelaitokset 408

Omakotitalot 10 874

Paritalot 304

Rivitalot 778

Asuinkerrostalot 595

Virastot ja laitokset 265

Vesipostit 13

Omat 15

Muut 211

Loma-asunnot 210

Yhteensä 13 905

VEDEN KULUTUS, MYYNTI JA MITTAAMATON VESI
Pumpattu vesi Myyty vesi Mittaamaton vesi

m3/a m3/a m3/a %

Hattula 458 361 400 121 58 240 12,7

Hämeenlinna 4 034 408 3 257 601 776 807 19,3

Kalvola 142 561 99 655 42 906 30,1

Renko 92 171 45 500 46 671 50,6

Lammi / Tuulos 327 860 255 485 72 375 22,1

Hauho 96 617 47 503 49 114 50,8

Akaa 867 442 740 573 126 869 14,6

Yhteensä 6 019 420 4 846 438 1 172 982 19,5

      

VERKOSTOPITUUDET 2012
Uudis-

rakennettu
Saneerauksen

yhteydessä 

 1.11.2011/m m uusitut m korvattua m 31.12.2012/m

Jätevesi-
viemärit 1 053 604 6988 4 560 6 727 1 058425

Sadevesi-
viemärit 920 482 8306 6 215 7 967 927 036

Yhteensä 358 665 7176 849 364 992

Sadevesi 2 332 751 22470 10 775 15543 2 350 453

MITTAROINTI

Vesimittareita oli 17 985 kpl 31.12.2012. Mittareita vaihdettiin ker-
tomusvuonna 1 596 kpl.  Jäätyneitä mittareita vaihdettiin 84 kpl. 
Pysähtyneitä mittareita oli 12 kpl. Mittarienvaihtotyötä ja tarkas-
tusta teetettiin osittain ostopalveluna.
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Asiakkaiden asialla

Verkostojen suunnittelusta, asiakaspalvelusta ja vesilasku-
tuksesta vastasi suunnitteluyksikkö. Kesällä organisaatiota 
uudistettiin perustamalla uusi talousyksikkö, jonne siirret-

tiin laskutus ja sen asiakaspalvelu. Suunnitteluyksikön vastuul-
le jää jatkossa suunnittelu ja liittymisen asiakaspalvelu. Yksikös-
sä oli vuoden 2012 lopussa kahdeksan työntekijää, joista kolme 
henkilöä hoiti suunnittelua ja loput viisi asiakaspalvelua ja lasku-
tusta. Yksikön vetäjänä toimii suunnittelupäällikkö Jarno Laine. 
Uuden talousyksikön vetäjänä aloitti lokakuussa talouspäällikkö 
Laura Haavisto.         

MONIPUOLISTA SUUNNITTELUA

Toiminnallisesti iso muutos oli Akaan kaupungin mukaantulo yh-
tiöön vuoden alusta. Suunnitteluyksikölle tämä tarkoitti perusjär-
jestelmien, kuten johtokartan konvertoinnin ja ajantasaistamisen, 
vuoksi huomattavia lisätöitä.
 

Suunnitteluyksikkö on ollut mukana Hämeenlinnan, Hattulan 
ja Akaan maankäytön suunnittelussa osallistuen sekä yleis- että 
asemakaavahankkeisiin. Lisäksi yksikkö on vastannut yleissuun-
nittelusta koko toiminta-alueella.

Kertomusvuonna suunnitteluyksikkö toteutti 20 uudisrakennus-
kohteen ja 28 saneerauskohteen suunnittelun tai suunnittelutta-
misen.  Kohteiden suunnittelu toteutettiin yhteistyössä Hämeen-
linnan kaupungin yhdyskuntarakenteen rakentamispalveluiden, 
Hattulan kunnan, Akaan kaupungin ja puitesopimuskumppanin 
Finnish Consulting Group:n kanssa

Toteutussuunnittelun lisäksi yhtiön Akaan toiminta-alueella 
toteutettiin kevyellä verkosto-RCM -tyyppisellä toimintatavalla 
Akaan Toijalan ja Viialan verkostoalueiden saneeraustarpeiden 
perusselvitys. Se on pohjana alueiden tarkemmalle saneerauskoh-
teiden priorisoinnille ja tutkimiselle.

