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2 VESIMITTARI

KÄYTTÖVEDEN TYYPILLISIÄ OMINAISUUKSIA

Vai lisääkö? Tieto voi alkuvaiheessa 

lisätä tuskaa työstä, joka vaaditaan 

asioiden korjaamiseen. Terveessä toi-

mintaympäristössä tieto on kuitenkin 

avain kehittymiseen. Tuskaa tulisikin 

potea tiedon puutteesta. Ilman tietoa 

on vaikeaa tehdä hyviä ratkaisuja. 

Ratkaisujen tekeminen ”tuntumalla” 

osuu joskus oikeaan ja joskus vää-

rään, monesti tuurista riippuen. Mitä 

monitahoisemmasta asiasta on kyse, 

sitä vaikeampi on tehdä hyviä ratkai-

suja ns. ”mutu-tiedon” pohjalta. 

Vesihuoltolaitoksilla tuskaa on 

aiheuttanut kasvava saneerausvelka. 

Tämä tuska on monilla laitoksilla 

kestänyt vuosikymmeniä vuosittain 

pahentuen. Se on seurausta riittämät-

tömyyden tunteesta, joka kumpuaa 

saneerausmäärärahojen niukkuudes-

ta. Usein tällaiset vesihuoltolaitokset 

ovat moniongelmaisia. Rahaa ei tah-

do riittää myöskään kunnossapitoon 

eikä ammattitaidon ylläpitämiseen. 

Monesti taudista kärsivät laitokset 

ovat kooltaan pieniä tai keskikokoi-

sia. 

HS-Vesi aloitti toimintansa 20 

vuotta sitten. Lähtösysäyksen seudul-

lisen vesihuoltolaitoksen perustami-

selle antoi muutama vuosi aiemman 

valmistunut seudullinen vesihuol-

lon kehittämisohjelma. Sen pohjalta 

ryhdyttiin tarkemmin selvittämään 

mahdollisuuksia yhteistyön syventä-

miseen. Suomen ensimmäinen seu-

dullinen vesihuoltoyhtiö syntyi tuon 

selvitystyön tuloksena. Merkille pan-

tavaa on, että ensisijaisena tavoittee-

na oli parantaa vesihuollon toiminta-

varmuutta eli varmistaa riittävän isot 

hartiat, joilla voidaan turvata riittävät 

ammatilliset ja taloudelliset resurssit. 

Taloudelliset ja hallinnon virtaviivais-

tamisen tavoitteet olivat toissijaisia. 

Yhtiön syntyhetket ja myöhempi laa-

jeneminen ovat erinomainen osoitus 

virkamieskunnan ja luottamushenki-

löiden kyvystä tehdä tietoon pohjau-

tuvia järkeviä ratkaisuja. 

Maamme vesihuoltolaitoskent-

tä kohtaa tulevaisuudessa lukuisia 

haasteita. Maa- ja metsätalousminis-

teriö on käynnistänyt kansallisen ve-

sihuoltouudistuksen, jonka taustalla 

on mm. kiristyvä EU-lainsäädäntö, 

joka luo uusia velvoitteita esimerkiksi 

riskienhallintaan ja energiatehokkuu-

teen. Lisäksi kuntatalouden haasteet 

uhkaavat vesihuoltolaitosten taloutta 

ja vesihuoltoinfran korjausvelka kas-

vaa kestämättömällä tavalla. HS-Ve-

dellä on kokonsa ja osaamisensa 

puolesta edellytykset selviytyä kaikis-

ta tulevaisuuden mukanaan tuomista 

velvoitteista.

Kuluneen vuoden onnistumisiin 

sisältyy verkosto-omaisuuden hallin-

nan kehittäminen käyttäen hyväksi ja 

jalostaen olemassa olevia toiminta-

tapoja ja tietojärjestelmiä. Johtavana 

ajatuksena on verkoston kuntotiedon 

systemaattinen lisääminen ja analy-

sointi, jonka myötä kunnossapito- ja 

saneerauspäätösten osumatarkkuus 

paranee. Se lisää toimintavarmuut-

ta ja tehostaa verkosto-omaisuuden 

elinkaaren hallintaa. Tässä työssä 

olemme yksi alan suunnannäyttäjistä 

maassamme. Kehitystyö ja sen komea 

lopputulos ilmentävät keskeistä vah-

vuuttamme: sitoutunutta ja osaavaa 

henkilöstöä yhtiön kaikessa toimin-

nassa.

