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Vesi-
postia Happi (Hausjärven pohjavesialueiden 

riskienhallintahanke) oli pohjavesien tilan pa-
rantamiseen tähtäävä hanke, jonka toteuttivat 
Hausjärven kunta ja Suomen ympäristöopisto 
Sykli. 
Hankkeen rahoituksesta pääosa tuli Euroo-
pan aluekehitysrahastosta ja hankkeen toteut-
tajilta. Lisäksi hanketta rahoittivat Pääkau-
punkiseudun Vesi Oy ja Riihimäen Vesi. 

Yksi neljästä Riihimäen Veden raakavesi-
lähteestä sijaitsee Hausjärven Piirivuoressa, 
minkä takia Riihimäen Vesi osallistui hank-
keeseen. 

Happi-hankkeeseen kuului kolme osa-
projektia, joilla otettiin hallintaan pohjavesiin 
kohdistuvia riskejä. Hankkeen tavoitteena oli 
myös ennaltaehkäistä uusien riskien muodos-
tumista.

Pilaantuneen pohjaveden riskienhallin-
ta -osaprojektissa toiminta kohdistui Oitin 
taajamaan, jossa pohjavesi on liuottimilla 
pilaantunut talousvedeksi kelpaamattomaksi. 
Riskien arvioimiseksi määritettiin pilaantu-
neen pohjaveden alue ja arvioitiin pohjave-
den puhdistusmahdollisuuksia.

Pohjavesiriskien selvittäminen -osahank-
keessa tehtiin vuonna 2004 laaditun pohja-

Happi-hankkeessa 
selvitettiin 
pohjavesien tilaa.

Happi-hanke päättyi

Kaisu Kotirinnalle puheenjohtajuus 
on mieluinen, koska vesiasiat 
kiinnostavat.

- Puhdas vesi on elinehto. 
Voiko sen tärkeämpää asiaa ollakaan. Samoin 
ympäristö kuuluu meille kaikille sekä jälke-
läisillemme, joten velvollisuutemme on siitä 
huolehtia.

– Riihimäki laskee puhdistetut jätevetensä 
Vantaanjokeen, joka puolestaan johtaa lopul-
ta Itämereen. Me olemme siis osa tätä järjes-
telmää. Meidän on kannettava vastuumme 
myös Itämeren suojelemisesta, Kaisu Kotirinta 
korostaa.

Hänen mukaansa on hyvä asia, että jäteve-
denpuhdistamon saneeraus on käynnissä. Rii-
himäen Vesi saa laitoksen, joka pystyy entistä 
parempiin puhdistustuloksiin.

– Puhdistamoiden toiminta on luvanva-
raista ja jäteveden laadulle on asetettu tarkat 
määräykset, jotka myös kiristyvät jatkuvasti. 
On siis hyvä, että saamme uudistetun puhdis-
tamon, joka varmasti pystyy täyttämään nämä 
ehdot. Mielestäni on vain hyvä, että vaati-
muksia kiristetään, koska tiukemmat puhdis-
tusvaatimukset  koituvat ympäristön hyväksi, 
Kotirinta toteaa.

Huomio  
saneerausvelkaan
Toisena suurena haasteena Kotirinta pitää 
saneerausvelkaa, jolla tarkoitetaan sitä määrää 
vanhaa verkostoa, joka jää vuosittain saneeraa-
matta ja vanhenee. Ei voi vain rakentaa uuttaa 
verkostoa, myös vanhaa on pidettävä kunnos-
sa. Jos tätä ei tee, verkosto rapistuu ja tilanne 
tulee kestämättömäksi.

– Riihimäellä on paljon vanhaa vesi- ja 
viemäriverkostoa, jota pitää saneerata. Vuosit-
tain siihen menee kahdesta kolmeen miljoonaa 
euroa. Tahtia pitäisi pystyä kiristämään, koska 
tällä vauhdilla vasta 50 vuoden kuluttua on 
saneerausvelka saatu maksetuksi.

