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kustannusten kautta. Vuotovesien pumppaaminen kasvattaa pumppaamon käyttökustannuksia sähkönkulutuksen ja 

pumppujen huoltokustannuksien muodossa. Vertaamalla pidemmällä aikajänteellä syntyviä kustannuksia 

mahdollisiin saneerauksesta aiheutuviin kustannuksiin, työssä arvioitiin verkosto-osan laajuus, joka on taloudellista 

kunnostaa. 

 

Mitoituksen tulosten perusteella laadittiin piirustukset Misin Venevaaran pohjavesialueelle sijoittuvaan uuteen 

pohjavedenottamoon. Mitoituksesta suuri osa keskittyi pumppaamolle soveltuvan pumpun valintaan. 

Soveltuvimmaksi osoittautui Grundfosin SP 14-8 uppopumppu. Painetarkasteluissa havaittiin, että Misin verkosto ei 

ole herkkä dynaamiselle painehäviölle, vaikka pisimmät putkihaarat ovat yli kymmenen kilometriä pitkiä. Tämä 
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Abstract 

The main objective of this thesis was to plan new groundwater intake plant for Misi, a village in northern parts of 

Rovaniemi. Additional goals were to introduce the theoretical basis for designing a small groundwater intake plant 

and to present challenges and specialties which should be considered in planning for a smaller scale water supply 

system. Arranging water supply in Finland is based on obligation and legislation; hence legislation’s effect on water 

supply management is presented in this work.  In addition the possibilities for economically sound reconstruction of a 

leaking pipeline were examined. The Misi water distribution network offers a good case study, for the relative portion 

of leaking water compared to the water consumed is high. 

Designing a water supply is case-specific. Each case differs by the required capacity, available water resources and 

water quality, local topography, soil properties and climate, all of which must be taken into account. The models and 

results of calculation are presented in this work so that the design is transparent and reliable. The methods and 

formulas that were used in the design process follow the Finnish national guidelines. 

The economical benefit of reconstruction for leaking pipelines is studied trough the expenses caused by pumping the 

leaking waters. The spillage increases the amount of electricity that the pumps use as well as speed of abrasion for the 

pumps, which increases maintenance costs. By comparing expenses caused by the spillage over a period of time and 

the cost of potential reconstruction, it is possible to estimate the economically feasible extent of reconstruction in the 

distribution network. 

As a result of the design, technical drawings for the Misi groundwater intake plant were drafted. Large portion of the 

design concentrates on finding a suitable pump for the intake plant. The best option proved to be Grundfos SP 14-8 

submergible pump. Pressure inspection revealed that the Misi pipe network is not sensitive to dynamical pressure 

loss, even though the longest pipelines are over 10 kilometers long. This is due to small and slow flows present in the 

network.  

No acute threats were observed in the risk assessment. The long distance between the old and the new groundwater 

intake makes it highly unlikely that the same pollutants could travel to the new groundwater well. Most realistic 

threat to water quality is a traffic accident near the new groundwater intake plant. The total costs for the planned 

intake plant were observed through cost of instruments, materials and work required for the building. The proportion 

of work compared to total costs was over 50 %. The instruments accounted for 29 %, of which pumps only 5,5 %. 

At the present rate the costs caused by pumping spillage are reasonable. In the 15 year reference period for which the 

pumping costs were evaluated with present value method, it is fairly uncertain if the reconstruction is economically 

beneficial. Partly this is due to the uncertainty related to predicting the costs related to pumping and partly by the 

uncertainty in the actual cost of reconstruction. The scenarios that are presented are only valid if the amount of 

spillage stays close to the present value. It is possible to design similar plants using the methods presented. The 

examination on the costs for spillage pumping gives a reason to look into the leaking pipelines and find the location 

of the leaks.  This can be used to further review the possibility reconstruction the pipe network. 
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1 JOHDANTO 

Suomessa on noin 2000 toiminnassa olevaa vedenottamoa. Suurissa kaupungeissa 

vesihuolto turvautuu hyvin pitkälle pintaveteen, esimerkiksi Helsingissä kaikki ja 

Tampereella kaksi kolmasosaa talousvedestä valmistetaan pintavedestä. Suurin osa 

vedenottamoista on suhteellisen pieniä, haja-asutusalueiden, pienempien kaupunkien tai 

kaupunginosien tarpeisiin vettä toimittavia laitoksia. (Orvomaa 2008) 

Tässä työssä perehdytään pienikokoisen pohjavedenottamon suunnitteluun, 

rakentamiseen ja kustannuksiin. Työn esimerkkikohteena toimii Rovaniemen kaupungin 

Misin kylän vesihuollon uudelleenjärjestäminen. Tarkastelu aloitetaan vesihuoltoa 

ohjaavasta lainsäädännöstä, koska vesihuollon järjestäminen on velvoitepohjaista. 

Vedenottamon suunnittelussa on huomioitu lainsäädännön asettamat vaatimukset niin 

vesihuollon laadun, kuin vedenoton vaikutusten osalta.  

Työssä perehdytään myös taloudellisiin mahdollisuuksiin saneerata vuotavaa verkostoa. 

Tarkastelu perustuu arvioon vuotovesien pumppauksen aiheuttamista kustannuksista 

suhteessa verkosto-osuuden saneerauksesta aiheutuviin kustannuksiin. Esimerkkikohde 

tarjoaa tähän hyvät puitteet, koska Misin verkostossa vuotovesien määrä on ylittänyt 

alueen vedenkulutuksen. 
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2 VESIHUOLTOA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 

Suomessa vesihuoltoa ohjaavia lakeja ja säädöksiä on useita, osittain vesihuollon 

monialaisuudesta johtuen, toisaalta sidosryhmien laajuudesta ja vesihuollon kriittisestä 

asemasta yhteiskunnan hyvinvoinnille. Suurin osa laeista ja asetuksista voidaan 

kuitenkin jakaa yleistä terveydenhoitoa, yhdyskunnan rakentamista tai vesivarojen 

käyttöä tai suojelua koskevaksi (RIL 2010 a). Työn luonteesta johtuen tässä keskitytään 

vesihuollon vedenhankintaa ja johtamista ohjaavaan lainsäädäntöön. Jäteveden käsittely 

sekä johtaminen jätetään huomiotta. Pääpaino on talousvedeksi tarkoitetun veden 

hankinnassa. Lakiterminä vesihuollolla tarkoitetaan veden johtamista, käsittelyä ja 

toimittamista talousvetenä käytettäväksi. Yleisesti vesihuolto käsittää myös jäteveden 

käsittelyn ja poisjohtamisen.  

Tärkeimmät vesihuoltoa ja vedenhankintaa ohjaavat lait ja asetukset ovat vesihuoltolaki 

(2001/119) ja (2014/681), vesilaki (2011/587), terveydensuojelulaki (1994/763), 

maankäyttö- ja rakennuslaki (1999/132) sekä ympäristönsuojelulaki ja –asetus 

(527/2014, 713/2014). Talousveden laatua koskevia määräyksiä löytyy puolestaan 

sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta talousveden laatuvaatimuksista ja 

valvontatutkimuksista (461/2000), jonka ajanmukainen versio (442/2014) käytännössä 

korvaa lähes kokonaan. Pienempien yhdyskuntien vedenlaadusta määrätään sosiaali- ja 

terveysministeriön asetuksessa pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja 

valvontatutkimuksista (401/2001) joka koskee vain alle 50 hengen yhdyskuntien ja 

yksittäisten, vesihuollollisesti omavaraisten talouksien vedenlaatua. Omat 

vaatimuksensa asettaa myös valmiuslaki (2011/1552) kriisitilanteiden osalta. 

Todennäköisesti tulevaisuudessa entistä enemmän pohjavedenottoon vaikuttaa myös 

vesiensuojelulaki (2004/1299), johon on hallitus on tehnyt esityksen (HE 101/2014) 

lisätä säädöksiä pohjavesialueiden rajauksista, luokittelusta ja suojelusuunnitelmista. 

Vesilaki (L 27.5.2011/587) määrittelee veden ja vesistönkäytön suuret linjat sekä 

aatteellisen pohjan. Se lukee tavoitteekseen ohjata vesivarojen ja -alueiden käyttöä siten, 

että toiminta on mahdollisimman ekologisesti, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti 

kestävää. Lisäksi lain tavoitteena on minimoida vesistöjen käytöstä aiheutuvat haitat 

sekä parantaa vesistöjen tilaa. Vesihuollon kannalta laki ohjaa veden hankintaa. Vesilaki 

tekee myös monia vesihuoltoa koskevia määrittelyjä. Se määrittää muun muassa 

vesitaloushankkeen toimenpiteeksi, jolla voi olla vaikutusta pinta- tai pohjaveteen, 
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vesiympäristöön, vesitalouteen tai vesialueeseen. Osa vesitaloushankkeista, kuten 

pohjavedenotto, vaatii useimmissa tapauksissa luvan. Vesihuoltolaitoksille 

pohjavedenotto on vesilain 3. luvun 3§ mukaan aina luvanvaraista. Muu pohjaveden 

otto, tai toiminta jonka seurauksena alueelta poistuu yli 250m³ pohjavettä, on 

luvanvaraista. (L 27.5.2011/587)  

Vesihuollon toteuttamista ohjaa pääosin vesihuoltolaki (L 9.2.2001/119). Lain tavoite 

on taata kohtuullisin kustannuksin talousvettä, joka on terveyden kannalta hyvälaatuista, 

ja muutenkin moitteetonta, sekä terveyden- ja ympäristösuojalakien määrittämä 

asianmukainen viemäröinti. Laki velvoittaa kuntaa järjestämään vesihuollon suurehkolle 

asukasjoukolle tai suunnitteilla olevalle yhteiskunnan osalle, sekä kehittämään 

vesihuoltoa yhdyskunnan kehityksen asettamien vaateiden mukaan. Kunnan on myös 

oltava mukana vesihuollon alueellisessa yleissuunnittelussa. Julkisten palveluiden 

tuotteistamisen seurauksena vesilaitokset ovat pääosin yhtiöitetty, mutta ne hoitavat silti 

lain asettamia velvoitteita yhteistyössä kunnan kanssa. (L 9.2.2001/119) 

Vesihuoltolaki ohjaa myös vesihuoltolaitosten toimintaa, asettaen ne selvilläolo- ja 

tarkkailuvelvollisuuden piiriin. Tämän nojalla vesihuoltolaitoksella on oltava tieto 

käyttämänsä raakaveden määrästä, siihen kohdistuvista riskeistä sekä laitteistonsa 

kunnosta. Laki velvoittaa samalla laitosta huolehtimaan, että sen toimittama vesi on 

laadultaan terveydensuojalain määrittämän talousveden laatua vastaava. Vesihuoltolain 

muututtua 01.09.2014 vesihuoltolaitokset ovat jatkossa myös velvollisia laatimaan ja 

pitämään ajan tasalla suunnitelman häiriötilanteisiin varautumisesta joka toimitetaan 

valvontaviranomaisille, pelastusviranomaiselle sekä kunnalle. Suunnitelmat tulee olla 

toimitettuna 31.12.2014. Laki määrittelee myös vesihuoltolaitoksille toiminta-alueet, 

joille toteutunut tai suunniteltu yhteiskuntakehitys sitä vaatii. Uudistuksen myötä myös 

hulevesien hallintaa saatettiin laajemmin vesihuoltolain piiriin. (L 9.2.2001/119) 

Veden käyttötarkoituksen mukaisen määrittelyn tekee terveydensuojalaki, jonka 

mukaan kaikki juotavaksi, elintarvikkeiden valmistamiseksi tai teollisesti 

elintarvikkeiden käsittelyyn, säilöntään ja valmistukseen käytettävä vesi on talousvettä 

(L 19.8.1994/763). Talousveden laatuvaatimukset puolestaan on ohjeistettu sosiaali- ja 

terveysministeriön asetuksessa talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 

(461/2000). Ajantasaiset määritykset löytyvät vain säädöksestä (442/2014), joka on 

asetus asetuksen (461/2000) muuttamisesta. Asetus astui voimaan 01.09.2014 ja toi 
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talousveden laatuvaatimuksiin uutena analysoitavana muuttujana uraanin, sekä muutti 

raja-arvoja joidenkin hiilivety-yhdisteiden osalta. Sama asetus määrää myös muut 

yleiset seikat veden laatuun vaikuttavista tekijöistä, käytetyistä veden 

käsittelykemikaaleista materiaaleihin, joita vesihuollon instrumenteissa on luvallista 

käyttää. Samalla ne ohjeistavat laatutarkkailun suorittamisen, näytteiden analyysit sekä 

näytteenottotiheyden (A 1.9.2014/442, A 26.5.2000/461). Alle 50 henkilön, yksittäisten 

talouksien porakaivojen sekä vedenottamoiden, jotka toimittavat vettä vähemmän kuin 

10m³ päivässä toimintaa ohjaa sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yksiköiden 

talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (401/2001), joka on sisällöltään 

samansuuntainen kuin asetus (461/2000), joskin talousveden laatuvaatimuksissa on 

pieniä eroja. (A 1.6.2001/401) 

Terveydensuojalaki ohjaa yleisellä tasolla vedenottamon suunnittelua, sijoitusta, 

rakentamista ja käyttöä siten, ettei kyseisistä toimenpiteistä aiheudu haittaa veden 

laadulle, joskin vedenottamon ja pohjavesialueen suoja-alueista on säädetty erikseen (L 

19.8.1994/763). Vedenottamon suoja-alueelle asetettavat käytön rajoitukset eivät saa 

olla tiukempia kuin on tarpeen. Rajoitukset ja suoja-alueen laajuus määritellään 

tapauskohtaisesti, riippuen alueen haavoittuvuudesta. Käytön rajoitus voi koskea myös 

tiettyä toimialaa, esimerkiksi lannoitteiden tai moottoriajoneuvojen käyttökieltoa. 

Tarkemmin vesihuollon laitteiden ja putkilinjojen rakentamista sekä sijoittamista 

ohjeistetaan maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä vesilaissa (L 27.5.2011/587, L 

5.2.1999/132).  Vedenottamon suoja-alueesta määrätään vesilaissa (L 27.5.2011/587). 

Pohjavesialueita suojellaan ympäristönsuojalaissa pohjavesien pilaamiskiellolla, 

vesilaissa pohjavesiesiintymän antoisuuden tai pinnankorkeuden muuttamisesta sekä 

maankäyttö- ja rakennuslaissa pyritään sijainninohjauksen ja kaavoituksen keinoin 

ehkäisemään ympäristön pilaantumista. Lisäksi hallituksen esitys (HE 101/2014), 

tullessaan muuttumattomana hyväksytyksi, tuo tullessaan uuden pohjavesialueiden 

luokittelua, rajausta ja suojelusuunnitelmaa koskevan säädöstön. Ympäristöhallinnon 

mukaan suojelusuunnitelmat on otettu jo käyttöön, jolloin aluehallintoviranomaisen 

vahvistaman suoja-alueen sijaan laaditaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma. 

Suojelusuunnitelmat ovat luonteeltaan ohjeen kaltaisia asiakirjoja, joita hyödynnetään 

alueen valvonnassa ja maankäytön suunnittelussa. (Ympäristöhallinto 2013) Pienien 

pohjavedenottamoiden suunnittelun kannalta tärkeimmät ohjaavat lakitestit ovat 

vesihuoltolaki sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yksiköiden 

talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista tai sosiaali- ja 
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terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista, 

vedenkäyttäjä määrästä riippuen. 
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3 PIENEN POHJAVESIOTTAMON MITOITTAMINEN 

3.1 Suunnittelun vaiheet 

Pienempien vedenottamoiden suunnittelu ei vaiheiltaan poikkea suuresti suuremmista 

vastaavista laitoksista, vaikka mittakaavat ovatkin eri luokkaa. Suunnittelu voidaan 

toteuttaa monella tapaa, mutta yleensä seuraavat vaiheet ovat havaittavissa: alustava-, 

tai esisuunnittelu, yleissuunnittelu sekä yksityiskohtainen rakennesuunnittelu. (RIL 

2004) Suurin eroavaisuus suunniteltaessa pienempiä vedenottamoita tulee mitoituksessa 

ja vedentarpeen arvioinnissa, jolloin vesihuoltokirjallisuudessa esiintyvät mitoitusarvot, 

jotka on yleisesti laadittu suuremmille laitoksille, eivät ole tarkkuudeltaan tyydyttäviä. 

(RIL 2004 s271, Ojanperä & Lakso 1995) Pienellä pohjavedenottamolla tarkoitetaan 

tässä työssä pohjavesiasemaa, jonka yhteydessä verkostossa tai pumppaamossa ei ole 

säiliötilaa, vaan vesi pumpataan suoraan kulutukseen. 

Alustavassa suunnittelussa pääpaino on etsiä vaihtoehtoja toteutettavalle hankkeelle ja 

hankkia tietoa kohteen nykytilanteesta sekä tarpeeksi dataa vaihtoehtoisten 

toteutusmahdollisuuksien alustavaan kustannusvertailuun. Alustavassa suunnittelussa 

huomioidaan mahdolliset vedenottopaikat, olemassa oleva vesihuolto, veden tarve ja 

alustava ennuste pumppaamon käyttöaikana sekä alueen mahdollinen kaavoitus. (RIL 

1972) 

Yleissuunnitelma on yhtenäinen suunnitelma, jota täydennetään yksityiskohtaisella 

suunnittelulla. Yleissuunnitelmavaiheessa tehdään päätökset hankkeen toteuttamisesta 

ja haetaan tarvittavat luvat, vesilupa ja mahdollisesti ympäristölupa sekä rakennuslupa 

suunnitelmien pohjalta. Vedenottamon tekninen mitoitus ja suunnittelu tehdään 

yleissuunnitelmavaiheessa. (RIL 1972, RIL 2004)  

Yksityiskohtainen suunnitelma sisältää kaiken urakkatarjouksia varten tarvittavat 

asiakirjat, tarkat työselostukset, hankintaluettelot sekä piirustukset. Yksityiskohtainen 

suunnittelu aloitetaan heti yleissuunnittelun päätyttyä, jolloin lupahakemusten päätöksiä 

todennäköisesti odotetaan. (RIL 1972, RIL 2004) 
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3.2 Alustavien tietojen hankinta 

Lähdettäessä laatimaan uutta vedenottamoa tärkeimpänä suunnittelua ohjaavana 

tekijänä ovat kaavaillun toiminta-alueen vedenkulutus ja vedenkulutuksen vaihtelut. 