Lisäksi Hämeenlinnan kaupungin kanssa toteutettiin ”Huleve-
sien tulvariskikohteet” -selvitys, jossa selvitettiin korjaustoimen-
piteitä tunnetuille hulevesien ongelma-alueille. Toimintavuoden 
lopussa aloitettiin myös koko Kanta-Hämeenlinnan hulevesiver-
kon ja tärkeimpien avouomien mallinnustyö, joka antaa jatkossa   
suunnitteluvälineen parempaan hulevesien hallintaan yhtiön run-
koputkiverkossa. 

Isoimpana yksittäisenä suunnittelutyönä jatkettiin Hämeen-
linna–Hattula–Iittala-Toijala (HHIT) siirtoviemärin suunnittelutyö-
tä Toijala-laajennuksen myötä, sekä Kirstulan kaava-alueen vesi-
huoltosuunnittelua.  
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HS-Vedellä työskenteli keskimäärin 64 henkilöä vuonna 
2012. Akaan kaupungin vesihuolto siirtyi 1.1.2012 HS-
Vedelle tuoden mukanaan yhdeksän henkilöä. Eläkkeel-

le yhtiöstä jäi vanhempi putkiasentaja Raimo Ahola. Yksi henkilö 
irtisanoutui. Vapautuneet toimet täytettiin uusilla henkilöillä. Li-
säksi palkattiin talouspäällikkö.

Luottamusmiehinä toimivat Mikko Laaksonen ja Harry Man-
ninen ja he edustavat henkilöstöä muun muassa yhtiön johtoryh-
mässä.

TYÖSUOJELUTOIMINTA

Työsuojelutoimikuntaan kuuluivat Leo Aspholm työsuojelupääl-
likkönä, Veikko Linna työsuojeluvaltuutettuna, Seppo Wasenius ja 
Aarno Lehtinen varatyösuojeluvaltuutettuina, Mikko Laaksonen ja 
Harry Manninen luottamusmiehinä ja Anu Heinonen sihteerinä. 
Toimikunta kokoontui keväällä ja syksyllä.

Kertomusvuonna tapahtui  kuusi lievää työtapaturmaa. Työtur-
vallisuus otetaan huomioon muun muassa näkyvillä työvaatteilla, 
turvajalkineilla ja kypäräpakolla työmailla. 

Työterveyshuollon kanssa tutustuttiin työolosuhteisiin Parois-
ten ja Toijalan puhdistamoilla.

TYÖTERVEYSHUOLTO

Työterveyspalvelut hankittiin kertomusvuonna Työsyke Oy:ltä ja 
Työterveys Akaasialta.

Lisäksi pidettiin niska-selkäkurssi, johon osallistui kymmenen hen-
kilöä. 

KOULUTUS

Henkilöstöä kannustettiin osallistumaan alan koulutuksiin ja ker-
tomusvuonna koulutuspäiviä kirjattiin 195,5 päivän verran. Näi-
den lisäksi oppisopimuksella vesihuoltoalan ammattitutkintoa 
suoritti kertomusvuoden aikana kolme henkilöä.

VIRKISTYSTOIMINTA

Yhtiö tukee henkilöstön virkistystoimintaa vuosittain laadittavan 
suunnitelman mukaisesti. Suunnittelusta ja tapahtumien toteutuk-
sesta vastaa henkilöstöstä joka toinen vuosi valittava viisihenki-
nen virkistystoimikunta. 