Kotirinta haluaa myös muistuttaa, että 
tämä kaikki on katettava toiminnasta saataval-
la rahalla.

– Riihimäen Vesi on kunnallinen liikelaitos, 
joka ei toimi verovaroilla, vaan kattaa käyt-
tökulunsa ja investointinsa omilla tuloillaan. 
Tämä joskus hämärtyy ehkä siksi, että Veden 
johtokunta on poliittinen elin, joka valitaan 
aina vaalikaudeksi kerrallaan.

- Muuttuminen kunnalliseksi liikelaitok-
seksi tapahtui vuonna 2002. Muutos toteutet-
tiin siten, että tekninen lautakunta oli myös 
Riihimäen Veden johtokunta. Lautakunnassa 
Kotirinta on ollut jäsenenä vuodesta 2005 läh-
tien. Vasta viime vaalikaudella valittiin oma 
johtokunta, johon minä tulin jäseneksi.

Linkki  
kuntalaisiin
Kotirinta korostaa, että Riihimäen Veden 
tehtävä on edelleen tuottaa kuntalaisille lain 
edellyttämää palvelua.

– Johtokunta on siis linkki kunnan ja kunta-
laisten suuntaan, ja me olemme samalla tavalla 
kuntalaisten käytettävissä kuin valtuutetut ja 
muut kunnan toimijat.

Yhteydenottoja ja suoraa palautetta kunta-
laisilta tulee kuitenkin melko vähän.

– Täytyy toivoa, että tämä tarkoittaa asioi-
den olevan hyvin, Kaisu Kotirinta pohtii.

– Vesihän on meille itsestäänselvyys. Emme 
tule ajatelleeksi, mitä kaikkea tapahtuu kun ha-
nasta käännämme. Vesi pitää hankkia, käsitellä, 
testata säännöllisesti, verkosto on rakennettava 
ja sitä on ylläpidettävä. Ja kun vesi on käytetty, 
se kuljetetaan pois ja puhdistetaan, jotta sen voi 
jälleen palauttaa luonnon omaan kiertokulkuun.

– Ymmärrän hyvin, etteivät vesilaskut ole 
mukavia, mutta sen summan takana on täysi 
palvelu. Elintärkeä hyödyke kuljetetaan kotiin 
ja viedään pois, Kotirinta korostaa.

Riihimäellä tämä kaikki toimii hyvin, ja 
henkilökunta on erittäin ammattitaitoista. Vesi-

huolto on kuitenkin erittäin teknistä toimintaa 
ja ala painii samojen kovien kustannuspai-
neiden alla kuin muukin talous. Työn hinta 
nousee, laitteet kallistuvat, uudet määräykset 
aiheuttavat kustannuksia jne.

– Me emme kuitenkaan voi säästää. Sama 
vesimäärä on toimitettava joka päivä ja puh-
distettava, Kotirinta muistuttaa.

Kohti  
suurempia vesilaitoksia
Kaisu Kotirinnan mukaan lähitulevaisuudessa 
saattaa tulla esiin vesilaitostoiminnan yhtiöit-
täminen suuremmiksi seudullisiksi toimijoiksi.

– Asiaa on jo selvitetty Riihimäen, Hausjär-
ven ja Lopen välillä. Silloin se ei Riihimäen kan-
nalta tuntunut järkevältä vaihtoehdolta, koska 
se olisi merkinnyt maksujen nousua Riihimäellä, 
kun muualla ne olisivat laskeneet, hän kertoo.

Kehitys kuitenkin kulkee kohti suurem-
pia yksiköitä. Jo nyt Riihimäellä puhdistetaan 
Lopen ja Hausjärven jätevedet. On ympäris-
tön kannalta parempi, että purkupaikkoja on 
vähemmän ja jätevedet puhdistetaan yhdessä 
tehokkaassa ja ammattitaitoisessa puhdista-
mossa. Laajempi yhteistyö mahdollistaa myös 
paremman riskienhallinnan ja veden saatavuu-
den ongelmatilanteissa.