Vedenkulutuksen suuruuteen vaikuttaa yhdyskunnan koon lisäksi vedenottamon 

vaikutusalueella vallitseva asumistapa, alueella sijaitseva teollisuus, palvelut ja 

maatalous. Vedenottamoa mitoitettaessa tulisi käyttää alueen kulutuksesta tilastoitua 

tietoa. Jos tämä ei ole mahdollista, esimerkiksi suunniteltaessa vesihuoltoa rakenteilla 

olevalle asuinalueelle, joudutaan turvautumaan yleisiin taulukoihin vedenkulutuksen 

osalta. Vedenkäyttöä tulisi kyetä myös ennustamaan lähitulevaisuuteen, 20 – 30 vuoden 

päähän. Tämä on välttämätöntä, jotta vältytään alimitoittamasta vesihuollon laitteistoa, 

jonka käyttöaika on pitkä. Ennusteen laatimisessa voi käyttää väestönkasvua ennustavia 

matemaattisia malleja, mutta ennusteessa tulisi ottaa huomioon myös todennäköinen 

yhteiskunnallinen kehitys alueella, kuten elinkeinorakenne ja taloudellinen tila. Myös 

vedenkulutuksen yleinen kehitys tulisi huomioida. (RIL 2004, Ojanperä & Lakso 1995) 

Vedenottamon mitoituksen kannalta oleellisimmat vedenkäyttöä kuvaavat tunnusluvut 

ovat ominaiskulutus, suurin vuorokausikäyttökerroin sekä suurin tuntikäyttökerroin, 

joilla voidaan laskea ottamon mitoitusvirtaama. Ominaiskulutus on vesilaitoksen 

vuorokaudessa toimitettavan veden määrä jaettuna laitoksen vaikutusalueen 

asukasluvulla, yleensä muodossa 
𝑙

𝑎𝑠∗𝑑
. Asukkaiden vedenkäyttö ei todellisuudessa ole 

luvun suuruinen, koska se sisältää palveluiden ja teollisuuden vedenkäytön sekä 

vesijohtoverkkojen vuodot. Vuorokausikäyttökerroin on vuoden suurimman kulutuksen 

päivän ja keskimääräiseen päivän kulutuksien suhde. Vastaavasti tuntikäyttökerroin on 

suurimman tuntikäytön ja keskimääräisen tuntikulutuksen suhde. Arvoja tarvitaan, 

koska vedenkulutus ei ole sama vuoden kaikkina päivinä ja vaihtelee huomattavasti 

vuorokauden sisällä. Vesihuoltolaitokset on mitoitettava toimintavarmoiksi myös 

kulutushuippujen aikana (RIL 2010 b). Edellä esitettyihin arvoihin kannattaa kuitenkin 

suhtautua varauksella suunniteltaessa pientä vedenottamoa. Yhdyskunnan koon 

laskiessa vedenkulutuksen vaihtelu ja täten laskennalliset huippuarvot ovat suhteessa 

huomattavasti suurempia. Pienempien yhdyskuntien vesihuoltolaitosten suunnitteluun 

on laadittu erinäisiä käyriä, joilla voidaan arvioida hetkellistä suurinta kulutusta 

luotettavammin, jos tilastoitua tietoa ei ole saatavilla. (Ojanperä & Lakso 1995) 
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Olettaen, että alueella ei ole ennen ollut vesihuoltoa, voidaan vedentarpeen arvioinnin 

jälkeen alkaa etsiä sopivaa sijaintia vedenottamolle. Alustava tarkastelu kannattaa 

suorittaa karttojen ja satelliittikuvien perusteella. Sopivan paikan löydyttyä selvitetään 

alueen pohjasuhteet, vedenlaatu sekä antoisuus. Jos vaihtoehtoja vedenottopaikalle on 

useita, on selvitykset syytä tehdä kaikista, sillä rakennuskustannukset ja veden 

käsittelykustannukset voivat vaihdella runsaasti maaperästä ja pohjaveden laadusta 

riippuen. Koepumppauksessa selvitettävän antoisuuden lisäksi arvioidaan vedenoton 

ympäristövaikutuksia mahdollisiin alueen lähteisiin tai muihin herkkiin kohteisiin. 

Myös vedenlaadun muutoksia tulee tarkastella pumppauksen aikana, eli vesianalyysejä 

on otettava koepumppauksen yhteydessä. (RIL 2004)  

3.3 Mitoitettavat kohteet ja laitteet 

Pohjavesiottamon kaivorakenteen määrää pitkälti pohjavesialue, johon ottamoa 

suunnitellaan. Vaihtoehdot pohjavedenottamoksi ovat kuilu-, putki-, pora- tai 

yhdistelmäkaivot. Porakaivot tulevat kysymykseen lähinnä yksittäisille talouksille 

muihin kaivotyyppeihin verrattuna huonomman ja arvaamattoman antoisuutensa vuoksi 

(RIL 1978). Kaikkia kaivotyyppejä laadittaessa on huomioitava, että asennukset ja 

huoltotoimenpiteet kyetään hoitamaan esteettä ja ilman suurempaa laitteiston 

purkamista. Kaivon mitoituksessa käytettävät menetelmät ja parametrit vaihtelevat eri 

kaivotyyppien välillä. Pumppaamoa suunniteltaessa ei voi sivuuttaa pumppaamoon 

liittyvää vesijohtoverkostoa, joko olemassa olevaa tai suunniteltua, koska verkosto 

asettaa omat vaatimuksensa käytettävien paineiden ja nostokorkeuden osalta. (RIL 

2004)  

Suunniteltaessa pohjavedenottamoa tärkein yksittäinen mitoitettava laite on 

pohjavesikaivon pumppu. Pumpun valintaan vaikuttavat useat eri tekijät 

mitoitusvirtaaman lisäksi. Pumpun tuotto, nostokorkeus ja painevaatimukset, 

käyttövarmuus, taloudellisuus ja huollon sekä varaosien saatavuus tulee ehdottomasti 

huomioida pumppujen valinnassa. Pienimmälläkin vedenottamolla on oltava aina 

vähintään kaksi pumppua laiterikon varalta. Pumppuja valitessa on muistettava, että 

kummankin pumpun täytyy yksinäänkin kyetä ylläpitämään vesihuolto.  (RIL 2004) 

Pumppaamon putkisto koostuu paine- ja imuputkista. Imuputkia ei ole, jos päädytään 

käyttämään uppopumppuja. Putkistossa tulee käyttää standardikokoja ja mitä 
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vähemmän eri putkikokoja käytetään, sen helpompaa huolto on. Putkistoa 

suunniteltaessa on pyrittävä minimoimaan virtaushäviöt ja estettävä ilman ja kaasun 

kerääntyminen putkistoon. Virtausnopeuden raja-arvot putkistossa ja paineiskujen 

ehkäiseminen on huomioitava. Venttiilit ja sulut valitaan putkikokojen ja tarpeen 

mukaan.  (RIL 2004) 

Jos pohjavedenottamo sijaitsee haja-asutusalueella tai kauempana vesilaitoksen 

valvomosta, on suositeltavaa, että instrumentoinnissa vedenottamo automatisoidaan 

pumppauksen osalta ja liitetään kaukovalvontaan. Jos pumppu ei ole tasakierroksinen, 

voidaan siihen asennettavan taajuusmuuttajan avulla ohjata pumpun tuottoa ja 

nostokorkeutta. Tällä saadaan harvennettua pumpun käynnistyskertoja sekä pumppu 

saadaan toimimaan taloudellisemmin. (Grundfos 2008) 

3.4 Mitoitus 

3.4.1 Huippukulutuksen määrittäminen 

Huippukulutuksen arvioimiseksi pienille vedenottamoille on suositeltavaa käyttää 

olemassa olevaa tietoa alueen kulutuksesta, tai jos tietoa ei ole saatavilla, käyttää 

hetkellisen kulutuksen arvioimiseen kuvan 1, 2 tai 3 mukaista nomogrammia. Jokainen 

nomogrammi on laadittu erilaisin perustein, joten niiden soveltuvuutta on harkittava 

tilannekohtaisesti.  

Kuvan 1 nomogrammissa on esitetty huippukulutus keskimääräisen 

vuorokausikulutuksen funktiona. Nomogrammi perustuu käytännössä saatuihin 

kokemuksiin ja soveltuu alle 1000 m
3
/d vettä toimittaviin vedenottamoihin.  
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Kuva 1. Suurin hetkellinen vedenkulutus [l/s] keskimääräisen vuorokausikulutuksen 

perusteella. (Ojanperä & Lakso 1995) 

Kuvassa 2 oleva nomogrammi esittää suurimman hetkellisen vedenkäytön suhteessa 

vedenkäyttäjien määrään. Nomogrammi huomioi myös vallitsevan asumismuodon. 

Nomogrammi on vanhahko eikä lähteessä ole mainintaa miten huippukulutus on 

määritetty. Toisaalta huippukulutus ei ole suoraan riippuvainen yleisestä 

vedenkulutuksesta: vaikka yleinen vedenkulutus onkin jonkin verran muuttunut, voi 

nomogrammi olla edelleen käyttökelpoinen. 

 

Kuva 2. Suurin hetkellinen vedenkulutus [l/s] asukasluvun ja asumismuodon mukaan. 

(Ojanperä & Lakso 1995) 
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Kuvan 3 nomogrammi perustuu talouksien normaalihanojen määrään ja 

todennäköisyyteen hanojen yhtäaikaisesta käytöstä. Nomogrammi perustuu kaavaan: 

𝑞 = 𝑞0 + 0,3
√𝑁−𝑁0

2
,     (1) 

missä q on suurin hetkellinen vedenkulutus asuinrakennuksessa [l/s], 

 q0 on suurimman käyttöventtiilin antama maksimivirtaama [l/s], 

 N on normaaliventtiilien yhteenlaskettu lukumäärä,  

 N0 on q0 vastaava normaaliventtiilimäärä. 

Normaaliventtiilit ovat asuinrakennusten tapauksessa hanoja, sekä kodinkoneisiin 

liittyviä venttiilejä. Yleisesti asuinrakennuksille käytetään arvoja q0=1 l/s ja N0=12.  

 

 

Kuva 3. Suurin hetkellinen vedenkulutus [l/s] normaalihanojen funktiona. (RIL 2004) 

Pieniä vedenottamoita suunniteltaessa mitoitusarvona käytetään yleensä suurinta 

hetkellistä kulutusta [l/s] tavanomaisemman huipputunnin kulutuksen sijaan. 

Nomogrammeista saataviin arvoihin tulee suhtautua terveellä epäilyksellä ja suorittaa 
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vertailua menetelmien kesken. Vertailuksi kannattaa laskea myös huipputunnin kulutus, 

joka todennäköisesti antaa ylimitoitettuja arvoja, mutta toimii samalla vertailukohtana ja 

ylärajana mitoitukselle. Huipputunnin kulutuksen laskemiseen tarvitaan sekä suurin 

vuorokausikulutuskerroin että suurin tuntikäyttökerroin: 

𝑄ℎ𝑚𝑎𝑘𝑠 = 𝑘ℎ ∗ 𝑘𝑑 ∗
𝑄𝑑

24
,      (2) 

missä Qhmaks on suurin tuntikäyttö [m
3
/h],   

 kh on tuntikäyttökerroin,    

 kd on vuorokausikäyttökerroin,   

 Qd on keskimääräinen vuorokausikäyttö [m
3
/d].   

 Qd lasketaan joko vuotuisesta vedenkäytöstä, tai kertomalla ominaiskäyttö alueen 

asukasluvulla. Tuntikäyttökerroin ja vuorokausikäyttökerroin ovat vahvasti riippuvaisia 

asukasluvusta. Kirjallisuudessa alle 10 000 asukkaan vesihuoltolaitoksiin 

vuorokausikäyttökerroin on välillä kd = 1,8…1,5 ja tuntikäyttökerroin kh = 2,4…2,0. 

(Ojanperä & Lakso 1995, RIL 2004)  

3.4.2 Kaivorakenteen mitoitus 

Kaivotyypin valinta määräytyy pitkälti kohdealueen maaperästä, vedenottamon 

tarvittavasta kapasiteetistä ja pohjaveden pinnankorkeudesta maanpintaan nähden. 

Kuilukaivot soveltuvat lähinnä kivettömiin maaperiin, joissa vettä läpäisemätön pohja 

on lähellä ja pohjaveden pinta korkealla. Putkikaivot soveltuvat parhaiten alueille, joissa 

pohjaveden pinta on syvällä maanpinnasta ja vettä johtavat kerrokset ovat paksuja. 

Kallioporakaivot tulevat kysymykseen lähinnä yksittäisten talouksien vedenhankintaan 

tai muiden vaihtoehtojen ollessa toteuttamiskelvottomia. Kuvassa 4 on 

periaatepiirrokset kuilu- ja putkikaivosta. (RIL 2004) 



20 

 

Kuva 4. Putkikaivo osineen (vasen), sekä rengaskaivo osineen kahdella 

pumppuvaihtoehdolla (oikea). (RIL 2004) 

Kuilukaivot rakennetaan renkaista tai valetaan paikalleen teräsbetonista. Kaivon 

asennusta varten pohjavedenpintaa ei saa alentaa, jotta vettä johtavat kerrokset eivät 

häiriinny. Tämän vuoksi kaivo yleensä upotetaan ja maa kaivetaan kaivon sisäkautta 

pois. Koska kuilukaivon toiminta perustuu pohjaveden virtaukseen kuilun pohjan läpi, 

on pohjalle asetettava suodatinkerroksia hienojen maalajien poishuuhtoutumisen ja 

pohjannousun estämiseksi. Käytettävien suodatinkerrosten laatu riippuu pohjamaan 

karkeudesta. Tarvittaessa voidaan käyttää useampia suodatinkerroksia. Kuilukaivon 

suodatinkerrosten kokonaispaksuus voidaan määrittää kuvan 5 nomogrammin 

mukaisesti.  
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Kuva 5. Nomogrammi rengaskaivon suodatinkerroksen kokonaispaksuuden 

määrittämiseen, kun pohjamaan vedenjohtavuus on tunnettu. (RIL 2004) 

Kuilukaivon pohjalla veden virtausnopeus tulisi pitää maltillisena pohjan häiriintymisen 

estämiseksi. Mitä hienompi pohjan maa-aineksen keskiläpimitta on, sitä hitaampi 
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virtausnopeus pohjaan tulisi saada. Virtausnopeuteen voidaan vaikuttaa kaivon 

halkaisijalla, joka voidaan määrittää kokemusperäisen kaavan avulla (RIL 2004): 

𝐷𝑠 =
4∗𝑚∗𝑄𝑠

𝜋∗𝑑10
,     (3) 

missä Ds on kaivon sisäläpimitta [m],   

 m = 280 on kokemusperäinen vakio,   

 Qs on kaivon tuotto [m
3
/s],    

 d10 on pohjamaan tehokas raekoko [mm]. 

Putkikaivo rakentuu korroosionkestävästä siiviläputkesta, joka asennetaan vettä 

johtaviin kerroksiin. Asennus tehdään käyttämällä maahan upotettua työputkea, joka on 

halkaisijaltaan siiviläputkea suurempi. Työputki tyhjennetään maasta, jonka jälkeen 

siiviläputki umpiputkijatkoineen asennetaan tyhjättyyn tilaan. Työputken ja 

siiviläputken väliin jäävä tila täytetään suodatinhiekalla tai suodatinsoralla, jotta 

vältytään maapartikkelien kulkeutumiselta siivilään ja siivilän tukkeutumiselta. 

Suodatinmateriaalin laatu tulisi olla sellainen, että raekoko on 4…5 -kertainen maaperän 

seulontakäyrän 50…80 % raekokoon nähden. Suodatinmateriaali, joka on siivilää 

vasten valitaan siten, että siivilän aukkojen koko on 20…35 % vastassa olevan 

materiaalin raekoosta. Jos ehdot eivät täyty, voidaan käyttää useampaa 

suodatinmateriaalia. (RIL 2004) 

Suodatinosassa ja maaperässä virtausnopeus tulisi pitää laminaarisella alueella, etenkin 

jos maaperässä on hienojakoista kiintoainesta tai saostuvaa liuennutta ainetta. 

Virtausnopeuteen voidaan vaikuttaa suodatinkerroksen sekä kaivon halkaisijan 

mitoituksella. Suodatinkerroksen halkaisija, eli työputken sisähalkaisija voidaan 

määrittää kokemusperäisestä kaavasta (RIL 2004): 

𝐷𝑝 =
𝑚∗𝑄

𝜋∗𝐿∗𝑑10
,     (4) 

missä, Dp on suodatinosan halkaisija [mm],   

 Q on kaivon tuotto [m
3
/s],    

 L on siiviläosan pituus [m],   

 d10 on maaperän tehokas raekoko [mm],   

 m on kokemusperäinen vakio 280. 
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Suodatinkerroksen paksuutta laskettaessa on kuitenkin muistettava, että kalusto toimii 

monesti standardoidulla putkimateriaalilla, jolloin on mahdollisesti tehtävä 

kompromisseja. Riittävä väljyys tarvitaan myös kaivon sisähalkaisijassa, koska kaivon 

halkaisijan on oltava 50…100 mm pumpun ja nousuputkiston halkaisijaa suurempi. 

Tällä helpotetaan asennustyötä ja saavutetaan pienemmät virtausvastukset. Siiviläosan 

pituus tulee valita siten, että siivilöidyn osan yläpää on kaikkina aikoina vesipinnan alla 

tai se tukkeutuu nopeasti.  Virtauksen laminaarisuus suodatinkerroksen ja siiviläosan 

rajapinnassa voidaan tarkistaa kaavalla (RIL 2004): 

𝑣𝑓 =
𝑅𝑒∗𝜈

𝑑𝑠∗10−3
,      (5) 

missä Re on Reynoldsin luku, oltava < 10,   

 ν on kinemaattinen viskositeetti [m
2
/s],   

 ds on suodatinkerroksen keskimääräinen raekoko [mm], 

 vf on virtausnopeus [m/s], lasketaan kaivon halkaisijan D, tuoton Q ja

 siiviläputken pituuden L avulla, 𝑣𝑓 =
𝑄

𝜋∗𝑑∗𝐿
 [m/s]. 

