Laadukasta vesihuoltoa Kurikassa

Tunnuslukuja (2014):
Talousvesi:
• 6 785 asiakasta
• toimitettua talousvettä 1 361 779 m³
• toimitettua tukkuvettä 282 577 m³
• 9 vedenottamoa
• 4 vedenkäsittelylaitosta
• 2 ylävesisäiliötä
• 7 alavesisäiliötä
• 18 paineenkorotusasemaa
• 4 virtaamamittauspisteasemaa
Jätevesi:
• 3 862 asiakasta
• puhdistettua jätevettä 766 140 m³
• 2 jätevedenpuhdistamoa
• 100 jätevedenpumppaamoa
• 290 km jätevesiverkostoa
• 3 sakokaivolietteen vastaanottoasemaa

Puhdasta vettä
Kurikan Vesihuolto Oy huolehtii vesihuollosta Kurikassa,
Jalasjärvellä ja Jurvassa. Asiakkaita ovat alueen kotitaloudet, yritykset ja osuuskunnat. Lisäksi myymme tukkuvettä Poronkankaan Vesi Oy:lle.

lisesti valvontatutkimusohjelmien mukaan yhteistyössä
terveydensuojeluviranomaisten kanssa. Vastaamme
myös viemäriverkoston ylläpidosta sekä jätevesien
keräilystä ja puhdistuksesta ennen vesistöön purkua.

Tärkein tuotteemme on laadukas talousvesi, jonka
häiriöttömästä saatavuudesta huolehdimme 24 tuntia
vuorokaudessa. Tarkkailemme veden laatua säännöl-

Toimimme asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja kestävää
kehitystä edistäen. Toimintamme on omakustannusperusteista, minkä ansiosta maksumme ovat kohtuulliset.

FCGsmart

Hallitsemme vesihuollon koko elinkaaren

•

www.fcg.fi

INFO
• Älä laita viemäriin vaarallisia jätteitä ja
liukenemattomia roskia, kuten ruuantähteitä,
koirankarvoja, hiuksia, korjaamotrasselia,
terveyssiteitä ja sukkanauhoja.

• Selvitä, mistä kiinteistöön tulevan veden
saa suljettua nopeasti.

• Huolehdi, että vesijohto ja -mittari eivät
pääse jäätymään.

• Yksi viiden minuutin suihku kuluttaa noin
60 litraa vettä, josta suurin osa on lämmintä
vettä.

• Piirrä muistiin kiinteistön vesi- ja viemärilinjat. Varsinkin talvella kaivojen ja sulkijoiden
löytäminen on vaikeaa.

Säästä vettä!

Suosi nopeita suihkuja
ja sulje hana saippuoinnin ajaksi. Vuotavat hanat
ja pytyt kuluttavat vettä
turhaan. Tarkista niiden
kunto säännöllisesti.

Tehokas
jätevesien puhdistus
Puhdistamme toiminta-alueellamme syntyvät jätevedet
kahdella biologis-kemiallisella laitoksella. Ohjaamme ja
valvomme monivaiheista puhdistusprosessia nykyaikaisten automaatiojärjestelmien avulla. Jätevesien puhdistus
on luvanvaraista ja sitä valvovat ympäristöviranomaiset.
Jäteveden puhdistusprosessi
1. Jätevedestä poistetaan mekaanisesti ruuantähteet
ja muut roskat.
2. Jäteveteen lisätään fosforin poistavaa saostuskemikaalia ja liete johdetaan ilmastukseen biologiseen
prosessiin.
3. Biologisessa prosessissa bakteerit syövät jäteveden eloperäistä ainetta ja hajottavat veteen liuenneista ravinteista erityisesti typpeä.
4. Jätevesialtaan pinnalle nostettu tai pohjaan laskeutunut liete pumpataan lietteen kuivaukseen.
5. Puhdistettu kirkas vesi lasketaan vesistöön.

www.kurikka.fi

Kaikki lähellä.
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Puhdasta vettä
luotettavasti ja
turvallisesti
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Veden
vahva osaaminen
saman katon alta
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Tossutie 4, 61300 Kurikka
www.kurikanvesihuolto.fi

Vikailmoitukset
työajan ulkopuolella
050 413 0310.
Virka-aikana häiriöistä
voi ilmoittaa kenelle
tahansa vesihuoltolaitoksen työntekijälle.

SYSPOINT OY | Väinölänkatu 16, 60120 Seinäjoki
puh. 06 421 0500 | syspoint@syspoint.fi | www.syspoint.fi

Luotettava ja asiantunteva tutkimuslaboratorio
jonka periaatteena on tutkia elintarvike

PELLOLTA PÖYTÄÄN
Tutkimme vesiä, elintarvikkeita sekä
maa- ja lantanäytteitä!
Kysy lisää

www.seilab.fi
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