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Abstract 

The Negative balance of renovation of water and sewer networks has increased significantly in Finland. Increasing 

these renovations to a sufficient level from their current status would cause a pressure to increase the water supply 

fees. That is the reason to focus renovation action to right place. 

 

Oulu Waterworks (Oulun Vesi) has commissioned and carried out internally several sanitary sewer inflow and infil-

tration studies on its operating area in recent years. The purpose of this study was to examine how these sanitary 

sewer inflow and infiltration studies can be utilized and progressed to a renovation program. The aim was to create a 

regional renovation program to different parts of sanitary sewer networks in Oulu. Selected area of the sanitary sewer 

network was divided into regions and the renovation order of regions were evaluated by using Multi-Criteria Decision 

Methods. 

 

Input data for this multi-criteria analysis were: i) a sanitary sewer inflow and infiltration study by water quality and 

quantity, ii) pumping data from pumping stations connected to remote monitoring, iii) results of smoke tests, iv) age 

of pipes and v) amount of sewer blockages received from network information system. These five inputs were used 

as the criteria to evaluate renovation order. Since the input data were in different units of measurement, the first task 

was to normalize the data to the common scale interval of 0-1. The weighing factors for the criteria were formed by 

using the Analytical Hierarchy Process (AHP). In AHP the first step was to form the problem structure. In the second 

step, the weighting factors for the criteria were obtained using a pairwise comparison method. Third, the consistency 

of the pairwise comparisons was evaluated. The renovation order of the regions was calculated by using the Simple 

Additive Weighting method (SAW). In the SAW method, the normalized value of the criterion is multiplied by the 

weighting factor of the criterion and the result of the regions criteria is summed. The result was a weighed reference 

value for the regions, which indicated the importance of the area for renovation in relation to the other regions based 

on the above-mentioned criteria. 

 

The methods were tested first on a smaller part of the network, which comprised a total of 14 areas with about 3 to 5 

kilometers of sewage sewer in each. Then the rest of the sewage network of the research area was divided into similar 

sized regions and the method was repeated in a larger scale. The entire research area contained some 250 km of 

sewage sewer and in total 93 areas were evaluated from the entire research area. GIS-based work produced a map as 

the outcome and a renovation program can be planned forward by using this spatial result. 

 

From the different criteria used in the analysis, inflow/infiltration study, age of pipe and blockages were found to be 

the most valuable criteria in a pairwise comparisons. Precipitation reaction criterion, which was obtained by compar-

ing the pumping data with the rainfall and the erroneous storm water sleeve joint -criterion, which were the results 

of the smoke tests, were found to be the least valuable of the five criteria. Pumping data had some quality problems 

which lowered this criteria. The Multi-Criteria Decision Making methods were well suited for defining the weighting 

factors for the criteria and for the final comparison of the renovation order for the sewage network. When determining 

the renovation program, the status of the water supply network should also be considered, so the Multi-Criteria As-

sessment should be made for water supply network. The criteria should be determined with care but useful criteria 

could be the age of a water pipe and the failure rate of a water supply network (the frequency of leakages or breakages 

in proportion to the pipe length). 
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1 JOHDANTO 

Jätevesiviemäriverkoston vuotovedet aiheuttavat suuria ongelmia vesihuoltolaitoksilla. 

Vuotovedet aiheuttavat suuria virtaamavaihteluita jätevesiviemäriverkostossa, vaikuttaen 

jäteveden puhdistusprosessissa jätevedenpuhdistamolla, jätevedenpuhdistamon kapasi-

teetin riittävyyteen ja viemäriverkoston kapasiteetin riittävyyteen. Lisäksi vuotovedet li-

säävät energiakustannuksia pumppausmäärien lisääntyessä. Vuotovesien osuus kokonais-

jätevesimäärästä on Oulussa noin 40 % (Kehittämissuunnitelma 2015, s.22). Oulun Vesi 

onkin asettanut tavoitteeksi, että vuotovesien osuus on 25 % kokonaisjätevesimäärästä 

vuoteen 2025 mennessä (Pohjoisaho 2015, s. 41).  

Oulun Vesi on 2010-luvulla ryhtynyt systemaattisesti kiinnittämään huomiota verkos-

tonsa kuntoon ja teettänyt selvityksiä, jotta saneerauksiin käytettävissä olevat rahat osat-

taisiin kohdistaa mahdollisimman tehokkaasti. Saneerausten kohdistaminen oikein ris-

keiltään ja vaikutuksiltaan merkittävimpiin kohteisiin on tärkeää, mutta myös haastavaa. 

Riskit riippuvat siitä, miltä näkökannalta riskejä tarkastellaan. Oulun Vesi on edennyt 

teettämissään tutkimuksissa siten, että ensiksi on selvitetty vesihuoltoverkostossa oleva 

saneerausvelan määrä putken tekniseen käyttöikään pohjautuen. Tämän jälkeen on tut-

kittu jätevesiviemäriverkoston vuotovesimääriä virtaamien, sadannan ja lumensulannan 

mukaan sekä selvitetty vuotovesistä aiheutuvia kustannuksia. Tämän lisäksi Oulun Vesi 

on teettänyt Vuove-insinööreillä vuotovesitutkimuksen koko kanta-Oulun alueelta sekä 

tehnyt omana työnään vuotovesitutkimuksia savukokein. 

Tämän työn tavoitteena oli selvittää, kuinka tehtyjä vuotovesitutkimuksia ja -selvityksiä 

sekä verkkotieto- ja kaukovalvontajärjestelmän tietoja voidaan hyödyntää saneerausoh-

jelman laatimisessa. Lisäksi tavoitteena oli arvioida tehtyjen tutkimusten hyödynnettä-

vyyttä ja luotettavuutta sekä sitä, saadaanko tutkimuksilla riittävä tieto saneerauspäätök-

senteon pohjaksi. Työssä käytettiin monikriteerisiä päätöksentekotyökaluja sekä GIS-

ohjelmistoa saneerauskohteiden vertailuun ja havainnollistamiseen karttamuotoisina esi-

tyksinä. Monikriteerisinä päätöksenteon työkaluina työssä käytettiin analyyttistä hierar-

kiaprosessia (AHP) ja Simple Additive Weighting -menetelmää (SAW). GIS-

ohjelmistona käytettiin vapaata avoimeen lähdekoodiin perustuvaa Quantum GIS (QGIS) 

paikkatieto-ohjelmaa. QGIS mahdollisti tiedon selaamisen, muokkaamisen ja analysoin-

nin sekä havainnollistavien karttaesitysten luonnin.   
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Tutkimuksen alkuosassa käsitellään vesihuollon ja varsinkin vesihuoltoverkostojen ny-

kytilaa Suomessa olemassa olevan kirjallisuuden ja tehtyjen tutkimusten perusteella. Li-

säksi käydään läpi saneeraukseen vaikuttavia tekijöitä ja nykyisiä käytäntöjä saneeraus-

kohteiden valinnassa.   

Kolmannessa kappaleessa esitellään työssä käytetyt monikriteeristen ongelmien päätök-

sentekotyökalut ja niiden aiempaa käyttöä vesihuollon saneerauspäätöksissä. Neljännessä 

kappaleessa käydään läpi tutkimusmenetelmää, muodostetaan päätöksenteon ongelman 

hierarkiakaavio sekä määritellään käytetyt kriteerit. Tämän jälkeen käydään läpi tutki-

muksessa käytettyä aineistoa sekä niiden käsittelyä kriteereittäin. Tutkimus toteutettiin 

kahdessa osassa. Aluksi tutkimus kohdistui pienempään osaan tutkimusaluetta, jolla py-

rittiin arvioimaan tutkimusmenetelmän soveltuvuutta. Tämän jälkeen menetelmä toistet-

tiin koko tutkimusalueelle. Kappaleessa viisi esitellään monikriteerisen arvioinnin tulok-

set molempien vaiheiden osalta. Lopuksi esitellään johtopäätökset ja yhteenveto työstä. 
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2 VESIHUOLLON VERKOSTOJEN SANEERAUS 

2.1 Vesihuoltoverkostojen tila Suomessa 

Suomessa vesijohtojen yhteispituus on noin 107 000 km ja viemäreiden yhteispituus on 

noin 50 000 km (ROTI 2017, s.32). Vesijohtoverkostosta arvioidaan noin 6 %:n olevan 

huonossa tai erittäin huonossa kunnossa. Jätevesiviemäriverkostosta noin 12 %:n arvioi-

daan olevan huonossa tai erittäin huonossa kunnossa (FCG 2008, s 9). Tämä johtuu käy-

tännössä siitä, että vesihuoltoverkostojen rakentaminen oli kiivaimmillaan Suomessa 1960 

- 1980-luvuilla. Näistä 1960- ja 1970 -luvuilla rakennetut verkostot ovat jo saavuttaneet tai 

ovat saavuttamassa lähivuosina teknisen käyttöikänsä, ja verkostot olisivat saneerauksen 

tarpeessa. Suomessa arvioidaan kahden vuoden välein rakennetun omaisuuden tilaa (ROTI-

arviointi). ROTI-raportissa 2017 vesihuollolle on annettu arvosana 7+ (ROTI 2017, s.39).  

2.2 Vesihuoltoverkostojen saneeraus 

Verkoston saneeraustarve aiheutuu rakenteellisten tekijöiden, toiminnallisten tekijöiden 

tai muiden tekijöiden muutoksen seurauksena. Rakenteellisia tekijöitä ovat putkien raaka-

aineiden ja rakenteiden heikkeneminen, tiivisteiden rappeutuminen, painumat sekä siir-

tymät ja korroosio. Toiminnallisia tekijöitä ovat verkon kapasiteetin lasku ja yli- sekä 

alikuormitus. Muut tekijät ovat muutos maankäytössä, muu rakennustoiminta ja olosuh-

teiden muuttuminen johdon yläpuolella (RIL 237-1-2010, s. 90 - 91).  

Taloudelliselta kannalta katsottuna saneeraus on suoritettava teoreettisesti viimeistään, 

kun vuotuiset kunnossapito- ja korjaus- sekä muut välilliset kustannukset lähestyvät uu-

den rakenteen pääomakustannuksia. Riskienhallinnan kannalta ajateltuna tämä teoreetti-

nen tapa ei ole kuitenkaan paras mahdollinen, koska verkostojen toimivuuteen liittyy 

useita rahassa mittaamattomia tai vaikeasti arvioitavia suureita (RIL 237-1-2010, s. 88). 