Putkikaivon tuottoa voidaan arvioida kuvan 6 nomogrammista, työputken halkaisijan ja 

siiviläputken siiviläosan pituuden perusteella. Nomogrammi on hyödyllisempi suurille 

vesihuoltolaitoksille, mutta siitä voidaan arvioida siiviläputken pituuden riittävyyttä 

sekä tarvittavaa työputken halkaisijaa.  

 

Kuva 6. Putkikaivon antoisuus pohjamaan tehokkaan raekoon perusteella. (RIL 2004) 
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3.4.3 Pumpun mitoitus 

Vesijohtoverkoissa pumppauksen tarkoituksena on siirtää vettä ja pitää yllä tarvittava 

painetaso kaikissa verkoston käyttöpisteissä. Kaivoissa käytettävät pumput ovat 

pääsääntöisesti uppopumppuja, pumpattiinpa vesi kulutukseen tai käsittelyyn. Pumpun 

valinta ja mitoitus riippuu tarvittavasta virtaamasta ja nostokorkeudesta, eli paineesta. 

Pumppuun liittyvä systeemi, eli vedenhankinnan tapauksessa verkosto 

instrumentteineen, aiheuttaa painehäviöitä, jotka on huomioitava pumpun 

toimintapistettä määritettäessä. Osa häviöistä tulee kitkasta, jota aiheutuu veden 

sisäisestä liikkeestä ja veden ja putkimateriaalin välisestä vuorovaikutuksesta (kaava 7), 

osa puolestaan paikallisvastuksista (kaava 11), eli venttiileistä, äkillisistä virtauskanavan 

halkaisijan muutoksesta tai mutkista. Painehäviöiden suuruus riippuu verkoston 

materiaalista, pituudesta, iästä sekä siihen liittyvien venttiilien ja mutkien laadusta. 

Pumppu siis valitaan verkoston ja sen ominaisuuksien mukaan. (RIL 2004) 

Jokaiselle pumpulle on oma ominaiskäyrä, jonka valmistaja laatii. Ominaiskäyrästä 

selviävät pumpun toiminnan kannalta olennaisimmat tekijät, tuotto [l/s tai m
3
/h] 

suhteessa nostokorkeuteen, sekä usein tehonotto ja hyötysuhde. Verkoston ominaiskäyrä 

täytyy laatia tapauskohtaisesti, ja se muodostuu staattisesta nostokorkeudesta hstaat ja 

dynaamisesta nostokorkeudesta hf, joka vastaa verkon virtaushäviöiden summaa. 

Dynaaminen nostokorkeus riippuu virtaamasta, joten hf tulee laskea useammalla 

virtaamalla, jotta verkoston ominaiskäyrä saa oikean muodon. Verkoston ominaiskäyrän 

muodon tarkka määrittäminen on pumpun valinnan ja toiminnan kannalta olennaista, 

sillä pumpun toimintapiste on verkoston- ja pumpun ominaiskäyrien leikkauspisteessä, 

kuten kuvassa 7 on esitetty. Pumpun toimintapisteellä tarkoitetaan pumpun toimintaa 

alueella, jossa verkoston asettamat painehäviöt ja vaatimukset vastaavat pumpun 

tuottamaa painetta sekä virtaamaa. (RIL 2004)  

Pumpun ominaiskäyrä on yleensä esitys pumpun suoriutumisesta tietyllä 

pyörimisnopeudella. Vaihtuvakierroksissa pumpuissa taajuusmuuttajasäädöllä voidaan 

vaikuttaa pumpun ominaiskäyrään. Pumpun ominaisuudet muuttuvat 

affiniteettisääntöjen mukaan pyörimisnopeuksien suhteen seuraavasti: 
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𝑄′

𝑄
=

𝑣′

𝑣
=

𝑛′

𝑛
       (6) 

𝐻′

𝐻
= (

𝑛′

𝑛
)2      (7) 

𝑃′

𝑃
= (

𝑛′

𝑛
)3      (8) 

missä n on pumpun pyörimisnopeus [1/s tai 1/min],  

 P on pumpun teho [kW] ja    

 ’ merkityt parametrit ovat uutta pyörimisnopeutta vastaavat arvot. 

Vesihuollossa painetta käsitellään usein yksiköllä mvp, eli metriä vesipatsasta. Yksikkö 

vastaa metrin korkuisin vesipatsaan aiheuttamaa painetta. Koska vedessä paine jakautuu 

tasaisesti, on vesimassan aiheuttama paine aina vesipatsaan vertikaalisen pituuden 

suuruinen, jos lämpötila ei vaihtele voimakkaasti.  

Yhtälöllä 9 voidaan laskea staattisen nostokorkeus [mvp]: 

ℎ𝑠𝑡𝑎𝑎𝑡 = ℎ𝑝 − ℎ𝑖 + (ℎ2 − ℎ1),    (9) 

missä hp on painepuolella vallitseva käyttöpaine [mvp],  

 hi on imupuolen paine (jos pumppu vaatii imua, negatiivinen) [mvp],

 termi (h2-h1) on geodeettinen nostokorkeus, eli pumpun ottoputken ja 

 korkeimman käyttöpisteen välillä olevan vesimassan aiheuttama paine

 nostokorkeutena [mvp]. 
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Kuva 7. Putkilinjan ominaiskäyrä, sekä pumpun ominaiskäyriä eri pyörimisnopeuksilla 

(Mays 1999, muokannut Henri Mettänen). 

Putken ominaiskäyrän laatimiseen tarvittava staattinen nostokorkeus on yksinkertainen 

määrittää, jos alueen topografia ja vaadittavat painetasot ovat tiedossa. Dynaamisen 

nostokorkeuden määrittäminen luotettavasti on puolestaan huomattavasti 

monimutkaisempaa. Virtaushäviöiden määrittämiseksi on laadittu useita kaavoja, mutta 

yleisimmin käytössä on Darcy-Weisbachin yhtälö täysille putkivirtauksille (kaava 10). 

Virtausvastuksia määritettäessä on huomioitava putkikokojen vaihtuminen, sillä kaavat 

pätevät sellaisenaan vain, jos putkikoko pysyy muuttumattomana. 

ℎ𝑓 = 𝑓 ∗
𝐿

𝑑
∗
𝑣2

2𝑔
,     (10) 

missä hf on virtaushäviö [mvp],    

 f on kitkakerroin,    

 L on putken pituus laskentavälillä [m],   

 d on putken halkaisija [m],    

 v on virtaavan veden keskimääräinen nopeus [m/s],  

 g on maan vetovoiman kiihtyvyys [m/s
2
]. 
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Veden nopeus voidaan laskea kaavalla 11, jos tilavuusvirta on tiedossa: 

𝑣 =
𝑄

𝐴
=

𝑄∗4

𝜋∗𝑑2
,     (11) 

missä Q on virtaama [m
3
/s]. 

Kitkakertoimen f määrittämiseen sopiva keino riippuu putkessa vallitsevasta 

virtaustilasta. Virtaustilan kuvaamiseen käytetään Reynoldsin lukua: 

𝑅𝑒 =
𝑑∗𝑣

𝜈
=

𝑑∗𝑣∗𝜌

µ
,     (12) 

missä ν on kinemaattinen viskositeetti [m
2
/s],   

 µ on dynaaminen viskositeetti [Pa*s],   

 ρ on tiheys [kg/m
3
]. 

Virtaustilan kuvaaminen Reynoldsin luvulla ei ole yksiselitteistä, mutta teoreettinen 

raja-arvo laminaariselle virtaukselle on Re < 2300. Jos luku on yli 3000, voidaan 

virtaustila olettaa turbulenttiseksi. Vesijohtoverkoissa virtaus on lähes poikkeuksetta 

turbulenttista. Laminaarisille virtauksille kitkakerroin määritettään kaavalla: 

𝑓 =
64

𝑅𝑒
.      (13) 

Turbulenttisen virtaustilan kitkakertoimen arvioiminen voidaan suorittaa Moodyn 

käyrästä (kuva 8). Diagrammin lukemiseen tarvitaan tieto putken suhteellisesta 

karkeudesta. Suhteellinen karkeus saadaan jakamalla putkimateriaalin pinnankarkeus k 

[mm] putken halkaisijalla d [mm]. Kokeellisesti saatuja karkeuskertoimen arvoja on 

esitetty taulukossa 1.  
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Taulukko 1. Joitain karkeuskertoimen k arvoja eri putkimateriaaleille. 

Putken materiaali Uusi putki k [mm] Vanha puki k [mm] 

Muovi 0,01 0,25 

Vedetty haponkestävä teräs 0,05 0,25 

Valurauta 0,25 1 

Betoni > 0,3 2 

 

 

Kuva 8. Moodyn diagrammi kitkakertoimen f määrittämiseen. 

Painehäviöitä aiheuttavat kaavassa 10 esitetyn virtaushäviön lisäksi paikallisvastukset 

hp. Paikallisvastukset ovat usein huomattavasti pienempiä kuin siirtolinjassa tapahtuva 

painehäviö, mutta ne tulisi huomioida ainakin pumppaamon putkiston osalta. 

Paikallishäviöt ovat yleensä muotoa: 
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ℎ𝑝 = 𝜉
𝑣2

2𝑔
,      (14) 

missä hp on paikallishäviö [mvp],   

 ξ on paikallishäviökerroin [arvo riippuu vastuksen tyypistä]. 

Kokonaisnostokorkeus voidaan laskea yhdistämällä kaavat 9, 10 ja 14. Kaavassa 15 on 

esitetty kokonaisnostokorkeus tapauksessa, jossa putkikoko vaihtuu: 

𝐻𝑘𝑜𝑘 = ℎ𝑠𝑡𝑎𝑎𝑡 + 𝛴ℎ𝑓 + 𝛴ℎ𝑝,    (15) 

missä Hkok on kokonaisnostokorkeus [mvp],   

 Σhf on virtauksesta aiheutuvien painehäviöiden summa [mvp], 

 Σhp on paikallisvastusten aiheuttaman painehäviön summa [mvp]. 

Vaihtoehtoinen tapa määrittää virtausvastuksista aiheutuva painehäviö on käyttää 

Colebrook nomogrammeja (kuva 9). Nomogrammit kertovat putken karkeuden ja 

virtaaman perusteella painehäviön putken pituusyksikköä kohti. (RIL 2003) 

 

Kuva 9. Colebrook nomogrammi karkeuskertoimen arvolla k=0,2, mikä vastaa 

vanhahkoa muoviputkea. 
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Tapa, jolla virtauksesta aiheutuvaa painehäviötä lasketaan, ei vaikuta saatavaan 

lopputulokseen merkitsevästi. L. Maysin (1999) mukaan itse menetelmän valinnan 

sijaan suurempaa huolta tulisi käyttää kunkin menetelmän parametrien valintaan ja 

arviointiin. Esimerkiksi Darcy-Weisbachin kaavan tapauksessa tämä tarkoittaa, että 

suhteellisen karkeuden valinta on tarkkojen tulosten kannalta ensisijalla.  
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4 MISIN POHJAVESIALUE 

Misin kylä sijaitsee noin 50 kilometriä Rovaniemen keskustasta Kemijärven suuntaan 

(kuva 10). Misin kylän kehitys on alkanut Rovaniemen ja Kemijärven välisen rautatien 

rakentamisen jälkeen 1934, jolloin kylään rakennettiin rautatieasema. Aiemmin alueella 

on sijainnut yksittäisiä tiloja. Misi toimi sotien jälkeisenä aikana kaivostoiminnan 

keskittymänä läheisten Raajärven ja Kärväsvaaran kaivosten ansiosta, mutta toiminta on 

lopetettu Kärväsvaarasta jo vuonna 1966 ja Raajärvellä 1975. Vuonna 2010 Misissä oli 

75 asukasta, ja muuttoliike ei liene asukaslukua kohottanut. (Rovaniemi 2010) Tällä 

hetkellä kylässä on talousveden toimituksen piirissä 41 omakotitaloa, 15 vapaa-ajan 

rakennusta sekä yksi pieni karjatila. (Napapiirin vesi 2013) 

4.1 Nykytila 

Misin kylän nykyisestä vedenottamosta löytyi keväällä 2013 otetussa vesianalyysissä 

hiilivety-yhdisteitä, jotka viittasivat polttonesteeseen, tarkemmin polttoaineen 

lisäaineeseen. Kesällä 2013 suoritetussa tutkimuksessa päästön alkuperää ei kuitenkaan 

kyetty selvittämään. Alueelle tutkittiin uusi kaivo, jonka vesi kuitenkin osoittautui 

talousvesikäyttöön sopimattomaksi jo ensimmäisessä vesianalyysissä. Vesi sisälsi 

pieniä määriä räjähdeaineisiin viittaavia yhdisteitä, jotka ilmeisesti ovat peräisin alueella 

sodan aikana sijainneesta räjähdevarastosta. (Lapin ELY 2014) 

Alueelle tarvittavaa uutta vedenottamon sijaintia alettiin selvittää Napapiirin veden ja 

Lapin ELY keskuksen yhteistyönä keväällä 2014. Alustavan maastokatsauksen 

perusteella paikaksi valikoitui Venevaaran eteläinen osa. Suunnitellun pumppaamon 

sijainti on merkitty kuviin 10 ja 11 (Räisänen 2014).  
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4.2 Venevaaran pohjavesialue ja veden laatu 

Venevaaran pohjavesialue on osa harjumaista muodostelmaa, johon kuuluu useampia 

vedenhankinnan kannalta potentiaalista pohjavesialutta (kuva 10).  

 

Kuva 10. Misin lähiseudun pohjavesialueet. Ulommat aluerajat ovat pohjavesialueiden 

rajoja ja sisemmät varsinaisia pohjaveden muodistumisalueita.  (Kartta-aineisto 

Maanmittauslaitos, teema-aineisto SYKE & ELY- keskukset, muokannut Henri 

Mettänen) 

Venevaaran pohjavesialue on luokaan I kuuluva pohjavesialue, laajuudeltaan 4,15 km
2
 

mutta varsinainen muodostumisalueen pinta-ala on 2,53 km
2
 (kuva 11). Lapin ELY- 

keskus on arvioinut, että alueella muodostuu 3688 m
3
 pohjavettä päivässä (OIVA 2014). 

Todennäköisesti antoisuus ei ainakaan suunnitellun kaivon alueella ole edellä mainitun 

suuruinen, johtuen alueen topografiasta ja kallioperän profiilista. 

Myös korkeuskäyristä, ympäröivien järvien korkeudesta ja pohjavedenpinnan tasosta 

havaitaan, että pohjavedellä tuskin on yhtä selkeää purkupistettä Venejärven puolella 
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(kuva 11). Todennäköisesti pohjavesi purkautuu Venejärveen pitkin rantaviivaa. 

Tarkemman korkeuspaikkatiedon saamiseksi tässä työssä on käytetty 

maanmittauslaitoksen laserkeilausaineiston pohjalta laadittua korkeusmallia 2m. Työssä 

käytettävät korkeudet ovat N2000 korkeusjärjestelmässä ja täten eroavat vanhempien 

maastokarttojen korkeuksista. (Maanmittauslaitos) 

 

Kuva 11. Venevaaran pohjavesialueen topografia sekä ympäröivien vesistöjen korkeus. 

(Kartta-aineisto Maanmittauslaitos, teema-aineisto SYKE & ELY- keskukset, 

muokannut Henri Mettänen) 

Myös läheisten järvien korkeustasosta voidaan päätellä veden virtaussuuntaa alueella. 

Ympäristöhallinnon OIVA palvelusta oli saatavilla tietoa Suomen uomaverkostosta sekä 

valuma-alueista, jotka Venevaaran alueelta ovat esillä kuvassa 12. Kuvasta nähdään, 

että alueen vesistöt purkautuvat Venejärveen ja siitä edelleen eteenpäin. 
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Kuva 12. Misin alueen uomaverkosto ja valuma-alueet. (Kartta-aineisto 

Maanmittauslaitos, teema-aineisto SYKE & ELY- keskukset, muokannut Henri 

Mettänen) 

Topografian perusteella Venevaaran pohjavesialueen eteläpuoleisella osalla, jonne 

vedenottamo on suunnitteilla, pohjaveden virtaus näyttäisi olevan pintavesien 

korkeudesta alenevaan suuntaan. Varmuutta asiasta ei voi saada ilman tarkempaa 

tarkastelua.  

Venevaaran pohjavesialueesta on tehty useita kattavia pohjavesitutkimuksia täydellisine 

VOC analyyseineen vedestä löytyneiden epäpuhtauksien takia. Viimeisin, Lapin ELY- 

keskuksen tekemän pohjavesitutkimuksen mukaan pohjavesi suunnitellun pumppaamon 

kohdalla on moitteetonta, joskin hieman hapanta, mutta silti happamuudenkin osalta 

sosiaali- ja terveysministeriön asetuksien laatuvaatimusten mukaista.  

Koepumppauksen aikana otetuista näytteistä ei myöskään löytynyt poikkeavuuksia, eikä 

laatu mainittavasti muuttunut ennen pumppausta otettuihin näytteisiin verrattuna. 

Koepumppauksen yhteydessä suoritetut vesianalyysit on esitetty liitteessä 1. 
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4.3 Venevaaran pohjavesialueen riskitekijät ja vedenoton vaikutukset 

Venevaaran pohjavesialue on Lapin ELY- keskuksen mukaan luokiteltu riskialueeksi, 

todennäköisesti puolustusvoimien varikon läheisyyden sekä alueen sota-aikaisen 

toiminnan takia. Varikon lisäksi mainittavia ulkoisia riskejä alueella ei tällä hetkellä ole. 

Tulevan vedenottamon läheisyydessä toimii pienimuotoinen poronhoitoalue ja porojen 

laidunmaa, jonka aiheuttama kuorma alueen kokoon nähden ei ole mittava. Kuvassa 13 

on esitetty kartalla Venevaaran pohjavesialue sekä mahdolliset riskitekijät pohjaveden 

laadulle. 

