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olla raketti
ROHKEA
OTSIKKO
ROHKEA
OTSIKKO
:: S19auton ei tarvitse

USKALLA OTSIKOIDA :: S20

:: S19
USKALLA OTSIKOIDA :: S20

JOHTOAJATUS :: KUVAT JUSSI TUOKKOLA, PEKKA KALLASAARI

NOSTOJA ::

Osaaminen auttaa
uudistumaan
Ammattikorkeakoulun koulutus- ja tki-tehtävän
laadukas toteuttaminen edellyttää nopeasti
muuttuvassa ympäristössä myös korkeakouluyhteisöltä kykyä uudistua. Yhtenä mahdollistavana tekijänä tässä on henkilöstön korkea osaamistaso.
Korkeakouluopettajalla pitää olla ammattialan sisällöllisen aineksen ja pedagogisen osaamisen lisäksi valmiuksia verkostoitumiseen,
kansainväliseen toimintaan, tietotekniikan
uudenlaiseen hyödyntämiseen, tki-toiminnan
toteuttamiseen sekä yrittäjyyden ja liiketoiminnan ymmärtämiseen. Opettajan on vielä kyettävä luontevasti sisällyttämään näitä tehtäviinsä
ja välittämään opiskelijoille.
Osaamishaaste on siis melkoinen. Oamkilla
on kuitenkin erinomaiset lähtökohdat vastata
tähän haasteeseen. Meillä on kaikilla edellä mainituilla osa-alueilla jo nyt huippuosaamista, jota
hyödyntäen koko ammattikorkeakoulu uudistuu
ja toimii edelleenkin oman alueensa ketteränä
kehittäjänä ja uudistajana.

JYRKI LAITINEN
Vararehtori
JYRKI LAITINEN ON OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN VARAREHTORI, JOKA LUKEMISEN LISÄKSI
HARRASTAA HIIHTOVAELLUKSIA JA PURJEHDUSTA.
SYKSYN AIKANA HÄN KUNTOILEE TULEVAN
TALVEN KEBNEKAISEN-VAELLUSTA VARTEN.
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APURAHA
KONETEKNIIKAN
OSASTOLLE
Gene Haas Foundation on
myöntänyt Oamkin konetekniikan osastolle 17 500 dollarin
eli noin 15 500 euron apurahan. Saatu apuraha käytetään
opetusympäristön ja tuotantotekniikan koulutuksen kehittämiseen sekä laite- ja opetusmateriaalien hankintaan.

OAMK-APP SAATAVILLA
Tänä syksynä julkaistu Oamk-applikaatio tarjoaa hakijoille ja yhteistyökumppaneille Oamkin koulutus- ja
esittelymateriaalien sekä opiskelijoiden tekemien sovellusten digitaalisen kirjaston. Sovelluksen voi ladata
ilmaiseksi App Storesta ja
Google Playsta.

#Avajaiset & Oamk-gaala
Oamkin ensimmäisiä koko korkeakoulun yhteisiä
avajaisia vietettiin 4.9. Ouluhallissa. Sidosryhmille
tarkoitettua Oamk-gaalaa juhlittiin puolestaan 11.9.
Kotkantien kampuksella. Tilaisuuksissa palkittiin
Oamkin vuoden parhaimpia julkaisuja ja ihmisiä.
Esimerkiksi vuoden opettajaksi valittiin Maarit
Konu, vuoden alumniksi Asmo Saloranta ja vuoden
sidosryhmäksi PrintoCent.

Oulun ammattikorkeakoulun
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LÄHIKUVASSA :: TEKSTI ANNE AHO, KUVA AKI ROUKALA

”ODOTAN TYÖNI
ALKAMISTA
INNOISSANI.”

Konstailemattomuus viehättää
Monipuolisuus ja tuntuma koko yrityksen toimintaan ovat Marja Sarajärven
mielestä hallintojohtajan työn parhaita puolia.