Tästä syystä saneeraus tulee ajankohtaiseksi aikaisemmin. Vesihuoltoverkostojen sanee-

rausmäärät eivät kuitenkaan ole riittävällä tasolla, vaan vesihuoltolaitoksille on kertynyt 

verkostoihinsa saneerausvelkaa (kuvat 1 ja 2). Saneeraustarpeen ja toteutuneiden sanee-

rausmäärien välillä on useita satoja kilometrejä vuodessa. Verkostojen saneerausmäärien 

pääoma-arvon säilyttämiseksi ja toimintavarmuuden turvaamiseksi tulisi olla vähintään 2 

% verkostopituudesta, kun nyt saneerausmäärät ovat noin 0,5 – 1 % verkostopituudesta 

(FCG 2011, s. 8). 
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Kuva 1. Vesijohtoverkoston toteutuneet saneerausmäärät ja saneeraustarve. (FCG 2008, 

s. 14). 

   

 

Kuva 2. Jätevesiviemäriverkoston toteutuneet saneerausmäärät ja saneeraustarve. (FCG 

2008, s. 16). 
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Oulun Vesi on saneerannut jätevesiviemäriverkostoa 2000 -luvulla keskimäärin 0,55 %/a, 

mikä tarkoittaa noin 3,5 km/a. Vesijohtoverkoston saneerausmäärät ovat olleet hieman 

alle 0,5 %/a, mikä tarkoittaa noin 4,4 km/a. 

2.3 Verkostosaneerauksen tavoitteet 

Verkoston saneerauksissa tavoitteena on hyvän toimintavarmuuden ja palvelutason yllä-

pito ja kustannustehokas riskien minimointi. Terveydensuojelu- ja vesihuoltolaki määrit-

televät toiminta- ja tuotantovaatimuksia vesihuoltolaitoksille. (RIL 237-1-2010, s 86). Ne 

määrittelevät laadulliset tavoitteet, mutta vesihuoltolaitoksilla voi olla monia muita eri 

tavoitteita, ja näitä tavoitteita voidaan tarkastella useammasta näkökulmasta. Pöyry 

(2011) määritteli saneerauksen tavoitteita eri näkökulmista (taulukko 1). Tavoitteiden 

saavuttamista voidaan seurata olemassa olevin mittarein, mutta kaikkien mahdollisten ta-

voitteiden seuraamista ei nykyisellään vielä voida mitata, joten mittareita on kehitettävä 

yhä.  
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Taulukko 1. Vesihuoltoverkostojen saneerauksen tavoitteet eri näkökulmista (Mukaillen 

Polvinen 2015 s. 20 ja Pöyry 2011, s. 8). 

Asiakas ja yhteis-

kuntavastuu 

Omistaja ja ta-

lous 

Resurssit ja henki-

löstö 

Prosessit ja rakenteet 

- Toimintavarmuus: 

veden toimitusvar-

muus, verkoston 

hydraulinen toimi-

vuus, veden laatu-

vaatimusten täytty-

minen (terveydelli-

nen ja esteettinen 

laatu), kiinteistöva-

hinkojen välttäminen  

- Katujen ja yleisten 

alueiden kunnossa 

pysyminen, liikenne-

haittojen välttämi-

nen, ympäristön siis-

teys, ympäristöva-

hinkojen välttämi-

nen, toiminnan eko-

logisen jalanjäljen 

vähentäminen  

- Yrityksille aiheutu-

vien liiketaloudellis-

ten menetysten estä-

minen (tavanomaiset 

& merkittävät vahin-

got)  

- Verkostojen yhteis-

rakentaminen 

- Omaisuuden 

arvon säilyttä-

minen / lisää-

minen  

 -Tuloutuksen 

turvaaminen 

omistajille  

- Imago   

-Yhdyskunta-

rakenteen ke-

hittäminen 

 -Lainsäädän-

nön asettamiin 

vaatimuksiin 

vastaaminen  

- Veden laatu  

- Puhdistetun 

jäteveden laa-

tuvaatimusten 

täyttyminen  

- Asukkaiden 

terveys  

- Kustannusten 

optimointi  

 

- Käyttökustannusten 

vähentäminen, kus-

tannusoptimointi  

- Kunnossapito-re-

surssin (henkilöstö, 

kustannukset) opti-

mointi  

- Varaosavaraston 

optimointi 

- Toimivuuden var-

mistaminen  

- Putkirikkojen vä-

hentäminen  

- Vuotovesien mää-

rän vähentäminen 

- Käyttökustannusten 

vähentäminen, kus-

tannusoptimointi  

- Tukosten vähentä-

minen  

- Sortumien ehkäisy  

- Laatuhäiriöiden eh-

käisy  

- Puhdistamoiden 

ohitusten välttämi-

nen  

- Toimimattomien 

venttiilien korjaami-

nen 

 

2.4 Saneerauksen suunnittelu 

Vesihuoltolain 18 § määrittelee vesihuoltolaitoksen keräämät maksut siten, että pitkällä 

aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uudis- ja korjausinvestoinnit ja kustannuk-

set. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle (Vesihuoltolaki 18 §). 

Pitkän aikavälin investointiohjelmassa vesihuoltolaitos määrittelee ohjelman ajanjaksolla 

vuosittain saneerauksiin käytettävän rahamäärän. Käytettävissä olevan rahamäärän tietä-

minen helpottaa saneerauksen suunnittelua ja mahdollistaa myös vesihuollon maksujen 

kustannusvastaavuuden seuraamisen sekä arvioimisen.  
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Investointiohjelman jälkeen voidaan aloittaa saneeraussuunnittelu. Saneeraussuunnittelu 

voidaan jakaa pitkän ja lyhyen aikavälin saneeraussuunnitteluun. Lyhyen aikavälin ohjel-

massa saneerauskohteet on päätetty 1-3 vuodeksi eteenpäin, ja siihen tehdään tarkennuksia 

vuosittain budjetin ja toimintasuunnitelman yhteydessä. Pitkän aikavälin saneeraussuunnit-

telu, eli yli viiden vuoden aikajanalla tapahtuva saneeraussuunnittelu, varmistaa verkosto-

jen kunnon arvon säilymisen ja mahdollistaa myös maankäytön muutosten huomioimisen. 

Pitkän aikavälin saneeraussuunnittelu on yksi osa, minkä avulla on tavoite toteuttaa vesi-

huoltolaitoksen strategiaa. Sen valmistelu sisältää verkostojen kuntotutkimuksia, vikahis-

torian selvityksen, ikä- ja materiaalitiedot sekä muita selvityksiä, joiden avulla eri kohteita 

voidaan priorisoida ja näin myös aikatauluttaa kohteita (kuva 3).  

 

Kuva 3.  Esimerkki pitkän aikavälin investointiohjelman prosessikaaviosta, jossa ede-

tään strategiasta vuosittaiseen investointiohjelmaan (Ekholm 2015). 

 

FCG:n (2011) tekemästä selvityksestä ”Vesihuoltoverkostojen saneerauksen ja ylläpidon 

uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisohjelma” käy ilmi, että noin 50 % hank-

keen rahoitukseen osallistuneista laitoksista teki pitkän aikavälin saneeraussuunnittelua. 

Lyhyen aikavälin saneerauskohteet olivat 60 %:lla laitoksista tarkasti tiedossa (FCG 

2011, s. 2). Näiden tietojen perusteella vesihuoltolaitoksilla on valtakunnallisesti kehitet-

tävää saneerausten suunnittelussa.  
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2.5 Saneerauskohteiden valinta vesihuoltolaitoksessa 

Lyhyen aikavälin saneerausohjelman saneerauskohteet muodostuvat pääsääntöisesti yh-

dessä kadunpitäjän kanssa, jolloin myös katusaneeraus tehdään yhtäaikaisesti. Näin toi-

mitaan esimerkiksi Oulussa, missä noin 70 % vuosittaisista saneerauksista on tehty yh-

teistyössä kadunpitäjän kanssa (Pietarila 2012, s. 29). 

Tällä hetkellä verkoston ikä ja vikaantuminen ovat merkittävimmät tekijät, joita vesihuol-

tolaitokset painottavat saneerauskohteiden valinnassa (FCG 2011, liite 1 s.6). Lisäksi ny-

kyään myös pyritään yhä enenemässä määrin huomioimaan muiden operaattorien toi-

minta ja tarpeet, kuten esim. energiayhtiöiden saneeraustarpeet. Tällöin kustannukset ovat 

kaikille osapuolille edullisemmat.  
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3 MONIKRITEERISET PÄÄTÖSMENETLMÄT 

Päätösanalyysi (Decision Analysis – DA) on joukko menetelmiä ja lähestymistapoja, joita 

voidaan soveltaa erilaisia arvostuksia, erimitallisia vaikutuksia ja epävarmuutta sisältä-

vien laajojen ja monimutkaisten aiheiden jäsentelyssä. Usein päätösanalyysistä käytetään 

tarkennettua termiä ”monitavoitteinen tai -kriteerinen päätösanalyysi” (Multi-Criteria 

Desicion Analysis – MCDA), mikä korostaa, että ongelmassa on useita tavoitteita tai kri-

teereitä. Päätösanalyysin soveltamisen ei tarvitse liittyä päätöstilanteisiin, vaan sen tar-

koituksena on tukea kaikkea suunnittelua, jonka tavoitteena on yleisesti arvioida vaihto-

ehtoja eri näkökulmista. Tällöin menetelmästä käytetään nimitystä monitavoitearviointi 

(Multi-Criteria Assessment – MCA) (Marttunen ym. 2008, s. 8). 

Monikriteerisiä menetelmiä käytetään, kun käsiteltävä asia on monitahoinen (taulukko 2). 

Monikriteerisessä päätösanalyysiprosessissa ei ole tavoitteena tuottaa yhtä oikeaa ratkaisua, 

vaan ratkaisuja voi olla monia, ja lopullinen vastuu on päätöksentekijöillä. Päätösanalyysipro-

sessin on tarkoitus tukea käsityksen muodostumista, antaa tietoa eri ratkaisujen seurauksista 

ja kertoa, kuinka eri sidosryhmät kokevat vaihtoehtojen seuraukset (Marttunen 2008, s. 9).  

Taulukko 2. Perusteita päätösanalyysin soveltamiselle (Mukaillen Marttunen ym. 2008, 

s. 9). 

Monimutkaisuus Ongelma on niin monitahoinen, että ko-

konaisuus ja päätöstilanne tulee jäsentää. 

Yhteismitattomuus Kaikkia vaikutuksia ei voida suoraan 

muuntaa esim. rahallisiksi hyödyiksi. 

Ei-mitattavat tekijät Kaikkia vaikuttavia tekijöitä ei voida 

suoraan mitata. 

Monitavoitteisuus Etsitään ratkaisua, joka ottaa huomioon 

useiden osapuolten erilaiset tarpeet ja ta-

voitteet. 