Jukka Meriluoto

toimitusjohtaja

TIETO LISÄÄ TUSKAA?

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 0.8 – 1.2 0.8 – 0.9 0.7 – 0.9 0.8 – 1.1 0.6 – 1.1 0.5 – 0.6

ºdH 4.5 – 5.6 4.5 – 6.7 4.5 – 5.0 3.9 – 5.0 4.5 – 6.2 3.4 – 6.2 3.2 – 3.4

        pH 7.7 (7.5 – 7.9) 7.8 (7.4 – 8.0) 7.1 (6.6 – 7.4) 7.8 (7.5 – 8.0) 7.9 (7.8 – 8.1) 8.2 (7.6 – 8.5) 7.8 (6.7 – 8.3)

Rauta µg/l 10 – 120 25-200 <10 <10 – 200 <10 <10 – 150 <10

Mangaani µg/l 1 – 20 1 – 19 <1–2 <1 – 21 <1 – 3 <1 – 3 <1 – 3  
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itselleen. Mutta mikä tubettamisessa on 

kaikista kivointa?

–  Se, että saa esiintyä satojen ih-

misten edessä. Tubettajana pystyy myös 

tuomaan esiin omia taitojaan, Aleksi tuu-

maa.

Tawast Golf:ssa Hämeenlinnassa 

kuvattu ”Mun TOP4 golflyöntivinkit” 

video (1.11.2020) sai heti kanavan pe-

rustamisen aikaan huikean vastaanoton 

ja herätti huomiota myös ammattilaispii-

reissä. Myös Mikko Ilonen jakoi videon 

omalla Facebook-sivullaan, ja vierai-

li myöhemmin videolla myös Aleksin 

haastattelussa. ”Aleksin haastis” -sarja 

tulee jatkumaan ja tähän mennessä Ilo-

sen lisäksi kanavalla on vieraillut myös 

Marko Halonen ja Valtteri Puustinen.

Lopuksi Aleksi haluaa muistuttaa Ve-

simittari-lehden lukijoita:

–   Vesi on paras urheilujuoma! Ja 

terveellisin. Se auttaa eniten janoon, to-

teaa Aleksi.

on aikanaan lähtenyt kirpparilta lelujen 

sijaan aikuisten golf-mailoja. Aleksi ha-

luaa osallistaa myös muut lapset harras-

tusten pariin. Perinteinen Jäätelöjuoksu 

jäi Hattulassa tänä vuonna koronan ta-

kia järjestämättä, mutta sen sijaan Aleksi 

järjesti Lasten Jäätelögolfin, johon Hat-

tulan kunta ja Hattula Golf lähtivät mu-

kaan.

–   Nyt tää mun golfpäivä on alka-

nut ja täällä on ihan sikana lapsia ja tää 

on ihan superkivaa, Aleksi toteaa hänen 

Aleksi_S -nimiseltä Youtube-kanavalta 

löytyvällä videolla.

Aleksin äiti Miia auttelee nuorta tu-

bettajaa videoiden toteutuksen kanssa. 

Pojan haaveisiin kuuluu mm. NHL:ään 

pääsyn ja salibandymestaruuden lisäk-

si vuoden tubettaja -palkinto. Tavoitteet 

ovat siis korkealla joka saralla. 

...JA TUBETUSTA 
Aleksin golf-kaverilla oli oma kanava 

Youtubessa, ja halusi sellaisen myös 

Vaikka perheessä on aina 

harrastettu paljon, silti van-

hemmat Miia ja Petteri yhä 

hämmästelevät pojan fo-

kusoitunutta asennetta. Harva Aleksin 

ikäinen päättää itsenäisesti luopua kon-

solipelaamisesta puoleksi vuodeksi ja 

keskittyä sen sijaan täysillä urheiluhar-

rastuksiinsa.