 

Kuva 13. Venevaaran pohjavesialue sekä potentiaaliset riskit pohjavedelle. Pumppaamo 

sijaitsee Venevaaran pohjavesialueella.  (Kartta-aineisto Maanmittauslaitos, teema-

aineisto SYKE & ELY- keskukset, muokannut Henri Mettänen) 

Poronhoitoalueen läheisyydestä huolimatta sen aiheuttama kuormitus ei vaikuta veden 

laatuun. Poronhoitoalue on ollut paikallaan pitemmän aikaa, eikä alueen pohjavesistä 

ole löydetty eliöperäisen kuormituksen merkkejä. Pumppaamon läheisyyteen 

kuollessaan eläimet eivät aiheuta suurta riskiä, sillä pumppaamon lähialue tullaan 

aitaamaan ja pohjavedenpinta on kaukana maanpinnasta. Myöskään itse 

ampumakenttäalue ei aiheuta pohjavesialueelle vaaraa. Käytännössä harjoitustoiminta 
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rajoittuu Kemijärventien luoteispuolelle (kuva 13). Ojituksen vaikutusta 

pohjavesialueella ei ole, koska Venevaaraa ei ole ojitettu lainkaan. Vanhoista 

räjähdeainevarastoista ei ollut saatavilla paikkatietoa, mutta pohjavesialueen 

luoteispäästä on löytynyt merkkiaineita räjähdeperäisestä saastumisesta. Suurimman ja 

vakavasti otettavimman riskitekijän alueelle muodostaa pohjavesialueella kulkeva tiestö 

sekä puolustusvoimien varikkoalue. Kuvaan 14 on asetettu aiempien 

pohjavesitutkimusten koepisteitä pohjavedenkorkeuksineen. 

 

Kuva 14. Misin vanhan vedenottamon sijainti, sekä useita koepisteitä. Punaiset luvut 

ilmaisevat pohjavedenpinnankorkeuksia. Poronhoitoalueen raja on arvioitu, mutta 

pumppaamon rakentamisen jälkeen alueen raja tulee kulkemaan noin 100 metrin 

etäisyydellä pumppaamosta. (Kartta-aineisto Maanmittauslaitos, teema-aineisto SYKE 

& ELY- keskukset, muokannut Henri Mettänen) 

Lähes kaikista näytteenottopisteistä, vanhasta vedenottamosta, sekä myöhemmin 

uudesta vedenottamosta löytyi jäämiä joko räjähdeaineista tai polttoaineen lisäaineista. 

Pohjaveden pinnankorkeuksien perusteella ei ole todennäköistä, että haitta-aineet 

leviäisivät suunnitellulle vedenottamolle, Venejärven pinnan ollessa tasolla 157,1. 

Pohjavedenoton ympäristövaikutukset Misissä jäävät hyvin vähäiseksi pumpattavasta 

vesimäärästä johtuen. Suunnitellun pumppaamon läheisyydessä ei ole lähteitä, jotka 
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kärsisivät vedenotosta. Koepumppauksessa (liite 2) havaittiin, ettei pohjavedenpinta 

laske kuin 13 senttimetriä, vaikka koepumppaus suoritettiin huomattavasti suuremmalla 

ottomäärällä, kuin mitä käytönaikainen vedenotto tulee olemaan. Koepumppauksessa 

pumpattu vesimäärä oli 216 m
3
/d ja haettu vedenottolupa on 100 m

3
/d. 43 metrin 

etäisyydellä olleessa tarkkailupisteessä vedenpinta laski 8 senttimetriä koepumppauksen 

aikana. Vesipinta palautui ennalleen pian pumppauksen loputtua. 

Käyttöön pumpattavan veden määrästä johtuen pohjaveden virtausolosuhteet eivät 

alueella muutu laajasti, koska vedenotto on muodostuvaan pohjavedenmäärään nähden 

huomattavan pieni. Vedenottoa haetaan 100 m
3
/d ja alueella arvioidaan syntyvän 

pohjavettä 3688 m
3
 päivässä.  Näin ollen vedenotosta ei aiheudu haittaa alueen 

kasvillisuudelle tai luonnonympäristölle. Pohjaveden ottoalue lunastetaan 

vesilaitokselle, joten vedenotosta ei aiheudu myöskään korvattavaa haittaa tai 

menetystä. Pumppaamon sijoituksella ei tule olemaan vaikutusta alueen kaavoitukseen. 
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5 MISIN POHJAVEDENOTTAMON MITOITUS 

Vedenottamon mitoituksen periaatteet on selvitetty tulevissa kappaleissa. Mitoitukseen 

perustuvat piirustukset ovat diplomityön liitteissä 3 ja 4. 

5.1 Laskennalliset ja toteutuneet vedenkulutukset 

Misin kylän vähäinen asukasmäärä tekee vedenkulutuksen luotettavasta arvioinnista 

haasteellista. Ilmoitetun vakituisen asukasluvun ollessa 75 vedenkulutuksen suhteelliset 

vaihtelut ovat suuria. Lisäksi vanha verkosto vuotaa ilmeisen raskaasti, kuten taulukosta 

2 havaitaan. Laskuttamattoman veden osuus on yli 50 % toimitetun veden määrästä. 

Lisäksi toimitetun veden määrä on vuosien 2012 ja 2013 välillä kasvanut yli 2000 m
3
, 

vaikka laskutettu kulutus on pienentynyt. Ominaiskäyttö sisältää kaiken vedenjakelun 

jaettuna alueen asukasluvulla. 

Taulukko 2. Misin alueen toimitettu ja laskutettu vesi. Asukaskohtaiset käytöt on 

laskettu asukasluvulla 75 henkilöä. 

 
2012 2013 

Toimitettu vesi  6785 [m
3
] 8992 [m

3
] 

Laskutettu vesi 3122 [m
3
] 2536 [m

3
] 

Laskuttamaton vesi 3663 [m
3
] 6456 [m

3
] 

Ominaiskäyttö 248 [l/d/as] 328 [l/d/as] 

Todellinen yksikkökäyttö 114 [l/d/as] 93 [l/d/as] 

 

Taulukossa 3 on esitetty laskelmia Misin verkostossa esiintyvästä huippuvirtaamasta. 

Vuotojen massiivisesta määrästä johtuen niitä ei voida sivuuttaa mitoituksessa, mikä 

olisi normaali toimintatapa. Huippuvirtaamaa laskiessa täytyy siis huomioida myös 

vuotava vesi, joten keskimääräistä vuorokausikulutusta laskettaessa on käytetty vuoden 

2013 toimitetun veden määrää. Käyttäjämäärän miniminä on käytetty 75 henkilöä, 

maksimina 140, mikä sisältää oletuksen, että jokaisessa asuinrakennuksessa ja vapaa-

ajanrakennuksessa on 2,5 henkeä. Normaalihanojen lukumäärä on vapaa-

ajanrakennuksille arvioitu 3 kappaleeseen rakennusta kohti ja asuinrakennuksille 6 

kappaleeseen. Käyttökertoimina on käytetty maksimiarvoja kd=1,8 ja kh=2,4. 
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Taulukko 3. Misin huippuvirtaama eri menetelmillä laskettuna. Menetelmien kuvaukset 

ovat kappaleessa 3.4.1  

 
Huippuvirtaama [l/s] Vastaava arvo [m

3
/h] 

Keskimääräisen tuntikulutuksen 

mukaan 
2,8 10,08 

Käyttäjämäärän mukaan 2,1…3,0 7,56…10,8 

Normaalihanojen funktiona 3,5 12,6 

Käyttökertoimien mukaan 1,23 4,43 

 

Huippuvirtaamana Misissä voidaan melko turvallisesti käyttää arvoa 6 m
3
/h, joka on 

Napapiirin veden antama ohjearvo Misin kylän huippukulutuksesta. Tämä arvo pitää 

sisällään myös vuotovedet. (Räisänen 2014)  

Laskelmissa yllättää käyttökertoimilla saatu pieni arvo. Tämä selittynee sillä, että 

menetelmä on tarkoitettu suuremmille laitoksille ja yksikkönä käytetään [m
3
/h]. Misin 

tapauksessa tämä on 4,43 m
3
/h, mikä vaikuttaa realistiselta arviolta, ottaen huomioon 

ettei kaavaan sisälly vuotovesiä. Vuotojen suuruudesta johtuen laskennallisiin arvoihin 

ei kuitenkaan voi luottaa. 

Suunnittelussa realistisena vedenkulutuksena käytetään arvoa 6 m
3
/h. Mitoituksessa 

käytetään vertailun vuoksi tuntikertoimilla saadun laskennallisen arvon pyöristystä 4,5 

m
3
/h, sekä käyttäjämäärän mukaan laskettua arvoa 10,8 m

3
/h. Verkostokäyrän 

äärimmäisten muodon saamiseksi otetaan mukaan myös mielivaltainen arvo 21,6 m
3
/h, 

joka vastaa 3 l/s virtaamaa verkoston päähaaroissa, sekä vuotovesiä vastaava kulutus 

0,74 m
3
/h, joka toimii minimivirtaaman arviona. Vuotovesien arvo on vuotuisten 

vuotovesien määrä jaettuna tuntia kohti.  

5.2 Kaivorakenne 

Napapiirin vesi on valinnut Misin uuden pohjavedenottamon tyypiksi putkikaivon. 

Kaivon paikalle on porattu kaksi siiviläputkea, jotka on asennettu keväällä 2014. 

Taulukossa 4 on esitetty kaivopaikan maalajit kairaussyvyyden mukaan. Asennettujen 

putkien halkaisija on 160 mm, siivilän verkon halkaisija puolestaan 1 mm. Siiviläputkea 

on asennettu kairaussyvyyteen 18 - 23 m, vesipinnan ollessa 15,73 metrin syvyydellä 
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maanpinnasta. Maalajeista ei ole seulontakäyrää saatavilla, joten raekokojen 

määrittämiseksi on käytetty geoteknisen maalajiluokituksen mukaisia arvoja. 

(Gardemaister et. al. 1974)  

Taulukko 4. Kaivopaikan maalajit syvyyden mukaan. 

Kairaus syvyys 

[m] 

Maala

ji 
Lajittuneisuus 

Tehokas raekoko 

d10 

Keskimääräinen 

raekoko d50 

0-2 HHk 
Kohtalaisesti 

lajittunut   

2-5 HHk 
Kohtalaisesti 

lajittunut   

5-8 HHk 
Kohtalaisesti 

lajittunut   

8-17 
HHk/

Hk 

Koht. Lajittunut, 

kiviä   

17-20 KHk Hyvin lajittunut noin 1,3 mm 1,3…2 mm 

20-23 Sr Hyvin lajittunut > 2 mm 2,0…6 mm 

 

Vaatimus siivilän aukkojen koosta (20 … 35 % vastassa olevan maalajin raekoosta) 

tuskin täyttyy siiviläputken ensimmäisen kahden metrin osalta. Koepumppaus on 

kuitenkin suoritettu huomattavasti suuremmilla virtaamilla, kuin virtaama tulee käytön 

aikana olemaan. Tällöin suurin osa vapaana olevasta hienoaineksesta on jo huuhdottu 

pois, eikä häiritse käyttöä. Toimintatapa on yleinen pieniä vedenottamoita 

rakennettaessa. (Ruotsalainen 2015) 

Siiviläputkien koko on Venevaaraan jo valittu, eikä kokoon voida enää vaikuttaa, mutta 

lasketaan kappaleessa 4.7.1 esitetyillä huippukulutuksilla teoreettinen virtaustila maan 

ja siivilän rajapinnassa. Laskuun käytetyt kaavat on esitetty yhtälössä 5. Veden 

kinemaattisen viskositeetin voidaan olettaa olevan lähes ympäri vuoden 1,519 *10
-6

 

m
2
/s, koska lämpötila pysyttelee 5 celsiusasteen tuntumassa. Nopeudet ja virtaustila on 

esitetty taulukossa 5. Keskimääräiseksi raekooksi valittiin 3 mm. Todellisuudessa 

siivilän yläpäässä raekoko on pienempi, mutta loppuosassa se voi olla huomattavasti 

suurempi.  
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Taulukko 5. Virtaustila ja virtausnopeudet virtaaman eri arvoilla. Virtaamat vastaavat 

kappaleessa 5.1 esitettyjä laskettuja arvoja, sekä Napapiirin veden arvioimaa 

huippukulutusta. 

Virtaama Q [m
3
/h] 6 4,5 10,8 

Virtaama Q [m
3
/s] 0,001666667 0,00125 0,003 

Nopeus V [m/s] 0,000663482 0,000497611 0,001194268 

Reynoldsin luku 1,310365938 0,982774454 2,358658688 

Virtaustila Laminaarinen Laminaarinen Laminaarinen 

 

Virtausnopeus on varsin kohtuullinen, jopa pieni, vaikka virtaamaa kasvatettaisiinkin. 

Vaikka laskennallinen huippukulutus 3 l/s (10,8 m
3
/h) jatkuisi tunnin, pysyy virtaustila 

laminaarisena. Kuvan 6 nomogrammin perusteella Misin Venevaaraan suunniteltavasta 

kaivosta tulisi saada yli 700 l/min antoisuudeksi, mikä kuvaa valmiiden nomogrammien 

soveltuvuutta pienempien vesihuoltolaitosten suunnitteluun. Veden virtausnopeus on 

nopeuden arvo siivilän ja maan rajapinnassa. Samoilla kulutusarvoilla lasketut 

paineverkoston virtausnopeudet on esitetty taulukossa 6. Misin vesijohtoverkko koostuu 

pääosin sisähalkaisijaltaan 100 mm putkista. Pumppaamolta verkostoon lähtevä, 70 

metriä pitkä putkiosuus tulee olemaan halkaisijaltaan 110 mm. Laskut sisältävät 

oletuksen, että putken sisähalkaisija ei ole muuttunut. 

Taulukko 6. Virtausnopeus vesijohtoverkossa virtaaman eri arvoilla. 

Virtaama [m
3
/h] 6 4,5 10,8 

Virtaama [l/s] 1,666666667 1,25 3 

Nopeus [m/s] 0,212314225 0,159235669 0,382165605 

 

Kaivon renkaan halkaisijaksi on valittu 3 metriä, jotta kaivon laitteisto mahtuu kaivoon 

ja huoltotoimenpiteitä on mahdollista suorittaa. Kaivorakenteen yksityiskohdat ovat 

esillä liitteissä 2 ja 3. 

5.3 Pumppujen mitoitus 

Pumppujen mitoitus on laskennallisesti monivaiheisempi kuin muiden vedenottamoon 

liittyvien laitteiden mitoitus. Mitoituksessa on myös enemmän epävarmuutta kuin 

muissa vedenottamon laitteissa. Kuvan 15 kartassa on esitetty koko Misin seudun 

vesijohtoverkosto ja tuleva pumppaamo. 
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Kuva 15. Misin vesijohtoverkosto kokonaisuudessaan. (Kartta-aineisto 

Maanmittauslaitos, teema-aineisto SYKE & ELY- keskukset, muokannut Henri 

Mettänen) 

5.3.1 Staattinen ja dynaaminen painehäviö 

Kappaleessa 3.4.3 on esitetty keinot pumpulta vaadittavan nostokorkeuden 

selvittämiseksi. Vesijohtoverkon painevaatimusten mukaisesti vettä tulee kyetä 

toimittamaan kotitalouksiin riittävällä paineella, ilman että paineesta aiheutuu 

kotitalouslaitteille haittaa tai vauriota. Olettaen että asumusten vesijohdot on rakennettu 

yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti, tulee suunnittelussa pyrkiä 

saavuttamaan 5 mvp paine vedenkäyttöpisteissä (RIL 2010 b). Paine vesijohtoverkossa 

ei verkoston kestävyydenkään kannalta saa nousta liian suureksi. Vesijohtojen 

putkimateriaaleilla on kullakin omat painerajoituksensa. Lisäksi vuotovedet kasvavat 

paineen noustessa. Uppopumppujen tapauksessa NPSH:iä ei ole tapana määrittää. 

Koska pumpuissa ei ole erillistä imupuolta, vaan koko pumppu on upotettuna veteen, ei 

höyrystymispaine pääse alenemaan lähelle kavitaatiota.  

Misissä asumismuotona esiintyy vain omakotitaloja, joten käyttöpaine voidaan mitoittaa 

sen mukaisesti. Asuntoon johtavasta tonttivesijohdosta, asunnon sisäisestä 

vesijohtoverkosta sekä vesimittarista aiheutuu kuitenkin painehäviöitä, jotka tulee 



43 

huomioida käyttöpainetta määritettäessä. Edellä mainituista aiheutuu painehäviöitä noin 

10 mvp. Suurin Misissä esiintyvä kerrosluku on 2, joka lisää paineen tarvetta 1 mvp 

verran. Käyttöpaineeksi muodostuu siis 16 mvp, koska käyttöpisteessä vaadittava paine 

otetaan mukaan lukuun. (RIL 2010 b) 

Putkiston geodeettisen nostokorkeuden määrittäminen luotettavasti on haasteellista, jos 

putkistossa on ilmaa. Lähtökohtaisesti vesijohtoverkostot katsotaan veden täyttämiksi, 

koska se on edellytys virtausta kuvaavien mallien toimivuudelle. Misin vesijohtoverkon 

upotussyvyys on 2,5 metriä, mikä vastaa käytännössä maan roudatonta syvyyttä. Kuvan 

16 karttaan on merkitty putkilinjan päätepisteiden korkeuksia. Lisäksi haaran 2 korkein 

kohta on esillä, sen ollessa 10 metriä päätepistettä korkeammalla. Korkeudet on laskettu 

2,5 metrin upotussyvyydellä maanpinnan korkeuksista.  

 

Kuva 16. Misin vesijohtoverkoston korkeustasoja. Punaisella merkityt korkeudet ovat 

putkilinjan korkoja. Verkosto on jaettu osiin (1…6) painetarkasteluiden helpottamiseksi. 

(Kartta-aineisto Maanmittauslaitos, teema-aineisto SYKE & ELY- keskukset, 

muokannut Henri Mettänen) 

Staattinen paine määritetään käyttöpaineen lisäksi geodeettisen nostokorkeuden avulla. 