Hyvä johtaja on Marja Sarajärven mukaan ammattitaitoinen, oikeudenmukainen ja tilannetajuinen.
– Omia vahvuuksiani ovat sitoutuminen, hyvä organisointikyky sekä halu tehdä asiat yhteisten tavoitteiden
mukaisesti, marraskuun alussa Oamkin uutena hallintojohtajana aloittava Marja kertoo.
Lapsena Marja haaveili lääkärin tai hammaslääkärin
urasta, mutta ajan kanssa haaveet muuttuivat. Hänen
tiensä kauppatieteiden maisteriksi oli kuitenkin pienten
sattumusten summa.
– Minulla oli useampia vaihtoehtoja, esimerkiksi
oikeustiede. Menin kuitenkin taloustieteiden valmennuskurssille ja pääsin opiskelemaan sitä silloiseen Vaasan
korkeakouluun.
Marja on toiminut muun muassa Päätoimija Oyj:n ja
PKC Group Oyj:n Chief Financial Officerina vastaten yritysten taloudesta ja hallinnosta.
– Pidän ammatistani, sillä työ on monipuolista ja
siinä pääsee hallinnon vinkkelistä mukaan kaikkeen
yrityksen toimintaan.
Ammatinvalinnan jälkeen Marja toivoi pääsevänsä
nimenomaan avainhenkilötehtäviin. Uuden työn alkamista Oamkissa hän odottaa sopivasti jännittäen.
– Olen aina pitänyt Oamkia tasokkaana, monipuolisena ja eteenpäin menevänä organisaationa. Odotan
työni alkamista innoissani, sillä pääsen uudenlaiseen
työyhteisöön ja tulen saamaan mielenkiintoisia eri alojen
asiantuntijoita työkavereikseni.
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T YÖ TOI TAK AISIN
Alun perin Marja on kotoisin Iistä. Kauppatieteiden maisterin opintojen loppusuoralla hän löysi työn Oulusta,
mikä toi hänet kotiseuturakkauden ohella takaisin.
– Pidän Oulun kotoisuudesta ja sen henkisestä ilmapiiristä. Oulu on avoin, rento ja konstailematon, Marja
kuvailee.
Marjan perheeseen kuuluu aviopuoliso sekä kolme
täysi-ikäistä poikaa, joista vanhin opiskelee Oamkissa
taloushallinnon tradenomiksi.
– Aika näyttää, mille tielle hän tällä alalla lähtee.
Nyt kun perheen lapset ovat kaikki aikuisia, on Marja voinut löytää yhteisiä harrastuksia puolisonsa kanssa.
– Moottoripyöräily on ollut puolisoni harrastus jo pitkään, kun taas itse olen istunut kyydissä vähemmän.
Tänä kesänä ei ollut kovin montaa hyvää moottoripyöräilykeliä, mutta teimme kuitenkin muutaman päivän
mukavan reissun Pohjois-Norjaan.
Moottoripyöräilyn lisäksi Marja harrastaa vapaa-ajallaan ulkoilua, mökkeilyä ja veneilyä sekä käy ahkerasti
Kärppien peleissä.
– Käyn katsomassa lähes kaikki kotipelit ja useimmat vieraspelit katson televisiosta. Pidän sellaisista otteluista, joissa joukkueet ovat tasavahvoja. Silloin saadaan peliin vauhtia ja jännitystä.

Marja Sarajärvi
Syntynyt 1963 Iissä.
Kirjoitti ylioppilaaksi Iin
lukiosta 1982.
Valmistui kauppatieteiden
maisteriksi silloisesta Vaasan
korkeakoulusta 1987.
Toiminut talousjohtajana muun
muassa Päätoimija Oyj:ssä ja
PKC Group Oyj:ssä.
Perheeseen kuuluu aviopuoliso
ja kolme aikuista poikaa.
Harrastaa ulkoilua, mökkeilyä,
veneilyä ja moottoripyöräilyä
sekä seuraa innokkaasti jääkiekkoa.
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TEORIASTA TOTTA :: TEKSTI JAANA SKYTTÄ, KUVAT MAIJU TORVINEN JA MARJATTA PULKKISEN KOTIALBUMI

POTILASTA KUUNNELLAAN
YHÄ ENEMMÄN.

Teitittelyt, mekot ja hilkat ovat historiaa
Sairaanhoitajaksi opiskelu on nykyään entisaikoja opiskelijalähtöisempää,
itsenäisempää ja rennompaa.

Kaksi sairaanhoitajasukupolvea kohtaa, kun
eläkkeellä oleva terveydenhuollon lehtori
Marjatta Pulkkinen ja sairaanhoitaja Johanna
Keränen istahtavat saman pöydän ääreen.
Molemmat ovat valmistuneet sairaanhoitajaksi
Oulusta, samasta talosta.
– Oppilaitoksen nimi on vaihtunut useita
kertoja. Kun aloitin opinnot, se oli nimeltään
Sairaanhoitajaopisto, vuodesta 1992 Oulun
seudun ammattikorkeakoulu, Marjatta sanoo.
Marjatta valmistui vuonna 1967, Johanna
2014. Marjatan aikana sairaanhoitajaopinnot
saattoi aloittaa 19–30-vuotiaana. Pohjakoulutuksen tuli olla keskikoulu tai lukio, kun se nykyään
on toisen asteen koulutus tai lukio. Kirjallisen
valintakokeen lisäksi oli suullinen haastattelu.
Opiskelemaan pyrkiville tehtiin myös psykologinen testi, joka jäi pois 1990-luvulla.
– Lisäksi piti tehdä jokin pieni kätevyyttä
testaava käytännön toimi. Kohdallani se oli potilasvuoteen petaaminen. Potilaana oli opettaja, Marjatta kertoo.
Johannan valintakokeessa korostui haastattelun ohella oman portfolion merkitys. Johannalla on taustallaan lähihoitajan koulutus,
joten räätälöidyn opintosuunnitelman mukaisesti hän suoriutui sairaanhoitajaopinnoistaan
kahdessa vuodessa. Tätä nykyä hän työskentelee kardiologisella osastolla Oulun yliopistollisessa sairaalassa.
Opintosisällöissä eniten on muuttunut työelämälähtöisen opinnäytetyön merkitys.
– Meillä ei opinnäytetyötä ollut, vaan syventäviin opintoihin sisältyi kirjallinen tai käy-