Epävarmuus Vaikutuksiin ja kehitysennusteisiin sisäl-

tyy epävarmuuksia, joiden kokonaisvai-

kutuksia on vaikea arvioida. 

Synteesi Tarve ja halu jäsentää systemaattisesti 

suunnittelutilanne sekä eritellä ja yhdistää 

siihen liittyvät näkemykset ja erot. 

Perusteltavuus Tarve tuottaa tietoa, esimerkiksi päätök-

sentekijöiden arvotuksista, millä päätös 

voidaan läpinäkyvästi perustella 
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Monipuolisten mahdollisuuksien ansiosta monikriteerisiä päätösmenetelmiä käytetään jo 

laajalti esimerkiksi ympäristöpäätöksenteon eri osa-alueilla (Karjalainen ym 2014, s. 12). 

Karjalainen ym. (2014) käytti monitavoitearviointia Oulun vedenhankinnan varmistami-

sen turvaamisen vaihtoehtojen vertailussa. Monitavoitearvioinnin tavoite oli löytää talou-

dellisesti, teknisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä ja hyväksyttävä varavesijärjes-

telmä, joka toteuttaa vesihuollon pitkän aikavälin tavoitteita (Karjalainen ym. 2014, s. 

11). Chabuk (2016) käytti kaatopaikan sijoituspaikan valinnassa monikriteeristä päätös-

menetelmää. Chabuk (2016) käytti kriteereinä mm. eri luontaisia ympäristötekijöitä, so-

siaalisia ja kulttuurisia näkökulmia, infrastruktuuria ja alueen saavutettavuutta. Päätök-

senteon työkaluna käytettiin Analyyttistä Hierarkiaprosessia (AHP).  Lisäksi monikritee-

risten menetelmien soveltuvuutta on tutkittu maankäytön näkökulmissa sopivan kaavoi-

tuskumppanin valintaprosessissa. Lahdenperän (2007) tavoitteena oli kehittää prosessia, 

jossa kaavoitusprossiin löydettäisiin sopiva kumppani, joka toteuttaa yhteistyöllä tehtä-

vän kaavoituksen tulokset. Tutkimuksessa kehitettiin päätöksentekomenetelmä, jonka 

eräänä työkaluna toimi AHP.  Perälä (2007) tutki monitavoitteisen päätösanalyysin hyö-

dyntämistä täristävien tieviivojen sijainnin suunnittelussa. Tutkimuksessa päätöksenteon 

työkaluna käytettiin myös AHP-menetelmää ja GIS-ohjelmistoa.  

Päätöksentekoprosessi voidaan jakaa useampaan vaiheeseen. Hyvä päätöksenteko edel-

lyttää selkeästi määritellyn ongelman, joten ensimmäisessä vaiheessa määritetään on-

gelma ja mitä halutaan selvittää sekä tarpeet mitä todella tarvitaan. Seuraavassa asetetaan 

tavoite. Hyvässä päätöksentekoprosessissa tavoite on määritelty selkeästi ja yksinkertai-

sesti. Tavoitteen asettelun jälkeen määritellään vaihtoehdot ja kriteerit, joiden avulla vaih-

toehtoja vertaillaan. Tästä muodostuu hierarkiapuu, jonka tarkoituksena on selkeyttää kä-

siteltävää asiaa (kuva 4). Tämän jälkeen valitaan päätöksentekotyökalu ja suoritetaan 

vaihtoehtojen vertailu valituin kriteerein. (Fülöp 2005, s. 1-3).  
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Kuva 4. Päätöksenteon prosessin hierarkiakaavio (Mukaillen Villanen H, 2013, s. 2). 

 

Kun vaihtoehtoja verrataan kriteerien avulla, ongelmaksi voi muodostua myös kriteerien 

mitattavuus ja mittausten yksiköt. Yksiköt mittaustulosten välillä ovat usein erilaisia. 

Jotta vertailua voidaan helpottaa, on kriteerien arvot normalisoitava jollekin yleiselle 

skaalavälille. Käytettävä skaalaväli voi periaatteessa olla mikä tahansa, mutta yleisimmät 

skaalavälit ovat 0-1 ja 0-100. Skaalavälille 0-1 normalisointi tapahtuu kaavan 1 mukaan 

(Mysiak J, 2010. s. 8):  

 𝑥𝑖,0𝑡𝑜1 =
𝑥𝑖− 𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑚𝑎𝑥− 𝑥𝑚𝑖𝑛
  (1) 

Missä xi on kriteerin arvo 

xmin on kriteerin datan minimiarvo 

xmax on kriteerin datan maksiarvo 

 xi,0to1 on kriteerin normalisoitu arvo välillä 0 – 1 

3.1 Analyyttinen hierarkiaprosessi 

Analyyttinen hierarkiaprosessi (AHP) on eräs monikriteerinen päätöksentekotyökalu, 

jonka Thomas Saaty kehitti 1970-luvulla. AHP:ssa päätöksenteko-ongelma jaetaan pie-

nemmiksi palasiksi, ja ne palaset johdetaan paremmuusjärjestykseen vertailemalla niitä 

pareittain.   

Päätösvaihtoehdot

Kriteerit

Päämäärä Päämäärä/tavoite

Kriteeri 1, C1

Vaihtoehto 1, A1

Kriteeri 2, C2

Vaihtoehto 2, A2

Kriteeri 3, C3

Vaihtoehto 3, A3
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Ensimmäisessä vaiheessa muodostetaan hierarkiakaavio (kuva 4), jossa määritellään ta-

voite, kriteerit ja vaihtoehdot. Toisessa vaiheessa suoritetaan kriteeritason pareittain ver-

tailu. Parivertailu suoritetaan matriisina Saatyn arviointiasteikon mukaan (taulukko 3). 

Parivertailun avulla arvioidaan eri kriteerien vaikuttavuutta/merkittävyyttä tutkittavassa 

asiassa ja arvotetaan kriteerit toisiinsa nähden. Parivertailulla saadaan kriteerille ominais-

vektori eli painokerroin. Parivertailutaulukko (taulukko 4) muodostaa n * n kokoisen mat-

riisin, jossa n on kriteerien määrä ja kriteereitä verrataan pareittain asteikolla 1-9. Pari-

vertailussa pyritään käyttämään suhteellisuuden tärkeyden arvoja 1, 3, 5 ,7 ja 9. Näitä 

käytettäessä kriteerille saadaan muodostettua painotuseroja. Arvot 2, 4, 6 ja 8 kompro-

missiarvioita, kun eroavaisuudet arvioissa ovat pieniä (Saaty 1980, s. 54). Parivertailun 

jälkeen kriteerien alkiot normalisoidaan ja arvot summataan yhteen ja jaetaan kriteerien 

määrällä. Näin saadaan tulokseksi kriteerin ominaisvektori eli kriteerin painokerroin (tau-

lukko 5). 

Taulukko 3. Pareittain vertailun arviointiasteikko (Mukaillen Perälä 2007 ja Saaty 1980 

s. 54). 

Suhteellinen 

tärkeys 

Määritelmä Selitys 

1 Yhtäläinen merkitys Vertailtavat kriteerit ovat yhtä tärkeitä 

3 Kohtalainen tärkeys Kokemus ja arvio suosivat hieman toista kri-

teeriä 

5 Voimakas tärkeys Kokemus ja arvio suosivat selvästi toista kri-

teeriä 

7 Osoitettu tärkeys Toista vaihtoehtoa suositaan voimakkaasti. 

Dominanssi on myös osoitettu käytännössä. 

9 Äärimmäinen tär-

keys 

Informaatio on mahdollisimman selvästi 

toista vaihtoehtoa suosivaa. 

 

Taulukko 4. Esimerkki kriteerien C1, C2 ja C3 parivertailusta arviointiasteikolla 1 - 9 

 C1 C2 C3 

C1 1 3 5 

C2 1/3 1 3 

C3 1/5 1/3 1 

Summa 1,53 4,33 9 
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Taulukko 5. Kriteerien C1, C2 ja C3 parivertailun alkioiden normalisoidut arvot sekä 

ominaisvektorit (painokertoimet).  

 C1 C2 C3 Ominaisvektori, painokerroin 

C1 0,652 0,692 0,556 (0,652+0,692+0,556) /3 = 0,633 

C2 0,217 0,231 0,333 (0,217+0,231+0,333) /3 = 0,260 

C3 0,131 0,077 0,111 (0,131+0,077+0,111) /3 = 0,106 

Summa 1 1 1 1 

 

Kolmannessa vaiheessa lasketaan johdonmukaisuussuhde (consistiny ratio, C.R.), jonka 

avulla analysoidaan parivertailun johdonmukaisuutta. Johdonmukaisuus on täydellinen 

parivertailussa, kun esimerkiksi kriteeri C1 on kolme kertaa tärkeämpi kuin kriteeri C2 ja 

kriteeri C2 on kolme kertaa kriteeriä C3 tärkeämpi niin kriteerin C1 olisi tällöin kuusi 

kertaa tärkeämpi kuin kriteeri C3.  C.R.-luvun tulee olla alle 0,1 jolloin vertailu on riittä-

vän johdonmukainen. Jos C.R. on suurempi kuin 0,1 on pareittain vertailua korjattava. 

(Saaty, 1980, s. 21). C.R. -luku lasketaan kaavalla: 

 𝐶. 𝑅. =  
𝐶.𝐼.

𝑅.𝐼.
  (2) 

missä C.R. on johdonmukaisuussuhde  

 C.I. on johdonmukaisuusindeksi (Consistency index) 

 R.I. on satunnaisindeksi  

Satunnaisindeksi saadaan taulukosta 6 ja johdonmukaisuus indeksi saadaan laskettua yh-

tälöllä 3: 

 𝐶. 𝐼. =  
(𝜆𝑚𝑎𝑥−𝑛)

(𝑛−1)
        (3) 

missä 𝜆max on matriisin maksimin ominaisarvo 

 n on kriteerien lukumäärä 

Matriisin maksimin ominaisarvo (λmax) on pareittain vertailun sarakkeiden summa 

kerrottuna kriteerin ominaisvektorilla, mikä on normalisoitujen painokertoimien 

summa, jaettuna kriteerien määrällä n.  
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Taulukko 6. R.I. luvun valintataulukko (Saaty 1980, s. 21) 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

R.I 0,00 0,00 0.58 0,90 1.12 1,24 1,32 1.41 1,45 1,49 1,51 1,48 

 

AHP on päätöksentekotyökalu, jolla voidaan määrittää vaihtoehtojen hyvyysjärjestys ko-

konaisuudessaan, tai vain määrittää valintakriteerien painokertoimet. Jälkimmäistä tapaa 

käytetään tilanteissa, joissa kriteerit muodostuvat esimerkiksi mitatuista asioista, ja ne 

ovat paikkaan sidottuja. Tällöin lopulliseen vaihtoehtojen hyvyysjärjestyksen määrittä-

miseen käytetään vielä toista monikriteerienarviointityökalua. 

