SUJUVAN VESIHUOLLON PUOLESTA!

NÄIN ILMOITAT
MITTARILUKEMAN.
Ilmoitathan meille mittarista vain täydet kuutiometrit, ei muita lukemia.

IIN VESILIIKELAITOS

Esimerkkejä talosulkuventtiilien
maanpäällisistä rakenteista.

Hiekkasuodattimen huolto Aaltokankaan vedenkäsittelylaitoksella.

TASOKASTA TALOUSVETTÄ – OLKAA HYVÄT!
Vesilaitoksemme jakama vesi on kokonaan pohjavettä. Ennen verkostoon
toimittamista nostamme veden pH:ta turvallisella kalkkikivialkaloinnilla ja eräillä vedenottamoilla lipeällä.
Raudan ja mangaanin poistamiseksi
käytämme ilmastusta ja hiekkasuodatusta. Käsittelyjen jälkeen pääsemme
jakamaan asiakkaillemme korkealaatuista talousvettä, joka täyttää sosiaali- ja terveysministeriön määräykset ja
suositukset.

Veden kovuus on 0,79 mmol/l (pehmeä). Veden laatua tarkkaillaan ulkopuolisen laboratorion toimesta. Panostamme korkealaatuisen veden lisäksi
tasokkaaseen toimintaan. Kaikki vedenottamomme ovat kaukovalvonnan piirissä, ja päivystäjä saa välittömästi ilmoituksen vedenjakelussa
tapahtuvista muutoksista. Toivomme,
että myös asiakkaamme ottavat meihin vikatilanteessa nopeasti yhteyttä.

IIN TALOUSVESI LUKUINA
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 Vedenottamoita on 11 kpl
 Vesiliittymiä on noin 4 500 kpl
V
 edenkuluttajia on noin 9 535 henkilöä
 Kuluttajille jaetaan talousvettä
noin 460 000 m3 vuodessa
 J okainen asukas kuluttaa vettä
keskimäärin 130 litraa vuorokaudessa

Keskimääräinen vedenkulutus
Iin vesiliikelaitoksen alueella on asukasta kohti
noin 16 ämpärillistä vuorokaudessa.

VEDENKULUTUS
KURIIN!
TALOSULKU kannattaa sulkea
varsinkin talveksi, mikäli kiinteistössä ei ole vedenkäyttöä. Venttiiliin sulkeminen säästää kiinteistöä
turhilta vuodoilta. Kiinteistöön
kohdistuvat perusmaksut peritään
myös siltä ajalta, jolloin talosulkuventtiili on suljettuna.
HUOLEHDI, etteivät vesimittari,
vesijohdot, vesikalusteet ja
viemärikalusteiden hajulukot
pääse jäätymään.
OMAA VEDENKULUTUSTA
voi ja kannattaa seurata vuoden
aikana. Vesimittarilukeman voi
halutessaan ilmoittaa vesilaitokselle useammin kuin pyydettäessä
kerran vuodessa.
VUOTAVAT hanat ja vessanpytyt
ovat vesivarkaita, jotka voivat kasvattaa vesilaskua yllättävän paljon.
TALOVESIJOHDON JA
–VIEMÄRIN sijainti kannattaa
piirtää muistiin erityisesti talvella
tapahtuvien korjausten helpottamiseksi. Mikäli et tiedä talosulkuventtiilin sijaintia niin voit pyytää
apua vesiliikelaitoksen henkilökunnalta.

IILÄISTEN VESIHUOLLON KUMPPANI
Huolehdimme häiriöttömästä vedenjakelusta sekä jätevesien johtamisesta ja käsittelystä.

Wc ei ole roska-astia!
Pyttyyn kuuluvat ihmisen läpi kulkeutuneen aineksen lisäksi ainoastaan
vesi ja wc-paperi. Viemäriin eivät kuulu mm. vaaralliset aineet, öljyt, ruuan
tähteet, hiukset, kuituliinat, korjaamotrasselit, terveyssiteet, sukkanauhat, jne. Yleensä kaikki veteen liukenemattomat nesteet ja kiinteät aineet
eivät kuulu viemäriin.

Jätevesipumpun huolto ja pesu siirtoviemärin lähtöpumppaamolla.

TEHOKASTA JÄTEVESIEN KÄSITTELYÄ
Iin jätevedet johdetaan siirtoviemärillä Ouluun puhdistettaviksi. Kuivaniemen jätevedet käsitellään omalla
jätevedenpuhdistamolla.
Jätevesiverkoston kuntoon on viime vuosina
kiinnitetty erityistä huomiota. Saneerausten tarkoituksena on lisätä
toiminta varmuutta sekä pienentää
sade- ja sulamisvesien pääsyä jätevesiverkostoon, koska niiden päätyminen puhdistamolle aiheuttaa turhia kustannuksia. Myös kiinteistöjen
tulee kiinnittää huomiota talohaarojen ja tarkastuskaivojen kuntoon.
Huonokuntoisista
talohaaraviemäreistä ja tarkastuskaivoista pääsee

www.jpakkila.fi

huomattavan paljon sade- ja sulamisvesiä jätevesiverkostoon. Kunnallisen viemäröinnin piirissä olevat kiinteistöjen vanhat saostuskaivot tulisi
poistaa käytöstä. Vanhojen saostuskaivojen korvaaminen uudella tarkastuskaivolla, poistaa myös kiinteistön
kaivojen tyhjennystarpeet ja tyhjennyskustannukset.