– Minulle itselleni on tärkeää huolehtia siitä, 
että asiakaspalvelu pysyy hyvänä ja jos mah-
dollista, kehittyy edelleen. Suuri kehitys on jo 
tapahtunut esimerkiksi saneeraus- ja raken-
nushankkeiden tiedottamisessa. ■

Vesiasiat ovat tuttuja Riihimäen Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan uudelle puheenjohtajalle 
Kaisu Kotirinnalle. Hän on ollut mukana johtokunnassa yhtäjaksoisesti jo yhdeksättä vuotta.  
suurimpina haasteena hän pitää saneerausvelan hoitamista ja ympäristöasioista huolehtimista.

joHtokunnassa jo 
yHdeksättä vuotta

saneerausvelan hoito 
on yksi suurista 
haasteista.

Kuka?
■ Kaisu Kotirinta on pitkän linjan 
poliitikko, joka on mieluummin 
taustajoukoissa tekemässä työtä 
kuin julkisuudessa.

■ Hän ottaa töitä ja luottamus-teh-
täviä vain, jos on varma, että ehtii 
ne hoitaa kunnolla. Jos uusi tehtä-
vä tulee, hän miettii aina,  
mistä vanhasta pitää luopua.

■ Elämässä hänellä on kolme kivi-
jalkaa: koti, työ ja harrastukset.

■ Tekniseen alaan hän on  
pätevöitynyt työskenneltyään  
pitkään rakennusalan yrityksessä.

■ Politiikka on tullut tutuksi pitkältä 
ajalta. Hän on Riihimäen sosiali-
demokraattien puheenjohtaja ja 
Hämeen sosialidemokraattien vara-
puheenjohtaja.

■ Vapaaehtoistyötä hän tekee  
mielellään lasten ja nuorten  
hyväksi.

■ Kaisu Kotirinta asuu omakoti- 
talossa ja pitää kaikenlaisesta  
musiikista oman soittotaustansa 
vuoksi. Hän nauttii luonnossa 
liikkumisesta sekä perheen kanssa 
olemisesta.

Ympäristö- ja luontoarvot 
ovat tärkeitä Riihimäen 
Vesihuoltoliikelaitoksen 
johtokunnan uudelle 
puheenjohtajalle Kaisu 
Kotirinnalle.

vesialueiden suojelusuunnitelman jatkotoi-
menpiteitä. Suojelusuunnitelmassa esitetyistä 
kohteista valittiin jatkotutkimuksiin sovel-
tuvat, ja alueille tehtiin tarvittavat pohjave-
situtkimukset. Osahankkeen toteutukseen 
perustuen laadittiin kuntien työntekijöille 
soveltuva, kyselymuotoinen pohjavesiriskien 
kartoitus- ja hallintatyökalu.

Kolmantena kokonaisuutena kehitettiin 

pk-yritysten pohjavesien riskienhallintaa 
tekemällä riskikartoituksia ja -suunnitelmia, 
antamalla koulutusta ympäristöriskien hallin-
nasta ja pohjavesien suojelusta sekä tuotta-
malla työkalu pohjavesialueella toimivien 
pk-yritysten riskienhallinnan tueksi. 

Riskienhallinnan työkalu on myös riihi-
mäkeläisten yritysten käytettävissä, ja sille on 
linkki Riihimäen Veden internetsivuilta. ■

Kuva: Hausjärven kunta
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Laskun päiväys 

30.6.2013 

Laskun numero 

45100000 

Asiakasnumero/Maksajan numero 

12345/40000000 

Tilausnumeronne / Viitteenne 

ASIAKAS ASSI 

Suoraveloituksen palvelutunnus 

771525634 

Laskun eräpäivä 

31.8.2013 

 
Viivästyskorko 

7,5 % 

Maksuehto 

per eräpäivä 

Vuosikulutusarvio m3 

90 

Mittarin osoite 

Eteläinen Asemakatu 2 11130 RIIHIMÄKI 

Kulutuspiste 

1234 

Mittarin numero 

1234567 

 