–   XBOX’in pelaaminen oli tylsää. 

Pidin ensin parin kuukauden tauon, sit-

ten kolmen, kunnes tauko pelaamisesta 

venyi puolen vuoden mittaiseksi. Palkit-

sin itseni tauon lopuksi pelipäivällä ja 

muutamalla karkilla, Aleksi naurahtaa!

JÄÄKIEKKOA, SÄBÄÄ, GOLFIA...

Ykköslajiaan jääkiekkoa Aleksi harras-

taa tällä hetkellä 3 kertaa viikossa pe-

laamalla HPK U9 -joukkueessa. Lajin 

pariin nuorimies on päätynyt jo vuosia 

sitten. Aleksi on aloittanut jääkiekon 

ja salibandyn – sekä suorittanut green 

cardin jo 3-vuotiaana! Pojan mukaan 

TEKSTI SAMI KYRÖNLAHTI  KUVA MIIA SALMINEN

ON PARAS URHEILUJUOMA
VESI

Parolassa Juteinin koulussa toista luokkaa käyvä Aleksi Salminen on aktii-
vinen kahdeksanvuotias. Tältä paljasjalkaiselta hattulalaiselta ei tekeminen 
äkkiä lopu kesken. Harrastuksia on ollut pienestä pitäen paljon ja lelut ovat 
jo vuosia sitten vaihtuneet urheiluvälineiksi.

Aleksi Salminen on aktiivinen myös 
somessa. Urheilupostauksia voi-
seurata Instatilillä aleksi_s_sports.
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HS-Vesi on perustettu vuonna 

2001 ja verkostoalue (noin 

2 600 km) on muodostunut 

kymmenen vanhan kunnan 

alueesta. Verkoston kunto ja dokumen-

toinnin taso ovat vaihdelleet huomatta-

vasti eri alueilla. Sen vuoksi myös erilai-

set verkoston tilaa ohjaavat toimenpiteet 

ovat perustuneet eri alueilla eritasoiseen 

tietämykseen verkoston tilasta ja kun-

nosta, jolloin yhtenäisen kokonaiskäsi-

tyksen saaminen on ollut vaikeaa. 

Saneerausratkaisut ovat tapahtuneet 

pääosin reaktiivisesti esille tulleisiin 

vakaviin vikoihin perustuen. Aiemmin 

tarpeeksi hyvä osumatarkkuus sanee-

rauskohteiden valinnassa on saatu koh-

distamalla saneeraukset vikaantuneiden 

kohteiden lisäksi tiettyihin materiaalei-

hin. Saneerauspäätösten tulee jatkossa 

perustua verkoston tunnettuun kuntoon. 

Tavoite on haastava, sillä verkostojen 

kuntotieto on varsin niukkaa ja haja-

naista. Tietomäärää on systemaattisesti 

lisättävä, samoin kerättäviä ja analysoi-

tavien muuttujien määrää. Tulevaisuu-

dessa kunnossapidon ja verkostosanee-

rausten resurssit on pyrittävä ohjaamaan 

tehokkaasti, jotta toimintavarmuus saa-

daan säilytettyä. Pelkkä putkimetri- tai 

euromääräinen tehokkuusmittaus ei ole 

oikea lähtökohta, vaan toiminnalla on 

oltava myös vaikuttavuutta. 

Näistä reunaehdoista HS-Vesi aloitti 

vuonna 2019 projektin, jonka tarkoitus 

oli rakentaa prosessit ja toimintatavat, 

joilla verkosto-omaisuuden hallinnan 

tulevaisuuden haasteisiin voidaan pa-

remmin vastata.  

KEHITETYN TOIMINTAMALLIN PERIAATE

Projektissa rakennettiin HS-Veden ym-

päristöön ja resursseille sopiva toiminta-

malli, jossa prosessin eri osista voidaan 

erottaa ”perinteisen” materiaalin tekni-

seen pitoaikaan perustuvan saneeraus-

velkakäsitteen lisäksi myös muita velan 

käsitteitä: 1. tunnistettu selvilläolovel-

ka, 2. tunnistettu kunnossapitovelka ja 

3.tunnistettu saneerausvelka. 