täntöön liittyvä tehtävä. Sain tehtäväkseni
opettaa injektion antaminen diabetespotilaalle,
Marjatta muistaa.
– Nykyään opiskellaan paljon verkossa.
Opiskelu on itsenäistä ja pakollista istumista
luennoilla on vähän, Käytännön oppimisjaksoja
on runsaasti, Johanna toteaa.
NEIDIT JA HERRAT OPISKELIJOINA
Kun Marjatta opiskeli, opettajat kutsuivat opiskelijoita neideiksi. Ensimmäinen miesopiskelija
tuli sairaanhoitajakoulutukseen Oulussa 1967.
Ensimmäinen miesröntgenhoitajaopiskelija
aloitti vuonna 1965. Miehiä puhuteltiin herroiksi tai oppilaiksi. Hierarkia oli nykyistä jyrkempi
niin opiskelumiljöössä kuin työyhteisössä.
Johannalla oli muun muassa keväällä moniammatillinen opiskelijoiden työryhmä. Mukana oli lääketieteen kandidaatteja sekä sairaanhoitaja- ja fysioterapiaopiskelijoita, joita lääkäri
ja sairaanhoitaja ohjasivat.
– Tunnelma oli rento ja varmasti monelle
opiskelijalle onnistunut oppimiskokemus. Siinä
korostui kaikille opiskelijoille se, että lääkäri ei
voi toimia ilman sairaanhoitajaa ja päinvastoin,
Johanna kertoo.
Valmistuttuaan Marjatta työskenteli sairaanhoitajana Lapin keskussairaalassa. Opettajana Oulun Sairaanhoito-oppilaitoksessa hän
aloitti vuonna 1974.
– Pääasiassa opetin perussairaanhoitoa ja
lääkehoitoa.
Vuosikymmenten kuluessa sairaudet,
kuten tuberkuloosi ja lukuisat lastentaudit ovat

taantuneet hygienian, kehittyneen lääketieteen
ja rokotusten ansiosta.
– Niiden tilalle on tullut uusia, esimerkkeinä elintapasairaudet, diabetes ja sepelvaltimotauti, Johanna toteaa.
Hoitolinjauksissa kuunnellaan potilasta yhä
enemmän, ja potilaiden keskimääräiset sairaalapäivät ovat vähentyneet merkittävästi.
– Osastollamme potilaat ovat sairaalahoidossa keskimäärin kaksi vuorokautta, Johanna
sanoo.
Potilaat pannaan liikkumaan heti, kun se
on suinkin mahdollista entisaikojen viikkojen
makuuttamisen sijaan.
– Ei ihme, että potilaille tuli ennen kaikkia
laskimotukoksia, mutta myös ummetusta ja
keuhkokuumetta, Marjatta sanoo.
Vaikka koulutus ja sairaanhoitajan työ- ja
hoitomenetelmät ovat muuttuneet, ydinasiat
ovat pysyneet samana.
– Niitä ovat sairauksien ennaltaehkäiseminen, hoitotyö ja eettinen arvoperusta. Näistä
koostuu kivijalka, jonka päälle kaikki muu
rakentuu, Marjatta ja Johanna sanovat.

Tänä syksynä sairaanhoitajakoulutus täyttää 120 vuotta,
röntgenhoitajakoulutus 50
vuotta ja toimintaterapeuttikoulutus 30 vuotta.

ja Johanna Keräsen valmistumisten välillä on 47 vuotta,
mutta sairaanhoitajan työn ydinasiat ovat pysyneet samoina.

MARJATTA PULKKISEN
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LÄHIKUVASSA :: TEKSTI NOORA OJA, KUVA MAIJU TORVINEN

Periksi ei anneta
Atro Määtän laji rallycross vaatii ajajalta keskittymistä ja nopeita
refleksejä, sillä rallia ajetaan yhtä aikaa viiden muun kuskin kanssa.

