
Vesijuttuja
Kuka vastaa mistäkin



Kaupungin vesi - kuka vastaa mistäkin

Helsingin Kaupunki, HSY

• Maksullisen kaupungin vesijohtoveden tuonti alueelle

• Vesijohtoverkko alueella

• Pääliittymä alueelle, josta vesi mökeille ja kerhotaloon, saunaan, radanvarren WC

• Avaa ja sulkee vedet kausittain (kevät – syksy) OSPYn tilauksesta

OSPY

• Veden jakelu alueella, hanat poluilla

• Veloittaa mökkiläisiä vedestä osana toimintamaksua

• Vastuu palstan nurkalla oleviin hanoihin saakka, itse hanat sisältyvät vastuuseen

• Aluevastaava korjaa ensiapuna, tarvittaessa putkiliike. Kustannus yhdistyksen. 

Mökkiläinen

• Vastaa veden tuonnista polun hanasta mökkiin (pieni käyttö sallittu)

• Vastaa kaikista mökin sisäisistä vesiliitoksista

• Noudattaa kaupungin asetuksia sallituista vesiliitoksista mökeissä

• Vastaa korjauksista omalla kustannuksellaan

Jos polun hana 

tai siihen 

johtava letku 

vuotaa, ilmoita 

aluevastaava 

Marja Aaltonen. 

HUOM! 

Korjaukset 

vaativat aina 

veden katkaisun 

koko alueelta, 

siksi tehdään 

ryppäissä eikä 

jokaista hanaa 

korjata 

yksitellen!



Vantaan vesi, hana tontin puolella

Yhdistys

Pumppaamo, 
laitteet, joilla vesi 

tuodaan joesta 
alueelle, avaus ja 
sulku (kevät-syksy)

Laitteiden korjaus, 
vesien tuonti 

palstoille, 
palstojen hanat ja 

liitännät

Mökkiläinen

Veden käyttö 
palstan viljelysten, 

kasvien ym
kasteluun 

järkevällä tavalla

Ei erillistä 
kustannusta

Jos huomaat vuotavan hanan, 

tontillasi (Vantaan vesi) , 

ilmoita aluevastaava Marja 

Aaltonen



Kysymyksiä & vastauksia (1/2)

 Kenelle soitan, jos polun hanasta suihkuaa tai tiputtaa vettä? – Aluevastaava 

Marja Aaltonen, 041-527 0513

 Tiskialtaan alta valuu vettä, mitä teen? – Ellet itse osaa korjata, soita putkimies 

paikalle. Jos vedet täytyy sulkea korjauksen ajaksi, ilmoita asiasta 

Aluevastaavalle, joka voi sulkea veden huoltotoimenpiteen ajaksi.

 Kasteluvettä ei tule (Vantaan vesi), mitä teen? – Odota hetki, kysele naapurilta 

tuleeko heille vettä. Usein kesällä käytön ollessa kovaa, saattaa esiintyä lyhyitä 

katkoksia. Jos ongelma jatkuu pidempään – esim koko päivän – ota yhteys 

Aluevastaavaan.

 Keittiön hana rikki, ja vettä suihkuaa mökkiin, mitä teen?  - sulje hana polulta, 

kutsu putkimies korjaaman mökin hana, ellet itse osaa sitä tehdä. 

 Kuka vastaa alueen hulevesistä, OSPY vai kaupunki? – Kimurantti kysymys, joka 

vaatii pidemmän vastauksen, mutta nyt kaupunki korjaa aiheeseen liittyviä 

osuuksia (tulvavallin venttiilit, salaojia), joten ainakin nyt ottavat asiaa omalle 

vastuulleen. 



Kysymyksiä & Vastauksia (2/2)

 Kuka maksaa korjaukset? - Yhdistys vastaa kustannuksista oman vastuualueensa 

puitteissa, mökkiläinen omansa.

 Voinko tilata Aluevastaavalta vaikkapa tiskialtaan hanan korjausta? – voit toki, 

omalla kustannuksellasi.

 Haluan kastella viljelyksiäni puhtaalla vedellä, en Vantaan vedellä! – Niin, 

valitettavasti se ei ole sallittua. Kasteluvedeksi Vantaan vesi on varmasti 

riittävän puhdasta. Jos sinä kastelet palstan viljelyksiä kaupungin juomavedellä, 

aiheutat meille kaikille huomattavaa lisäkustannusta – me kaikki maksamme 

sinun vedenkäytöstäsi lisälaskua.

 Haluan tietää milloin vesi avataan / suljetaan, kenelle soitan? – älä soita 

mihinkään Yhdistys hoitaa veden tilaukset HSY:ltä, ja he eivät aina anna 

tarkkaa aikaa toimenpiteelle, vain viikkotasoisen aikataulun. Tiedotamme 

mökkiläisiä aina reaaliajassa, heti tiedon saatuamme.

 Tuleeko uudelle kerhotalolle vettä talvellakin? Kyllä, talvivesi tulee olemaan 

käytössä.