Vuonna 2012 yhteisiä tapahtumia olivat muun muassa keilail-
ta, HPK–Kärpät -peli, pilkki- ja ulkoilupäivä, "Shakespearen koo-
tut teokset" kesäteatterissa, pihatalkoot keväällä ja syksyllä sekä 
pikkujoulut. 

Henkilökunnalla oli lisäksi mahdollisuus erilaisiin vapaa-ajan 
harrastuksiin yhtiön tukemana, esimerkkinä       kuntosalit, jum-
pat, uimahalli, hieroja, teatteriliput, konserttiliput Verkatehtaalle, 
erämessuliput ja jääkiekkoliput HPK:n kotiotteluihin.

Yhtiö on myös ollut mukana Hämeenlinnan kaupungin, Seu-
tukeskus Oy Hämeen ja Kantolan kiinteistöjen kanssa Rukalla si-
jaitsevassa lomaosakkeessa. Käytössä oli neljä viikkoa, jotka ar-
vottiin halukkaiden kesken.

Henkilöstö – vesihuollon tekijät
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Kuvassa:
 
vasemmalta:  Juha Isosuo Hämeenlinnan vt kaupunginjohtaja
                      Heidi Ramö Hattulan kunnanjohtaja
                      Aki Viitasaari Akaan kaupunginjohtaja
 
hallituksen jäsenet:
     Saila Kallioinen
     Tiia Nurminen
     Matti Hämäläinen
     Päivi Veikkola (Jarmo Mäki-Uuron varajäsen)
     Aarne Kauranen (puheenjohtaja)
     Harri Lintumäki
Lisäksi kuvassa:
     Timo Heinonen, toimitusjohtaja

 
Kuvasta puuttuu hallituksen jäsen Leena Eskola- Eklund

YLEISTÄ

Yhtiön 11. toimintavuoden alussa yhtiön toiminta laajeni suunnitelman mukai-
sesti Akaan kaupungin alueelle, kun yhtiö otti vesihuoltovastuun Akaan kau-
pungin vesihuoltolaitokselta ja Akaan kaupungista tuli HS-Veden osakkeen-
omistaja. Akaa nimesi myös edustajan yhtiön hallitukseen.

Merkittäviä veden laatuun tai jakeluun liittyviä toimintahäiriöitä ei esiintynyt, 
myös viemäröinnin osalta vältyttiin pahemmilta vaikeuksilta. Laajaa investoin-
tiohjelmaa toteutettiin osin alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen, kun jotkut 
aluerakentamiskohteet ja muut hankkeet eri syistä johtuen siirtyivät tuonnem-
maksi. Haastavasta saneerausohjelmasta lukuisine työkohteineen selvittiin hy-
vin ja kokemuksia saatiin toiminnan kehittämiseksi.

TOIMINTA

Käyttövettä pumpattiin toimintavuoden aikana verkostoon 5 151 978 m3 (HML/
Hattula, joka on vertailukelpoinen vuoden 2011 luvun kanssa) + 867 442 m3 
(Akaa) (2011: 5 184 559 m3) ja myytiin 4 105 866 + 740 572 m3 (4 110 790m3). 
Uusia liittymiä rakennettiin 180 + 39  kappaletta (246 kappaletta). 

Laskuttamattoman veden osuus verkostoon pumpatusta vesimäärästä oli toi-
mintavuonna 19,5 % (20,7 %).  Mittaamaton vesi muodostuu käytännössä lä-
hes kokonaan vuodoista. Yli kahdenkymmenen prosentin mittamaamaton vesi-
määrä edellyttää ripeitä toimenpiteitä verkoston vuotavuuden vähentämiseksi. 
Mittaamaton vesimäärä oli Akaan verkostoalueella selvästi muuta aluetta pie-
nempi (14,6 %). Vesijohtojen vuototapahtumien määrä oli kaikki vesijohtovuo-
dot huomioiden 27 + 19 kappaletta (21 kpl). 