MISTÄ KIPINÄ RALLIIN ON LÄHTENYT?
Minua on aina kiinnostanut koneet ja niiden rakentaminen. Rakennan itsekin moottoreita.
Ajamisen lisäksi siis myös tekniikka ja rakentaminen kiinnostavat. Kilpailuviettini on vahva. Siitä on nyt 22 vuotta, kun aloitin kilpailemisen.
KAIPAATKO ELÄMÄÄSI VAUHTIA JA
ADRENALIINIPIIKKEJÄ?
En varsinaisesti. Olen radan ulkopuolella aika
rauhallinen tyyppi. Siviilissä ajaessa en kaipaa vauhtia, vaan riittää, että autollani pääsee paikasta toiseen. Siviiliautoani ei ole
tehnyt edes mieli virittää, sillä pääsen toteuttamaan sitä puolta kilpaillessa ja moottorirakentamisessa. Siviiliautoni ei tarvitse olla
mikään raketti.
AJAT RALLYCROSSIA, JOSSA ASVALTISTA
JA SORASTA MUODOSTUVALLA RADALLA
AJAA YHTÄ AIKAA KUUSI AUTOA. MITÄ
OMINAISUUKSIA AJAJALTA VAADITAAN?
Pitää olla nopeat refleksit, sillä aivan alusta
asti ajetaan täysiä. Hommaan pitää olla heti
kunnon tatsi. Rallycross on melko raju luokka, jossa tapahtuu paljon ja mennään kovaa.
Jos pari ensimmäistä kierrosta katselee tilannetta, niin muut ovat menneet jo menojaan.
Lisäksi pitää olla hyvä tiimi takana. Hyvään
joukkueeseen ja voittoon vaaditaan monen

ihmisen ammattitaitoa. Autoni moottorin kehityksessä on ollut mukana tietotaitoa Oamkin
autolaboratoriosta. Moottorista on pyritty hakemaan paras mahdollinen teho-hyötysuhde
ja siinä on onnistuttu hyvin.

esille heti, kun saavutaan mökille. Innostumaan taas saavat inspiraatiot, jotka tulevat
usein yöllä. Unessa käsittelee ja jäsentelee
asioita ja usein aamulla on ratkaisu mielessä.
Sitten sitä pitää lähteä tallille toteuttamaan.

MIKÄ OLI HAAVEAMMATTISI LAPSENA?
Jos ala-asteen aikaisia kirjoja katselee, niin
niissä lukee Hannu Mikkolaa ja Ari Vatasta.
Meillä kotona ei katseltu rallia ollenkaan, mutta kerran kaverin luona näin Jyväskylän suurajoja televisiosta. Olin ihan ihmeissäni, että
kaverillahan on erikoinen telkkari, kun siitä
näkyy rallia. Isäni oli kova hiihtämään, ja hän
oli sitä mieltä, että ralliharrastus pitäisi lopettaa. Hiihtoura olisi ollut se oikea. Kyllä minä
hiihdinkin kilpaa, mutta polte siihen ei ollut
samanlainen kuin ralliin. Nykyään isäkin seuraa kisojani.

VIEKÖ RALLI KAIKEN AIKASI?
Kyllä siihen menee tosi paljon aikaa. Tallilla
tulee pitkiä iltoja ja kun on vaimo ja kaksi
poikaa, niin muu aika meneekin aika lailla
perheen kanssa. Lenkillä yritän käydä, kun
kerkeän, mutta kuntopuolta pitäisi hoitaa
enemmän. Autoa tulee huollettua paremmin
kuin kuljettajaa. Olisihan sitä helpompiakin
lajeja olemassa, mutta minulla on tähän niin
kova palo, ettei voi puhua mistään lievästä
kiinnostuksesta vaan kunnon hurahtamisesta.

MITÄ MIETIT RALLIA AJAESSA?
Ajaessa jäävät kyllä kaikki muut ajatukset
pois. Ensimmäiseen lähtöön mennessä voi
jännittää, mutta kun kytkin nousee ylös, ajatukset häviävät. Keskittyminen on niin kova.
MIKÄ SAA SINUT RAUHOITTUMAAN?
ENTÄ INNOSTUMAAN?
Rauhoittumaan saa se, kun lähdemme perheen kanssa mökille Suomussalmelle. Pidän
myös kalastamisesta ja virveli kaivetaankin

MILTÄ VOITTAMINEN TUNTUU?
Kyllähän se aina kivalta tuntuu. Joskus, jos
kisa on vähän vastustanut ja on siitä huolimatta onnistunut, on tuntunut erityisen hyvältä. Kun on enemmän taistelua ja kova vastus,
niin voittamista arvostaa enemmän. Lähtöviivalla kaikki ovat samassa tilanteessa, mutta
maalissa tilanne on eri. Periaatteeni on, että
periksi ei anneta, vaan aina yritetään taistella loppuun saakka. Olen aika sitkeä ihminen
enkä ole muissakaan asioissa antamassa heti
ensimmäisenä periksi.