Verkosto on jaettu eri haaroihin, jotta vaadittavaa nostokorkeutta voidaan arvioida 

jokaisen haaran käyttöpisteissä. Muutama sivuhaara on otettu mukaan laskentaan, jotta 

voidaan varmistua käyttöpisteiden painetasojen sopivuudesta.  
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Vaikka pumppua ei ole valittu, oletetaan, että pumppu asennetaan syvyydelle, jolla se 

on aina vähintään 1,5 m pohjavedenpinnan alapuolella, jolloin imupuolen paine on aina 

positiivinen. Pumpun lopullista syvyyttä valittaessa on huomioitava myös dynaaminen 

pohjavedenpinta, eli pohjavedenpinnan suppilomainen profiili pumppaamon lähellä, 

joka aiheutuu pumppauksen aiheuttamasta vedenpinnan alenemasta. Pohjavedenpinta on 

riippuvainen myös sadannasta. Pohjavedenpinta suunnitellun pumppaamon kohdalla on 

toukokuussa ollut tasolla 158,5 metriä, mitä joudutaan käyttämään vertailukohtana 

pidempiaikaisen tiedon puutteessa. Pumpun varmaksi upotussyvyydeksi voidaan arvella 

tasoa 155,0 (N2000), eli 3,5 m pohjavedenpinnan alapuolella. Imupuolen paine 

oletetaan arvoon 2 mvp. Näitä arvoja käytetään myös mitoituksessa. Taulukossa 7 on 

esitetty verkoston staattiset nostokorkeudet verkoston haarojen päissä. Jaotus noudattaa 

kuvan 16 kartan mukaista numerointia. Putkihaarat 3 ja 4 on otettu mukaan lähinnä 

painetarkastelun vuoksi. Haarojen sijainti on painetasojen kannalta epäedullisen lähellä 

pumppaamoa, mikä saattaa johtaa suuriin paineisiin, varsinkin haaran 4 lähettyvillä. 

Taulukko 7. Misin verkoston haaroissa vaadittavat staattiset nostokorkeudet kaavan 9 

mukaan laskettuna. 

Verkoston 

haara 

Geodeettinen 

nostokorkeus 

[mvp] 

Painevaatimus 

[mvp] 

Imupuolen 

paine [mvp] 

Staattinen 

nostokorkeus 

[mvp] 

1 22,1 16 2 36,1 

2 14,5 16 2 28,5 

3 4,3 16 2 18,3 

4 4,6 16 2 18,6 

5 12,9 16 2 26,9 

6 14,5 16 2 28,5 

 

Jotta verkoston todellisista painevaatimuksista saataisiin realistinen kuva, täytyy 

samoille putkiosuuksille laskea myös dynaamiset nostokorkeudet. Dynaamisen 

nostokorkeuden määrittämisessäkin on tehtävä oletuksia, jotka johtuvat pääosin 

verkoston vuodoista. Dynaamisen nostokorkeuden määrittäminen vaatii tiedon 

virtaamasta tai virtausnopeudesta. Koska vuotojen kohtia eikä suuruuksia tunneta, 

täytyy vuotovedet viedä mukana verkoston haarojen päihin saakka, jotta  verkoston 

paineet eivät tule alimitoitetuiksi. Koska mitoitus perustuu huippukulutuksen aikaan 

tapahtuvaan tilanteeseen, voidaan virtauksen muuttuminen kulutuksen mukaan 

huomioida suurimpien asutuskeskittymien, eli lähinnä Misin kylän keskustan kohdalla. 
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Virtauksen muuttuminen huomioidaan verkoston osuuteen liittyneiden vedenkäyttäjien 

määrällä, olettaen, että jokaisessa asuinrakennuksessa vallitsee keskimääräinen kulutus. 

Kulutustilanteiksi on valittu 10,8 m
3
/h, 4,5 m

3
/h sekä 6 m

3
/h, missä ensimmäinen 

kulutusarvo vastaa laskennallista kulutusta 3 l/s kulutusta tunnin ajan. Lisäksi 

tarkastellaan tilannetta, missä päähaaroissa vallitsee hetkellisesti 3 l/s virtaus. Tällä ei 

ole mitoituksen kannalta oleellista arvoa, mutta antaa verkostokäyrän loppuosalle 

muodon. 

Taulukkoon 8 on laskettu dynaaminen painehäviö, joka muodostuu kussakin verkon 

haarassa. Laskentaan on käytetty sekä Darcy-Weichbachin menetelmää, että 

Colebrookin nomogrammia vertailun vuoksi. Laskelmat on laadittu kappaleen 3.4.3 

kaavoja ja diagrammeja käyttäen. Colebrookin nomogrammit ovat vakiosta k 

riippuvaisia. Misin tapauksessa käytetään arvoa k=0,2, mikä vastaa vanhan 

muoviputken pinnankarheutta.  Verkoston osa 2 (itäinen haara) on jaettu kahteen osaan 

laskennan tarkkuuden lisäämiseksi. Asutus on keskittynyt kylän ympärille, jolloin 

vedenkulutuksen vaikutukset virtaamaan on järkevin huomioida keskustan lähettyvillä. 

Keskustan vedenkulutuksen solmupiste on asetettu putkien 2 ja 6 haaraumaan (kuva 

16). Laskuissa on huomioitu verkoston haaraumien vaikutus, eli putkilinjojen virtaus 

supistuu jokaisen haarauman jälkeen. Poikkeuksena skenaario, jossa molemmissa 

päähaaroissa vallitsee 3 l/s virtaama haarojen päihin saakka. 

Reynolds luvun laskemiseen on käytetty kinemaattista viskositeettiä lämpötilan ollessa 

5 
o
C, koska pohjavedenlämpötila pysyy matalahkona ympäri vuoden. Lämpötilaa 

vastaava viskositeetin arvo on ν = 1,519*10
-6

 m
2
/s. 

Kitkakertoimet Darcy-Weisbachin yhtälöön on laskettu, sekä tarkistettu Moodyn 

käyrältä. Colebrookin menetelmällä painehäviön suuruus on määritetty graafisesti.  
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Taulukko 8. Misin vesijohtoverkon eri osien dynaaminen painehäviö Darcy-Weisbach 

ja Colebrookin (Cole.) menetelmillä laskettuna. Haara No. 0 on pumppaamolta 

vesijohtoverkkoon johtava vesiputki.  

Virtaama [m
3
/h] 0,74 4,5 6,0 10,8 21,6 

Painehäviö [mvp] Darcy Darcy Cole. Darcy Cole. Darcy Cole. Darcy Cole. 

 Haara No. 0 0,001 0,020 0,035 0,033 0,035 0,097 0,109 0,357 0,420 

1 0,002 0,027 0,035 0,042 0,035 0,114 0,109 4,908 4,500 

2 0,062 1,705 1,543 2,850 2,744 8,170 7,471 24,451 22,020 

3 0,001 0,022 0,035 0,036 0,035 0,102 0,109 - - 

4 0,001 0,021 0,035 0,035 0,035 0,100 0,109 - - 

5 0,018 0,477 0,389 0,793 0,684 2,309 2,115 - - 

6 0,058 1,680 1,543 2,817 2,744 8,110 7,471 14,823  - 

 

Kenties suurimpana yllätyksenä tuloksissa on menetelmien yhtäläisyys. Vaikka 

Colebrookin nomogrammit ovat teknisesti vanhoja, tulosten eroavaisuus on alle 10 % 

lähes kaikissa tapauksissa. Osaksi tämä johtuu menetelmän soveltumattomuudesta alle 1 

l/s virtauksille, mutta suhteellinen ero kasvaa mitä suuremmaksi virtaus tulee. 

Kuvaajasta havaitaan myös virtauksen vaikutus dynaamiseen painehäviöön. Haaroissa 2 

ja 6 on pienillä virtaamilla lähes sama painehäviö, joka muodostuu lähes kokonaan 

haaran 2 alkupäässä. Lähestyttäessä haarojen päitä virtaamat pienenevät, eikä suuria 

painehäviöitä muodostu, vaikka etäisyys on pitkä. 

Tuloksista nähdään myös, että virtauksen kasvaessa suurin osa painehäviöistä tapahtuu 

pisimmillä siirtolinjoilla ja yhä suurempi osa häviöistä muodostuu dynaamisesta 

häviöstä virtauksen kasvaessa. Mitoituksen kannalta muut kuin pisimmät siirtolinjat 

eivät ole olennaisia painehäviöiden kannalta. Pumpun mitoitus tehdään painehäviöiltään 

epäedullisimman haaran mukaan.  

5.3.2 Pumppaamon paikallishäviöt 

Pumppaamon instrumenteista aiheutuu paikallisen virtausvastuksen vuoksi häviöitä. 

Pumppaamossa esiintyvät vastusta aiheuttavat osat ovat esillä vastuskertoimineen 

taulukossa 9. (RIL 2003) 
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Taulukko 9. Paikallisvastukset vastuskertoimineen. Laajentuman aiheuttama painehäviö 

on riippuvainen nopeuksien erotuksesta ennen ja jälkeen putkikoon muutosta. Täten se 

on riippuvainen myös virtauksesta ja laskettiin erikseen. 

Kertavastukset Määrä Vastuskerroin 

90° kulma 1 0,2 

Takaiskuventtiili 1 0,9 

Sulkuventtiili, läppä 2 0,2 

Ilmanpoistoventtiili 1 0,08 

Laajentuma 1 (v2-v1)
2
/2*g 

  Σ 1,58 

 

Paikallisvastusten aiheuttama painehäviö on riippuvainen nopeuden toisesta potenssista. 

Taulukkoon 10 on kerätty tieto paikallisvastusten aiheuttamasta häviöstä mitoituksessa 

käytetyistä virtaustilanteista. Nopeus paikallisvastuksia laskettaessa on suurempi, koska 

uppopumpusta lähtevä putki on luokkaa DN 50, seinämävahvuudella 1,7 mm, jolloin 

ulkohalkaisija on 60,3 mm ja sisähalkaisija 56,9 mm.  

Taulukko 10. Paikallisvastusten aiheuttama virtaushäviö eri virtaustilanteissa. 

Virtaama [m
3
/h] 0,74 4,5 6 10,8 21,6 

Nopeus [m/s] 0,083499429 0,507766801 0,677022 1,21864 2,437281 

Painehäviö [mvp] 0,000755926 0,027953807 0,049696 0,161014 0,644056 

 

5.3.3 Kokonaisnostokorkeus ja verkostokäyrät 

Kokonaisnostokorkeus muodostuu kappaleessa 3.4.3 esitetyllä tavalla kaikista haarassa 

esiintyvistä häviöistä, sekä vaadittavasta painetasosta verkostossa. Useammalla 

virtaamalla laadittuja kokonaisnostokorkeuksia käyttämällä voidaan muodostaa 

vesijohtoverkon haaroille verkostokäyrät, joista nähdään häviöiden muodostuminen 

virtaaman suhteena. 

Epäedullisimman käyttöpisteen määrittäminen ei Misin vesijohtoverkossa ole 

yksiselitteistä. Pumppaamon sijainnista johtuen staattinen nostokorkeus haarassa 1 on 

huomattavasti suurempi kuin muualla verkostossa. Virtaaman kasvaessa dynaaminen 

painehäviö alkaa kuitenkin vaikuttaa staattista nostokorkeutta enemmän verkostossa. 

Verkostokäyrät laaditaan haaroille 1, 2 ja 6, koska kyseisistä haaroista löytyvät 
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suurimmat staattiset ja dynaamiset painehäviöt. Haarojen verkostokäyrät on esitetty 

kuvassa 17.  

 

Kuva 17. Misin vesijohtoverkoston epäedullisimpien haarojen verkostokäyrät. 

Kuvasta 17 ilmenee haaran 1 huomattavasti suurempi staattinen nostokorkeus muihin 

haaroihin nähden. Teoreettisilla maksimivirtaamilla Misin kylässä, suuruusluokkaa 10 

m
3
/h, havaitaan haaran 6 olevan epäedullisempi haaraan 2 nähden. Virtauksen kasvaessa 

edelleen dynaaminen painehäviö haarassa 2 tekee siitä epäedullisimman. Suurin ero 

haarojen 2 ja 6 painehäviössä alle 10 m
3
/h virtaamilla on vähemmän kuin 0,1 mvp, joten 

suurempien virtaamien mitoituksessa haara 2 on tärkeämpi. Todellinen epäedullisin 

käyttöpiste on pienillä ja keskisuurilla virtaamilla haaran 1 korkeimmassa 

käyttöpisteessä.  

5.3.4 Pumpun valinta 

Pumppu valitaan siten, että se kykenee tuottamaan vaaditun virtaaman tarvittavalla 

paineella, eli nostokorkeudella. Pumpun toimintapiste saadaan verkostokäyrän ja 

pumppukäyrän leikkauspisteestä. Leikkauspisteeseen voidaan vaikuttaa huomattavasti 

taajuusmuuttajalla, joka säätää pumpun kierrosnopeutta.  

Misiin on päädytty valitsemaan Grundfosin uppopumppu SP 14 sarjasta, koska 

kyseisestä laitteistosta on vesilaitoksella kokemusta sekä mahdollisesti tarvittavia 

varaosia käytettävissä. Valmistajan laatimat pumppukäyrät on toteutettu 

kierrosnopeudella n = 2870 1/min.  (Grundfos 2014)  
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Pumpun alustava valinta voidaan suorittaa asettamalla valintaprosessissa mukana 

olleiden pumppujen pumppukäyrät samaan kuvaajaan verkostokäyrän kanssa. Misin 

tapauksessa SP 14 pumpusta otettiin 5 mallia vertailuun, SP 14-5, SP 14-6, SP 14-7, SP 

14-8 ja SP 14-11, SP 14-5:n ollessa suoritusteholtaan heikoin. Pumppukäyrät on esitetty 

kuvassa 18 verkostokäyrien kanssa.  

 

Kuva 18. Verkostokäyrät sekä SP 14 luokan pumppujen pumppukäyrät. 

Kuvasta 18 ilmenee, että pumppujen SP 14-5 ja SP 14-6 nostokorkeus ei riitä kattamaan 

kuin staattisen nostokorkeuden, SP 14 5 ei sitäkään. Näin ollen niiden valinta Misin 

pumppaamolle ei ole suositeltavaa. Pumput SP 14-7, SP 14-8 ja SP 14-11 kykenevät 

tarvittaviin nostokorkeuksiin vaadituilla virtaamilla. SP 14-11 on kapasiteetiltaan 

tarpeettoman suuri Misin vesihuollon tarpeisiin. Tulevissa tarkasteluissa keskitytään SP 

14-7 ja SP 14-8 pumppujen ominaisuuksiin. 

Pumpun halutaan toimivan parhaan hyötysuhteensa alueella. Vaikka pumpun 

suorituskyky ja tehontarve muuttuvat affiniteettisääntöjä noudattaen kierrosluvun 

mukaan, hyötysuhde ei muutu kuin muutaman prosenttiyksikön verran. Hyötysuhteen 

muutoksen suuruutta ei kuitenkaan voi laskennallisesti arvioida. (RIL 2003) Kuvassa 19 

on esitetty pumppujen SP 14-7 ja SP 14-8 pumppukäyrät kierrosnopeuksilla n=2870, 

n=2700 ja n= 2500. Kuvassa 20 tarkastellaan pumppujen hyötysuhdetta virtaaman 

funktiona. 
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Kuva 19. SP 14-7 ja SP 14-8 pumppujen QH käyrät eri kierrosnopeuksilla. Käyrät 

laskevat kierrosluvun mukaan, eli ylimmät käyrät vastaavat suurinta kierrosnopeutta. 

 

Kuva 20. Pumppujen SP 14-7 ja SP 14-8 hyötysuhteet. 

Pumppujen hyötysuhteet ovat lähes identtiset, mutta pumppujen ottama teho eroaa 

huomattavasti toisistaan, kuten kuvasta 21 ilmenee.  
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Kuva 21. Pumppujen ottama teho kierrosnopeuksilla n=2500…2870. 

Pumppu SP 14–8 on suuremmilla virtaamilla taloudellisempi valinta kuin SP 14-7. 

Pienemmillä virtaamilla, joita Misin verkostossa suurimmaksi osaksi esiintyy, SP 14-7 

on vertailluista pumpuista taloudellisempi.  

Kuvan 21 diagrammista nähdään vain pumpun ottama teho, ei sen veteen tekemää työtä, 

eli diagrammissa ei näy pumpun hyötysuhteen vaikutusta pumppaukseen. Kuvan 22 

diagrammissa on esitetty pumppujen tehokkuus hyötysuhde huomioiden. 

 

Kuva 22. Pumppujen veteen siirtämä energia, hyötysuhde huomioituna. 
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Pumppu SP 14-7 on alle 6 m
3
/h virtaamilla taloudellisempi vaihtoehto SP 14-8 

verrattuna. Pumpun SP 14-8 parempi hyötysuhde kuitenkin tasoittaa pumppujen välistä 

eroa huomattavasti. Misin vesihuollon kannalta olennaisin tehonkulutus on pienillä 

virtaamilla, joissa SP 14-7 on suoritusteholtaan ja tehonotoltaan sopivampi.  

Pumpun valintaan vaikuttaa myös vesilaitoksella olemassa oleva kalusto. SP 14-7 ja SP 

14-8 eroavaisuus tulee lähinnä pumpun moottoreista sekä materiaaleista. SP 14-7 

moottorit ovat tyypiltään MS402 ja SP 14-8 MS4000. Varaosia ajatellen on parempi 

valita pumppu, johon ei erikseen tarvitse pitää varaosia saatavilla toimintavarmuuden 

takaamiseksi.  

Misin verkosto on ongelmallinen pumpun valinnan kannalta. Tämä johtuu pitkälti 

suuresta staattisesta nostokorkeudesta, koska pohjavesi on kaivopaikan alueella syvällä 

ja osittain vuotovesien aiheuttamasta epävarmuudesta mitoitukseen. Suuresta staattisesta 

nostokorkeudesta ja pienistä päivittäisistä nimellisvirtaamista seuraa se, että pumppua 

joudutaan käyttämään huonon hyötysuhteen alueella suuri osa ajasta. Sama pätee myös 

pienempiin pumppuihin, koska lähestyttäessä virtaamaa 2 m
3
/h SP 14 pumppujen 

hyötysuhteet tippuvat jyrkästi. 

