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2 VESIMITTARI

Viimeistään siinä vaiheessa, kun näytte-

lijä Sulevi Peltola TV:n tietoiskussa sanoi 

”digi-digi-digi”, kaikki tiesivät, että Suo-

mi oli siirtynyt digiaikaan. Analogiset 

televisiolähetykset korvattiin digitaali-

silla ja jokaiseen talouteen hankittiin 

digiboksi. Tätä ennen digitalisaatioksi 

kutsuttu kehitys oli edennyt vaivihkaa 

huomaamatta alkaen 1980-luvun koti-

tietokoneista. Mikroprosessorit valtasi-

vat vähitellen puhelimet ja kodinlaitteet. 

Syntyi sähköisiä palveluita ja viestin-

täkanavia, matkapuhelimet kehittyivät 

älypuhelimiksi ja tavarakauppa siirtyi 

osin tietoverkkoon. Eräänlaisena nyky-

hetken kulminaatiopisteenä voidaan 

pitää sitä, että verokarhukin on nykyisin 

parin klikkauksen päässä. Viimeisen kol-

menkymmenen vuoden aikana digitali-

saatio on muuttanut yhteiskuntaamme 

tavalla, jota on vaikea käsittää.

Myös Suomen vesihuoltoala elää 

ja hengittää digiaikaa. Digitalisaation 

alkuvaiheessa se tapahtui pääosin lai-

tosten sisällä vedenkäyttäjiltä piilossa. 

Teknisten järjestelmien automaatio- ja 

kaukovalvonta kehittyi, suunnittelun 

tueksi tulivat tehokkaat ohjelmistot, si-

mulointimallit, kommunikointivälineet 

ja tietojärjestelmät. Vähitellen digitali-

saation hyödyistä pääsivät nauttimaan 

Jukka Meriluoto, toimitusjohtaja 
(seuranaan Vanajavesikeskuksen maskotti   Onni-Monni)

myös asiakkaat säh-

köisten palveluiden 

käyttöönoton myö-

tä. Viimeisimpänä 

vaiheena on viestin-

nän kehittyminen. 

Myös HS-Vedellä 

on oma Twitter-tili 

ja häiriötilanteista 

ilmoitamme teksti-

viestien avulla.

Ajalle on tyypil-

listä, että diginälkä 

kasvaa syödessä. Niin myös vesiyhtiös-

sä. Parhaillaan olemme valmistelemassa 

uuden asiakastieto- ja laskutusjärjes-

telmän käyttöönottoa. Se mahdollistaa 

myös sähköisten palvelujen kehittämi-

sen. Uuden asiakastietojärjestelmän 

käyttöönoton jälkeen meillä on esimer-

kiksi valmiudet aloittaa etäluettavien 

vesimittarien asentaminen kiinteistöi-

hin. Aloitamme ensin suurista veden-

käyttäjistä ja keräämme kokemuksia. 

Myöhemmin kokeiluun otetaan mukaan 

myös asuinkiinteistöt.

Digitalisaatiosta on helppo innostua 

ja se voi myös viedä hallitsemattomasti 

mukanaan. Se ei ole itsetarkoitus, vaan 

sen pitää olla perusteltua vesihuolto-

palvelun toimintavarmuuden, tehokuu-

Digi-digi, No-Dig Ti
a 
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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 0.7 – 1.2 0.7 – 0.9 0.7 – 0.9 0.9 –1.0 0.5 – 1.0 0.3 – 0.6

ºdH 4.7 – 5.7 4.4 – 6.7 4.4 – 4.7 3.9 – 5.5 5.5 – 6.0 3.2 – 5.8 2.1 – 3.4

       pH 7.6 – 7.9 7.3 – 7.9 6.5 – 7.7 7.5 – 8.0 7.8 – 8.1 7.4 – 8.5 6.5 – 8.3

Rauta µg/l 15 – 170 30 – 200 <10 – 15 <10 – 120 <10 – 15 <10 – 170 <10 – 30

Mangaani µg/l 5 – 40 <1 – 20 <1 – 5 <1 – 30 <1 – 5 <1 – 25 <1 – 10

den tai asiakaskokemuksen kannalta. 

Emme voi myöskään unohtaa, että osa 

palveluista pitää edelleen olla saatavilla 

perinteisillä tavoilla. Kaikki eivät halua 

tietokoneita ja muita älylaitteita käyttää. 