Näihin päästiin kiinni lisäämällä 

koko verkostoon normaalin verkosto-

hierarkian ja kuntotietojen lisäksi taus-

tamuuttujia, joita olivat mm. erilaiset si-

jaintimuuttujat, liittyjien häiriöherkkyys 

ja kriittiset jätevesipumppaamot paine-

putkineen. 

Niille määriteltiin selvilläolon ta-

voitetasot verkosto-osan kriittisyyden ja 

tavoitteiden mukaan. Se mahdollistaa 

erilaisten strategisten painotusten teke-

misen verkostokunnossapidossa ja sa-

neerauksessa. 

Toimintamalliin on tarvittaessa help-

po lisätä uusia muuttujia. Lisäksi se on 

skaalautuva käytössä olevien resurssien 

suhteen ja helpottaa myös kunnossapi-

don ostopalvelujen hankinnan ja muun 

resurssoinnin suunnittelua. 

HS-Vedellä on noin 2 600 km kunnossapidettävää verkostoa sisältäen tu-
hansia kaivoja, venttiileitä ja muita verkoston hallintalaitteita. Verkoston 
kunnossapitäminen vaatii määrätietoista jokpäiväistä työtä, jossa pienistä 
tiedonjyväsistä koostetaan kokonaiskuva verkoston tilasta sekä toimen-
piteistä, jota verkosto kulloinkin vaatii. Tätä prosessia kutsutaan verkos-
to-omaisuudenhallinnaksi.

TEKSTI JARNO LAINE  KUVAT SALLA RANTALA JA KARRI LEHTO

OMAISUUDENHALLINTAOMAISUUDENHALLINTA
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LOPPUTULOKSENA HS-VEDEN VERKOSTO-OMAISUUSPROJEKTISSA RAKENNETTIIN TOIMINTA-
PROSESSIT SEURAAVIIN KOKONAISUUKSIIN:

• Verkoston kriittisyysjärjestyksen määrittäminen ja analyysit 

• Saneerauskohteiden tunnistaminen ja hankekokonaisuuksien muodostaminen  

• Suunnitteluhankkeen elinkaaren hallinnan toimintamalli 

• Tietomallipohjainen hankesuunnittelutyökalu 

• Saneeraushankkeen kustannuksen elinkaaren hallinta 

• Verkostokunnossapidon suunnittelun toimintamallit ja työkalut 

• Verkostokunnossapidon maastotöiden toimintamallit ja työkalut 

• Investointiohjelman rakentamisen toimintamalli 

• Verkostosaneerausten investointiohjelma 2022-2035 (valmis 12/2021) 

• Katusaneerausten ja verkostosaneerausten yhteensovittaminen (ehdotus kunnille 

valmis 12/2021)  

• Sähköiset työmääräimet ja toimintamallit verkoston asiakasoperaatioihin

Tiesitkö, että kiinteistön vastuulle kuu-

luvat tonttijohdotkin vaativat samaan 

tapaan selvilläoloa ja kunnossapitoa. 

Mikäli tonttijohdoissa on saneeraustar-

vetta, niin tonttijohdot kannattaa uusia 

samanaikaisesti kun yhtiö uusii omia 

runkojohtojaan. Samalla on järkevää 

erotella myös hulevedet ja perusvedet 

jätevesiviemäristä jos siihen on tarvetta.

i
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sekin viimeinen vanhasta ajasta muis-

tuttava asia on nyt muuttumassa, kun 

etäluettavat vesimittarit otetaan tulevai-

suudessa käyttöön.

Mukavimmiksi muistoiksi 20-vuoti-

sen HS-Veden ajalta Anu nostaa vuorot-

teluvapaan, sekä Laura Haaviston tulon 

yhtiöön talouspäälliköksi ja Anun esi-

mieheksi.

–   Olin kyllä vuorotteluvapaan tar-

peessa 10 vuotta sitten, ja oli hienoa, 

kun sellainen oli ylipäätään mahdollis-

ta. Se antoi uutta virtaa, kun oli 8 kuu-

kautta pois työelämästä. Reissasimme 

Aasiassa ja Australiassa 4 kuukautta Pi-

kavuoron bussilla. Vuorotteluvapaan jäl-

keen koitti uusi aikakausi, kun Laura tuli 

taloon. Toiminta laskutuksessa selkeytyi 

ja Lauran kanssa aloimme kehittämään 

toimintaa, Anu kiittelee.