3.2 Vaihtoehtojen vertailu 

Jos AHP-menetelmää ei käytetä lopulliseen vaihtoehtojen hyvyysjärjestyksen määritte-

lyyn, tai kriteerien painokertoimet on määritetty toisella menetelmällä, on lopullinen 

vaihtoehtojen vertailu tehtävä käyttäen toista menetelmää. Yleisin toinen menetelmä on 

Simple Additive Weighting -menetelmä (SAW), jossa kriteerin normalisoitu arvo kerro-

taan kriteerin painokertoimella ja kriteerien painotetut tulokset summataan vaihtoehdoit-

tain (yhtälö 4). Näin tulokseksi saadaan vertailuluku, jonka pohjalta päätös voidaan tehdä. 

Menetelmä tunnetaan myös nimellä painotettu lineaarinen vertailu.  

𝐴𝑖 = ∑ 𝑤𝑗 × 𝑥𝑖,0𝑡𝑜1
𝑛
𝑗=1    (4) 

missä Ai on vaihtoehto i 

 wj on kriteerin j painokerroin 

 xi,0to1 on kriteerin i normalisoitu arvo 

3.3 AHP:n käyttö vesihuollon saneerauspäätöksissä 

AHP-työkalua on käytetty monissa eri päätöksentekotilanteissa. Vesihuollossa AHP-

menetelmän käyttöä on tutkinut muun muassa Seonghyo ym. (2008). Heillä oli tavoit-

teena kehittää päätöksentekoa tukeva systeemi, joka tukee taloudellista ja tehokasta vie-

märin saneerausta. Tutkimuksessa saneerausalueiden järjestys määräytyi niin saneeraus-

kustannuksista, kuin viiteen eri kriteeriin pohjautuvasta arviosta. Kriteereille tutkimuk-

sessa määritettiin painokertoimet AHP:n avulla. Tutkimuksessa käytetyt kriteerit olivat 
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jäteveden kuormitus (kg BOD/d), vuotovesi, vikatiheys, kapasiteetilta vajaiden putkien 

osuus, putkipituus asukasta kohden ja alhaisen virtauksen putkien osuus. (Seonghyo 

2008, s. 4) 

Myös Kessili ym. (2016). käyttivät tutkimuksessaan AHP-menetelmää saneerauskohtei-

den priorisoinnissa käytettyjen kriteerien painokertoimien määrittämiseen. Tutkimuk-

sessa arvioitiin 47 hankkeen saneerausjärjestystä 12 kriteerin avulla. Tutkimuksessa käy-

tetyt kriteerit perustuivat viemärin rakenteelliseen kuntoon, hydraulisiin ominaisuuksiin, 

ympäristövaikutuksiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin ja fyysisiin ominaisuuk-

siin, kuten materiaaliin sekä halkaisijaan. Lopullinen vertailu alueiden välillä tehtiin 

PROMETHEE II -päätöksentekotyökalua käyttäen. Tutkimuksessa todettiin, että molem-

mat työkalut olivat käyttökelpoisia, mutta kriteerien määrää tulee niissä rajoittaa, niin että 

kriteerien määrä on alle 15. Lisäksi kriteerien tulee olla helposti ymmärrettäviä.     
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4 TUTKIMUSKOHDE JA PÄÄTÖSKRITEERIT 

Tutkimusongelmana oli, kuinka hyödynnetään erilaisia tehtyjä vuotovesiselvityksiä ja -

tutkimuksia sekä verkkotietojärjestelmään kerättyjä tietoja saneerauspäätöksiä tehtäessä.  

Vuotovedet aiheuttavat Oulun jätevesiviemäriverkostossa huomattavia ongelmia, joten 

tavoitteena oli laatia vuotovesien vähentämiseen tähtäävän saneerausohjelman tueksi alu-

eellinen jaottelu saneerausjärjestyksestä tietyin määritellyin kriteerein.  

Alueiden tärkeysjärjestystä arvioitiin viidellä eri kriteerillä. Nämä viisi kriteeriä olivat 

viemäriputken ikä, vuotovesi, sadereagointi, tukokset ja virheelliset hulevesiliitokset. 

Nämä viisi asiaa muodostuivat kriteereiksi, koska näihin liittyen oli teetetty tutkimuksia 

ja selvityksiä, ja näistä asioista oli kattavasti tietoa verkkotieto- sekä kaukovalvontajär-

jestelmässä.  Kuvassa 5 on esitetty ongelmanrakenne, tavoite ja kriteerit.  

 

Kuva 5. Päätöksenteko-ongelman hierarkiakaavio. 

4.1 Tutkimusalue 

Tutkimusalueena oli Kanta-Oulun pohjoispuolen jätevesiviemäriverkosto pois lukien 

Tuiran ja Laanilan kaupunginosien jätevesiviemäriverkosto sekä osa Hintan ja Toppilan 

kaupunginosien jätevesiviemäriverkostoa (kuva 6). Tutkimusalue ei pidä sisällään myös-

kään Hiukkavaaran uusimpia asuinalueita, kuten Kivikkokangasta. Nämä rajattiin ulko-

puolelle, koska aluetta on aloitettu rakentamaan 2010-luvulla, ja alue on yhä rakenteilla. 

Työ suoritettiin kahdessa vaiheessa, koska osa tiedoista ei ollut saatavilla työn alkaessa. 
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Kuva 6. Tutkimusalueen aluerajaus ja Pateniemi ja Herukka -alue, jolla tutkimusmene-

telmä tehtiin ensin koko tutkimusalueen tietojen puutteen vuoksi. 

 

Oulun Vedellä on jätevesiviemäriä koko toiminta-alueellaan noin 1228 km (Kehittämis-

suunnitelma 2015, s. 10). Tutkimusalueen jäteveden viettoviemärin kokonaismäärä on 

noin 250 km. Viettoviemärin osuus koko Oulun Veden jätevesiviemäriverkoston mää-

rästä on noin 20 %. Tutkimusalueen jäteveden viettoviemärin pituudet vaihtelevat asen-

nusvuosittain ja materiaaleiltaan (kuva 7). Kuvasta 7 nähdään, että alueella on rakennettu 

voimakkaasti 1970-luvun aikana. Myös 2000-luvulla Oulussa on rakennuttu paljon uusia 

asuinalueita. Kanta-Oulun pohjoispuolelle on rakentunut muun muassa Ritaharjun alue, 

joten tämän seurauksena verkosto-osuus pitää sisällään huomattavan määrän 2000-lu-

vulla rakennettua jätevesiviemäriä. Alueen viettoviemärin pituuden mukaan painotettu 

keski-ikä on noin 27 vuotta. Keski-ikä ei ole absoluuttinen tieto, koska vanhojen 1950- ja 

1960 -lukujen putkien asennusvuosista ei ole täyttä varmuutta (Kilpeläinen 2016). 70-

luvulla asennettujen viemäreiden osuus alueen kokonaismäärästä on noin 27 % (kuva 8), 

Yli 30 vuotta vanhojen viemäreiden osuus alueen kokonaismäärästä on noin 49 %. Jäte-
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vesiviemäreistä suurin osa on muovisia (PVC tai M). Muovin osuus alueen kokonaismää-

rästä on yli 70 %. Betoniviemäriä alueella on noin 78 km, mikä on noin 25 % kokonais-

määrästä. 

 

Kuva 7. Tutkimusalueen jätevesiviemärit asennusvuosittain ja materiaaleittain. 

 

Kuva 8. Tutkimusalueen jätevesiviemäriverkoston osuudet vuosikymmenittäin. 

 

Työn ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin Pateniemen ja Herukan alueeseen (kuva 6), 

jonka jälkeen käytetty menetelmä toistettiin koko tutkimusalueella. Työn alussa Patenie-

men ja Herukan jätevesiviemäriverkosto jaettiin silmämääräisesti saneerausalueisiin, 

jotka toimisivat kokonaisuutena aluesaneerauksessa (kuva 9). Alueiden verkostopituus 

vaihteli noin kolmesta kilometristä viiteen kilometriin. Tämän kokoisten alueiden sanee-

rausten kesto olisi noin kolme vuotta, kun saneeraus tehdään vaiheittain ja saneerauksia 
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tehdään koko Oulun alueella useammassa paikassa samanaikaisesti. Pateniemen ja Heru-

kan alueelle muodostui 14 aluetta.  

 

Kuva 9. Pateniemen ja Herukan alue, joka on jaettu saneerausalueisiin. 

4.2 Viemäriputken ikä 

Oulun Veden verkkotietojärjestelmässä on viemäriputkelle määritelty rakennusvuosi. Ra-

kennusvuosi on määritelty lähes kaikille putkille. Rakennusvuosi ei kuitenkaan ole abso-

luuttinen tieto, kuten on aiemmin mainittu, koska vanhat tiedot on jälkikäteen kirjattu ja 

kaikista ei ole tarkkaa tietoa, vaan rakennusvuosi on arvioitu alueen rakentumisen mu-

kaan.  

4.2.1 Iän vaikutus viemäriputken kuntoon  

Viemäriputken iällä ei ole havaittu yksiselitteistä vaikutusta viemäriputken kuntoon, 

koska kuntoon vaikuttaa myös moni muu asia, kuten maaperä, jäteveden laatu, putken 
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pituuskaltevuus ja asennustapa. Tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että ikääntyneissä 

viemäreissä esiintyy vikoja selvästi enemmän. Mm. Chughtai ja Zayed (2007) sekä Ge-

dam ym. (2016) ovat tutkimuksissaan havainneet, että putken ikä on merkittävä tekijä 

ennustettaessa putken kuntoa. 

Viemäriputkille on kuitenkin määritelty tekninen käyttöikä, jonka täytyttyä viemäri olisi 

saneerauksen tai uusimisen tarpeessa. Nykyisille putkille valmistajat lupaavat 100 vuo-

den käyttöiän, mutta suunnittelussa yleisesti käyttöikänä on 50 vuotta. Oulun Vesi teetti 

vuonna 2011 vesihuoltoverkostonsa saneerausvelan arvioinnin. Työssä saneerausvelan 

määrä laskettiin teknisen käyttöiän ylittäneiden putkien mukaan. Työssä teknisenä käyt-

töikänä käytettiin viemäreiden osalta 50 vuotta (Pietarila 2012, s.39). 