Jäit kenties pohtimaan, mitä tarkoi-

tetaan otsikossa mainitulla sanalla ”No-

Dig”. Sillä tarkoitetaan menetelmiä, 

jolla verkostoja saneerataan ilman vesi-

huoltolinjojen esiin kaivua. HS-Vesi sa-

neeraa tulevanakin vuonna yli kolmella 

miljoonalla eurolla verkostoja pääasias-

sa No-Dig -menetelmiä käyttäen. Vaikka 

suunnittelussa ja toteutuksessa hyödyn-

nämme digitalisaation hedelmiä, työt 

tehdään ihmisvoimin. Osaava henkilös-

tö on digiaikanakin keskeinen menes-

tystekijä. 
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koskevat määräykset vaihtelevat  veden  

käyttötarkoituksen mukaan.

– Välinehuollossa vesi puhdistetaan 

erillisillä Ro-laitteilla. Laitteen avulla 

vedestä poistetaan ylimääräiset epäpuh-

taudet, Järvinen kertoo.

– Siivouksessa käytetty vesi on ve-

sijohtovettä, jonka puhdistusmittaukset 

tehdään vähintään kaksi kertaa vuodes-

sa, Laine sanoo.

Vesi on korvaamatonta sairaalan toi-

minnan kannalta. Moni yksikkö on suo-

raan riippuvainen veden saannista.

– Jos veden saanti jostain syystä esi-

merkiksi välinehuollossa keskeytyisi, 

tarkoittaisi se hyvin nopeasti toimintam-

me häiriintymistä, Järvinen kertoo.

HS-Vesi on varmistanut keskus-

sairaalan vedensaannin kahdesta eri 

suunnasta. Lisäksi sairaalassa on vara-

syöttöpisteet, joista voi syöttää vettä ve-

sijohtoverkkoon säiliöautosta. Moreenin 

alueelle keväällä 2020 valmistuva ylä-

vesisäiliö tulee vielä entisestään var-

mistamaan sairaalan ja koko kanta-Hä-

meenlinnan vedenjakelua.

vat päivittäin runsaasti vettä toiminnan 

sujumiseksi.

– Sairaalahuollossa vettä käytetään 

säästeliäästi. Siivousmenetelmä valitaan 

aina lian mukaan, ja liian kosteaa puh-

distusta vältetään, jotta haitalliset mi-

krobit eivät pääsisi lisääntymään, Laine 

kertoo.

– Välinehuollossa pesukoneet kulut-

tavat satoja litroja vettä per pesu. Kun 

vuosittain pestään noin 15 400 koneel-

lista, on vedenkulutus meillä melkoi-

nen, Järvinen sanoo.

     Koko Kanta-Hämeen keskussairaa-

lassa käytetään vettä päivittäin jopa 155 

kuutiota. Vuosittainen kulutus on noin 

56 000 kuutiota. Suurimmat kuluttajat 

vuonna 2018 olivat pesula, ravintokes-

kus ja välinehuolto. 

Sairaalassa vesijohtoverkosta saatava 

vesi muokataan puhdasvesijärjestelmillä 

puhdistetuksi vedeksi. Puhdistettua vettä 

Kanta-Hämeen keskussairaalan 

palveluesimiehet Pia Laine 

ja Tomi Järvinen pyörittävät 

sairaalan toimintaa kulissien 

takana. Laineen vastuualueena on sai-

raalahuolto, jonka tehtäviä ovat puh-

taanapito-, ruokahuolto- ja vuodehuol-

topalvelut sekä jätehuoltotehtävät. 

Järvinen toimii esimiehenä välinehuol-

lossa, joka vastaa potilaiden hoidossa 

ja tutkimuksissa käytettävien välineiden 

puhdistuksesta, tarkastuksesta, pakkaa-

misesta ja sterilisoinnista.

Tyypillistä työpäivää Laineella ja 

Järvisellä ei ole. Koska työtä tehdään 

sairaalassa, voivat päivät olla hyvinkin 

erilaisia. 

– Seuraavan päivän suunnittelu on 

yleensä turhaa. Yhtäkkiset sairaspoissa-

olot tai etenkin talvikaudella lisääntyvä 

leikkaustoiminta sekoittavat usein suun-

nitelmat, Järvinen sanoo.