Koronarajoitukset eivät ole vähentä-

neet yhteistyön tehoa.

–   Olemme muun muassa ottaneet 

käyttöön uuden laskutusohjelman ja 

vielä korona-aikana, Anu summaa.

Akaan yhtiön toiminta-alueeseen liitty-

misen myötä. Tuntikirjurin työstä lasku-

tukseenkin Anu alun perin vaihtoi juuri 

kasvaneen asiakasmäärän takia.

–   Työni sisältää edelleen paljon 

asiakaspalvelua, sekä puhelimen että 

nykyään myös sähköpostin välityksellä. 

Täytyy todeta, että pitkän työurani ai-

kana olen silloin tällöin törmännyt ikä-

viin tilanteisiin asiakaspalvelussa, mutta 

pääosin asiakkaat ovat mukavia ja ystä-

vällisiä, Anu painottaa.

Työnkuvan muutoksista suurimmaksi 

Anu nostaa digitalisaation.

–   Nykyään kaikki on digitaalista. 

Kun sopimuksetkin allekirjoitetaan ny-

kyään sähköisesti, niin paperityö on jää-

nyt lähes kokonaan. Ainoa mikä ei vielä 

"KUN SOPIMUKSETKIN ALLE-
KIRJOITETAAN NYKYÄÄN SÄH-
KÖISESTI, NIIN PAPERITYÖ ON 
JÄÄNYT LÄHES KOKONAAN."

Anu Valaja on nähnyt koko 

vesiyhtiön 20-vuotisen his-

torian. Työura Hämeenlin-

nan vesilaitoksella ei kui-

tenkaan ulotu pelkästään tähän, vaan 

aikajanalla saa vielä mennä melkein 

toiset kaksikymmentä vuotta taaksepäin 

vuoteen 1983. Millainen työpaikkasi oli 

tuohon aikaan?

–   Aloitin Suosaarentiellä puhdas-

vesipuolella tuntikirjurina ja olin silloin 

porukan nuorin. Ei ollut tietokoneita ja 

kaikki tehtiin käsin. Työaika oli klo 7–16 

ja klo 11 oli ruokatunti. Laskimme tun-

tipalkkoja, ja ne merkattiin käsin tunti-

korttiin. Vesimittarinvaihdoissa laitettiin 

mittarin lukemat kortille. Työ sisälsi siis 

paljon käsin kirjoittamista tuohon ai-

kaan. Myös työsopimusten tekeminen 

kuului työnkuvaan. Työ oli paljolti myös 

asiakaspalvelua puhelimen välityksellä, 

Anu luettelee.

Nykyiseen tehtäväänsä laskutukseen 

Anu siirtyi 2001 kun yhtiö perustettiin. 

Asiakkaiden määrä on vuosien varrel-

la kasvanut paitsi kuntaliitosten, myös 

Anu Valaja on työskennellyt HS-Veden pääkonttorilla laskutuksessa koko yhtiön 20-vuotisen taipaleen alusta asti.

PITKÄN LINJAN

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

Ajankohtaista

HS-Veden investointitaso säilyy poik-

keuksellisen korkeana myös tulevina 

vuosina. Investoinneista merkittävin 

on käynnissä oleva Paroisten jäteveden 

puhdistamon tehostaminen ja sanee-

raus, mikä yhtiön on tehtävä uuden 

ympäristöluvan lupaehtojen täyttämi-

seksi. Myös verkostosaneerausten ja 

kunnossapidon määrää on kasvatettava 

saneerausvelan pienentämiseksi ja toi-

mintavarmuuden ylläpitämiseksi. Perus- 

ja käyttömaksujen kertymää on näiden 

tekijöiden myötä kasvatettava noin 3,5 

%. Hintojen korotukset on painotettu 

aiheuttamisperiaatteen mukaisesti jäte-

veden perus- ja käyttömaksuihin.