4.2.2 Aineiston käsittely 

Jätevesiviemärit ladattiin verkkotietojärjestelmästä shapefile-vektoritiedostona. Näin vie-

märeiden verkkotietojärjestelmässä olleet attribuuttitiedot tulivat tiedoston mukana. GIS-

ohjelmistossa voi vektoritason esitystapaa havainnollistaa attribuuttitiedon mukaan, mikä 

mahdollistaa monenlaisien esitystapojen luonnin, ja näin hyvän lähtökohdan silmämää-

räiselle tarkastelulle. Kurttila (2015) käytti vastaavaa menetelmää tutkimuksessaan. Pa-

teniemi ja Herukka -alueen vanhimmat jätevesiviemärit on rakennettu 1960-luvulla (kuva 

10). Suurimmaksi osaksi viemärit on rakennettu 1970-luvulla. Määritetyille saneeraus-

alueille laskettiin alueiden sisältämän viemäreiden pituuden suhteen painotettu keski-ikä 

GIS-ohjelmistoa käyttäen, jota käytettiin alueen ”Viemäriputken ikä”-arvona. 
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Kuva 10. Pateniemen ja Herukan alueen jätevesiviemäriverkosto esitettynä värein asen-

nusvuosikymmenen mukaan. 

 

4.3 Vuotovesitutkimus 

Oulun Vesi on tilannut Vuove-insinööreiltä vuotovesitutkimuksen kanta-Oulun jäteve-

siviemäriverkostosta. Vuotovesitutkimukset jakautuivat neljään tutkimusalueeseen. 

Tässä työssä käytettiin lähtötietoina kahden alueen vuotovesitutkimusten tuloksia koko-

naisuudessaan ja osaa kolmannen alueen tiedoista.  

Vuove-menetelmässä mitataan veden laatua ja virtaamaa kaikista mittauspisteenä olevaan 

kaivoon tulevista putkista. Menetelmä mittaa vuotoveden suhteellista osuutta mitatusta 

jätevedestä, jolloin saadaan selville vuoto- ja jäteveden määrä. Vuove-insinöörien käyt-

tämä Vuove-menetelmä on patentoitu. Vuove-insinöörit toimittavat tutkimuksistaan ra-

portin, mikä koostuu tekstiosasta, karttakuvasta ja valokuvista. Karttakuvaan (kuva 11) 

on merkitty kaikki merkittävä tieto (mittauspisteet ja mittaustulokset) tutkimuksesta 
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(Vuove-insinöörit Oy 2016). Karttakuva on toimitettu sekä pdf- kuin myös dwg-formaa-

tissa.     

 

Kuva 11. Ote vuotovesitutkimusten raportin kartasta. Vuotavat linjat on rajattu sekä ras-

teroitu punaisella. Linjoilta, jotka on merkitty vihreällä tai joita ei ole rasteroitu, ei tule 

merkittävää vuotoa. 

4.3.1 Vuotovesitutkimustulosten käsittely 

Vuotovesitutkimusten tulokset olivat esitettyinä alueittain vuotovesimääränä l/s ja päivä-

kohtaisena vuotovesimääränä m3/d. Koska merkityt alueet olivat erikokoisia verkostopi-

tuuden osalta, muutettiin tässä työssä vuotovesimäärä suhteelliseksi verkostopituuteen 

nähden, jolloin alueelle saatiin vuotavuusluku, jonka yksikkö oli l/s*johtokm. Tämä teh-

tiin GIS-ohjelmalla, jonne vietiin tutkimuksen aluerajaukset ja yhdistettiin ne mittaustu-

loksiin. Aluerajausten sisältämä verkostopituus yhdistettiin alueisiin, ja laskettiin alueelle 

vuotavuusluku l/s*johtokm (kuva 12). Tämän jälkeen vuotavuusluku yhdistettiin verkos-

ton putkitietoihin vektoritasojen ominaisuustietojen yhdistämistyökalulla. Saneerausalu-

eille vuotavuusluku määritettiin putkipituuden mukaan painotettuna keskiarvona alueen 

putkien vuotavuusluvusta. 
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Kuva 12. Pateniemi ja Herukka -alueen vuotovesimääritykset. 

   

4.4 Tukokset 

Tukokset aiheutuvat putken sortumisista ja painumista. Lisäksi tukoksia aiheuttavat puun 

juuret, viemäriin kuulumattomat esineet, kertynyt hiekka, putken huono pituuskaltevuus 

sekä putken liian suuri halkaisija, jolloin putki ei ole itsepuhdistuva. Huono pituuskalte-

vuus johtuu rakennus- tai suunnitteluvirheestä. Liian suuri putken halkaisija johtuu suun-

nitteluvirheestä, tai alueen vedenkäyttö on muuttunut merkittävästi vuosien kuluessa. Täl-

löin halkaisija on liian suuri nykyiselle vesimäärälle ja se ei riitä putken itsepuhdistuvuu-

teen. Esimerkiksi Oulussa on alueita, joissa alueen asukkaiden ikärakenne ja asukasmäärä 

lapsiperheiden vähentymisen myötä on muuttunut ja vedenkäyttö sitä myöten vähentynyt. 

Näillä alueilla joudutaan ennakoivaa huoltoa tekemään enemmän tukosten välttämiseksi 

(Kuukasjärvi 2016). Tukosten esiintymisen syynä on myös viemäreiden liian matalat 

asennussyvyydet ja putkien sekä kaivojen heikko perustaminen. Tällöin routa on nostanut 

putkia ja kaivoja, jonka jälkeen alueella esiintyy tukoksia (Kuukasjärvi 2016). 
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Tukosten määrää seurataan vesihuoltolaitoksilla tarkasti, koska se kertoo verkoston vi-

kaantumisesta. Vesihuoltolaitosten väliseen vertailuun kehitetyssä VVY:n tunnuslukujär-

jestelmässä eräs tunnusluku on tukosten suhteellinen määrä jätevesiviemäriverkostossa. 

Tunnusluvussa tukosten määrä esitetään suhteessa verkostopituuteen nähden, eli se kuvaa 

verkoston vikaantumistiheyttä. Pituuteen suhteutettuna arvo on myös helpommin vertail-

tavissa vesihuoltolaitosten välillä. Tunnusluvun vertailun heikkoutena pidetään vesihuol-

tolaitosten eri käytäntöjä siitä, minkälainen tukos kirjataan järjestelmään. Ohjeena on, että 

tukokseksi lasketaan vain ne, jotka vaativat välittömiä toimenpiteitä tukoksen poista-

miseksi (VVY 2013).   

4.4.1 Tietojen käsittely 

Oulun Vesi on kirjannut havaitut tukokset verkkotietojärjestelmäänsä. Verkkotietojärjes-

telmässä tukoksia voidaan tarkastella sekä raporttipohjaisena että karttaesityksenä. Tässä 

työssä tarkasteltiin vuosien 2010 – 2015 aikaisia tukostapahtumia. Tukokset ladattiin ulos 

verkkotietojärjestelmästä Excel-raportteina, jotka sisälsivät koordinaattitiedot. Näin tie-

dot saatiin vietyä pistetietoina GIS-ohjelmistoon ja tukosten esiintymistä voi tarkastella 

silmämääräisesti karttaesityksenä (kuva 13). GIS-ohjelmistossa pisteet yhdistettiin vuo-

sittain määritettyihin saneerausalueisiin ja laskettiin alueille tukosten vuosittainen kes-

kiarvo. Tämä tukostapahtumien keskiarvo tukos/vuosi suhteutettiin saneerausalueiden 

verkostopituuteen. 
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Kuva 13. Havaitut tukokset Pateniemen ja Herukan alueella vuosien 2010 - 2015 ai-

kana. 

 

Pateniemi ja Herukka -alueella on tukoksia havaittu vuosien 2010 – 2015 välisenä aikana 

yhteensä 55 kpl. Keskiarvo on noin 9 kpl/vuosi mikä tarkoittaa, että tukostiheys alueella 

on noin 0,16 kpl/km/vuosi. Tarkasteluajanjaksolla tukoksia esiintyi kuitenkin hyvin eri 

määriä eri vuosina. Vuonna 2012 alueella havaittiin 17 tukosta (0,306 kpl/km/vuosi), 

mikä oli tarkastelujakson suurin vuosittainen määrä. Pienin määrä tukoksia oli vuonna 

2015, jolloin tukoksia alueella havaittiin vain 2 kpl (0,036 kpl/km/vuosi). Tarkasteluajan-

jaksolla Pateniemen ja Herukan alueella esiintyi viemäritukoksia enemmän kuin koko 

Oulussa keskimäärin. Viemäritukosten suhteellinen määrä koko Oulun jätevesiviemäri-

verkostossa on ollut noin 0,11 kpl/km/vuosi. (Vuosikertomus 2015).  
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4.5 Sadereagointi 

Sadereagoinnilla tarkoitetaan tässä työssä pumppaamon valuma-alueen reagointia satee-

seen, ja sateen jälkeen mahdollisen pohja- tai vajovesimuutoksen vaikutusta alueen vie-

märiverkoston vesimäärään. Sadereagointia arvioitiin vertaamalla pumppaamon käynti-

määriä sadantaan. Menetelmä oli samankaltainen kuin Kurttila (2015) käytti työssään 

”Oulun jätevesiverkoston vuotovesiselvitys virtaamien, sadannan ja lumensulannan pe-

rusteella”. Tässä työssä ei kuitenkaan arvioitu vuotovesimäärää tai laskettu vuotovesi-

määrää pumppaamotietojen avulla. Oulun Vesi on ottanut uuden kaukovalvontajärjestel-

män käyttöön vuonna 2013. Järjestelmässä kaikilla pumppaamoilla ei kuitenkaan ole ollut 

vielä kalibroituna samoja tietoja, kuten esimerkiksi pumpatun vesimäärän mittaamista. 

Lisäksi käyntiaikojen mittaus ei ole ollut riittävän tarkkaa, jotta pumpattuja vesimääriä 

olisi pystynyt laskemaan pumppujen tuoton perusteella. Tämän seurauksena pumppaa-

mojen kaukovalvontatietoja hyödynnettiin vain arvioimalla pumppaamoalueen reagointia 

sateeseen sekä pohja- ja vajovesiin. Pumppaamoalueen sadereagointia arvioitiin sateen 

välittömästä vaikutuksesta, jolloin kyseessä on pintavalunnan vaikutus, sekä pidempiai-

kaisesta vaikutuksesta, jolloin kyseessä on pohjaveden ja vajovesien vaikutus. Vertailu 

tehtiin tarkasteluajanjakson 30 pienimmän vuorokausikäyntikertojen mediaanin suhteen. 

Tätä voidaan pitää jäteveden aiheuttamien pumppauskertojen määränä ja sen ylittävän 

osuutta vuotovesien aiheuttamana käyntikertoina.  