– Koskaan ei voi tietää, minkälai-

nen päivästä tulee. Joskus kalenteri-

merkinnät joudutaan perumaan kiireel-

lisempien asioiden tieltä, Laine lisää. 

Sekä sairaala- että välinehuolto tarvitse-

TEKSTI MIKAELA UOTI

KUVA SAMI KYRÖNLAHTI

SAIRAALAN KÄYTTÖVESI  
PUHDISTETAAN

sairaalan toiminnalle
VESI KORVAAMATONTA
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HS-Veden uutta verkkosivus-

toa alettiin työstämään 2018 

vuoden lopulla. Aluksi mää-

rittelimme, mitä sivustolta 

tulevaisuudessa haluamme. Tavoitteeksi 

kirjasimme, että verkkosivuston tulisi 

vastata nykyajan vaatimuksiin asiakkaan 

käytettävyyden näkökulmasta. Alustaksi 

tällaiselle toteutukselle valikoitui no-

peasti moneen taipuva avoimeen lähde-

koodiin perustuva WordPress-julkaisu-

järjestelmä. 

Järjestimmekin joulukuussa tar-

jouskilpailun sellaisten kotimaisten di-

gitoimistojen välillä, jotka toteuttavat 

sivustoja tällä webin suosituimmaksi si-

sällönhallintaratkaisuksikin tituleeratulla 

ohjelmistolla saavutettavuus (WCAG 2.0) 

TEKSTI SAMI KYRÖNLAHTI  KUVAT ADOBE STOCK

huomioiden. Saatujen tarjouksien ver-

tailussa käytettiin yhdistelmää toteutus- 

ja ylläpitokustannuksista, digitoimiston 

projektitiimiksi tarjotusta kokoonpanosta 

sekä aiempien verkkopalvelutoteutusten 

referensseistä. Tarjouskilpailun päätteek-

si yhteistyökumppaniksemme valikoitui 

lopulta pieni mutta pippurinen Pixels 

Helsinki Oy.

Varsinainen tuotanto aloi-

tettiin tammikuussa 2019 di-

gitoimiston kanssa yhteisellä 

kickoff-työpajalla. Työpajaan 

osallistui henkilöstöä jokai-

sesta HS-Veden yksiköstä, 

jolla varmistettiin kaikenlais-

ten käyttäjäryhmien tarpeiden 

tunnistaminen. Työpajassa 

fokus oli tiukasti käyttäjäkoke-

muksen muotoilussa ja sivus-

ton käyttäjien ymmärtämises-

sä. Loimme käyttäjäpersoonat 

edustamaan eri kohderyhmiä 

sekä kartoitimme heidän tar-

peitaan ja käyttäytymistään 

sivustolla suunnittelemalla 

käyttäjäpolkuja, joiden perus-

teella esimerkiksi navigointi 

HS-Vesi julkaisi uuden verkkosivustonsa kuluvan vuoden maalis-
kuussa. Täysin uudistettu ja teknisesti modernimpi HSVESI.FI on 
räätälöity vastaamaan asiakkaan tarpeita. Tavoitteena on asia-
kaslähtöisen toteutuksen avulla tarjota palvelu, josta löydät juuri  
itsellesi tarpeelliset vesiasiat nopeasti ja vaivattomasti.

UUDISTETTUUN
HSVESI.FI-
SIVUSTOOMME

Tervetuloa tutustumaan
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myöhemmin saavutti lopullisen muoton-

sa. Tällaisilla keinoilla pyrimme varmis-

tamaan, että sivustoa kehitetään kävijöi-

den tarpeisiin. 

Sivuston visuaalinen ilme suunnitel-

tiin läheisessä yhteistyössä digitoimis-

ton kanssa. Graafi nen määrittely tehtiin 

HS-Veden tutun visuaalisen ilmeen poh-

jalta ja digitoimisto varmisti sen teknisen 

soveltuvuuden. Rakenteen suunnittelus-

sa hyödynnettiin myös benchmarkingia. 

Saatoimme vähän vilkaista muiden ve-

silaitosten www-sivustoja ja analysoida, 

mikä niissä on hyvää ja mikä huonoa. 

Tästä oli myös paljon apua jo konsep-

tointivaiheessa. 

