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KAUPUNKI

Vesihuoltoa jo vuodesta 1958

Ulvilan vesilaitos
Ulvilan vesilaitos on hoitanut
Ulvilan alueen vesihuoltoa jo
vuodesta 1958. Vesilaitos
toimittaa asiakaskiinteistöille
vettä ja vastaanottaa niiden
jätevedet.
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Lue lisää: www.ulvila.fi/vesilaitos

Laadukasta käyttövettä
Vesilaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt
liittyvät runkovesijohtoverkostoon omalla tonttijohdolla, joka päättyy vesimittariin. Tonttivesijohtojen
kunnossapitovastuu kuuluu kiinteistön omistajalle.
Kiinteistön omistajanvaihdoksesta tulee ilmoittaa
Ulvilan vesilaitokselle.

www.ulvila.fi/omistajanvaihdos

Ulvilan vesilaitoksen toimittama vesi pumpataan
Ravanin, Haistilan ja Anolan pohjavedenottamoista.
Vesilaitoksella raakavesi hapetetaan ja suodatetaan
hiekan läpi.
Kiinteistöihin toimitettava vesi on puhdasta ja raikasta
sekä EU:n juomavesidirektiivien mukaista. Sen laatua
tutkitaan säännöllisesti. Näytteitä otetaan käytössä olevista pohjavesikaivoista, laitokselle tulevasta
vedestä, laitokselta lähtevästä vedestä ja useista
vaihtuvista kulutuspisteistä.

Vesihuollon
digitalisoinnissa
mukana.
www.digita.fi/iot

Jäte- ja hulevedet
Ulvilan kiinteistöjen jätevedet johdetaan puhdistettavaksi
Saaren pumppaamon kautta Porin Luotsinmäen keskuspuhdistamolle. Tonttiviemärin kunnossapitovastuu kuuluu
kiinteistön omistajalle.
Hulevedet ovat esimerkiksi sade-, sulamis- tai salaojavesiä.
Hulevesiverkoston avulla hoidetaan esimerkiksi puistojen,
katualueiden ja verkostoon liittyneiden kiinteistöjen kuivatus.

PÖNTTÖÖN VAIN SITÄ ITSEÄÄN
Tonttiviemäriin ei saa laskea sinne kuulumattomia aineita tai esineitä, kuten kemikaaleja,
pumpulipuikkoja tai biojätettä.
Lue lisää siitä, mikä vessanpönttöön
kuuluu: pytty.fi

VESIMITTARIN LUKEMAN VOI ILMOITTAA
KÄTEVÄSTI NETISSÄ
Kulutus-Web on sivusto, jolla vesilaitoksen asiakkaat
voivat syöttää kulutuslukemansa Ulvilan vesilaitoksen
järjestelmään sekä selata kulutushistoriaansa. Sisäänkirjautumiseen tarvitaan kulutuspisteen numero ja
mittarinumero, jotka löytyvät vesilaskusta
tai mittarilukukortista.
www.ulvila.fi/vesimittari

Häiriötiedotus tekstiviestillä
– onhan numerosi mukana?
Vesihuoltoon liittyvistä häiriöistä tiedotetaan tekstiviesteillä.
Viestit lähtevät vain alueella sijaitseviin osoitteisiin rekisteröityihin puhelinnumeroihin. Mikäli olet kieltänyt operaattoria
luovuttamasta osoitetietojasi, käytät prepaid-liittymää tai
liittymäsi on rekisteröity eri osoitteeseen, kuten työpaikalle,
häiriötiedote ei tavoita sinua.
Käy tarkastamassa ja päivittämässä
tietosi asiakasportaalissa:
www.ulvila.fi/sms

Laskutuskysymyksiä?
Vieraile asiakasportaalissa!
Laskutusportaalissa voit pyytää laskukopioita ja hoitaa
muita laskutukseen liittyviä asioita.
www.ulvila.fi/vesilaskutus

Vikapäivystys

• www.jssuomi.fi

Kaupungin puhelinvaihde
puh. (02) 677 4511 (ma–pe klo 8.00–15.45)
Muina aikoina ole yhteydessä päivystäjään,
puh. 0400 134 848.

Maanrakennustyöt

Puh. 0400 563 386

KAASMARKUN KIINTEISTÖJA MONIALAPALVELU

Molok
syväkeräyssäiliöiden
asennukset ja huollot

Kiinteistöhuollot
Pihatyöt

maaurakointiseppa.fi

Puh. 050 441 2781