ATRO MÄ ÄTÄN FORD FIESTAN moottorinkehityksessä on ollut apuna

Oamkin autolaboratorio.
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REPORTAASI :: TEKSTI JAANA SKYTTÄ, KUVAT AKI ROUKALA

Laskiessasi hanasta vettä et ehkä tule ajatelleeksi, kuinka monen
vaiheen läpi se on prosessin aikana kulkenut juomalasiisi. Oulussa
talousvesi valmistetaan Hintan ja Kurkelanrannan vedenpuhdistamoilla. Seurasimme veden matkaa Kurkelanrannassa.
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MATKA ALKAA JOESTA
Vesi pumpataan vesilaitoksiin Oulujoen niin sanotusta välivedestä, jotta vesilaitokselle tuleva
raakavesi olisi mahdollisimman hyvälaatuista.
Oulujoen pohjakerroksista vettä ei pumpata,
koska vettä raskaammat epäpuhtaudet painuvat pohjalle. Pintavesissä saattaa esiintyä keveämpiä epäpuhtauksia, minkä takia vesi otetaan joen ”keskikerroksista”. Pumppausputki
näkyy veden alla, ja sen pää on noin kaksikymmentä metriä joen rannasta. Puhtainta raakavesi on keskikesällä ja talvella, jolloin virtaamat ovat pieniä. Oulussa käytetään noin
kymmenen miljoonaa kuutiometriä talousvettä vuodessa.
KOHTI SIIVILÖITÄ
Kun raakavesi on pumpattu, se jatkaa matkaansa välikaivoon eli niin sanottuun välppäykseen. Välpässä vesi virtaa hyvin kapeiden rakojen läpi, jolloin lehdet, heinät ja muut roskat
jäävät ”siivilöihin”.
LÄPI KEMIALLISEN PUHDISTUKSEN
Raakaveden pumppaamosta vesi pumpataan
pikasekoitustorniin, jossa alkaa veden kemiallinen puhdistus. Raakaveden pH-arvo on joessa 6–6,5. Nyt siihen syötetään kalkkia, mikä
nostaa veden pH-arvon nopeasti, jolloin se on
noin 10–11.

FLOKKI MUISTUTTAA
ULKONÄÖLTÄÄN
MÄMMIÄ.
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Veteen syötetään ferrisulfaattia, joka toimii puhdistuskemikaalina. Nyt veden pH laskee välille 4,5–4,7. Edellä mainitussa pH:ssa
saadaan paras puhdistustulos. Reaktio-pH:n
säädöllä vaikutetaan vedessä oleviin humus-,
rauta- ja mangaaniepäpuhtaushiukkasiin ja
saadaan ne saostumaan ferrisulfaattikemikaalin mukana vedestä pois. Flotaation hämmennysaltaassa muodostuneet hiukkaset törmäilevät ja tarttuvat toisiinsa, jolloin hiutalekoko
kasvaa ja muodostuu flokkia. Vesi matkaa
edelleen selkeytysaltaaseen, jossa altaan pohjalta veteen syötetään ilmalla kyllästettyä dispersiovettä. Ilma vapautuu vedestä ja muodostaa pientä kuplaa, joka saa veden näyttämään
harmaalta ja maitomaiselta.
Altaan pohjalta noustessaan ilmakuplat
tarttuvat muodostuneeseen flokkiin ja nostavat sen pintaan, josta se poistetaan kaapimalla. Flokki muistuttaa ulkonäöltään mämmiä.
Flokki siirretään Taskilan jäteveden puhdistamolle jatkokäsittelyyn viemäreitä pitkin.
Kemira Oy ja Viherrengas jatkokäsittelevät
jätevedestä poistetun lietejäännöksen kompostointiaumoissa Haukiputaalla. Osa lietteestä myydään käsittelemättä suoraan maanviljelijöille. Lietteestä muodostuu multaa, jota
käytetään muun muassa puistojen kunnossapitoon vihertöissä. Mitään ei heitetä hukkaan.

PUHTAINTA
RAAKAVESI ON
KESKIKESÄLLÄ JA
TALVELLA.
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HIEKKASUODATTIMIEN KAUTTA
Kemiallisesti puhdistettu vesi jatkaa matkaansa hiekkasuodattimille ja kulkee hitaasti niiden
läpi. Hiekan sekaan on lisätty kalkkikiveä, ja
kalkin liuetessa veden pH-arvo nousee 6,3:sta
6,5:een. Näin mahdollinen kemikaalin jäännösrauta saadaan pois. Hiekkasuodattimet pestään kahden tai kolmen vuorokauden välein ja
uutta hiekkaa lisätään suodattimiin tarpeen
mukaan.

VEDEN KULUTUS
ON VÄHENTYNYT
VUOSIKYMMENIEN
SAATOSSA
MERKITTÄVÄSTI.