Julkaisu ja kehitt äminen
Uusi sivusto julkaistiin lopulta maalis-

kuun lopussa ja toimii portaalina kaikil-

le HS-Veden verkossa oleville palveluil-

le. Etusivulta löytyy häiriökarttaupote, 

suorat linkit häiriökarttaan ja työkohde-

karttaan sekä ajankohtaista -osio, jon-

ka yhteydessä on myös viime vuonna 

perustetun Twitter-tilin (@HsVesi) syö-

te. Näin kaikki ajankohtaiset vesihuol-

toyhtiön toimintaan liittyvät asiat ovat 

nähtävissä yhdellä silmäyksellä suoraan 

etusivulta. Navigointia on myös virtavii-

vaistettu vanhaan nettisivustoon verrat-

tuna, eikä sivustolla pitäisi enää eksyä 

alasivujen viidakkoon niin helposti. 

Tästä pitää osaltaan huolen myös ns. 

murupolku jokaisen alasivun yläosassa, 

ja se ettei sivut enää hierarkkisesti mene 

kolmatta tasoa syvemmälle.

Sivuston kehittäminen ei kuitenkaan 

lopu sivuston julkaisuun. Saadun asia-

kaspalautteen lisäksi yksi kehitystyökalu 

i

Uusi eFeedback-palautepalvelu tulossa

HS-Veden uudessa palautepalvelussa palautteen antamista on pyritty 

helpottamaan yksinkertaisella kategorisoinnilla aihealueittain. Palautet-

ta pääsee helposti antamaan esimerkiksi veden laadusta, runkoverkoston 

kunnosta, laskutuksesta ja tiedottamisesta. Palautepalvelusta löytyy myös 

sähköinen asiointi -osio, jonka kautta tehdään jatkossa omistajanvaihtoil-

moitukset, tilataan liitoskohtalausunnot ja johtokarttaotteet, sekä ilmoite-

taan yrityksen tai taloyhtiön verkkolaskutusosoitteet. Uusi palautepalvelu 

otetaan käyttöön alkuvuodesta 2020.

Uutt a verkkosivustoa konseptoiti in 
yhteistyössä digitoimiston kanssa 
suunnitt elemalla käytt äjäpolkuja 
(kuvituskuva).

on data, joka kertyy sivustolla vierailuis-

ta. Analytiikan hyödyntäminen mahdol-

listetaan evästeiden (”cookies”) avulla, 

jotka keräävät sivuston käyttäjältä ano-

nyymejä käyttäjätietoja. Sivuston ana-

lytiikkaa hyödynnetään mm. tutkimalla 

sitä, millä alasivuilla vieraillaan eniten.

Uuden palautepalvelun myötä toi-

vomme entistä runsaammin asiakas-

palautetta myös uusista verkkosivuis-

tamme. Palautteiden avulla saamme 

elintärkeää tietoa palveluidemme toimi-

vuudesta.

INFO

Tervetuloa tutustumaan
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– Kaikesta tekniikan alan koulutuk-

sesta on hyötyä näissä tehtävissä. Tässä 

työssä tehtäväkenttä on laaja ja hallit-

tavana on isoja kokonaisuuksia. Orga-

nisaatio on antanut tukensa esimiestoi-

minnankin kehittämiseen, mistä kiitos 

koko työyhteisölle! Laitosyksikön henki-

löstön osaamiseen voi luottaa niin, että 

voi nukkua yönsä rauhassa, Sipponen 

painottaa. 

Akaan puhdistamon ohitusvesien 

käsittelylaitoksen projektijohtaminen 

on ollut laitospäällikön isoin yksittäinen 

hanke tähän mennessä. Työajasta iso osa 

meneekin tällä hetkellä laitosyksikön 

saneeraus- ja uudisrakennushankkei-

siin. Laajamittaisin tulossa oleva hanke 

on investointi jätevesien puhdistuksen 

tehostamiseen Paroisten puhdistamolla. 

Tämä tulee työllistämään seuraavat kol-

me vuotta.

Vapaa-ajallaan Juha haluaa päästä 

itse tekemään jotain käsillään. 