Misin pumppaamon pumput on suunniteltu toimimaan vuorokäynnillä, mutta alla 

kuvassa 23 on esitetty tilanne, jossa molemmat pumput toimivat yhtäaikaisesti. Pumput 

ovat rinnakkain, joten nostokorkeus ei muutu, vaikka virtaama kasvaa. 

 

Kuva 23. Pumppujen pumppukäyrät yhtäaikaisessa käytössä Misin verkostossa. 
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Rinnan käytettäessä kumpienkin pumppujen tuotto riittää Misin verkostossa kattamaan 

akuuteimmatkin kulutushuiput. Yksinkin pumput kykenevät todennäköisesti 

vastaamaan todellisen kulutuksen tarpeisiin, mutta poikkeustilanteiden varalle 

yhtäaikaisella käytöllä verkostoon saadaan huomattavasti suurempi virtaama, jos tarve 

ilmenee. Misin verkostossa SP 14-7 maksimivirtaama on 11,3 m
3
/h ja SP 14-8 11,9 

m
3
/h. Luvut vastaavat pumpun valmistajan ilmoittamia suoritusarvoja Misin verkostossa 

vaadittavilla nostokorkeuksilla. Vuotovesien todennäköisestä kasvusta johtuen SP 14-7 

saattaa jäädä hyvin nopeasti kapasiteetiltaan liian pieneksi. Turhien 

investointikustannusten välttämiseksi suositellaan verkostoon hankittavaksi SP 14-8 

pumput. 

5.4 Painetarkastelut käyttöpisteissä 

Käyttöpisteiden paineet on välttämätön laskea, jotta pumppaamon lähellä oleviin 

käyttöpisteisiin ei tule liian suuria paineita, mutta paine on epäedullisimmissakin 

käyttöpisteissä riittävä. Paineet tarkastetaan virtaamilla 6 m
3
/h sekä 10,8 m

3
/h. Haarojen 

päätyjen käyttöpisteiden paineet on esitetty taulukossa 11. Pumpun tuottama paine 

käyttötilanteessa 6 m
3
/h on 36,19 mvp ja 10,8 m

3
/h 36,88 mvp. 

Taulukko 11. Haaran päiden käyttöpisteissä vallitseva paine eri virtaustilanteissa.  

  Haara  6 m
3
/h 10,8 m

3
/h 

1 16,00 16,50 

2 20,79 16,05 

3 33,80 34,32 

4 33,51 35,82 

5 24,45 23,51 

6 20,82 16,11 

 

Taulukosta 11 ilmenee haaran 1 ongelmallisuus paineiden jakaantumisessa verkostossa. 

Haaran 1 painevaatimus täyttyy vain niukasti, kun lyhyimmissä haaroissa vallitsee yli 

17 mvp paine yli vaadittavan. Paineet ovat kuitenkin vielä siedettävissä rajoissa, mutta 

jos pumppaamoa lähinnä olevissa haaroissa 3 ja 4 ilmenee ongelmia, täytyy niihin 

mahdollisesti asentaa paineenalennus laitteisto. Verkostossa vallitsevalle paineelle ei ole 

ehdotonta ylärajaa, koska putkiston ja liittyvien tonttijohtojen paineensieto riippuu 

käytetyistä putkimateriaaleista ja on yhteydessä laajempaan vesihuollon 
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aluesuunnitteluun. Paine verkoston käyttöpisteissä ei kuitenkaan saisi vuorokauden 

aikana vaihdella yli 10 mvp verran (RIL 2010b). 

Painetarkastelun varmistamiseksi käytettiin vesihuollon mallinnusohjelma EPANETiä. 

Ohjelmalla laadittiin Misin verkostoa kuvaava malli. Mallin mittasuhteet eivät vastaa 

välttämättä todellisia, koska ohjelma ei käytä laskennassa graafista liittymää. Ohjelmaan 

syötetyt putkiosien pituudet vastaavat kuitenkin todellisia pituuksia. 

Tarkasteluajanjaksona käytettiin yhtä vuorokautta.  Mallissa käytettyä hetkellistä 

kulutusta voi tarkastella kuvasta 24. (EPANET 2015) 

 

Kuva 24. Mallissa käytetty virtaaman jakautuminen Misin verkostossa. 

Minimikulutuksena on 1 m
3
/h, koska ohjelma ei pysty ekstrapoloimaan pumppukäyrää 

nollavirtaaman lähellä. 

Mallin antamat paineet vastaavat melko hyvin aiemmin manuaalisesti laskettuja arvoja. 

Suurimmat eroavaisuudet tulevat haaroissa 2 ja 6. Tämä johtuu todennäköisesti 

korkeuseroista, jotka malli ottaa paremmin huomioon. Käsin laskennassa korkeutta 

tarkasteltiin pelkästään pumppaamon ja haarojen päätepisteiden välillä. Malli huomioi 

myös putkiston solmupisteiden korkeuden vaikutuksen paineeseen. Kuvassa 25 on 

esitetty mallin solmupisteiden paineet huippukulutustunnin (aika 19 kuvassa 24) aikana. 
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Kuva 25. Huippukulutustunnin aikaiset paineet EPANET- mallista. 

Verkoston läntisin pääty jää pienemmille paineille, kun taas pienimmän kulutuksen 

aikaan paineet pumppaamon lähellä ja verkoston eteläisimmässä osassa nousevat 

korkeammaksi kuin muualla verkostossa, kuten manuaalisessakin laskennassa. Kuvassa 

26 on esitetty kappaleen 5.3.1 mukaisen verkostohaarojen jaottelun mukaan haarojen 1, 

2 ja 4 päiden käyttöpisteiden paineet mallinnetun vuorokauden aikana. 

 

Kuva 26. Paineen kannalta ongelmallisimpien käyttöpisteiden paineet kulutustilanteiden 

mukaan. 
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Mallin tulosten mukaan tilanteissa, missä verkostossa on hyvin vähän kulutusta, haaran 

2 päässä on verkoston suurin paine. Kulutuksen kasvaessa pumppaamon lähimpien 

käyttöpisteiden paineet kuitenkin nousevat korkeammalle. Tämä johtuu dynaamisesta 

painehäviöstä. Malli ei kuitenkaan ole herkkä dynaamisen painehäviön suhteen. Vaikka 

mallin putkiston kitkakertoimet kaksinkertaistettiin, käyttöpisteiden paineet pysyivät 

lähes muuttumattomina. 

5.5 Vedenkulutus tulevaisuudessa 

Vesihuoltolaitokset tulisi mitoittaa ja suunnitella siten, että laitoksen kapasiteetti riittää 

ilman suuria rakenteellisia muutoksia seuraavalle kahdelle vuosikymmenelle. Tavoite 

on haastava ja menneisyydessä varsinkin kasvukeskuksien ennusteissa on sattunut 

taloudellisesti kalliita erehdyksiä niin yli- kuin alimitoituksen puoleen. (RIL 2004) 

Misin tapauksessa vakituinen väestö tuskin kasvaa, mutta vapaa-ajan rakennuksia 

alueelle voi tulla lisää huomattavakin määrä asukaslukuun nähden. Myös pienenkin 

yrityksen tulo Misiin voi nostaa asukaslukua suhteellisen paljon. Nämä skenaariot ovat 

kuitenkin optimistisia ja todennäköisempää on, että Misin asukasluku 10 – 20 vuoden 

kuluttua on pienempi kuin nykyään. Väkiluku 20 vuoden päästä tuskin on enempää kuin 

70 – 80 % tämänhetkisestä, eli noin 53 – 60 henkeä. 

Vuotovedet eivät supistu ilman putkiston saneerausta. Vuoden 2012 ja 2013 välillä 

vuodot kasvoivat 3000 m
3
 vaikka kulutus supistui. Rambollin tekemän 

kaivopaikkatutkimuksen mukaan keskimääräinen vuosikulutus Misissä oli ennen vuotta 

2010 noin 5000 m
3
/a mutta kaksinkertaistui vuotojen takia vuosina 2011 - 2012. 

(Koljonen 2013) Tiedot ovat ristiriitaisia Napapiirin veden antamien tietojen kanssa, 

mutta suuntaus on kuitenkin sama, jos vuodot kasvavat samalla nopeudella kuin vuosina 

2012 – 2013. Vuodot eivät vielä vaikuta veden toimitukseen, mutta vuotojen kasvaessa 

verkoston saneeraus voi olla ainoa vaihtoehto, koska pumppauskapasiteettiä ja painetta 

kasvattamalla myös vuotovesien määrä kasvaa, vaikka putkistoon ei syntyisi uusia 

vuotoja. Vedenkulutuksen ja asukasluvun kehityksen suunnasta huolimatta 

pumppauskapasiteetti suunnitellulla kalustolla on riittävä lähitulevaisuudessa. 
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6 KUSTANNUSARVIO SEKÄ VUOTOVESISTÄ 

AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET 

Tässä kappaleessa tarkastellaan Misiin rakennettavan pohjavedenottamon aiheuttamia 

hankintakustannuksia. Käytönaikaiset kustannukset ja tuotot eivät ole hankinnan 

kannalta olennaisia, koska vaihtoehtoisen vesilähteen käyttöönotto on pakollinen ja 

rakentamisesta on tehty päätös. Rakentamiseen liittyvät työselvitykset ovat tämän työn 

liitteenä (liite 5). Työselvityksen jaottelu noudattaa julkaisua Kunnallisteknisten yleinen 

työselostus 02, KT02. 

6.1 Kustannusarvio 

Hankintakustannukset voidaan jakaa muun muassa maa-alueen hankinnan-, 

suunnittelun-, työvoima-, rakennus- sekä kone- ja laitekustannuksiin. Periaatteessa 

myös rakennusaikaiset korot ovat osa hankintakustannuksia, mutta tässä työssä ei oteta 

kantaa vesihuoltolaitoksen rahoitusmahdollisuuksiin. (RIL 2010 b) 

Pienen vesihuoltolaitoksen investointikustannukset ovat suhteellisen suuret, koska 

vesilaitosten rakentamisella on tiukat laatuvaatimukset ja myös itse laitteiston on oltava 

luotettavaa ja suorituskykyistä, vaikka kyseessä onkin pienemmän yksikön vesihuollon 

lähde. Alla taulukossa 12 on esitetty arvio vedenottamoon hankittavien materiaalien ja 

laitteiden kustannuksista.  
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Taulukko 12. Misiin rakennettavan vedenottamon eritellyt kustannukset, * merkityt 

hinnat on joko arvioitu tai katsottu ulkomaisten toimittajien hinnastoista. Hinnat eivät 

sisällä arvonlisäveroa. 

 

Vaadittava 

määrä 

Yksikkö-

hinta 

Kokonais-

hinta 
Malli 

Rakenteet     

Betonikaivot [kpl] 1 1391,9 1391,9 Rudus 

Kaivon kansi [kpl] 1 1757,7 1757,7 Rudus 

Kaivon pohja [kpl] 1 2310,56 2310,56 Rudus 

Eristemateriaali [m
2
] 42 6,7 281,4 Finnfoam 50-300 

Maa materiaalit 

kuljetuksinnen [m
3
] 

~100 0,5* 50   

Tikkaat [kpl] 1 100* 100   

Putkimateriaalit         

Vesijohto RST 2" [m] ~32 25,45 814,4 Ahlshell 

Vesijohto 110 mm [m] ~70 16,55 1158,5 Pipelife PN 10 

Tyhjennysputki 75 mm [m] 5 8,8 44 Pipelife 

Tuuletusputket [m] 7 7,8 54,6 Uponor 

Laitteisto         

Pumput [kpl] 2 1200 2400 Grundfos SP 14-8 

Taajuusmuuttajat [kpl] 2 328 656 Vacon IP 20 

Takaiskuventtiilit [kpl] 2 277 554 Lining socla 402 

Sulkuventtiilit DN 50 [kpl] 3 327 981 Lining 4000 E2 

Sulkuventtiilit DN 100 [kpl] 2 532 1064 Lining 4000 E2 

Virtamittari [kpl] 1 1290* 1290 
Siemens Magflo 

1100 

Ilmanpoistoventtiili [kpl] 2 864 1728 
Lining HAWLE 

9876 2" 

Painemittari [kpl] 1 400* 400 
National 

instruments 

Liitosyhteet [kpl] 1 150* 150   

Pumpun kannattimet [kpl] 2 266 532   

Sähkökeskus ja asennus 

[kpl] 
1 1500* 1500   

UV desinfiointi [kpl] 1 1400* 1400 
Wedeco Aquada 7 

m
3
/h 

Työt ja koneet         

Vedenottamon rakentamisen 

työt sekä konevuokrat 
320 50* 16000   

Kaivuutyöt vesijohdolle 32 50* 1600   

Tien alitus suojaputkineen 15 200* 3000   

Huoltotien rakentaminen 1 1000* 1000   

Suunnittelu 1 1000 1000   

Yhteensä 
  

43218,06 
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Taulukosta 12 laadittu kuvaaja havainnollistaa hyvin kustannusten jakautumista 

projektin eri vaiheiden välillä. Kuvassa 27 on käytetty samaa jaottelua kustannusten 

välillä kuin taulukossa 12. 

 

Kuva 27. Kustannusten jakautuminen rakennusprojektin eri osa-alueiden kesken. 

Suurin yksittäinen kuluerä tulee työkustannuksista, jotka tässä on arvioitu 50 €/h 

työntekijää kohti. Putkikaivannon laatiminen pumppaamolta verkostoon on arvioitu 

kestoltaan 2 työpäivän urakaksi ja itse pumppaamon rakentamisen vaativan noin 

kuukauden työpanoksen kahdelta työntekijältä. Töiden osuus on noin 52 % 

kokonaiskustannuksista.  

Pumppaamon betonirakenteet muodostavat myös yllättävän suuren kustannuksen. 3 

metrin betonirenkaat ovat tilauksesta valmistettavia, mutta ohjeellisista hinnoista 

betonirakenteelle tulee hintaa lähes 5500 euroa. Betonirenkaan pohja sisältää kaivon 

toisen puolikkaan. 

Kolmas suuri menoerä tulee pumppaamon ja verkoston laitteista ja instrumenteista. 

Yksistään venttiilit vastaavat 10 % kokonaiskustannuksista. Kaikkiaan laitteiston 

kustannukset ovat noin 30 % kustannusarvion kokonaissummasta.  

14 % 5 % 

29 % 

52 % 
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6.2 Vuotovesistä aiheutuvat kustannukset suhteessa saneerauskuluihin 

Vesihuollon investoinnit poikkeavat luonteeltaan muun yritystoiminnan investoinneista, 

koska suuri osa vesilaitosten toiminnasta on velvoitepohjaista. Vesihuoltolaki asettaa 

myös rajoitteita vesilaitoksien pääoman tuottamalle voitolle ja asettaa maksut 

tasapuoliseksi, mikä käytännössä tarkoittaa, että maksujen tulee olla samat 

vesihuoltolaitoksen asiakkaille. (L 9.2.2001/119) Tämä johtaa tilanteeseen, jossa pienet 

vedenottamot ovat taloudellisesti eriarvoisessa asemassa suurempien kuluttajamäärien 

alueisiin nähden, koska investointeja pieniin vesihuoltolaitoksiin ei välttämättä saada 

poistettua, eli investointi ei maksa itseään takaisin.  

Pieniin vesilaitoksiin kohdennettuja investointeja, varsinkaan saneerauksen mielessä, ei 

välttämättä voi ajatella kannattamattomina, koska laitteistojen käyttöiät ovat pitkiä ja 

toimintaan liittyy muitakin kuluja kuin pelkkä hankintakustannus. Misin tapauksessa on 

tarkoitus tarkastella vuotojen aiheuttamaa kustannusta suhteessa saneerauskuluihin 

useamman vuoden ajanjaksolla, koska vuotuiset kulut vuotovesien pumppauksesta eivät 

välttämättä ole suuria, vaan kerääntyvät ajan kuluessa. 

6.3 Vuotovesien pumppauksesta aiheutuvat kulut 

Vuonna 2013 Misin verkoston vuodot olivat kokonaisuudessaan 6456 m
3
, mikä on 

suurempi kuin varsinainen vedenkulutus. Päivää kohti vuotovedet muodostuvat 17,69 

m
3 

suuruisiksi. Koska verkostossa on välttämätöntä pitää painetta yllä myös öisin ja 

muuhun pienen kulutuksen aikaan, voidaan arvioida että 60 – 80 % vuodoista tapahtuu 

aikana, jolloin verkostossa ei ole muuta kulutusta. Tämä tarkoittaa, että pumput joutuvat 

pumppaamaan 10,61…14,15 m
3
 vuorokaudessa todella huonon hyötysuhteen alueella, 

koska virtaama jää alle 1 m
3
/h, olettaen että hiljaista kulutusta on yhteensä noin 16 

tuntia vuorokaudessa. Vuotovedet tuntia kohti pienen kulutuksen aikana asettuvat 

tällöin välille 0,66…0,88 m
3
/h (taulukko 13). Näillä virtaamilla dynaaminen painehäviö 

on olematon, joten tarkastelussa voidaan käyttää staattista nostokorkeutta 36,1 mvp. 

Sähkön hinnan kannalta olennaista on myös pienen kulutuksen ajoittuminen 

vuorokauden sisällä. Koko yöajan, kello 22.00 – 07.00 voidaan olettaa olevan matalan 

kulutuksen aikaa. Sähkönkulutuksen kannalta tämä tarkoittaa sitä, että 9 tuntia voidaan 

laskuttaa yösähkönä, ja loput 7 tuntia matalaa kulutusta ajoittuu päivälle. 
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Rovaniemen energian tarjoaman toistaiseksi voimassaolevan sähkösopimuksen 

päiväsähköhinta on 6,90 snt/kWh ja yösähkön hinta 5,69 snt/kWh. Lisäksi sähkön 

hintaan täytyy huomioida sähkönsiirtomaksu, joka Rovaniemellä päiväaikaan on 4,78 

snt/kWh ja yöllä 3,66 snt/kWh. (Rovaniemen energia 2015) Siirtomaksusta suurin osa 

muodostuu sähköverosta. Sähkön hinta-arviot voivat olla ylimitoitettuja, koska 

sähköyhtiöt voivat solmia sähkön hinnan kahdenkeskeisillä sopimuksilla. 