Ahveniston vedenkäsittelylaitoksen perusparannuksen suunnitelmaa ajanta-
saistettiin tavoitteena kustannustason alentaminen. Rakennushanke käynnis-
tetään keväällä 2013. Panssariprikaatin vedenkäsittelylaitoksen ja verkostojär-
jestelyiden tultua loppuunsaatetuiksi saatettiin Prikaatin alueesta muodostaa 
erillinen painepiiri. Näin vedenhankintaa voitiin varmentaa koko Hattulan alu-
eella ja sen laatua parantaa, kun vedenottoa voitiin vähentää Kalkkosten ve-
denkäsittelylaitokselta. 

Hydrogeologisia perustutkimuksia jatkettiin vielä alkuvuoden aikana Lammin 
Hauskalankankaan alueella. Loppuvuoden aikana perustutkimuksia siirrettiin 
Hattelmalan-Ahveniston harjujen rakenteen tarkempaan tutkimiseen nykyai-
kaisin menetelmin. Pohjavesitutkimuksilla varaudutaan tulevaisuuden veden-
hankintaan ja tehdään myös riskienhallintatyötä. Panssariprikaatin nykyisen 
kaivon alueella tehtiin kaivonpaikkatutkimuksia varakaivon rakentamiseksi. 

Hakinmäen pohjavesiesiintymän hyödyntämiseksi Hattulan Pelkolassa saa-
tiin hakemuksen mukainen vedenottolupa 1 000 m3/d suuruiselle vedenotol-
le. Vedenhankinta aloitetaan kuitenkin vasta, kun johtolinja Hämeenlinnasta 
Hattulan kautta Iittalaan saadaan toimintakuntoon. Toimintavuoden aikana 
myös luovuttiin joistakin tarpeettomaksi käyneistä vedenottoluvista ja pohja-
vesien tarkkailuohjelmiin esitettiin muutoksia, joista osa on vielä hyväksymättä. 

Jätevettä käsiteltiin yhtiön jätevedenpuhdistamoilla yhteensä 10 542 690 + 
1 884 110 m3  (8 638 356 m3) ja laskutettiin 3 961 393 + 718 274 m3 (3 931 012 
m3). Laskuttamattoman jäteveden osuus käsitellystä jätevesimäärästä oli 62 % 
(54 %), lukemat Hämeenlinna-Hattulan ja Akaan alueella ovat samansuuruiset. 
Prosenttiosuuden kasvamisella ei ole suoranaista syy-yhteyttä viemäriverkoston 
rakenteelliseen kuntoon - enemmänkin vuoden sateisiin. Laskuttamattoman jä-
teveden suureen määrään on vaikeaa vaikuttaa lyhyellä aikavälillä. Sadeperäi-
siä, ei-toivottuja vesijakeita tulee jäteveden puhdistamoille sekaviemäröidyiltä 
kaupunginosilta, kaduilta ja toreilta ja kiinteistöjen piha-alueilta. Huonokuntoi-
set jätevesiviemärit vuotavat sisäänpäin. Laskuttamattoman jäteveden määrän 
vähentäminen on yksi tulevien vuosien suurimmista haasteista, koska ponnis-
telut on jatkossa ulotettava kiinteistöjen alueille.

Paroisten jätevedenpuhdistamolla oli kokonaistypen poistovaatimus  koko 
toimintavuoden. Yhtiö oli esittänyt Paroisten jätevedenpuhdistamolle asetetun 
typenpoistovelvoitteen alentamista perusteluna typen pitäytyminen mm. Va-
najanselällä ennen Itämereen joutumista. Muutoshakemus hylättiin Etelä-Suo-
men aluehallintoviraston päätöksellä ja yhtiö jätti tästä valituksen Vaasan ho-
vioikeudelle. Yhtiön valitukseen saatiin kielteinen päätös, mistä päätettiin olla 
edelleen valittamatta. Kokonaistypenpoistovaatimukseen (60 % poistoteho) 
ei vuoden aikana aivan vielä päästy, ja vuoden 2013 alkupuolella toteutetaan 
joitakin typenpoistoa tehostavia investointeja. Paroisten puhdistamolla jäätiin 
myös ensimmäisen vuosineljänneksen aikana fosforin puhdistusvaatimukses-