 
 

 
 
Assi Asiakas 

Eteläinen Asemakatu 2 

11130 RIIHIMÄKI 

LASKU 
Sivu 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Selite 

Lkm ja 

yksikkö 
à-hinta 

 
Veroton 

summa 
Alv 
% 

Alv määrä
 Yhteensä 

 

 
01.07.20

13-31.08
.2013 

 

 
Perusmak

su vesi 

 

 
2 kk 

 

 
4,61 

 

 
9,22 

 

 
24 

 
 

 
2,21 

 

 
11,43 

01.07.20
13-31.08

.2013 Pe
rusmaksu

 jätev. 
2 kk 

6,92 
13,84 

24  3,32 
17,16 

Arviolas
kuilla l

askutett
u - 98 m

3 
1  

-131,16 
-131,16 

24 -31,48 
-162,64 

25.04.20
12-31.12

.2012 Ve
den kulu

tus 
62 m3 

1,33 
82,46 

24 
19,79 

102,25 

Lukemat 
2516 - 2

578         

01.01.20
13-09.06

.2013 Ve
den kulu

tus 
39 m3 

1,35 
52,65 

24 
12,64 

65,29 

Lukemat 
2578 - 2

617         

Arviolas
kuilla l

askutett
u - 98 m

3 
1  -173,55 

-173,55 
24 -41,65 

-215,20 

25.04.20
12-31.12

.2012 Jä
tev. kul

utus 
62 m3 

1,75 
108,50 

24  26,04 
134,54 

Lukemat 
2516 - 2

578  
        

01.01.20
13-09.06

.2013 Jä
tev. kul

utus 
39 m3 

1,80 
70,20 

24  16,85 
87,05 

Lukemat 
2578 - 2

617  
        

10.06.20
13-31.08

.2013 Ar
viomaksu

 vesi 
20 m3 

1,35 
27,00 

24  6,48 
33,48 

Arvioluk
emat 261

7 - 2637 

10.06.20
13-31.08

.2013 Ar
viomaksu

 jätev. 
20 m3 

1,80 
36,00 

24 
8,64 

44,64 

Arvioluk
ema(t) 2

617 - 26
37 

 
 
  

LASKU YHTEENSÄ 118,00  euroa 

 
 

 
Saajan 

tilinumero 

Mottagarens 

kontonummer 

IBAN 

FI63 8000 1700 6011 08 

FI79 2070 1800 0603 10 

FI32 4262 1120 0062 52 

FI43 5396 0220 0053 43 

BIC 

DABAFIHH 

NDEAFIHH 

HELSFIHH 

OKOYFIHH 

 
Saaja 

Mottagare 
RIIHIMÄEN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 

PL 125 
11101 RIIHIMÄKI 

 
Laskun numero 

45100000 

 

Asiakasnumero 
12345 

 

Laskun päiväys 
30.6.2013 

 

Suoraveloituksen palvelutunnus 771525634 

 
Maksajan 

nimi ja osoite 

Betalarens 

namn och 

adress 

 
 
 

Allekirjoitus

Underskrift

 
 

 
Viitenro 

Ref.nr 

 
45 1234 56789 

 
 

Tililtä nro 

Från konto nr 
 

 
Eräpäivä 

Förf.dag 

 
31.8.2013 

Euro 118,00 

                

 

Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan 

maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti ja vain 

maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella. 

 

Betalningen förmedlas till mottagare endast i Finland 

enligt Allmänna villkor för inrikes betalningsförmedling 

och endast till det kontonummer betalaren angivit. 