Verkostoon liittyminen
Iin vesiliikelaitos perii asiakkailtaan vesihuoltolain mukaista käyttömaksua
vedenkulutuksen mukaan. Jäteveden
käyttömaksu määräytyy myös kulutetun veden mukaan. Vesiliittymän ja

viemäriliittymän liittymismaksu ja
kuukausittainen perusmaksu määräytyvät kiinteistön käyttötarkoituksen ja
kerrosalan perusteella. Liittämisestä
verkostoon laitos perii erillisen palvelumaksun (=liittämismaksu). Liittymis- ja liittämismaksut laskutetaan,
kun liitokset on tehty. Käyttömaksut
laskutetaan neljästi kalenterivuodessa
kolmen kuukauden jaksoissa.
Kun haluat liittyä palveluidemme piiriin, niin ota yhteyttä henkilökuntaan.
Hinnastomme löydät nettisivuiltamme tai voit tiedustella niitä henkilökunnalta.
Kts. Iin kunnan kotisivuilta tai
suoraan: http://ii.fi/vesihuolto.

www.ekohyoty.fi

IIN VESILIIKELAITOS
ILTA- ja VIIKONLOPPUPÄIVYSTYS

Iin vesiliikelaitos
Jokisuuntie 2
PL 24
91101 Ii

0400 383 061
Normaalina työaikana vesi- ja jätevesiverkostojen toimintahäiriöistä
voit ilmoittaa kenelle tahansa
vesiliikelaitoksen työntekijälle.

vesiliikelaitos@ii.fi
ii.fi/vesihuolto

VESILIIKELAITOKSEN
JOHTAJA

VEDENJAKELUN KESKEYTYKSET

Pekka Paaso

Vedenjakelun keskeytyksistä pyritään ilmoittamaan etukäteen aina kun mahdollista. Usein keskeytykset ovat kuitenkin yllättäviä ja äkillisiä, eikä niistä ehditä tiedottaa etukäteen. Myös vikatilanteen selvittäminen ja korjaaminen vie aikansa.
Asiakkaan ilmoitus vesiliikelaitoksen henkilökunnalle vesi-/jätevesiverkoston häiriöstä/viasta on ensiarvoisen tärkeä. Iso KIITOS etukäteen. Älä luota puhelinvastaajaan vaan pyri saamaan puhelimeen joku vesiliikelaitoksen henkilökunnasta!

puh. 050 3881 840
pekka.paaso@ii.fi

ASIAKASPALVELU
Anne Sipola
laskutus ja liittymien siirrot
Piisilta 1, 1. krs, Ii (Micropolis)
puh. 050 3753 930
vesiliikelaitos@ii.fi

HUOM! Kaikkia jätevesipumppaamoja ei ole liitetty kaukovalvontaan vaan ne
on varustettu punaisella hälytysvalolla. Olemme erityisen kiitollisia ilmoituksista
punaisen hälytysvalon palaessa koska pumppaamon vika voi aiheuttaa isonkin
ympäristövahingon.

VESIHUOLTOMESTARI

NÄIN TOIMIT VIKATILANTEESSA!

Visa Kämäräinen
puh. 050 3950 380

ASENTAJAT
puh. 050 3950 381
050 3950 382
050 3950 383
050 3950 384

1.
2.

3.
4.

5.

Ilmoita vikatilanteesta vesiliikelaitoksen
henkilökunnalle, kts. yhteystiedot vieressä.
VESILIIKELAITOS PAIKANTAA VIAN.
Vika voi olla laitoksen runkojohdossa tai
kiinteistön talojohdoissa. Vian paikantamisesta
ei synny asiakkaalle kustannuksia.
Mikäli vika on runkojohdossa, vesiliikelaitos
vastaa vian korjauksesta ja korjauskustannuksista.
Mikäli vika on talojohdossa, kiinteistö vastaa vian
korjauksesta tai korjauttaa sen urakoitsijalla sekä
vastaa korjauskustannuksista. Vesiliikelaitos voi
tarvittaessa kutsua urakoitsijan suorittamaan
korjaustyön. Urakoitsija laskuttaa aina korjaustyöstä suoraan asiakasta.
Samat toimintaohjeet pätevät sekä vesijohtoverkoston että viemäriverkoston vikatilanteisiin.

Asemakaava-alueella kiinteistön omistajan/haltijan
kustannusvastuu alkaa kiinteistön rajalla.

Iin Kiinteistö- ja Jätehuolto V. Paakkola Oy

0400 388 622
www.iinjh.fi
PÄIVYSTYS

24h

Haja-asutusalueella kiinteistön omistajan/haltijan
kustannusvastuu alkaa runkojohdon ja talojohdon
liitoskohdasta.
Kustannusvastuurajalta kiinteistölle päin kiinteistön
omistaja/haltija vastaa kaikista talojohdon rakentamis-, huolto- ja korjaustöistä. Vesimittarin huollosta
ja tarvittaessa vaihdosta vastaa vesiliikelaitos.

• www.jssuomi.fi

Kun havaitset vikatilanteen / poikkeaman
vedenjakelussa tai viemäröinnissä

visa.kamarainen@ii.fi