SP 14-8 pumpun hyötysuhde kyseisillä virtaamilla on 10,0…13,1 % ja pumpun ottama 

teho 1,22…1,23 kW. Yllä esitettyjä tietoja hyväksikäyttäen laadittiin taulukko 13, jossa 

on esitetty vuotovesien pumppauksesta aiheutuva kustannus matalan kulutuksen aikana. 

Vuotovesien kokonaismäärä on esitetty kappaleessa 5.1 ja vuotojen jakautumisen 

peruste on esitetty yllä. Pumpun suoritustiedot eri tilanteissa ovat valmistajan 

toimittamia. (Grundfos 2015) 

Sähkönkulutuksen aiheuttama kustannus voidaan laskea kaavalla 16: 

𝐸 = 𝑃 ∗ 𝑡 ∗ 𝑐,     (16) 

missä E on pumppauksesta aiheutuva kustannus [€],  

 P on pumpun ottama teho [kW],   

 t on käyntiaika [h],    

 c on sähkön hinta [€]. 

Taulukko 13. Matalan kulutuksen aikana tapahtuvien vuotojen aiheuttamat kustannukset 

pumppaukseen. Sähkön hinta sisältää siirtomaksut. 

Vuodot [m
3
/h] 0,66 [MIN] 0,88 [MAX] 

Teho [kW] 1,22 1,23 

Yöaikaa [h/y] 3285 3285 

Päiväaikaa [h/y] 2555 2555 

Yöhinta [€/kWh] 0,0935 0,0935 

Päivähinta [€/kWh] 0,1168 0,1168 

Hinta sähkölle [€/y] 738,79723 744,852945 

 

Loput 20 – 40 % vuodoista tapahtuu aikana, jolloin verkostossa on muutakin kulutusta. 

Tämä tarkoittaa, että pumppauksen hyötysuhde ja tehon otto muuttuvat voimakkaasti. 
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Vuotojen määrän muutosta virtaaman suhteen ei ole tiedossa, joten laskentaa varten 

joudutaan olettamaan virtaamalle keskimääräinen arvo korkeamman kulutuksen tuntien 

ajaksi. Huippukulutusarvoksi on arvioitu 6 m
3
/h kappaleessa 5.1, joten arvioidaan 

keskimääräiseksi kulutukseksi 2,5 m
3
/h joka sisältää myös vuotovedet. Vuotojen 

vaikutus pumppauksen hyötysuhteeseen ja käyttämään sähköön voidaan tarkastella 

jakamalla jäljelle jäävä kulutuksen osuus arvioidulle korkeamman kulutuksen ajalle, 8 

tunnille ja tarkastella virtauksen muutoksen vaikutusta pumpun ottamaan tehoon. 

Tällöin vuotovesiä muodostuu 0,44…0,88 m
3
/h (taulukko 14) kulutustuntien aikana. 

Hyötysuhde laskee nopeasti virtauksen pienentyessä, mikä havaitaan selvästi, jos päivän 

aikaiset vuodot oletetaan 0,88 m
3
/h. Vuotojen kera hyötysuhde on 32,9 %, ilman 29,2 

%. Tästä johtuen muun käytön yhteydessä tapahtuvista vuodoista ei aiheudu suuria 

kustannuksia, kuten taulukosta 14 nähdään.  

Taulukko 14. Kulutustuntien aikana tapahtuvien vuotojen aiheuttama kustannus 

pumppaukseen. Sähkön hinta sisältää siirtomaksut. 

Vuodot [m
3
/h] 0,44 [MIN] 0,88 [MAX] 

Teho vuotojen kanssa [kW] 1,31 1,31 

Teho [kW] ilman vuotoja 1,28 1,26 

Vuotojen aiheuttama hukka 

[kWh] 
0,03 0,05 

Aika [h/y] 2920 2920 

Hinta [€/kWh] 0,1168 0,1168 

Hinta sähkölle [€/y] 10,23168 17,0528 

 

Vuotojen aiheuttamat kustannukset pumppaukseen koostuvat pääosin vuodoista, jotka 

tapahtuvat aikana, jolloin verkostossa ei ole muuta kulutusta, eli virtaamaa. Lisääntynyt 

pumppauksen tarve vuositasolla aiheuttaa vuotojen jakautumisesta riippumatta noin 755 

€ suuruisen ylimääräisen kustannuksen yksistään lisääntyneenä sähkönkulutuksena 

pumppaukseen.  

Pumppujen valmistajan mukaan pumpun elinkaaren kustannukset jakautuvat karkeasti 

seuraavasti: hankintakulu 5 %, käytön aikaiset kustannukset 85 % ja huoltokulut 10 % 

(Grundfos 2008). Vaikka käytöstä aiheutuvat kustannukset ovat ylivoimaisesti suurin 

kuluerä pumpun käyttöiän aikana, ei lisääntynyttä huollontarvetta voi sivuuttaa tässä 

yhteydessä. Vuotovesien määrästä johtuen, jotka ovat vähintään samassa suhteessa 
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kulutetun veden kanssa, voidaan arvella että puolet huoltokuluista aiheutuu 

lisääntyneestä huollontarpeesta muun muassa kuluvien osien lyhyempänä käyttöikänä. 

Lisääntyneet huoltokulut voidaan olettaa siis yhtä suuriksi pumpun hankintahinnan 

kanssa. Puhdistamoiden laitteiden ja koneiden käyttöiäksi oletetaan yleensä 15 vuotta 

(RIL 2010 b). Sama aikaväli toimii hyvänä vertailupohjana saneeraukseen investoinnin 

mielekkyyttä arvioitaessa. 

Inflaatiosta johtuen rahan arvo ei säily samana, joten kertyville pumppauskustannuksille 

on laskettava nykyarvo, jotta kustannuksia voidaan vertailla. Tulevien vuotuisten 

kuluerien nykyarvo voidaan laskea kaavalla: 

𝑁𝐴 = 𝐶 ∗ [
1−(1+𝑖)−𝑡

𝑖
],     (17) 

missä NA on kustannusten nykyarvo,   

 C on maksuerän suuruus [€],   

 i on korko (inflaatio) [%],    

 t on aika vuosina. 

Kaava huomioi ensimmäisenkin vuoden kuluihin inflaation, mikä vääristää tulosta 

hieman, koska kulut kasautuvat pitkin vuotta, vaikka ne erääntyvät maksettavaksi 

vuoden lopussa. Tästä johtuen muokataan kaavaa 17 muotoon: 

𝑁𝐴 = 𝐶 + 𝐶 ∗ [
1−(1+𝑖)−(𝑡−1)

𝑖
],    (18) 

Nyt ensimmäisen vuoden kuluerät kasaantuvat tämänhetkisen rahanarvon mukaan. Eroa 

tuloksissa on yhden vuosikoron verran kokonaissummasta.  

Vuotuinen inflaatio on vuodesta 2008 jälkeen ollut 4,1 % ja 0,0 % välillä. 4,1 % 

suurempi inflaatio on ollut viimeksi 1990, 6,1 %, jota voidaan pitää vertailuarvona. 

Todennäköistä kuitenkin on, että ohjauskorko ja sitä myöten inflaatio pysyy suhteellisen 

vakaana. Vuonna 2014 inflaatio oli 1 %, joten pitemmän aikavälin keskiarvoksi voidaan 

arvella 2 %. (Tilastokeskus 2015) 

Sähkön hinnan suhteellinen vaihtelu on hyvin voimakasta. Vuosina 2006 – 2014 

keskiarvo sähkön hinnalle on ollut välillä 4,46 – 7,52 snt/kWh. Hinnan muutos ei ole 
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lineaarista, koska energiatalouteen vaikuttavat myös poliittiset tekijät sekä 

sähköntuottajien tilanne, kuten vesivarantojen määrä vesivoiman tuotannossa. Laskuissa 

käytetty tämän hetkinen sähkön hinta edustaa aikavälin keskiarvojen keskiarvoa. 

Hinnan ylärajan ennustaminen on lähes mahdotonta, mutta 7,52 snt/kWh toimii 

vertailuarvona. (Energiavirasto 2015) Alla taulukossa 15 on esitetty laskelma 

vuotovesien pumppauksen nykyarvosta. Vertailukohteeksi on laskettu skenaario, jossa 

inflaatio pysyy lähes paikallaan ja sähkön hinta nousee lähelle aiempaa 

huippuhintaansa. Molemmat tapaukset sisältävät huoltokulut vuosierinä, joka nostaa 

vuotuista kustannusta 80 €. 

Taulukko 15. 15 vuoden aikana vuotovesien pumppauksesta aiheutuvien kustannusten 

nykyarvo kaavalla 18 laskettuna. Pienempi vuosierä kuvaa tapausta, jossa 20 % 

vuodoista tapahtuu päiväaikaan. Suurempi summa kuvaa tilannetta, jossa 40 % 

vuodoista ajoittuu päivälle. 

Vuosierät [€] 755 847 

Huoltokulut [€] 80 80 

Inflaatio [%] 2 1 

Aika [y] 15 15 

Nykyarvo [€] 10943,72 12981,43 

 

Inflaation vaikutus kasaantuviin kustannuksiin on yhtä suuri kuin vuosierien kasvu. 

Kumpaakin tekijää on haasteellista arvioida ennakkoon, mutta muutosten suurusluokka 

ja vaikutus on selvästi nähtävillä pitkällä aikavälillä todellisten kustannusten 

muodostumisessa.  Suurin vaikutus kokonaiskustannuksiin tulee kuitenkin sähkön 

hinnasta. 

6.4 Putkiston saneerauksen kustannukset 

Putkiston saneerauksen kustannusten arviointi luotettavasti on haasteellista vuotavien 

putkistojen tapauksessa, etenkin kun rikkonaisten putkiosuuksien määrää eikä sijaintia 

tunneta. Tästä johtuen kustannusarvio sisältää suuren määrän oletuksia ja epävarmuutta. 

Misin tapauksessa investoinnilta ei voida olettaa tuottoa, vaan mielletään 

pumppauskulut ja saneeraus pakollisiksi kuluiksi, jotka ovat toisensa poissulkevia ja 

joiden suuruus ratkaisee.  
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Arvion suuresta epävarmuudesta johtuen on mielekkäämpää laskea 

saneerauskustannuksille yläraja, jolla saneerauksen suorittaminen vielä on 

taloudellisesti kannattavaa. Vertailu on mahdollista, kun pumppauskustannuksille on 

laskettu nykyarvo (kappale 6.3). Tämä mahdollistaa myös aikajanan luomisen, joka 

näyttää, koska mahdollisesta investoinnista tulee kannattava, eli ajan jolloin 

saneerauksen kustannukset ovat pienemmät kuin vuotovesien pumppauksesta aiheutuvat 

kustannukset. Saneerauksen jäännösarvon määrittämiseen ei oteta kantaa, vaikka 

todellisuudessa saneerauksella saavutettavat hyödyt jatkuvat mahdollisesti pidempään 

kuin 15 vuotta. 

Saneerauksen kustannuksia voidaan kuitenkin arvioida. Lahdenperän 2012 tekemässä 

vertailututkimuksessa on laskettuja arvoja toteutuneille saneerauskohteille, joten 

saadaan myös realistinen arvio mahdollisesta laajuudesta, joka pumppauskustannusten 

hinnalla voidaan saneerata.  

Lahdenperän tutkimuksen otannassa ei ole saneerausurakkaa, jossa olisi samaa 

putkikokoa kuin Misin verkostossa. Misiä eniten muistuttava saneerauskohde on 

Talvitie, johon saneerattiin vesihuolto noin 900 metrin matkalta. Talvitien urakan 

kustannukset putkimetrille on laskettu toteutuneista kokonaiskustannuksista, mikä ei 

Misin tapauksessa saneerauksen kustannusarviota laadittaessa ole haitaksi. Vesijohdon 

asennukselle hinnaksi metriä kohden kertyi 39,99 €. Tutkimuksessa tarkastelluista 

saneerauskohteista Talvitie on kustannustehokkaimmasta päästä. Esimerkiksi 160 mm 

vesijohdon asennus putkimetriä kohden vaihtelee saneerauskohteittain 32,32 eurosta 

108,42 euroon. Uudisrakennuskohteissa 110 mm vesijohdon asentamisen hinta oli 

keskimäärin 88,47 €/m, jota voidaan Misin verkostossa esiintyville 100 mm 

vesijohdoille pitää saneerauskustannuksen ylärajana. Talvitien urakka ajoittui vuodelle 

2010 joten kustannuksia voidaan pitää kohtuullisen ajantasaisina. (Lahdenperä 2012) 

Jakamalla vuotovesien pumppauksen kustannukset saneerauksen kustannuksilla metriä 

kohden, saadaan käsitys kuinka laaja putkiosuus Misissä on mahdollista saneerata 

vuotojen hinnalla. Tulokset on esitetty taulukossa 16. 
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Taulukko 16. Saneerattavan putkiosan mahdollinen pituus eri tilanteissa. Saneerauksen 

hinnalla pyritään kuvaamaan halvinta ja kalleinta hintaa, jonka putkimetrin 

kunnostaminen vaatii. Saneeraukseen sijoitettava hinta on eri tilanteissa aiheutuva 

kustannus vuotovesien pumppaamisesta (taulukko 15).  

Saneerauksen hinta [€/m] 39,99 88,47 39,99 88,47 

Saneeraukseen 

sijoitettava summa [€] 
10943,72 10943,72 12981,43 12981,43 

Saneerauksen laajuus [m] 273,66 123,70 324,62 146,73 

 

Varovaisimman arvion mukaan noin 124 metrin putkiosuuden saneeraaminen on 15 

vuoden kuluessa halvempaa kuin vuotovesistä aiheutuvat kustannukset. Suurimmillaan 

saneerattavan putkiosuuden määrä voi olla noin 325 metriä. Erot johtuvat lähinnä 

saneerauksen hinnasta, joka vaihtelee kohteen mukaan radikaalisti. Suurin vaikutus 

kustannuksiin on olemassa olevalla vesihuoltoverkostolla ja sen materiaaleilla, sekä 

kaivettavan maaperän laadulla. Saneerauskustannukset eivät myöskään sisällä vuotojen 

etsimisestä aiheutuvia kustannuksia, joka voi nousta yllättävän suureksi työajan 

menetyksen muodossa. Arvio uusittavan putkiosuuden pituudesta olettaa, että 

putkivuodot ovat verkoston maanalaisilla osuuksilla. Misin verkostossa on myös 

vesistön alituksia, joiden saneeraamisen kustannukset voivat olla hyvin erilaisia, mikäli 

putkiston vuotokohdat löytyvät näiltä osuuksilta. Koko verkoston saneeraus yllä 

esitetyillä saneerauksen hinnoilla maksaisi 0,74 miljoonasta 1,6 miljoonaan euroon. 

Vuotovesien pumppauksen kustannukset pitävät kohtuullisella tarkkuudella paikkaansa 

vain siinä tapauksessa, että sähkön hinta pysyy kohtuullisen tasaisena ja inflaation 

nopeus ei muutu suuresti tämänhetkisestä. Esimerkiksi 6 % inflaatiolla konservatiivisin 

arvio saneerattavan putkilinjan pituudesta putoaa 97 metriin. Tarkasteluajanjakson 

pituudesta johtuen tämä on täysin mahdollinen tilanne. Vuotovesien määrän kasvu ei 

välttämättä aiheuta juurikaan suurempia kustannuksia pumppaukseen laskettuihin 

arvoihin verrattuina kappaleessa 6.3 esitetyistä syistä johtuen. Vuotovesien kasvaessa 

pumpun toimintapiste siirtyy paremman hyötysuhteen alueelle, jolloin kustannukset 

eivät juuri muutu. Hallitsemattomasti kasvaessaan ne voivat kuitenkin aiheuttaa 

kapasiteettiongelmia pumpulle. Pumppujen huokeasta hankintahinnasta johtuen, voi 

uusiin, kapasiteetiltaan suurempiin, pumppuihin investoiminen olla taloudellisempaa 

kuin verkoston vuotojen paikkaaminen. Tämä tarkastelu tulee tosin ajankohtaiseksi 
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vasta, jos nykyisten pumppujen kapasiteetti ei kykene vastaamaan vesihuollon 

tarpeisiin.  

Tilanne on luultavasti melko tyypillinen verkostoissa, joissa on vain yksi pienehkö 

vedenottamo. Vesihuollon taloutta ohjaavan lainsäädännön takia matalan kulutuksen 

alueilla veden kuluttajahinta on keinotekoisen alhainen, mikä johtaa tilanteeseen, jossa 

investointien kannattavuus on lähes kaikissa tapauksissa negatiivinen, tehden 

vuotovesien pumppauksesta taloudellisesti järkevämmän vaihtoehdon. On kuitenkin 

huomioitava, että verkoston vuodot eivät saa aiheuttaa missään tapauksessa 

vedenlaadun heikkenemistä. Verkostojen arvioitu käyttöikä on noin 40 vuotta, joten 

verkosto on kuitenkin saneerattava jossain vaiheessa. Saneeraus on kannattavaa tehdä 

aikaisemmin, kuin se on pakko, eli tilanteessa jossa vedenlaatu alkaa kärsiä verkoston 

massiivisten vaurioiden takia. Tämä johtuu siitä, että vuodenajalla on suuri vaikutus 

saneerauskustannuksiin. Sulan maan aikaan ennakolta suoritettu saneeraus on 

huomattavasti halvempi vaihtoehto, kuin talviaikaan pakon edessä suoritettava. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Misin alueen vedenkulutuksen arviointi osoittautui yllättävän haasteelliseksi, vaikka 

vuotuista kulutusta verkostossa on seurattu ja dokumentoitu. Vuotuisen 

vedenkulutuksen suhteellinen vaihtelu on suuri ja verkoston vuodot tuovat 

huippukulutuksen laskemiseen sekä ennustamiseen epävarmuutta, mikä on pyritty 

huomioimaan myös pumppuja valittaessa.  