Hallituksen toimintakertomus 
1.1.–31.12.2012

Yhtiön hallitus
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ta. Myös Kalvolan jätevedenpuhdistamolla oli vaikeuksia saavuttaa puhdistus-
vaatimukset. Laitos jää käytöstä 2014 loppuun mennessä. 

Paroisten jätevedenpuhdistamolla muodostuvaa lietettä kompostoitiin puh-
distamon omalla aumakompostikentällä. Osa lietteestä kuljetettiin ulkopuoli-
selle lietteenkäsittelylaitokselle jatkokäsiteltäväksi ja edelleen loppusijoitetta-
vaksi. Näin jouduttaneen toimimaan toistaiseksi, koska nykyinen lupa rajoittaa 
paikallisesti Paroisilla kompostoitavan lietteen määrää. Akaan jätevesilietteet 
käsitellään kokonaan ulkopuolisella lietteenkäsittelylaitoksella.

Jätevedenpumppaamoiden saneerausta jatkettiin. Pumppaamoita on yhtiöllä 
paljon ja niiden kunnossapito- ja saneeraustason ylläpitäminen on viemäristön 
toimivuuden kannalta tärkeää. 

TALOUS

Toimintavuoden liikevaihto oli 17 190 806 € (13 839 541 €). Liikevaihdosta 
12 907 564 € (75,1 %) muodostui veden ja jäteveden käyttömaksuista. Perus-
maksujen osuus tuloista oli 14,7 %.

Tammikuun 2012 alusta lukien korotettiin Hämeenlinnan ja Hattulan alu-
een veden käyttömaksuksi 1,04 €/m3 (0,95€/m3). Jäteveden käyttömaksu oli 
aiempaan tapaan 1,71 €/m3. Samassa yhteydessä nostettiin veden ja jäteve-
den perusmaksuja. Akaan alueen osalta hinnasto yhdenmukaistettiin yhtiön 
hinnastoon muiden kuin liittymismaksujen osalta 1.4.2012 alkaen. Siihen as-
ti Akaassa noudatettiin Akaan kaupungin vesihuoltomaksuja.  1.3.2013 alkaen 
otetaan käyttöön myös liittymismaksujen osalta yhtenäinen hinnasto. Tämän 
jälkeen aluekohtainen hinnoittelu on käytössä ainoastaan sprinklerimaksuissa.

Yhtiössä tehtiin merkittävä päätös, kun poistosuunnitelmaa muutettiin verkos-
tojen osalta ja vanhojen, kunnilta siirtyneiden verkostojen, poistoajaksi määri-
tettiin 40 vuotta vanhan poistosuunnitelman mukaisen 50 vuoden sijaan. Uusi 
poistoaika kuvaa paremmin vanhalla tekniikalla rakennettujen verkostojen ja 
verkostomateriaalien keskimääräistä käyttöaikaa. Tämä päätös on myös osoitus 
siitä, miten vakavasti yhtiössä suhtaudutaan verkostojen saneerausvelan kas-
vamiseen ja sen umpeenkuromiseen liittyvään resurssivajeeseen. Yllä kuvatun 
muutoksen vaikutus verkostopoistoihin oli 1 834 380 €, mikä näkyy suoraan tu-
loksessa, mutta luo osaltaan edellytyksiä lisääntyvälle verkostosaneeraukselle.

Suunnitelman mukaiset poistot olivat 6 674 202 € (4 089 716 €). Yhtiö maksoi 
omistajakunnilta otetuille pitkäaikaisille lainoille korkoa 1 867 436 + 353 021 € 
(1 863 746 €) ja kiinteän omaisuuden vuokria yhteensä 205 492 €.

INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Yhtiön käyttöomaisuuden arvo (pysyvät vastaavat) oli toimintavuoden lopussa 
116 892 784 €  (101 680 195 €) ja siitä 82,6 % muodostui vesi- ja viemäriver-
kostoista. Toimintavuoden nettoinvestoinnit olivat 5 578 618 € (4 652 180 €).

Akaan kaupunki merkitsi 22 140 kappaletta yhtiön nimellisarvoltaan 100 € 
osaketta ja teki 6 863 400 € sijoituksen HS-Veden vapaan pääoman rahastoon. 

Yhtiön kaikki osakkeet (150 228 kpl) ovat Hämeenlinnan ja Akaan kaupun-
kien ja Hattulan kunnan omistuksessa. Käytössä on vain yksi osakelaji, jolloin 
kaikki osakkeet tuottavat yhdenmukaiset oikeudet.

TULEVAISUUDENNÄKYMÄT JA RISKEISTÄ

Akaan kaupungista tuli yhtiön osakas vuoden 2012 alusta lukien ja samalla 
yhtiö alkoi toimia vesihuoltolaitoksena Akaassa. Akaan vesihuollon ”haltuun 
ottaminen” eteni 2012 suunnitelmien mukaisesti ja on edelleen lähitulevai-
suuden suurimpia kehittämistehtäviä. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. yh-
teistoimintamuotojen vakiinnuttamista ja yhdenmukaistamista Akaassa toimivi-
en erilaisten kumppanien kanssa, omien toimintatapojen yhdenmukaistamista 
ja kehittämistä, asiakastoimintojen yhdenmukaistamista ja virtaviivaistamista, 
johtojen kartoittamista ja verkostojen kartoitusta ja saneeraus/kehittämisohjel-
mien määrittämistä, automaation yhdenmukaistamista ja henkilöstön kaiken-
laisten toimintaedellytysten turvaamista - samankaltaisia toimenpiteitä kuin 
yhtiön aiempien laajenemisten yhteydessä esim. Ydin-Hämeen alueelle to-
teutettiin.  Hinnoittelun osalta yhdenmukaistaminen on lopullisesti toteutettu 
maaliskuun alussa 2013.

Akaan puhdasvesihuolto toteutetaan 2014 loppupuolella Hämeenlinna-Hat-
tula-Iittala-Toijala vesihuoltolinjaa hyödyntäen. Vesihuoltoyhteyden rakenta-

misen valmistelu on edennyt hyvin, ja johtolinja tulee käyttöön vuoden 2014 
loppuun mennessä, kun myös Kalvolan puhdistamon nykyehtoinen lupa um-
peutuu ja jätevesien käsittely Kalvolassa lopetetaan. Hankkeeseen liittyy myös 
riskinäkökulma, kun sekä Kalvolan että Akaan riippuvuus yhdestä vesilähteestä 
loppuu ja vettä saadaan tarvittaessa kahdesta suunnasta.

Lähivuosina verkostojen saneeraukseen tullaan lisäämään entistä enemmän 
resursseja vaikkakin vuosina 2013 ja 2014 saneerauksessa ei johtuen yhtiön 
raskaasta uusi-investointitasosta päästäne aivan toivotulle tasolle. Yllä maini-
tun johtolinjan lisäksi Hämeenlinnassa toteutetaan merkittävä investointi, kun 
Ahveniston vedenkäsittelylaitoksen perusparannushanke käynnistetään 2013. 
Veden laatuun liittyviä riskejä vähennetään varustamalla vedenkäsittelylaitos 
kloramiini-desinfiointivalmiudella, jonka etuna on hyvä desinfiointitaso vesi-
johtoverkostossa, mutta hyvin pienet vaikutukset muun muassa veden makuun. 