Koska käyntikertojen ja sadannan välisellä vertailulla ei saada pumpattuja vesimääriä 

eikä vuotovesimääriä, ei pumppaamoalueiden ketjutusta pystytä suoranaisesti ottamaan 

huomioon. Eli, jos pumppausketjun ala-alue reagoi voimakkaasti sateeseen, ei sen vaiku-

tusta pystytä huomioimaan tai vähentämään ketjussa ylempänä olevan pumppaamon 

käynneissä. Ketjutus voitaisiin huomioida pumppaamoalueiden sadereagoinnin arvioimi-

sessa, mikäli käytössä olisi virtausmittaus tai pumppauksen tarkat käyntiajat sekä veden-

kulutustiedot. 

Sadereagointi arvioitiin arvoilla 0, 0,5 ja 1. Mikäli vertailukuvaajassa oli selvästi havait-

tavissa, että pumppujen käyntikertojen määrä kasvoi sateen vaikutuksesta selvästi ja 

käyntimääriä kuvaava trendi pysyi korkealla sadejakson jälkeen, annettiin sadereagoinnin 

arvoksi 1. Mikäli pumppaamon käyntikerrat kasvavat selvästi sateen jälkeen, mutta las-
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kevat nopeasti sadejakson loputtua, annettiin sadereagoinnin arvoksi 0,5. Mikäli käynti-

kertojen ja sateen trendeissä ei ole havaittavissa selkeää yhteyttä, annettiin sadereagoin-

nin arvoksi 0. 

4.5.1 Aineiston käsittely 

Pumppaamotiedot kerättiin Cromi-kaukovalvontajärjestelmästä kuukausittain csv-tiedos-

toina, jotta tietoja voitiin jatkojalostaa Excel-taulukkolaskentaohjelmistolla. Pumppaa-

motietojen tarkastelu haluttiin tehdä vuoden ajalta, jolloin kaikki vuodenajat sisältyvät 

tarkasteluajanjaksolle. Pumppaamotietoja ei kaikilta pumppaamoilta löytynyt vielä vuo-

den 2015 alusta Cromi-kaukovalvontajärjestelmästä, koska niitä ei oltu kytketty siihen. 

Tämän seurauksena ajanjaksoksi määrittyi 1.3.2015 – 29.2.2016, jolloin suurin osa koko 

tutkimusalueen pumppaamoista oli jo kytketty järjestelmään. Sadantatiedot on ladattu Il-

matieteenlaitoksen avoin data -palvelusta. Sadantatiedot olivat Oulunsalon Pellonpään 

mittausasemalta. Koska mittausaseman ja tutkimusalueen välillä on välimatkaa linnun-

tietä noin 10 – 20 km, voi sateen voimakkuudessa ja esiintyvyydessä olla eroa tutkimus-

alueen ja mittausaseman välillä. Tämä on havaittavissa esimerkiksi Pellonpään mittaus-

asemalla 28.8.2015 mitatun sateen osalta, jonka vaikutusta tutkimusalueella ei ole havait-

tavissa pumppaamotiedoista (kuvat 15-22). Tämä sade onkin todennäköisesti ollut pai-

kallinen hyvin voimakas sadekuuro. 

Pateniemen ja Herukan alue jakautui kymmeneen pumppaamopiiriin (kuva 14). Tässä 

työssä pumppaamotietojen vertailu sadantaan tehtiin kahdeksalla pumppaamolla.  Kaksi 

tarkastelun ulkopuolelle jäänyttä pumppaamopiiriä olivat kokoluokaltaan pieniä, joten ne 

sisältyvät pumppaamopiiriin, jonne niistä pumpattu vesi johdetaan.  
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Kuva 14. Pateniemi ja Herukka -alueen pumppaamopiirit ja pumppaamojen numerot. 

 

Kuvassa 15 on esitetty JVP 101 pumppaustiedot ja sadantatiedot. Pumppaamon automaa-

tiossa oli häiriöitä välillä 17.5–9.7.2015, jolta ajalta dataa ei ole. Kuvasta voidaan nähdä, 

että pumppujen käyntimäärät kasvavat hieman keväällä, mikä johtuu lumen sulamisve-

sistä, ja myös marraskuun sadejakson jälkeen. Käyntimäärien kasvu ei ole kuitenkaan 

merkittävää eivätkä käyntimäärät verrattuna muihin aikoihin vaihtele myöskään selvästi, 

joten tälle pumppaamopiirille annettiin arvo 0.  
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Kuva 15. JVP 101, pumppaamon käyntikerrat ja sadanta vuorokausittain sekä arvioidun 

jäteveden tuottama keskimääräinen pumppaamon käyntikertojen määrä ajanjaksolta 

1.3.2015 – 29.2.2016. 

 

JVP 102 pumppujen käyntitrendissä ei ole myöskään selkeästi havaittavissa sateiden sekä 

pohja- ja vajovesien merkittävää vaikutusta (kuva 16). Pumppujen käyntimäärissä on kas-

vua keväällä lumien sulamisen aikaan ja marraskuussa sadejakson jälkeen, mutta muina 

aikoina vaihtelua ei ole havaittavissa. JVP 102 arvoksi sadereagointiin annettiin myöskin 

0. 

 

Kuva 16. JVP 102, pumppaamon käyntikerrat ja sadanta vuorokausittain sekä arvioidun 

jäteveden tuottama keskimääräinen pumppaamon käyntikertojen määrä ajanjaksolta 

1.3.2015 – 29.2.2016. 
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JVP 103 pumppujen käyntimäärissä sateen selkeä vaikutus voidaan huomata (kuva 17). 

Sateen jälkeen pumppujen käyntimäärät kasvavat selkeästi, mutta laskevat sen jälkeen 

nopeasti. Voidaan siis huomata, että sateella on välitön vaikutus pumppaamoon, kuten 

myös lumien sulamisvesillä keväällä, mutta pohja- ja vajovedet eivät pääse verkostoon. 

Pumppaamolle annettiin arvo 0,5.  

 

Kuva 17. JVP 103, pumppaamon käyntikerrat ja sadanta vuorokausittain sekä arvioidun 

jäteveden tuottama keskimääräinen pumppaamon käyntikertojen määrä ajanjaksolta 

1.3.2015 – 29.2.2016. 

 

Jätevesipumppaamoon JVP 104 automaatiossa oli automaatiohäiriö välillä 22.5–9.7.2015, ja 

tältä ajanjaksolta data puuttui. Käytössä olleista tiedoista oli kuitenkin sateen vaikutus selke-

ästi havaittavissa (kuva 18). Pumppujen käyntikerrat kasvavat sateen jäljiltä yli kaksinkertai-

siksi ja pysyvät myös korkealla hetken aikaa, mutta laskevat sen jälkeen nopeasti. Pohja- ja 

vajovesien vaikutusta ei aivan selkeästi voida kuvasta havaita, mutta käyntimäärien reilu kak-

sinkertaistumisen seurauksena pumppaamolle annettiin arvo 1.  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0

20

40

60

80

100

120

140

Sa
d

an
ta

, m
m

K
äy

n
ti

ke
rr

at
, k

p
l

Sadekertymä Pumppaamon käyntikerrat Arvioitu jäteveden määrä



 37 

 

Kuva 18. JVP 104, pumppaamon käyntikerrat ja sadanta vuorokausittain sekä arvioidun 

jäteveden tuottama keskimääräinen pumppaamon käyntikertojen määrä ajanjaksolta 

1.3.2015 – 29.2.2016. 

Jätevesipumppaamon JVP 105 käyntikertojen trendistä on selkeästi havaittavissa sateen 

välitön vaikutus kuin myös pohja- ja vajovesien vaikutus (kuva 19). Käyntikertojen tren-

dikäyrä pysyttelee korkealla pitkän aikaa keväällä ja alkukesästä sekä aina sadejaksojen 

jälkeen. Pumppaamolle JVP 105 arvoksi sadereagointiin annettiin 1. 

 

Kuva 19. JVP 105, pumppaamon käyntikerrat ja sadanta vuorokausittain sekä arvioidun 

jäteveden tuottama keskimääräinen pumppaamon käyntikertojen määrä ajanjaksolta 

1.3.2015 – 29.2.2016 

 

Myös jätevesipumppaamojen JVP 106 (kuva 20) ja JVP 107 (kuva 21) kuvista voidaan 

tehdä päätelmä, että sade vaikuttaa välittömästi pumppaamoihin, ja alueiden verkostoihin 

vuotaa myös pohja- ja vajovesiä. Molemmille pumppaamoille annettiin sadereagointiin 

arvo 1. 
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Kuva 20. JVP 106, pumppaamon käyntikerrat ja sadanta vuorokausittain sekä arvioidun 

jäteveden tuottama keskimääräinen pumppaamon käyntikertojen määrä ajanjaksolta 

1.3.2015 – 29.2.2016 

 

Kuva 21. JVP 107, pumppaamon käyntikerrat ja sadanta vuorokausittain sekä arvioidun 

jäteveden aiheuttama pumppaamon käyntikertojen määrä ajanjaksolta 1.3.2015 – 

29.2.2016 

 

Pumppaamolta SJVP 180 oli saatavissa pumpatut vesimäärät, joten niitä käytettiin ver-

tailussa (kuva 22). Kyseessä on vuonna 2012 rakennettu pumppaamo. Pumppaamo SJVP 

180 on tarkastelualueen viimeisin pumppaamo, jonne tulee kaikkien yllä käsiteltyjen 

pumppaamojen pumpattu vesi. Näiden pumppaamoalueiden vuotovedet voivat aiheuttaa 

vaihtelua pumppaamossa SJVP 180. Pumppaamon SJVP 180 pumppaustiedot vaihtelivat 

merkittävästi, ja tiedon luotettavuutta oli vaikea arvioida. Todennäköisesti data oli vir-

heellistä. Tarkastelujakson alkupuolella pumpatuissa vesimäärissä oli vaihtelua, mutta 

tarkastelujakson vesimäärän käyrä pysyy tasaisena. Virtaaman käyrä on kuitenkin koko 
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ajan arvioidun jäteveden määrän yläpuolella. Koska epäilyksenä oli, että data on virheel-

listä, ja paremman tiedon puuttuessa, pumppaamolle annettiin arvo 1  

 

Kuva 22. SJVP 180, pumppaamon virtaama ja sadanta vuorokausittain sekä arvioitu jä-

teveden määrä ajanjaksolta 1.3.2015 – 29.2.2016. Pumppaamodata todennäköisesti vir-

heellistä koko tarkastelujaksolla. 