HS-Veden asiakkaille on lokakuussa 

lähetetty tiedote, jossa kerrotaan asuin-

rakennusten (mm. omakoti- ja parita-

lot, loma-asunnot, rivitalot, ketjutalot, 

asuinliiketalot ja kerrostalot ja vastaavat) 

osalta huoneistomäärään perustuvaan 

PERUSMAKSUN HINNOITTELUPERIAATTEEN 
JA HINTOJEN MUUTOKSET 2022

TILAA HÄIRIÖTIEDOTTEET PUHELIMEESI

Tilaa häiriötiedotteet tekstiviestillä osoitteessa hsvesi.fi.i

Hintamme säilyvät keskitasoa alhaisempina Vesilaitosyhdistyksen (VVY) valtakunnallisessa 
vertailussa myös korotusten jälkeen. Katso hintavertailukaavio osoitteessa hsvesi.fi.i

Hintamuutoksista lisää hsvesi.fi kohdassa  Hinnoittelu ja Laskutus  > Hinnastot

Huom!

HS-Vesi tiedottaa tekstiviestillä sekä 

äkillisistä että ennakoiduista vedenja-

kelun häiriötilanteista. Tekstiviesti no-

peuttaa tiedonvälitystä asukkaille ja 

ennakoiduissa tilanteissa helpottaa va-

rautumista vesikatkoon.

Tekstiviestin saaminen ei edelly-

tä HS-Veden asiakkuutta, vaan teks-

tiviestein pyritään tavoittamaan kaik-

ki Hämeenlinnan, Hattulan ja Akaan 

asukkaat. Saamme asukkaiden julkiset 

puhelinnumerot suoraan operaattoreil-

ta. Mikäli puhelinnumero on salainen 

tai liittymä on rekisteröity muuhun 

osoitteeseen, voi omat tietonsa käydä 

lisäämässä hsvesi.fi-sivuston kautta,  

kohdasta Häiriötiedotteet tekstiviestillä. 

Tekstiviestijärjestelmän 

asiakasrekisteriin on tal-

lennettu asukkaan nimi, 

osoite ja puhelinnumero 

sekä sähköpostiosoite, mi-

käli asukas on sen itse käy-

nyt lisäämässä. Tallennettuja 

numeroita ei käytetä muuhun 

kuin häiriötiedottamiseen eikä 

luovuteta eteenpäin.

Verkkosivuiltamme löytyy 

myös tekstiviestijärjestelmän tieto-

suojaseloste, sekä lisätietoa järjes-

telmästä.

perusmaksujen hinnoitteluun siirtymi-

sestä 1.1.2022 alkaen. Muiden kuin 

asuinrakennusten osalta perusmaksut 

hinnoitellaan jatkossakin mittarikoon 

perusteella. Lisäksi tiedotteessa kerrot-

tiin veden ja jäteveden käyttömaksujen 

korotuksista.

Perusmaksuilla katetaan liittymästä 

laitokselle aiheutuvia kiinteitä kustan-

nuksia, jotka syntyvät vesihuollon ylläpi-

dosta. Nämä kustannukset on katettava 

riippumatta vedenkulutuksen määrästä. 

Veden käyttöä myös mitataan, ja sen pe-

rusteella peritään käyttömaksut.

Nykyinen vesimittarin kokoon pe-

rustuva perusmaksu ei ole kohdellut 

asuntoyhtiöitä tasapuolisesti. Kerrosta-

loille on määrätty mittarin minimikooksi 

25 mm.  Vastaavaa määräystä ei kuiten-

kaan ole ollut rivitaloissa. Näin ollen 

huoneistomäärältään samankokoiset 

pienet rivi- ja kerrostalot eivät ole olleet 

samanarvoisessa asemassa, vaikka niil-

lä ei ole merkittävää eroa vesiyhtiölle 

aiheutuvissa kiinteissä kustannuksissa 

vedenkulutuspotentiaalin ja vaaditta-

van verkostopituuden näkökulmasta. 