Palveluiden hinnoittelua muutetaan kiinteiden maksuosuuksien suuntaan ja 
säästöjä etsitään paitsi investoinneista myös käyttötaloudesta.

Henkilökunnan vaihtuvuus ja hiljaisen tiedon siirto pyritään turvaamaan jat-
kossa likimain nykyisen suuruisella henkilökuntamäärällä. Eläköityvien asen-
tajien tilalle hankitaan uusia oppisopimusmenettelyn kautta. Henkilökuntara-
kenteeseen tulee joitakin muutoksia tulevaisuudessa, mutta pääosin nykyisellä 
organisaatiorakenteella selvittäneen lähivuodet.

Yhtiön riskikartoituksessa määritellyt kolme merkittävintä riskiä ovat:
• riski, ettei ole tarvittavia resursseja verkostojen riittäväksi uusimiseksi 
   (rahoitusriski)
• riski vakavaksi häiriöksi toimitettavan talousveden laadussa
• Kalvolan, ja nykyisin myös Akaan verkostoalueiden riippuvuus 
   vain yhdestä vesilähteestä

Ylläkuvattuja ja muita määriteltyjä riskejä pyritään hallitsemaan linjaorgani-
saatiossa käytettävissä olevin keinoin. Riskienhallinnan kannalta on myös tär-
keää kerätä asiakaskunnan keskuuteen niin sanottua mainepääomaa, mikä tar-
koittaa vähintään yhtä laajaa tiedottamista ja näkyvyyttä kuin tähän asti. Näin 
menetellen vesihuoltolaitoksen maine kestää myös väistämättä silloin tällöin 
toistuvat asiakkaille asti näkyvät toimitus- ja muut häiriöt.

Valtakunnassa valmistellaan uutta vesihuoltolain uudistusta, jonka valmiste-
lussa yhtiö on saanut olla riittävällä tavalla osaltaan vaikuttamassa. Lakimuu-
toksen voimaansaattaminen on viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta. Muu-
toksia on odotettavissa muun muassa hulevesiverkostoon liittyvien vastuiden 
osalta, vesihuoltolaitoksen taloudellisen säätelyn osalta ja toiminnan yleiseen 
laatutasoon liittyvien asioiden osalta.

Yhtiön laajentumiskeskusteluita jatketaan 2013 aikana ainakin Lepaan alueen 
kytkemiseksi osaksi yhtiön toimintaa. 

HALLINTO

Akaan mukaantulon johdosta pidettiin ylimääräinen yhtiökokous 27.1.2012. 
Kokouksessa valittiin Akaan kaupungin edustaja ja varaedustaja yhtiön hal-
litukseen.

Kertomusvuoden varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.5.2012. Yhtiökokouk-
sen päätöksellä hallituksen kokoonpanoon valittiin Hämeenlinnan kaupungin 
edustajiksi edelleen Leena Eskola-Eklund (varalla Sari Louhio-Järvinen), Harri 
Lintumäki (Tapio Vekka), Aarne Kauranen (Pasi Vesala), Tiia Nurminen (Sirpa 
Laakso) ja Jarmo Mäki-Uuro (Päivi Veikkola). Hattulan kunnan edustajaksi va-
littiin Matti Hämäläinen (Janne Teeriaho) ja Akaan kaupungin edustajaksi Saila 
Kallioinen (Jouko Rytkönen). Hallituksen puheenjohtajana toimi Aarne Kaura-
nen ja varapuheenjohtajana Harri Lintumäki. Hallituksen sihteerinä toimi yhti-
ön toimitusjohtaja Timo Heinonen. Hallitus kokoontui kertomusvuoden aika-
na kymmenen kertaa. 

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Jorma Anttila (KHT) ja Oy Audiarev Ab 
KHT-yhteisö, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimi tilivuoden lopussa 
Jukka Lampila. Varatilintarkastajiksi valittiin Pekka Siltala (HTM) ja Oy Audi-
arev Ab KHT-yhteisö.