EROON EPÄPUHTAUKSISTA
Vesi saapuu välipumppaamoon ja edelleen otsonointiin. Otsoni on voimakas hapetin, ja sitä
valmistetaan hapesta Kurkelanrannassa. Otsonaattoriin johdetaan happea, josta 12 prosenttia saadaan muutettua otsoniksi korkean sähkövirran avulla. Otsonin vaikutuksesta veden
epäpuhtaudet hapettuvat pois ja veden laatu
paranee.
Vesi kirkastetaan aktiivihiilisuodattimilla
kahteen kertaan. Aktiivihiilisuodatus puhdistaa
veden sekä mekaanisesti että biologisesti. Oulun Vesi otti otsonoinnin ja aktiivihiilisuodatuksen käyttöön Hintan vesilaitoksessa 1993 ja
Kurkelanrannassa 1996. Tällä oli suuri merkitys, sillä oululaisia vedenkuluttajia kiusanneet
haju- ja makuhaitat saatiin uusien prosessivaiheiden ansiosta poistettua.
VIIMEISTELYÄ VAILLE VALMIS
Lopuksi vesi UV-desinfioidaan UV-valolla, jälkikemikalioidaan ja desinfiointisuojataan. Käsittelyn ansiosta vesi täyttää sille asetetut
laatuvaatimukset. Veden desinfiointi on pintavesilaitoksissa välttämätöntä, sillä putkiverkostoissa on aina saostumia, jotka voivat
nostaa veden saastumisriskiä.
Oulussa veden keski-ikä verkostossa on
kolme vuorokautta. Veden kulutus on vähentynyt vuosikymmenien saatossa merkittävästi,
kun vettä säästävät vesikalusteet ovat yleistyneet. Veden kulutuksen väheneminen lisää veden viipymää putkistossa, mikä voi aiheuttaa
saostumia. Oulun kaupunki on kuitenkin kasvanut koko ajan, joten ongelma ei ole Oulussa
yhtä suuri kuin muuttotappiollisissa kunnissa.
Kaupungin vanhimmat vesiputket ovat keskustassa vuodelta 1905. Ongelmallisimpia
ovat kuitenkin 1940–1950-luvuilla rakennetut
teräsputket, joita uusitaan tällä hetkellä. Nykyään kaupunkialueella käytetään pääasiassa valurautaputkia, mutta puhtaassa hiekkamaassa
voidaan käyttää myös muoviputkia.
Desinfioinnin jälkeen vesi kulkee puhdasvesialtaaseen ja on valmis pumpattavaksi putkiverkostoon ja kuluttajille.
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VUODESSA
TEHDÄÄN NOIN
17 000 TALOUSVESIANALYYSIÄ.

PÄIVITTÄISTÄ LA ADUNVALVONTA A
Vesilaitosten vettä analysoidaan päivittäin Hintan vedenpuhdistamon yhteydessä olevassa
Oulun Veden käyttölaboratoriossa. Siellä tutkitaan raaka- ja prosessivesien, verkostoon lähtevien vesien, verkostovesien sekä jäteveden
laatua. Myös vesitornien, verkoston laita-alueiden ja uusien- ja saneerauslinjojen vesiä tutkitaan säännöllisesti. Vuodessa tehdään noin
17 000 talousvesianalyysiä ja vajaat 3 000
jätevesianalyysiä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut laatuvaatimuksia ja -suosituksia talousvesien mikrobiologisille, fysikaaliskemiallisille ja
aistinvaraisille suureille. Esimerkiksi suolistoperäisille mikrobeille on tiukat talousvesiasetukset: niitä ei saa olla lainkaan. Tilanteessa, jossa veteen on päätynyt suolistoperäisiä
bakteereja, joudutaan talousvettä keittämään
terveydensuojeluviranomaisen ohjeiden mukaisesti. Tällaisia tilanteita ei Oulun kaupunki-

alueella ole ollut. Jos verkostovedessä havaitaan lievempiä laatumuutoksia, voidaan vettä
juoksuttaa runkoputkistosta esimerkiksi lähistöllä olevaan ojaan.
Oman käyttölaboratorion lisäksi ulkopuolinen akkreditoitu laboratorio tutkii verkostoveden laatua. Tätä viranomaisvalvontaa johtaa
Oulun kaupungin terveydensuojeluviranomaisena toimiva Oulun seudun ympäristötoimi.
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MIKÄ VESI PARAS VESI?
Kaadoimme kolmeen vesilasiin pohjavettä,
hanavettä ja pullovettä. Kaksi Rotuaarilta
tavoitettua satunnaista maistelijaa maistoivat vesiä tietämättä, mitä kussakin lasissa oli.
Juomien lämpötila oli kaikissa sama. Ensimmäinen maistelija piti pohjaveden makua parhaana, mikä oli hänelle yllätys. Hanaveden ja
pulloveden maut hän arvioi samankaltaisiksi
eikä osannut sanoa, kumpi oli parempaa.
Toisen maistelijan mielestä parasta oli hanavesi, seuraavaksi pullovesi ja viimeiseksi pohjavesi, joka maistui hänestä suolaiselta, jopa
kitkerältä.

