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Suunnittelutiimi
vastaa vesi-, jätevesi- 
ja hulevesi- verkoston 
suunnittelusta.

Rakennuttamistiimi vastaa uusien ja saneerattavien vesihuoltoverkostojen rakennuttamisesta. 
Vesihuoltoverkostot pyritään rakentamaan samanaikaisesti muun kunnallistekniikan 
rakentamisen kanssa. Vuosittain rakennutetaan uusia tai saneerataan vanhoja verkostoja 
yli 40 kilometriä.  Rakennuttajien tehtävänä on valvoa, että työt tehdään taloudellisesti ja 
ympäristövastuullisesti ja että vesihuoltoverkostot voidaan ottaa turvallisesti käyttöön.

Pintavesilaitoksissa Oulujoesta otettu vesi 
puhdistetaan talousvedeksi. Epäpuhtaudet 
saostetaan kemiallisesti, minkä jälkeen vesi 
suodatetaan, desinfioidaan ja nostetaan 
veden kovuus ja pH oikealle tasolle ennen 
verkostoon johtamista. Kantakaupungin 
ulkopuolella talousvesi valmistetaan pohja-
vedestä. Oulussa kulutetaan talousvettä 
noin 34 000 kuutiometriä vuorokaudessa.

Käyttölaboratoriossa tarkkaillaan 
talous- ja jätevesien laatua 
puhdistusprosessin jokaisessa 
vaiheessa. Tutkimme vuosittain noin 
18 000 kpl vesinäytteitä varmistaen 
talousveden laadun.

Kunnossapitoyksikön päätehtävänä on ylläpitää 
3 800 kilometriä pitkän vesihuoltoverkoston 
toiminnallista varmuutta. Tarkastamme jäte- 
ja hulevesiverkoston kohteita ennakoiden 
mahdolliset tukokset ja tarkistamme, tutkimme
 ja kartoittamme vesijohtoja ja venttiileitä. 
Ongelmatilanteiden varalta meillä on 
24/7 päivystys.

Vesitorneihin varastoidaan vedenpuhdistus-
laitoksissa puhdistettua talousvettä.  Ne myös 
varmistavat talousveden riittävyyden koko 
Oulun alueella hätätilanteiden sattuessa. Lisäksi
vesitornit ylläpitävät painetta vesijohtoverkostossa.

Oulun Veden suurin jätevedenpuhdistamo sijaitsee 
Taskilassa. Sinne johdetaan sekä 190 000 asukkaan asuma-
jätevedet että pienen ja keskisuuren teollisuuden jätevedet, 
ja sekaviemäröintialueiden hulevedet.  Jätevesi saapuu 
Taskilan puhdistamolle viemäreitä pitkin tai sakokaivoau-
tojen tuomana. Puhdistus perustuu kemiallis-biologiseen 
prosessiin. 

Oulun Veden palvelu-
piste sijaitsee osoitteessa 
Kasarmintie 29, PL 35, 
90015 Oulu

Oulun Veden toimi-
alueella nelihenkinen 
perhe kuluttaa vuoro-
kaudessa keskimäärin 
520 litraa talousvettä.

Oulujoen virtausta
seuratessasi tutustut
samalla Oulun Veden 
tiedotussivuihin, 
www.oulunvesi.fi

Viemäritukos. Huuhtelu-
auto viivyttää matkaasi
yhden heittovuoron ajan.

Viemäriputkityömaa. Jäät 
seuraamaan rakennustyötä
yhden heittovuoron ajaksi.

Tuiran rannassa pääset
ihailemaan upeita 
suihkulähteitä.

Symbolit: 
Vesihana. Saat virkeyttä puhtaasta 
juomavedestä. Siirry 2 ruutua eteenpäin.
Joku on laittanut viemäriin sinne 
kuulumatonta materiaalia. Siirry kaksi
ruutua taaksepäin ilmoittamaan
ongelmasta kunnossapitoon. 

Pelaamiseen tarvitaan pelinappuloita
(esim. nappi tai 5 sentin kolikko) osallistuja-
määrän verran sekä 6-numeroinen noppa. 
Pelissä liikutaan noppaa heittämällä. 
Numeroidussa ruudussa pelaaja saa 
ylimääräisen heittovuoron. Ensimmäisenä 
maaliin saapunut voittaa pelin.
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