PANKKI BANKEN

Alv-erittely Veroton summa Alv % Alv määrä 

 
95,16 24 22,84 

1

2
3

5

3

4

Vesi-
postia

Käyntiosoite 
Eteläinen Asemakatu 2, 
11130 Riihimäki  

AVoinnA
ma–to 8.00–15.00
pe ja aattopäivinä 8.00–14.30

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa:
etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

asiakaspalvelu 
■  Vesi- ja jätevesilaskutus, 
liittyjätietojen muutokset, 
vesimittarin lukeman ilmoitus

PAlVEluSiHTEERiT 
Pirjo Kemppainen 019 758 4962  
Satu Konttinen 019 758 4966  
Viivi Tuominen 019 758 4961

riihimaenvesi@riihimaki.fi

Rakentajapalvelu
■  KVV-laitteet, asennustarkastukset
TARKASTuSTEKniKKo 
Jukka Seuranen 
019 758 4965

■  Tonttijohdot, vesimittarit
VERKoSToPÄÄlliKKÖ 
Heikki Mäki 
019 758 4967

 Laitokset
 KÄYTTÖPÄÄlliKKÖ 
 Tiina oksanen 
 019 758 4970

 Hallinto
 JoHTAJA 
 Jarmo Rämö 
 019 758 4964 

VESiHuolToinSinÖÖRi 
Sirpa Aulio 
019 758 4975

■  urakoiden valvonta 
VERKoSToTEKniKKo 
Tommi Virtanen 
019 758 4963

Vikailmoitukset
019 758 4967 virka-aikana
019 741 7487 virka-ajan jälkeen

YHteYstiedot

Riihimäen Veden kuluttaja-asiakkaat saa-
vat kuusi laskua vuodessa. Laskuista jokai-
nen voi olla myös tasauslasku, koska halutes-
saan asiakas voi ilmoittaa kulutuslukemansa 
vaikka kuukausittain. Riihimäen Vesi pyytää 
mittarin lukeman kerran vuodessa.

Tasauslasku sisältää kuitenkin myös ar-
violaskutusta, koska lasku kattaa aina jonkin 
verran myös luennan jälkeistä aikaa.

1Tietoruutu, josta löytyy esimerkiksi 
laskun numero. Sitä tarvitset, jos haluat 

kysyä jotain kyseisestä laskusta. Tietoruudus-
sa on myös kulutuspiste. Se kertoo laskutet-
tavan kiinteistön. Laskun viitenumeroa tar-

vitset, jos teet verkkopankissasi vesilaskujen 
e-laskusopimuksen.

Ruudukosta löytyy myös aiempaan kulu-
tukseen perustuva vuosikulutusarvio. Uusilla 
liittymillä tämä arvio tehdään henkilöluvun 
mukaan.

2Perusmaksut uudelle laskutusjaksolle, 
joka on kaksi kuukautta.

3Vuosikulutusarvion mukainen hyvitetty, 
edellisen mittarinluennan jälkeen lasku-

tettu arviolaskutus. Tasauksen ja arviolasku-
tuksen erotus kertoo jääkö lisää maksettavaa, 
vai hyvitetäänkö se tässä laskussa. Tämä 

kertoo siis onko kulutus ollut suurempaa vai 
pienempää kuin arvio.

4Vesimittarin lukemiin perustuvat veden 
ja jäteveden käyttömaksut (tasausosuus) 

jaettuna voimassa olevan hinnan mukaisiin 
ajanjaksoihin. Tässä on nähtävissä mahdol-
liset hintojen muutokset. Tästä näet myös 
vesimittarin viimeisimmän ja sitä edeltävän 
luentapäivän ja lukeman.

5Luetun mittarilukeman jälkeinen arvio-
laskun osuus laskutusjakson loppuun 

saakka.

Jätevedenpuhdistamolla hyödynnetään 
lietteen mädätyksessä syntyvä biokaasu. Kaasu 
kerätään kaasukelloon, josta se käytetään 
sähkön ja lämmön tuotantoon kaasumoottorin 
avulla. 