TIESITKÖ?
Vesitornit tasaavat kaupungin
laita-alueilla veden painetta, toimivat
veden varastoaltaina ja antavat jakoalueelleen lisävettä kulutuksen verkostossa
ollessa kovimmillaan. Tällöin vesilaitosten ei
tarvitse pumpata vettä niin paljon runsaan
kulutuksen aikana.
Oulun Vesi tuottaa veden kaupunkilaisille, ja kuntaliitosten myötä sen
toimialue on kasvanut. Oulun Vedellä on pohjavedenottamoita Hangaskankaalla,
Haukiputaalla, Kiimingissä, Ylikiimingissä,
Yli-Iissä sekä Oulunsalossa. Pohjavettä
otetaan pääosin kunkin ottamon lähialueen
omaan käyttöön. Raakaveden laadusta riippuen vesiä käsitellään tarpeen mukaan yleensä
alkaloimalla ja UV-desinfioimalla. Paikoin poistetaan myös rautaa tai mangaania. Viinivaarahankkeessa edetään varavesisuunnitelmalla.
Pohjavedet ovat arvokkaita varavesiä poikkeustilanteiden varalle, sillä pohjavesi säilyy suojassa pintavesiä pidempään. Poikkeustilanteita
voisivat olla muun muassa joen saastuminen
esimerkiksi kemikaalivuodon tai ydinlaskeuman takia.
Oulun Veden Puhdistamot-yksikköön
kuuluu kaksi pintavesilaitosta, kaksikymmentä pohjavedenottamoa sekä kaksi
jätevedenpuhdistamoa ja käyttölaboratorio.
Vedenhankinta perustuu tällä hetkellä Oulun
kaupungin alueella pintaveden käyttöön ja
ympäröivillä alueilla pohjaveden ottoon.
Juttuun on haastateltu Oulun Veden vastaavaa käyttömestari Reima Otamoa Kurkelanrannan vedenpuhdistamolta ja laboratorioanalyytikko Anu Väänästä Hintan
vedenpuhdistamon käyttölaboratoriosta.
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MAAILMALLA:: TEKSTI TIIA TERVONEN, KUVAT MAIJU TORVINEN, SAMULI KEISUN KOTIALBUMI

KOLUMNI :: TEKSTI ANTTI LEIKAS, KUVA LAURA MALMIVAARA

Saunalla Espanjaan
Rakennusmestariksi opiskeleva Samuli Keisu päätti lähteä vaihtoon,
mutta matka Espanjan Cadiziin ei taittunut perinteisesti lentäen.
Keväällä Samuli Keisu sai idean, jota kukaan
muu ei ollut aikaisemmin toteuttanut. Hän ajaisi Euroopan läpi Cadiziin pakettiautolla, jonka
perässä olisi oman yrityksen rakentama saunallinen peräkärry. Idea sai tuulta alleen, kun
Samuli kertoi sen opiskelukaverilleen Oskari
Mäntykentälle. Oskari innostui ajatuksesta ja
molempien lyhyen pohdinnan jälkeen he päättivät toteuttaa roadtripin.
Samuli ja Oskari varasivat matkanteolle
kuukauden, sillä reissun aikana oli tarkoituksena kiertää Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa, Hollanti, Belgia, Luxemburg, Ranska, Portugali ja Espanja. Kaverusten päämääränä oli
saunottaa ihmisiä jokaisessa maassa ja tutustua paikalliseen kulttuuriin.

Matkan varrella osa ihmisistä suhtautui
saunaan varauksella ja kiersi matkaajat kaukaa. Positiivisesti saunaan ja kaveruksiin suhtautuneita kuitenkin riitti.
− Oli hienoa huomata, miten monet ihmiset tulivat avoimin mielin kokeilemaan uutta ja
viettivät aikaa kanssamme, Samuli toteaa tyytyväisenä.
Saunaankin uskaltautuneita löytyi reissun
maista.
− Saimme paikallisia ihmisiä lauteille jokaisessa maassa, jossa sauna lämpeni. Esimerkiksi Hollannissa halukkaita saunojia olisi ollut
paljon enemmän kuin saunaan mahtui.
Ennen matkaa kaverukset aikoivat suhtautua
mahdollisiin ongelmiin sitä mukaan kuin niitä tu-

OULULAISET

lisi. Samulilla ja Oskarilla oli kuitenkin onni matkassa, ja he säästyivät suuremmilta ongelmilta.
− Auto kesti jopa Ranskan korkeissa vuoristoissa, ja pysyimme terveinä koko matkan
pieniä flunssatapauksia lukuun ottamatta. Virkavallalla oli pääosin lempeä asenne meitä
kohtaan ja löysimme aina perille.
Parasta matkaajien mukaan reissussa oli
paikallisiin tutustuminen.
− Oli mahtavaa päästä tutustumaan paikallisiin ihmisiin pintaa syvemmältä. Saimme ymmärrystä eurooppalaisista kulttuureista ja loimme ystävyyssuhteita monien ihmisten kanssa.
Myös maantiedon tuntemus parani huomattavasti. Nyt tiedämme oikeasti, millainen maapalsta tämä Eurooppamme on, Samuli summaa.