– Kesämökin rakentaminen ja siel-

lä puuhasteleminen ovat osoittautuneet 

hyväksi vastapainoksi kokouksissa ja 

palavereissa istumiselle. Vasara tai saha 

kädessä arjen paperisota ja sähköposti-

tulva unohtuvat helposti!

vuoden aikana HS-Vedelle opinnäyte-

työn jätevesipumppaamoiden saneera-

uksien toteuttamisesta. 

HAMK:sta valmistuttuaan halu täy-

dentävään kouluttautumiseen ei vielä-

kään hiipunut. Vuonna 2015 hän aloit-

tikin työn ohessa lukemaan itselleen 

ylempää AMK-tutkintoa, tällä kertaa 

Tampereen ammattikorkeakoulun kir-

joilla. 

– Opiskelu on tuonut sopivaa vaih-

telua työelämään ja siinä on samalla 

päässyt verkostoitumaan. Opinnot ovat 

olleet luonteeltaan täydentävää ja tuke-

vat esimerkiksi vesiyhtiön laitosinves-

tointien toteuttamisessa ja projektien 

johtamisessa, viime vuonna TAMK:sta 

valmistunut Sipponen luonnehtii.

Laitospäällikön tehtävissä nyt kaksi 

vuotta toimittuaan kuvailee hän työteh-

täviään varsin monipuolisiksi. 

LAAJAMITTAISIN TULOSSA 
OLEVA HANKE ON INVES-

TOINTI JÄTEVESIEN PUHDIS-
TUKSEN TEHOSTAMISEEN

Laitospäällikkö Juha Sipponen 

omaa mielenkiintoisen kou-

lutushistorian. Syksyllä 2017 

HS-Veden laitosyksikön päälli-

kön hommat harteilleen ottanut insinöö-

ri (ylempi AMK) ei näytä olevan saanut 

ihan vähällä opiskelusta tarpeekseen. 

Oikeasti häntä on motivoinut jatkuva 

halu kehittyä ja oppia uutta.

Alun perin Jyväskylän ammattikor-

keakoulusta (JAMK) vuonna 2004 ko-

neinsinööriksi valmistunut Sipponen 

päätyi ensin kymmeneksi vuodeksi met-

säteollisuuden puolelle työnjohtotehtä-

viin. Teollisuuden työt eivät kuitenkaan 

tarjonneet hänelle kaivattua haastetta ja 

mahdollisuutta itsensä kehittämiseen. 

– Siellä tunsi olevansa osana ko-

neistoa. Halusin vastuulliseen tehtävään 

vakaan työnantajan palvelukseen, jos-

sa pystyy kehittymään niin esimiehenä 

kuin asiantuntijana ja tehdä merkityk-

sellistä työtä, Sipponen summaa.

Seuraavaksi itsensä Hämeen am-

mattikorkeakoulusta opiskelemasta 

löytäneen Sipposen historia HS-Veden 

palveluksessa ulottuu HAMK:sta raken-

nusinsinööriksi valmistumisvuoteen. 

Tuolloin 2014 hän aloitti yhtiössä ensin 

pumppaamoinsinöörinä ja teki saman 

Juha Sipposen taustalla Hämeenlinnan uuden ylävesisäiliön rakennustyömaa.TEKSTI JA KUVA SAMI KYRÖNLAHTI

Joka päivä
OPPII JOTAIN UUTTA
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HS-Vesi on ottanut käyttöön jätevesiverkoston 

hallintaa parantavan Neuroflux-järjestelmän. 

Viimeisintä teknologiaa ja koneoppimista hyö-

dyntävän palvelun avulla pystyy optimoimaan 

erilaisia jätevesiverkoston toimintoja sekä en-

naltaehkäisemään ylivuotoja entistä paremmin. 

Tavoitteena on myös ohjata verkoston kunnossapitoa oikeille 

alueille.

Aiemmin hälytyksiä saatiin vain pumppujen käyntiajoista, 

mutta tämä ei usein riitä tukosten havaitsemiseen. Neuroflu-

xin käyttöönoton yhteydessä olemassa olevien järjestelmien 

datan laatua selvitettiin ja parannettiin. Uuden järjestelmän 

datan avulla verkoston tukokset ja ongelmakohdat havaitaan 

helpommin. Ajallisesti havaitseminen nopeutuu parhaimmil-

laan päivistä muutamaan tuntiin, jolloin tukoksista aiheutuvat 

ympäristöhaitat vähenevät.