Pumppaamon rakenne on suunniteltu yhteensopivaksi Napapiirin veden muiden 

vastaavien pohjavedenottamoiden kanssa. Pumppujen valintaan vaikutti paljon 

vesilaitoksen käytössä oleva laitteisto. Vaatimuksena oli, että vedenottamon pumput 

ovat Grundfosin SP 14 sarjan pumppuja, jotka soveltuvat kohteeseen kapasiteettinsa 

puolesta. Mitoituksen tuloksena soveltuvimmaksi pumpuksi valikoitui SP 14-8 

uppopumppu.  

Verkostokäyrää laadittaessa selvisi, että verkoston toimintaan vaikuttaa eniten staattinen 

nostokorkeus. Virtaamat verkostossa ovat niin pieniä, että veden siirrosta aiheutuva 

dynaaminen painehäviö ei muodostu suureksi edes pisimmillä putkiosuuksilla. 

Mitoituksessa käytetyllä putken karkeuskertoimella ei ollut mainittavaa vaikutusta 

dynaamisen painehäviön suuruuteen. Saman tuloksen vahvisti EPANET- ohjelmalla 

suoritettu painetarkastelu. Staattisen nostokorkeuden suuruus johtuu pumppaamon 

paikan vaihtumisesta. Vanha pumppaamo sijaitsi lähellä verkoston korkeinta kohtaa, 

uuden pumppaamon sijoittuessa huomattavasti matalammalle korkeudelle. Osaltaan 

nostokorkeuteen vaikuttaa myös pohjavedenpinnan taso, joka on melko kaukana 

nykyisestä maanpinnasta uuden pumppaamon kohdalla.  

Verkoston vuotojen aiheuttamia kustannuksia tarkasteltiin lisääntyneen pumppauksen 

sekä pumppujen huoltokulujen kasvun kautta. Suurin vaikutus lisääntyvällä 

pumppauksella on pumppujen sähkönkulutukseen. Pumppauskustannuksien eri 

skenaariot diskonttaamalla kyettiin arvioimaan verkosto-osuuden laajuutta, joka on 

tuolla aikavälillä mahdollista saneerata vuotovesien aiheuttamien kustannusten hinnalla. 

Arviot vaihtelevat noin 125 metristä noin 325 metriin. Arviot ovat herkkiä virheelle, 

koska yksistään sähkön ja inflaation ennustaminen on haasteellista. Lisäksi verkoston 

saneerauksen kustannukset riippuvat hyvin paljon vuotojen sijainnista ja alueen 

maaperästä.  
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Vuotovesien määrä Misin verkostossa on kuitenkin kasvanut vuosittain. Mikäli 

vuotovesien kasvu jatkuu, muuttuu vuotokohtien saneeraus taloudellisemmaksi 

vaihtoehdoksi. Vuotovesien määrä lähes kaksinkertaistui vuosina 2012 – 2013. Jos 

kasvu jatkuu yhtä suurena, voi kappaleessa 6.3 laskettuja kustannuksia arvostella 

alimitoitettuina. Toisaalta, jos verkoston vuotokohdat löytyvät ja niiden todetaan olevan 

pienellä alalla, voidaan kappaleen 6.4 laskelmia soveltaa suhteellisen pienellä riskillä. 

Jos vuotojen takia paine verkostossa pääsee laskemaan, on myös riskinä, että 

verkostoon pääsee epäpuhtauksia maaperästä tai pintavesistä. Tästä syystä ennakoiva 

saneeraus voi olla huomattavasti edullisempi vaihtoehto, kuin pakon edessä suoritettu. 

Verkostot vanhenevat ja niillä on tietty käyttöikä, joten kunnostus on tehtävä joka 

tapauksessa ennemmin tai myöhemmin. 

Misin kylä tarvitsee uuden talousveden lähteen, vanhan vedenottopaikan pohjaveden 

ollessa laadultaan epäkelpoista. Alueelle suositellaan rakennettavaksi tässä työssä 

esitetyn kaltainen vedenottamo. Saneerauksen tehokkuuteen Misin verkostossa on lähes 

mahdotonta ottaa kantaa, koska vuotojen paikkoja eikä laajuutta ole tiedossa. 

Vuotokohtien paikallistaminen verkostosta mahdollistaisi paljon tarkemman tarkastelun 

saneerauksen tarpeesta ja taloudellisuudesta. 
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8 YHTEENVETO 

Tässä diplomityössä esitellään pienellä kapasiteetilla toimivan pohjavedenottamon 

suunnittelu ja mitoitus, sekä tuodaan esille huomioonotettavia näkökulmia teknisen 

mitoituksen lisäksi. Työ perustuu Napapiirin veden Misin vesihuollon 

uudelleenjärjestämiseen.  

Työ lähtee liikkeelle vesihuoltoa ohjaavan lainsäädännön ja asetusten esittelemisestä. 

Lainsäädäntö ja velvoitteet ovat olennainen osa vesihuollon toteutusta, jotka kulkevat 

tiivisti mukana myös vesihuoltohankkeiden suunnittelussa.  

Vedenottamon mitoituksen ja suunnittelun teoreettinen perusta käydään työssä läpi 

ennen sen soveltamista suunniteltuun vedenottamoon. Suunnittelusta on eritelty 

mitoituksen kannalta tärkeimmät kohteet. Huippukulutus asettaa reunaehdot hankkeen 

laajuudelle ja määrää osaltaan laitteistolta ja rakenteilta vaadittavat ominaisuudet. 

Rakenteiden mitoitus määräytyy hankkeen laajuuden sekä paikallisten 

pohjaolosuhteiden ja topografian mukaan. Laitteiston mitoituksessa pumpun valintaan 

vaikuttavia tekijöitä on painotettu riittävän kapasiteetin ja pumppaamon toimintakyvyn 

takaamiseksi. Misin tapauksessa mitoitus on toteutettu teoriaosiossa esitellyillä 

menetelmillä.  

Kustannusarvioon on eritelty vedenottamon hankinnasta, rakentamisesta ja verkostoon 

liittämisestä aiheutuvat kustannukset. Vedenottamon rakentamisesta aiheutuvat 

kustannukset ovat hyvin tapauskohtaisia, koska rakentamisen töistä aiheutuvat 

kustannukset voivat vaihdella suuresti riippuen alueen maaperästä, sijainnista sekä 

tarvittavien kaivutöiden laajuudesta. 

Verkoston vuotojen aiheuttamia kustannuksia tarkasteltiin lisääntyneen pumppauksen 

sekä pumppujen huoltokulujen kasvun kautta. Suurin vaikutus lisääntyvällä 

pumppauksella on pumppujen sähkönkulutukseen. Yksittäisen vuoden vuotojen 

pumppauskustannuksen tunteminen ei anna realistista kuvaa vuotojen aiheuttamista 

kustannuksista, koska vesihuoltolaitteiston käyttöiät ovat pitkiä. Tarkastelujaksoksi 

valittiin 15 vuotta, joka vastaa pumpun teoreettista käyttöikää. Sähkön hinnan kehitystä 

ja inflaation nopeutta arvioitiin tämänhetkisten arvojen sekä menneen kehityksen avulla. 

Pumppauskustannukset diskontattiin nykyarvomenetelmällä vastaamaan tämänhetkistä 
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rahan arvoa. Tämä mahdollistaa verkoston saneerausinvestoinnin mielekkyyden 

arvioinnin, koska saneerauskustannuksen voidaan ajatella olevan kertaluontoinen 

sijoitus.  
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1. Venevaaran pohjavedenottamo – yleistä 

Rovaniemen ja Kemijärven puolivälissä sijaitsevan Misin kylän vesihuolto on pitkän 

aikaa toteutettu Venevaaran pohjavesialueen vedenottamolla. Toukokuussa 2013 Misin 

vedenottamosta otetusta vesianalyysistä löytyi polttoaineperäiseen saastumiseen 

viittaavia hiilivety-yhdisteitä. Alueelle tutkitusta ja perustetusta uudesta vedenottamosta 

löytyi ensimmäisen vesianalyysin myötä jäämiä räjähdysaineista.  

Napapiirin Vesi ja Lapin ELY- keskus aloittivat toukokuussa 2014 uuden vedenottamon 

perustamiseksi pohjavesitutkimuksen, jonka perusteella suoritettiin uppokairaukset 

Venevaaran kaakkoisosaan pisteeseen UP 1213 antoisuuden ja vedenlaadun 

selvittämiseksi. Koepumppauksen ja alustavien vesianalyysien mukaan kohteen 

vedenjohtavuus, antoisuus sekä vedenlaatu ovat kelvollisia Misin vesihuollon tarpeisiin.  

Tämä työselostus käsittää vedenottamon, putkiston sekä konetöiden rakentamisen. 

Sähkö- ja automaatiotyöt eivät sisälly tähän asiakirjaan. Vedenottamo ja sitä tukevat 

rakenteet käsittävät tässä yhteydessä vedenottamon laitteistoineen, laitesuojan ja 

aitauksen, huoltotien sekä Misin verkostoon liittyvän putkilinjan. 

Hankkeessa noudatetaan tätä työselostusta sekä julkaisua ”Kunnallisteknisten yleinen 

työselostus 02, KT02”. 

2. Pohjavedenottamon rakentaminen 

2.1 Siiviläputkikaivot 

Pohjavesialueelle on Lapin ELY- keskuksen toimesta asennettu 2 kappaletta Ø160 mm 

siiviläputkea pisteeseen UP 1213. Pisteen sijainti on esitetty asemapiirroksessa (1 : 

3341). Pisteestä UP 1213 otettujen maanäytteiden perusteella maaperä on kohteessa 

pääsääntöisesti hiekkaa jaon hyvin vettä johtavaa. Putkien siiviläosat on asennettu 

maanpinnasta tasolle -18…-23 m. Pisteestä on suoritettu koepumppaus aikana 23.05. – 

24.05.2014.  
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3. Vedenottamon laitesuoja 

3.1 Laitetila 

Pisteen UP 1213 siiviläputkien päälle rakennetaan suunnitelmissa esitetty betoninen 

laitesuoja. Suoja rakennetaan Ø 3000 mm betonirenkaista. Betonirenkaiden saumojen 

tulee olla vedenpitäviä. Tiivistys tehdään kumisilla tiivistysrenkailla, joiden 

saumakohdat laastoitetaan.  

Putkiston läpiviennissä käytetään joko suunnitelmissa esitettyjä tai valmistajan 

toimittamia tiivistyslaipallisia läpivientikappaleita.  

Laitetilan lattian tulee viettää lattiakaivoa kohti ja lävistysten reunoja tulee kohottaa 

vähintään 50 mm. Laitetila lämpöeristetään suunnitelmissa esitetyllä tavalla. 

Lämpöeristeenä käytetään suunnitelmissa esitettyä tai eristysominaisuuksiltaan 

vastaavaa materiaalia. 

3.2 Viemäröinti 

Laitetila viemäröidään pystymallisen lattiakaivon kautta Ø75 mm putkella maastoon. 

Putken purkupaikkaan rakennetaan suodatinkankaalla ympäröity kivipesä, jonka kivien 

tulee olla halkaisijaltaan yli 200mm. Viemäriputken pituus tulee olla vähintään 10 

metriä. 

3.3 Vedenottamon ympäristö 

Vedenottamon laitesuojan ympärys pengerretään suunnitelmien mukaisesti. Käytettävät 

materiaalit on myös esitetty suunnitelmapiirroksissa. Pengertäyttö tiivistetään 90 % 

tiiveysasteeseen ennen rakennekerrosten rakentamista.  

Vedenottamo sijaitsee Misin tien läheisyydessä. Misin tieltä rakennetaan 5 metriä leveä 

huoltotie vedenottamolle. Tien tasaus noudattaa nykyistä maanpintaa. Pintamaat sekä 

kasvillisuus raivataan, alusrakenne tasataan ja päälle ajetaan vähintään 150 mm 

paksuudelta 0…32 mm mursketta. 



 

 

     Liite 5 (5/7) 

Vedenottamolta rakennetaan syöttövesijohto olemassa olevaan Misin 

vesijohtoverkostoon Ø110 mm PEH PN-10 putkesta. Syöttövesijohdon pituus on noin 

70 metriä, mikä sisältää 15 metrin tienalituksen. Putkikaivannot toteutetaan 

mahdollisuuksien mukaan joko luiskattuina tai tuettuina RIL:in julkaisun ”RIL 263-

2014 Kaivanto-ohje” mukaisesti. Tienalitus suoritetaan poraamalla teräksinen 

suojaputki tien ali. Olemassa olevan vesijohtoverkoston sijainti ja korkotaso tulee 

varmistaa ennen porauksen suorittamista.  

Pohjavedenpinnan tarkkailu suoritetaan vedenottamolta sekä tarkkailupisteestä PU 

1214. Pisteen sijainti ilmenee asemapiirroksesta.  

Vedenottamon ympärille rakennetaan vähintään 2,5 metriä korkea suoja-aita julkaisun 

KT 02 kohdan 27380 mukaisesti. Suoja-aidan portin tulee olla 2-osainen, lukittava ja 

leveydeltään vähintään 3,5 metriä. Talvikäynnin helpottamiseksi portin alareuna on 0,5 

metriä maanpinnasta.  

4. Laitteisto 

4.1 Pumput 

Pohjavedenottamoon hankitaan ja asennetaan 2 kappaletta Grundfosin SP 14-8 

uppopumppua. Pumppujen tuotto on 14 m3/h ja teho 2,2 kW. Nimellisnostokorkeus on 

34 metriä. 

Pumppuihin hankitaan ja asennetaan suunnitelmissa esitetyt tai niiden kaltaiset suoja- 

sekä ohjauslaitteet ja ne saatetaan kaukovalvonnan piiriin.  

4.2 Pumppujen ohjaus 

Pumppujen tuottoa ja syöttöpainetta ohjataan taajuusmuuntajilla, joiden toimintaa 

säädellään virtaamamittarin avulla. Ohjauksen suunnittelu ja toteutus on vesilaitoksen 

vastuulla.  

 



 

 

     Liite 5 (6/7) 

5. Mittarit 

Vesimäärän mittaukseen vedenottamoille hankitaan magneettinen virtaamamittari 

DN50. Virtaamamittarin tulee olla ominaisuuksiltaan Misin vedenottamoon soveltuva ja 

lähettimen integroitu mittalaitteeseen taajuusmuuntajien automaattisen säädön vuoksi.  

Putkistoon asennetaan piirustuksien mukaisesti painemittari, jonka toiminta-alue tulee 

olla 0-10 bar. 

6. Putkisto ja venttiilit 

6.1 Ruostumaton teräsputkisto 

Laippaputkien laipat tehdään ja porataan DIN 2532 normien mukaisesti. Laippojen 

tiivistykseen käytetään kudosvahvistettua 3 mm tiivistekumia. Putkisto tuetaan sekä 

ankkuroidaan tärinän ja murtumisen estämiseksi.  

6.2 Venttiilit 

Pumppaamon putkistoon asennetaan sulku- ja yksisuuntausventtiilit suunnitelmissa 

esitetyllä tavalla. Venttiilien materiaalien tulee olla laadultaan juomavedelle soveltuvia. 

Takaiskuventtiilien mansettien materiaali voi olla kuminen pienemmän virtausvastuksen 

takia. Sulkuventtiileiksi hankitaan ominaisuuksiltaan soveltuvia läppäventtiilejä. 

Sulkuventtiilit on varustettava vaihteistolla varustetulla käsikäyttölaitteilla, joissa on 

asennon osoitin. Käsikäyttöisten venttiilien tulee sulkeutua myötäpäivään kierrettäessä.  

Varoventtiilin tulee olla LVI-37 6140 mukainen R1”, jonka avautumispaine on 6 bar. 

Putkistoon hankitaan ja asennetaan piirustuksissa osoitetulla tavalla näytteenottohana, 

jonka yhteyteen asennetaan palloventtiili DN 15/R½” ja R½” letkuliitin. Pumpun 

nousuputkien päälle hankitaan ja asennetaan automaattiset kaksitoimiset 

ilmanpoistoventtiilit PN10 paineluokasta. 
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7. Lämmityslaitteet  

 Laitetilan lämmityslaitteet asennetaan sähkötyöselityksen mukaan. Vesilaitos sopii 

laitteiden hankinnasta ja asentamisesta. 

8. Muut varusteet 

Laitesuoja varustetaan kahdella tuuletusputkella, DN100, joko ruostumattomasta 

teräksestä tai PEH putkesta. Tuuletusputkien alaosaan asennetaan lautasventtiilit. 

Toinen putkista lämpöeristetään ja ulotetaan lähelle laitetilan lattiarajaa. Putkien 

sääsuojat DN250 rakennetaan irrotettaviksi ja niihin asennetaan kosteudenkestävä, 

synteettinen suodatinmateriaali luokkaa EU3. Suodatinmateriaalin paksuus tulee olla 10 

mm ja suodattimen suojan tiheäsilmäistä rst- verkkoa.  

Laitetilan kannen huoltoluukun tulee olla kooltaan 800 x 800 mm ja lukittava. Kannen 

on oltava umpinainen, vesitiivis ja lämpöeristetty, sekä lukittavissa yläasentoon. Kannen 

on kestettävä henkilökuorma.  

Laitetilan kulkutikkaiden tulee olla mitoiltaan suunnitelmapiirroksissa esitettyjen 

kaltaiset, ja niissä tulee olla aloituskaide. Tikkaiden materiaalina käytetään joko 

kuumasinkittyä terästä tai alumiinia, tuenta vähintään kolmesta kohtaa. Siiviläputkien 

päälle tulee rakentaa suoja, joka estää epäpuhtauksien kulkeutumisen kaivoihin.  

9. Koekäyttö ja ohjeet 

Vesihuoltolaitos sopii rakentavan tahon kanssa koekäytön vastuunjaosta, sekä huolehtii, 

että käytöstä vastaava henkilöstö saa rakentavalta taholta opastuksen laitteiden 

rakenteeseen, hoitoon ja toimintaan.  

Rakentavan tahon on luovutettava ennen lopputarkastusta vesilaitokselle suomenkieliset 

rakenne- ja asennuspiirustukset sekä hoito-ohjeet. 

 