Samuli Keisu (vas.) ja Oskari Mäntykenttä löysivät saunojia
jokaisesta maasta matkallaan Suomesta Espanjaan.

”Oikeassa Suomessa” ajetaan
munamankelilla
Kasvoin savolaisessa pikkukaupungissa, jossa oli Reijo. Reijo sanoi polkupyöräänsä
appelsiinikoneeksi, eikä minulle koskaan selvinnyt miksi.
Reijoa puolestaan kutsuttiin Mehuksi, sillekään en tiennyt syytä. Pikkukaupungin pyöräilykulttuuri oli 80-luvulla samanlaista kuin Helsingissä 2010-luvulla, sekavaa ja kypsymätöntä. Vaikka ei siellä kukaan ajanut
autolla pyöräilijän päälle, jos oli nähnyt vilauksen sormesta, jota kutsutaan lasten lorussa engelsmanniksi.
Oulu on pyöräilykaupunkina toista maata kuin Helsinki. Perheemme eskari-ikäinen kuopus kutsuu Oulua ”Oikeaksi Suomeksi”, kun palaamme kotiin vaikkapa juuri Helsingistä. Hän ei viittaa pyöräilykulttuuriin,
vaikka voisi hyvin niin tehdä. Oulun kehutut pyörätiet
vetävät hyvin, sääntöjä noudatetaan ja toista liikkujaa
kunnioitetaan. Pyöräteiden turvallisuus kasvoi muutama vuosi sitten huimasti, kun mopot siirrettiin niiltä pois. Nyt kevyen liikenteen väylillä liikkuu Hollannista ja Tanskasta tuotuja laatikkopyöriä, joilla kulkevat
niin lapset kuin ostoskassitkin. Neljän viiden kilometrin
matkan keskustan suuntaan tai sieltä pois taittuu pyörällä nopeammin kuin millään muulla kulkupelillä.
Olen opettanut kuusi lasta ajamaan pyörällä –
Oulussa. On vihlova tunne, kun lapsen pyörän tara-

kasta päästää irti ja tajuaa, että nyt se osaa, nyt se
lähtee. Koska ei sitä sitten enää saa kiinni. Vanhin
lapsista on pyöräillyt jo Helsinkiin asti. Viimeinen opetettava, tämä eskari-ikäinen, on ollut hankalin ja hitain.
”Minua eivät kiinnosta uudet taidot”, hän ilmoitti vielä
vuosi sitten. Mutta lopulta ”Oikean Suomen” pyörätiet
veivät voiton, ja riemu ensimmäisestä kolmen kilometrin pyöräretkestä Oulun keskustaan oli suunnaton.
Perheemme isommat koululaiset, nykyiset teinit,
tekivät jo vuosia sitten sen havainnon, että Oulun joukkoliikenne pettää aina. Muutaman yrityksen jälkeen
heitä ei saanut bussin kyytiin edes kovimmilla talvipakkasilla. Parikymmentä minuuttia hytisevää seisoskelua pysäkillä ja johtopäätös oli selvä: pyörällä olisit
jo perillä. Jos Oulun joukkoliikenteen suunnittelijoilla on ollut tavoitteena kannustaa kaupunkilaiset pyörän selkään, niin hyvin he ovat onnistuneet. Hatunnosto heille!
Ja munamankeli – pikkukaupungin Reijo kutsui
pyöräänsä myös sillä nimellä. Sen ymmärsin.

ANTTI LEIKAS ON PUOLET ELÄMÄSTÄÄN OULUSSA ASUNUT, SAVOLAISSYNTYINEN ISON PERHEEN ISÄ,
JOKA HANKKII LEIPÄÄ JA VOITA KIRJOITTAMALLA JA YRITTÄMÄLLÄ.

18

19

hetki ä

O U LU N CASTR EN I N u rhei lu kesku ksen pu ku huoneessa Na ta l ia Blom s te r va l m istautu u
kohtaa maa n pietari laisen Val kyries- jou kkueen. A meri kkalaisen jal kapal lon suojavarustus
on keh it t yny t sit ten 1800 - luvu n lopu n, jol loi n pelaaja n a i noa na pääsuoja na ol ivat pitkä ksi
kasvatetut h iu kset ja na h ka i nen nenäsuoja. Ou lu la i nen Northern Lights voit ti Va l kyriesi n
pistei n 0 –90.
T EKST I JA KU VA A K I RO U K A L A