Jätevesiverkoston tilaa voi seurata laiteriippumattomasti 

verkkoselaimen kautta ja apuna ovat erilaiset datan visuali-

sointi- ja analysointityökalut. Esimerkiksi sulamisvesien aiheut-

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

Ajankohtaista

NEUROFLUXISTA 
APUA VERKOSTON 
ONGELMIEN  
HAVAITSEMISEEN

Juha Sipposen taustalla Hämeenlinnan uuden ylävesisäiliön rakennustyömaa.

Jätevesiverkoston tilaa voi seurata verkkoselaimen kautta ja apuna ovat 
erilaiset datan visualisointi- ja analysointityökalut. (Kuva: Neuroflux)

HS-Vesi ottaa käyttöön uuden asiakastietojärjestelmän vuoden 

2020 alusta. Järjestelmävaihdon takia veden ja jäteveden pe-

rus- ja käyttömaksujen tarkistukset tehdään vuoden 2020 osal-

ta vasta järjestelmävaihdon jälkeen ja ne astuvat suunnitelman 

mukaan voimaan 1.4.2020. 

Suurin muutos tehdään perusmaksujen laskutusperustee-

seen. Aiemmin perusmaksut on laskutettu vesimittarin koon 

mukaan. Jatkossa laskutusperusteena tullaan käyttämään kiin-

teistötyyppiä ja kiinteistön pinta-alaa. 

HS-Vesi tiedottaa uusista perus- ja käyttömaksuista vuoden 

2020 puolella.

Uudesta kodin vesioppaas-

ta löydät lyhyet vastaukset 

yleisimpiin kotitalouksien 

vesiasioihin, kuten lasku-

tus, vesimittarin lukeman 

ilmoittaminen, kiinteistön 

vastuuraja-asiat, häiriötie-

dottaminen sekä viemä-

riin sopimattomat asiat.

VUODEN 2020  
VESIHUOLTOMAKSUT

VESIASIAT 
PÄHKINÄN-
KUORESSA

Tietoa veden hinnan muodostumisesta 
ja Vesilaitosyhdistyksen hintavertailus-
ta löytyy osoitteessa hsvesi.fi

iOppaan digiversioon pääset tutustumaan osoitteessa  
hsvesi.fi

i

tamat voimakkaat virtaamat on helpompi ja nopeampi löytää 

Neurofluxin avulla.

Järjestelmän käyttöönoton jälkeen jo kaksi verkoston tukos-

ta on havaittu pelkästään uuden työkalun ansiosta. Molemmis-

sa tapauksissa vahingot saatiin pidettyä vähäisinä Neurofluxin 

avulla, kiitos automaattisten hälytysten ja nopean reagoinnin. 

Näin joulun alla on syytä muistuttaa, että kinkkurasvat 

eivät kuulu viemäriin. Uusista järjestelmistäkin huolimatta tu-

koksia ja ylivuotoja syntyy niin kauan, kun paistinrasvoja kaa-

detaan viemäriin.

HS-Veden laskutusja asiakaspalvelu
ovat suljettuna

23.–29.12.2019

Huom!



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 | Toimittaja: 

Mikaela Uoti | Asiantuntijat: Laura Haavisto, Sanna Heinonen 

ja Enni Rautio | Kannen kuva ja lehden taitto: Sami Kyrönlahti |  

Lehden ulkoasu:  Vispus Oy | Paino: Hämeen Kirjapaino Oy |   

Jakelualue: Hämeenlinna, Hattula ja Akaa, yhteensä 57 000 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 hsvesi.fi-sivuston kautta (koh-

dasta Häiriötiedotteet tekstiviestillä). Tekstiviestijärjestelmän 

asiakasrekisteriin on tallennettu asukkaan nimi, osoite ja pu-

helinnumero sekä sähköpostiosoite, mikäli asukas on sen itse 

käynyt lisäämässä. Tallennettuja numeroita ei käytetä muuhun 

kuin häiriötiedottamiseen eikä luovuteta eteenpäin.  

Verkkosivuiltamme löytyy myös tekstiviestijärjestelmän tie-

tosuojaseloste, sekä lisätietoa järjestelmästä.

Lisää numerosi järjestelmään osoitteessa hsvesi.fii

Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin.