Kun kaasukello on täynnä ja kaasumoot-
tori ei ole toiminnassa, ylijäämäkaasu polte-
taan. Ylijäämäpolttimon ollessa toiminnassa 
näkyy kaasukattilarakennuksessa sijaitsevan 

piipun päässä keltainen tai väritön liekki. 
Liekki voi olla jopa parin metrin korkuinen. 
Yöaikaan liekki näkyy hyvin ja saattaa joskus 
aiheuttaa hämmennystä ympäristössä. 

Ylijäämäkaasunpoltto on kaasun käyttöön 
liittyvä toiminto, ja sitä käytetään silloin, kun 
kaasua ei pystytä hyödtämään muilla tavoin. ■

kaasunpoltto jätevedenpuhdistamolla

Kaasunpolttoliekki näkyy yöaikaan kauas.

R
iihimäen Vesi panostaa asia-
kaspalveluun, mikä näkyy 
muun muassa siinä, että 
sähköinen asiointi on mah-
dollista myös vesilaskujen 
maksamisessa. Halutessaan 

asiakas voi tilata e-laskun. Se on sähköinen 
lasku, jonka asiakas saa suoraan omaan verk-
kopankkiinsa. Tällöin hän ei saa perinteistä 
paperilaskua lainkaan, vaan löytää vesilas-
kun automaattisesti asioidessaan muutenkin 
omassa verkkopankissaan.

Palvelun saa käyttöön internetin välityk-
sellä tekemällä e-laskusopimuksen omassa 
verkkopankissaan. Sopimuksen tekemiseen 
tarvitaan edellisestä laskusta löytyvä kulutus-

piste- ja viitenumero. Periaatteessa mak- 
susta voi tehdä automaattisen, mutta maksu-
tapahtuman voi toki hoitaa itse, jos esi- 
merkiksi haluaa varmistaa saldon olevan 
riittävä tai käyttää useampia tilejä laskujen 
maksuun.

suoramaksu
Suoraveloituksen päättyminen ei johdu Riihi-
mäen Vedestä, vaan se poistuu pankkipalve-
luiden piiristä koko EU:n alueelta. Sen tilalle 
tulee suoramaksu, joka tulee automaattisesti 
käyttöön niille asiakkaille, jotka eivät käytä 
lainkaan verkkopankkia.

Suoramaksu on mahdollinen vain kulut-
taja-asiakkaille, ei yrityksille. Asunto-osake-

yhtiöillä on y-tunnus, joten ne ovat laskujen 
maksu- ja perintäasioissa yrityksiä.

perintälaki muuttui
Perintälaki on muuttunut. Kuluttaja-asiakkaita 
koskien on asetettu laskujen perintää koskevat 
enimmäisveloitukset. Riihimäen Vesi käyttää 
maksuliikenteessään perintätoimistoa myös 
maksuvalvonnassa. Tämän vuoksi myös 
mahdolliset muistutukset tulevat sitä kautta. 
Muistutus ei kuitenkaan ole perintätoimi.

Riihimäen Vesi kehottaa asiakkaitaan kui-
tenkin ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun jo 
ennen eräpäivää, jos on tarvetta erityisjärjes-
telyihin laskun maksamisessa. Näin selviää 
aina pienimmillä kuluilla. ■

Laskujen maksamiseen tulee ensi vuonna muutos. suoraveloitus päättyy eU:n  
yhteisellä päätöksellä. sen tilalle tulee suoramaksu. Kätevimmin maksaminen kuitenkin 
sujuu ekologisella e-laskulla. toki jatkossakin on mahdollista edelleen maksaa  
perinteisellä paperilaskulla.

Maksa vesilaskut
kätevästi e-laskulla

Vesilaskun tulkinta 
saattaa aiheuttaa joskus 

päänvaivaa.

näin luet tasauslaskua

e-laskun 
etuja
■ laskun tietoja ei tarvitse 
itse näppäillä.

■ Maksaminen on nopeaa, 
jopa automaattista.

■ laskut arkistoituvat  
verkkopankkiin.

■ laskusta ei tule jätettä.
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