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE

Tilinpäätöksen tappio on -778 281,41 €. Hallitus ehdottaa, että tilikauden tap-
pio kirjataan omaan pääomaan ja osinkoa ei jaeta.
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Tuloslaskelma
1.1.-31.12.2012 1.1.–31.12.2011

LIIKEVAIHTO 17 190 805,85 13 839 540,78

Valmistus omaan käyttöön 5 578 618,29 4 652 180,27

Liiketoiminnan muut tuotot 24 814,62 34 964,63

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -3 900 954,16 -2 994 077,07

Ulkopuoliset palvelut -6 704 812,42 -10 605 766,58 -5 559 855,47 -8 553 932,54

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -2 496 439,19 -2 070 174,68

Henkilösivukulut

Eläkekulut -455 770,48 -373 789,56

Muut henkilösivukulut -103 210,62 -3 055 420,29 -77 599,40 -2 521 563,64

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -6 674 202,31 -4 089 716,47

Liiketoiminnan muut kulut -1 281 963,58 -1 248 184,82

LIIKEVOITTO+ (TAPPIO-) 1 176 886,00 2 113 288,21

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut korko- ja rahoitustuotot 15 908,97 17 105,38

Korkokulut ja muut rahoituskulut -2 259 390,78 -2 243 481,81 -1 916 368,62 -1 899 263,24

VOITTO+ (TAPPIO-)  

ennen satunnaisia eriä
-1 066 595,81 214 024,97

VOITTO+ (TAPPIO-)  

ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
-1 066 595,81 214 223,04

Tilinpäätössiirrot

poistoeron muutos
288 314,40 -288 314,40

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -778 281,41 -74 289,43
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Tase
V a s t a a v a a 31.12.2012 31.12.2011

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot 66 233,43 84 146,63

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 47 344,51 47 344,51

Rakennukset ja rakennelmat 3 404 197,02 3 621 615,66

Koneet ja kalusto 111 423 948,13 95 976 430,84

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 951 060,71 116 826 550,37 1 071 848,53 101 596 048,20

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 116 892 783,80 101 680 194,83

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikainen

Saamiset

Myyntisaamiset 1 152 084,25 555 064,20

Lainasaamiset 235 818,51 1 878 811,50

Muut saamiset 107 238,86

Siirtosaamiset 760 684,46 2 148 587,22 179 618,37 1 979 466,86

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 148 587,22 1 979 466,86

VASTAAVAA YHTEENSÄ 119 041 371,02 103 659 661,69

V a s t a t t a v a a

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 12 808 800,00

Ylikurssirahasto 10 887 480,00

Muut rahastot 15 022 800,00 28 819 800,00

Edellisten tilikausien tappio 10 887 480,00 -378 846,80

Tilikauden voitto 35 683 200,00 -74 289,43

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -453 136,23 52 063 943,77

-778 281,41

VIERAS PÄÄOMA 60 362 062,36

Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 2 896 832,30 3 349 159,30

Lainat muilta

Muut velat 52 971 742,86 55 868 575,16 76 299 179,99 48 916 652,79

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

Poistoero 0 288 314,40

Lyhytaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 224 904,00 229 950,00

Saadut ennakot 0

Ostovelat 1 193 095,22 1 434 152,16

Muut velat 555 841,61 76 696,59

Siirtovelat 836 892,67 2 810 733,50 766 301,39 2 391 750,73

836 892,67

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 58 679 308,66 51 308 403,52

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 119 041 371,02 103 659 661,69
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Paroistentie 7, 13600 Hämeenlinna
Puh. 03 621 2279, faksi 03 621 3711
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Päivystysnumerot:
Vesijohtoviat 03 621 3717 
Veden laatuhäiriöt 03 621 2225 
Viemäriviat 03 616 1144
Akaa (vesijohto- ja viemäriviat, veden laatuhäiriöt) 03 621 3330
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