4.6 Virheelliset hulevesiliitokset 

Oulun Vesi on etsinyt jätevesiverkostoon tehtyjä virheellisiä hulevesiliitoksia savukoe-

tutkimuksin vuosien 2014-2016 aikana. Savukokeilla on ollut tavoitteena etsiä viemäri-

verkoston vuotokohtia ja virheellisiä hulevesiliitoksia. Virheellisiä hulevesiliitoksia voi-

vat olla kiinteistöjen hule- ja perustustenkuivatusvesijärjestelmien liitokset jäteve-

siviemäriin tai katukuivatukseen tarkoitettujen hulevesijärjestelmien liitokset jäteve-

siviemäriin (Harju 2009, s 14). Tähän asti tutkimukset ovat keskittyneet Kanta-Oulun 

alueelle, mutta tulevina vuosina tutkimuksia on tarkoitus tehdä myös muilla alueilla.  

4.6.1 Savukoe tutkimusmenetelmänä 

Savukoe on yksinkertainen tutkimusmenetelmä, jolla on tavoitteena selvittää jäteve-

siviemäriverkoston vuotokohtia. Menetelmässä viemäriverkostoon syötetään paineistet-

tua savua yleensä tarkastuskaivon kautta. Savua pyritään syöttämään kohti päätekaivoa 

vastavirtaan. Savu purkautuu verkostosta kiinteistöjen viemärintuuletusputkien, kaivojen 

kansistojen ja vuotokohtien kautta. Vuotokohtia voivat olla kiinteistöjen virheelliset lii-

tokset, hulevesiverkoston virheelliset liitokset jätevesiverkostoon, viemärin vauriokohdat 

sekä avoimet tarkastuskaivot ja -putket (Harju 2009, s.21–22). 
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Tutkimusmenetelmänä savukokeen etuina ovat menetelmän helppous ja nopeus. Heik-

koutena on, että menetelmällä saadaan harvoin tieto savutettavan viemärin rakenteelli-

sesta kunnosta, koska savu harvoin läpäisee viemäriä ympäröivää maata, jolloin savu 

voisi esim. putkirikon kohdasta vapautua maanpinnalle. Menetelmä soveltuukin siksi par-

haiten juuri virheellisten hulevesiliitosten etsimiseen. Menetelmällä ei kuitenkaan löydetä 

kaikkia virheellisiä liitoksia esimerkiksi, jos kiinteistön tonttiviemäri on täynnä vettä tai 

kiinteistön puolelle on hulevesikaivoon rakennettu vesilukko, jolloin savu ei pääse etene-

mään järjestelmässä. Lisäksi on hyvä muistaa, että vanhoilla asuinalueilla on aikanaan 

kiinteistöjen perustusten kuivatus- ja hulevedet liitetty jätevesiviemäriverkostoon luvan-

varaisesti, kun erillistä hulevesiviemäröintiä ei ole ollut, ja purku avo-ojiin ei ole ollut 

mahdollista. Vanhoissa vesihuolto-oppaissa on näin myös ohjeistettu toimimaan (kuva 

23). 

 

Kuva 23.Perustusten kuivatus- ja hulevesien poisjohtamine viemäriin, jos se on välttä-

mätöntä.  Tyyppikuva 1950-luvulta. (Kivelä 1953) 

4.6.2 Savukoetutkimusten tulokset 

Savukokeilla on tutkittu vuosien 2015 ja 2016 aikana kanta-Oulun pohjoispuolella noin 

110 km jätevesiviemäriä. Määrä on noin 35 % koko kanta-Oulun pohjoispuolen jäteveden 
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viettoviemäristä. Savukokeiden havainnot on raportoitu karttaan ja havainto on valoku-

vattu (kuva 24) ja lisäksi havainnot on kirjattu taulukkolaskentaohjelmistoon.  

 

Kuva 24. Savukokeella havaittu virheellinen rännikaivon liitos jätevesiviemäriverkos-

toon (Salmi ja Uusitalo 2016). 

4.6.3 Tutkimustulosten käsittely 

Tässä työssä havaittu virheelliset hulevesiliitokset on syötetty GIS-ohjelmistoon pistetie-

tona (kuva 25) ja pisteiden lukumäärä yhdistettiin määritettyihin saneerausalueisiin. Vir-

heellisten hulevesiliitosten määrän vertailu kappalemääränä ei ole kovinkaan vertailukel-

poinen eri alueitten välillä, joten määrä muutettiin vertailua helpottamiseksi suhteelliseksi 

verkoston pituuteen nähden. Havaittujen virheellisten hulevesiliitosten määrä jaettiin alu-

een verkostopituudella, jolloin saatiin virheellisten hulevesiliitosten suhteellinen määrä 

verkostopituuteen nähden alueittain. Savukoeraportteihin oli kerätty myös muita havain-

toja kuin virheellisiä hulevesiliitoksia, mutta näitä tietoja ei hyödynnetty tässä työssä, 

koska havaintojen vakavuutta ja vaikutuksia jätevesiviemäriverkoston toimintaan oli vai-

kea arvioida. Tällaisia havaintoja olivat mm. havainnot kiinteistöjen sakokaivojen mää-

rästä ja sakokaivojen kansistojen kunnosta yms. Nämä tiedot ovat kuitenkin hyödyllisiä 

tietoja vesihuoltolaitokselle, koska vanhoista sakokaivoista pyritään pääsemään eroon 

viemäriverkoston toiminta-alueella. 
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Kuva 25. Pateniemi ja Herukka -alueen savukokein tutkitut alueet ja havaitut virheelli-

set hulevesiliitokset. 

4.7 Tietojen normalisointi 

Kun kaikki lähtöaineisto oli viety GIS-ohjelmistoon ja käsitelty alueittain, suoritettiin kri-

teerien arvojen normalisointi skaalavälille 0-1 yhtälön (1) mukaan, jotta alueiden koko-

naisvertailuluku voidaan laskea, ja kriteerien vertailu keskenään on mahdollista. Pate-

niemi ja Herukka -alueen päätöskriteerien normalisoidut arvot saneerausalueittain on esi-

tetty kuvassa 26 kuudella eri karttaesityksellä. Karttaesityksissä arvot on esitetty värein, 

jotta kartat olisivat havainnollisia. Värit muuttuvat sinisestä punaiseen kymmenyksen vä-

lein, sinisen esittäessä arvoja väliltä 0 – 0,1 ja punaisen arvoja 0,9 – 1. Karttoja vertaillessa 

voidaan jo havaita, että yksi alue on punaisella kolmella eri kriteerillä. Tämä alue on Ra-

jakylän aluetta ja kriteerit, joilla alue saa arvon välillä 0,9 – 1, ovat putken ikä, vuotovesi 
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ja sadereagointi. Kriteerien normalisoidut arvot on esitetty numeraalisessa muodossa tau-

lukossa 7. Normalisoinnin jälkeen arvot ovat käyttökelpoisia lopulliseen monikriteeriseen 

arviointiin. 

 

Kuva 26. Kriteerien normalisoidut arvot saneerausalueittain kriteereittäin. Kartta A: Sa-

neerausalueet, kartta B: Putken ikä, kartta C: Vuotovesi, kartta D: Tukokset, kartta E: 

sadereagointi ja kartta F: virheelliset hulevesiliitokset. 
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Taulukko 7. Kriteerien normalisoidut arvot alueittain Pateniemen ja Herukan alueelta 

Alue 

nro 

Putken 

ikä 

Vuotovesi Tukokset Virheellinen     Hv-

liitos 

Sadereagointi 

1 0,08 0,3 0,03 0 0 

2 0,77 0,34 0,06 0 0,5 

3 0,07 0,09 0,23 0 0 

4 0,67 0,54 0,02 0 1 

5 0,9 0,51 0,05 0 1 

6 0,87 0,62 0,3 0 1 

7 0,1 0,79 0,23 0,71 1 

8 0,78 0,83 0,22 1 1 

9 0 0,17 1 0 1 

10 0,99 1 0 0 1 

11 0,42 0 0,18 0 1 

12 1 0,56 0,31 0 1 

13 0,35 0,43 0,2 0 0,5 

14 0,86 0,41 0,04 0 0,5 

 

4.8 Kriteerien painokertoimien määrittäminen AHP:n avulla 

Pareittain vertailu toteutettiin työn ohjausryhmän muodostamassa asiantuntijaryhmässä. 

Saneerausalueiden järjestyksen määrittämisen kriteerit muodostuivat pääosin tutkimuk-

sista, joita oli tehty, ja tiedoista, joita kerätään verkkotietojärjestelmään. Ryhmäarvioin-

nin pohjana oli pareittain vertailu, jonka olin tehnyt itsenäisesti. Ryhmäarvioinnilla ha-

luttiin arviointiin saada vesihuoltolaitoksen näkemys ja tietotaito mukaan arviointiin. 

Ryhmän arvioinnissa muodostui selkeä käsitys kolmesta arvokkaimmasta kriteeristä, 

jotka olivat vuotovesi, putken ikä ja tukokset. Nämä kaikki ovat asioita, joita seurataan 

vesihuoltolaitoksilla jo nykyisin, ja tietoja kerätään ylös. Näin ollen ne muodostavat hyvät 

kriteerit. 

Asiantuntijaryhmän suorittamassa pareittain vertailussa ”Vuotovesi” -kriteeriä arvotettiin 

muita kriteereitä arvokkaammaksi, koska vuotovedet ovat huomattava ongelma Oulun 

Veden viemäriverkostossa, ja vuotovesiä oli tutkittu alueella laajasti sekä kohdennetusti, 

ja tutkimusten tuloksia pidettiin luotettavina (taulukko 8). Vuotovesitiedon arvioitiin ole-
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van kaksi kertaa arvokkaampaa, kuin tiedot viemäriputken iästä tai tukoksista. Sade-

reagointiin nähden vuotoveden arvotettiin olevan neljä kertaa merkittävämpi sekä vir-

heellisiä hulevesiliitoksiin nähden seitsemän kertaa arvokkaampi tieto. 

Putken ikä ja tukokset arvioitiin keskenään yhtä merkittäviksi kriteereiksi. Putken iän pe-

rusteella tehdään nykyään saneerauspäätöksiä, mutta kuten aiemmin on todettu putken 

ikä ei kerro viemäriputken kunnosta. Ikääntyneissä putkissa esiintyy kuitenkin merkittä-

västi vikoja ja vuotavuutta. Tukokset ovat yleinen ongelma, ja tukokset kirjataan vesi-

huoltolaitoksilla ylös. Tästä syystä tukoksista on saatavissa luotettava tieto, ja tukokset 

kertovat viemäriverkoston vikaantumisesta ja vikaantumisherkkyydestä. Tukosten avaa-

minen on aina ylimääräinen huoltotyö, mistä aiheutuu kustannuksia. Lisäksi tukokset voi-

vat aiheuttaa viemäritulvia, joissa vesi voi nousta esim. kiinteistöjen kellareihin aiheut-

taen vesivahinkoja. Tällöin vesihuoltolaitos voi joutua korvausvelvolliseksi, mikäli tukos 

on ollut vesihuoltolaitoksen vastuulla olevassa jätevesiviemärissä (Vesihuoltolaki 28 §). 