Huoneistojen lukumäärään sidottu pe-

rusmaksu kohtelee asuntoyhtiöitä tasa-

puolisemmin. Lukumääräisesti muutos 

painottuu kokoluokaltaan 5–12 huo-

neiston asuntoyhtiöihin.

Hintamuutosten myötä esimerkiksi 

Suomen Vesilaitosyhdistyksen tyyppio-

makotitalon vesimaksut nousevat 3,6 

% vuodessa, viisihuoneistoisen tyyp-

pirivitalon vesimaksut joko nousevat 

12,5 % tai laskevat 9,2 % riippuen ve-

simittarin koosta ja 30-huoneistoisen 

tyyppikerrostalon vesimaksut nousevat 

3,3 % (muutamalla 40 mm vesimittarin 

kerrostalolla laskevat 13,5 % vuodessa). 

Maksumuutoksia tapahtuu myös yli 56 

huoneiston taloyhtiöissä, joista osassa 

maksut vuositasolla nousevat ja osassa 

laskevat.



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 

Ropo Capital Oy ..............................................09 4246 1330

Uudet liittymissopimukset 

..................................................................................hsvesi.fi

Liitoskohtalausunnot 

hsvesi.fi  ->  Henkilöasiakkaat  ->  Tilaa liitoskohtalausunto

Kiinteistöjen vesihuoltoasioiden tekninen neuvonta

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

Tonttijohto- ja työtilaukset puhelimitse tai 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

Katso puhelinpalveluajat osoitteessa hsvesi.fi/yhteystiedot.

TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT

SÄHKÖISET PALVELUT

 HS-Vesi vastaa vesihuoltotoiminnasta 
 Hämeenlinnassa, Hattulassa ja Akaassa.

 

 Vesimittari on HS-Veden asiakaslehti

Julkaisija: HS-Vesi | Päätoimittaja: Jukka Meriluo-

to | Asiantuntija: Sanna Heinonen | Kannen kuva: 

Miia Salminen | Lehden taitto: Sami Kyrönlah-

ti |  Lehden ulkoasu:  Vispus Oy | Paino: PunaMusta Oy |   

Jakelualue: Hämeenlinna, Hattula ja Akaa, yhteensä 58 000 kpl.

Toimipisteet sijaitsevat 

• Hämeenlinnassa: Paroistentie 7

• Akaassa: Puhdistamontie 9

Vesimittarilukeman voit ilmoittaa Vesitili-palvelun kautta. Palve-

luun ei tarvitse rekisteröityä, tarvitset vain käyttöpaikan numeron 

ja vesimittarin- tai asiakasnumeron, jotka löydät laskulta tai mit-

tarinlukukortista. 

Kirjaudu palveluun hsvesi.fi kohdasta Vesitili.

Sähköisen asiointi- ja palautepalvelun kautta pystyt palauttee-

nannon lisäksi mm. tilaamaan liitoskohtalausunnon ja johtokart-

taotteen, sekä tekemään omistajanvaihtoilmoituksen.

Sähköisen asiointi- ja palautepalvelun löydät hsvesi.fi kohdasta Palaute.

Käytämme sähköistä allekirjoitusta (Visma Sign). Esimerkiksi 

liittymis- ja käyttösopimusten käsittely on nopeaa puhtaasti 

sähköisen asioinnin kautta. Sähköiseen allekirjoitukseen tarvit-

set pankkitunnukset.

www.ropo-online.fi -palvelu on avoinna 24/7 koskien henki-

löasiakkaiden viivästyneitä maksuja tai eräpäivän siirtoa.

Voit vastaanottaa vesilaskusi e-laskuna, verkkolaskuna tai säh-

köpostilaskuna. Voit myös vastaanottaa, maksaa ja arkistoida 

vesilaskusi sähköisesti digipostipalvelu Kivraan (ks. kivra.fi).

Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin.

ClimateCalc CC-000025/FI
PunaMusta Printing 
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TRAALI PAINOTUOTE

Painotuotteet
1234 5678

Y
M

PÄRISTÖMERKK
I

MILJÖMÄRKT

Painotuotteet
4041-0619

HÄMEEN KIRJAPAINO OY
ClimateCalc CC-000025/FI
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4041  0209
Painotuote