Tästä syystä tukoksia pidetiin tärkeänä kriteerinä saneerauspäätöstä tehtäessä. Putken 

ikää arvotettiin sadereagointiin nähden kolme kertaa arvokkaammaksi kriteeriksi ja vir-

heellisiä hulevesiliitoksia nähden neljä kertaa arvokkaammaksi. Tukoksia arvotettiin 

kaksi kertaa sadereagointia arvokkaammaksi ja neljä kertaa arvokkaammaksi kuin vir-

heelliset hulevesiliitokset. 

Sadereagointia pidettiin merkittävänä ja käyttökelpoisena kriteerinä, mutta automaa-

tiojärjestelmästä tällä hetkellä saatavan tiedon laadusta johtuen, sadereagointia ei arvo-

tettu tässä arvioinnissa merkittäväksi kriteeriksi. Esimerkiksi tieto vuotovesistä arvotet-

tiin neljä kertaa arvokkaammaksi ja viemäriputken ikää kolme kertaa arvokkaammaksi 

kuin sadereagointi. Saatyn (1980) määrittelyn mukaan nämä erot eivät tarkoita kuiten-

kaan kuin kohtalaista tärkeyttä suhteessa toiseen kriteeriin. Sadereagointi arvotettiin hie-

man virheellisiä hulevesiliitoksia arvokkaammaksi kriteeriksi, koska virheellisiä huleve-

siliitoksia harvoin saadaan poistettua kokonaan saneerauksia tehtäessä.  
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Taulukko 8. Pareittain vertailumatriisi asteikolla 1-9 

  Viemä-

riputken 

ikä 

Vuoto-

vesi 

Tukok-

set 

Sade-

reagointi 

Virheelliset 

hv-liitokset 

Viemäriputken 

ikä 

1 0,5 1 3 4 

Vuotovesi 2 1 2 4 7 

Tukokset 1 0,5 1 2 4 

Sadereagointi 0,333 0,25 0,5 1 2 

Virheelliset hv-

liitokset 

0,25 0,143 0,250 0,5 1 

Summa 4,583 2,393 4,750 10,5 18 

 

Kriteerit ”Sadereagointi” ja ”Virheelliset hulevesiliitokset” todettiin ongelmallisiksi, 

koska kriteerit korreloivat keskenään. Alueet, joilla on paljon virheellisiä hulevesiliitok-

sia, reagoivat välittömästi sateeseen.  pumppujen käyntikertojen mukaan, on pyritty myös 

arvioimaan pohja- ja vajovesien vaikutusta. Tästä syystä sadereagointia arvotettiin hie-

man virheellisiä hulevesiliitoksia arvokkaammaksi. Pohja- ja vajovesien vaikutuksen ar-

viointi merkitsee sitä, että kriteeri korreloi myös ”Vuotovesi”-kriteerin kanssa.  

Taulukossa 9 on esitetty pareittain vertailun normalisoidut arvot, ja kriteereille vertailulla 

saadut painokertoimet. Merkittävimmäksi kriteeriksi muodostui vuotovesi. Vuotovesikri-

teeri sai painokertoimeksi 0,41. Putken iän painokertoimeksi muodostui 0,23 ja tukosten 

0,21. Sadereagoinnille saatiin painokertoimeksi 0,10 ja virheellisille hulevesiliitoksille 

0,05. Pareittain vertailun johdonmukaisuutta kuvaava C.R. -luvuksi tuli 0,05, mikä on alle 

0,10. Tämä tarkoittaa, että vertailu on johdonmukainen ja hyväksyttävä.   
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Taulukko 9. Kriteerien alkioiden normalisoidut arvot ja kriteerien painokertoimet. 

  Vie-

märi-

put-

ken 

ikä 

Vuoto-

vesi 

Tukokset Sade-

reagointi 

Virheelli-

set hv-lii-

tokset 

Painoker-

roin 

Viemäriput-

ken ikä 

0,218 0,209 0,211 0,286 0,222 0,23 

Vuotovesi 0,436 0,418 0,421 0,381 0,389 0,41 

Tukokset 0,218 0,209 0,211 0,190 0,222 0,21 

Sade-

reagointi 

0,073 0,104 0,105 0,095 0,111 0,10 

Virheelliset 

hv-liitokset 

0,055 0,060 0,053 0,048 0,056 0,05 

4.9 Herkkyysanalyysi 

Monikriteerisissä päätösmenetelmissä vaihtoehtojen paremmuus- tai kiireellisyysjärjes-

tykseen vaikuttaa tarkastelijan arvotus kriteerien osalta (Karjalainen ym. 2013). Tästä 

syystä vertailussa tehtiin herkkyysanalyysi, minkä avulla oli tarkoitus arvioida varsinkin 

viemäriputken iän vaikutusta tuloksiin. Viemäriputken ikä on nykyisin merkittävä tekijä 

saneerauspäätöksessä ja tässä haluttiin arvioida, miten sen merkittävyyden pienentäminen 

vaikuttaa tuloksiin. Herkkyysanalyysissä parivertailu tehtiin uudestaan, ja siinä tukosten 

arvotusta kasvatettiin viemäriputken ikään nähden ja tukokset ja vuotovesi arvotettiin 

keskenään yhtä merkittäviksi (Liite 2). Uudelleen tehdyn parivertailun jälkeen viemäri-

putken iän painokertoimeksi tuli 0,17; vuotoveden 0,38 ja tukosten 0,30. Sadereagoinnin 

ja virheellisten hulevesiliitosten painokertoimet pysyivät samana. 
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5 TULOKSET 

5.1 Pateniemi ja Herukka 

Saneerausalueiden lopullinen vertailuluku määritettiin SAW -menetelmällä (yhtälö 4). 

AHP:lla saaduilla kriteerien painokertoimilla kerrottiin kriteerien normalisoitu arvo ja 

kriteerien tulot summattiin yhteen alueittain. Pateniemen ja Herukan alueen karttaesityk-

sissä, kaksi aluetta nousee esille oransilla värityksellä, mikä kertoo, että alueen vertailu-

luku on välillä 0,7 – 0,8 (kuva 27). Taulukossa 10 alueet on järjestetty saneeraustärkeys-

järjestykseen määritetyin kriteerien mukaan saadun vertailuluvun perusteella. Suurim-

man vertailuluvun sai alue numero 10, mikä on Rajakylän aluetta. Alueelle muodostui 

vertailuluvuksi 0,738. Alue oli kahdella kriteerillä, vuotovesi ja sadereagointi, listan kär-

jessä (kuva 26 ja taulukko 7). Varsinkin vuotovesien määrä alueelta on suurta, mikä se-

littää sen, että alueella ei ole esiintynyt tukoksia vuosien 2010-2015 aikana vaan runsaat 

vesimäärät ovat huuhtoneet putkia hyvin. Verkoston keski-ikä alueella on toiseksi vanhin, 

joten myös ”Viemäriputken ikä” -kriteeri kasvattaa alueen vertailulukua. Alueen jäteve-

siviemärit on pääasiallisesti rakennettu 1970-luvulla. Toiseksi suurimman vertailuluvun 

sai alue numero 8. Alueen 8 vertailuluvuksi muodostui 0,716. Nämä kaksi aluetta saivat 

selkeästi suurimmat vertailuluvut kolmannen alueen, alue numero 12, jäädessä vertailu-

lukuun 0,625. Saneerausalueella 12 verkoston keski-ikä on vanhinta, mutta muiden kri-

teerien arvot ovat pienemmät kuin kahdella suurimman vertailuluvun saaneilla alueella. 
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Kuva 27. Pateniemen ja Herukan 14:n alueen saneeraustärkeysjärjestys määritetyin kri-

teerein. Suurin vertailuluku merkitsee kiireisintä saneeraustarvetta. 

 

Pienimmät vertailuluvut saavat alueen pohjoispäässä sijaitsevat alueet numerot 1 ja 3. 

Alueet ovat keski-iältään nuorimmat. Alueiden jätevesiviemäriverkostot on rakennettu 

1980- ja 1990-luvuilla. Tehtyjen vuotovesitutkimusten mukaan alueilla ei esiinny juuri-

kaan vuotovesiä. Tähän asiaan varmasti vaikuttaa se, että alueilla on erillinen hulevesi-

verkosto, ja se on rakennettu samanaikaisesti jätevesiviemäriverkoston kanssa. Tällöin 

kiinteistöt ovat suoraan pystyneet ohjaamaan perustusten kuivatus- ja hulevedet huleve-

siviemäriverkostoon, jolloin sitä kautta verkostoon ei tule ylimääräisiä vesiä. Lisäksi ver-

koston tiiviys on hyvä. Näin pohja- ja vajovesiä ei pääse verkostoon. Verkostoiältään 

vanhemmilla alueilla ei erillistä hulevesiviemäriverkostoa ole tai hulevesiviemäriver-

kosto on rakennettu jätevesiviemäriverkoston jälkeen (Liite 1). Tällöin kiinteistöt eivät 

ole välttämättä liittyneet hulevesiviemäriverkostoon, koska valvontaa liittymisen suhteen 

ei ole ollut tai kiinteistöt eivät ole pystyneet liittymään siihen verkoston korkeusasemasta 
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johtuen. Pumppaamotiedoista havaitaan myös, että näillä alueilla verkosto ei ole tiivis, ja 

verkostoon pääsee paljon pohja- ja vajovesiä. 

Taulukko 10. Pateniemi ja Herukka -alueen määritetyt saneerausalueet monikriteeriarvi-

oinnin jälkeen saneeraustärkeysjärjestyksessä. 

Saneerausjärjestys Alue nro Vertailuluku 

1 10 0,738 

2 8 0,716 

3 12 0,625 

4 6 0,617 

5 7 0,531 

6 5 0,527 

7 4 0,48 

8 14 0,424 

9 9 0,38 

10 2 0,379 

11 13 0,349 

12 11 0,234 

13 1 0,148 

14 3 0,101 

 

5.2 Koko tutkimusalue 

Pateniemi ja Herukka alueen vertailussa oli tarkoitus testata valittuja monikriteeriarvioin-

tityökaluja, ja niiden soveltuvuutta vesihuoltoverkoston saneerauskohteiden priorisoin-

tiin. Pateniemi ja Herukka -alueen jälkeen edellisessä kappaleessa esitetyt arvioinnissa 

käytettyjen kriteerien lähtöaineistot koottiin koko tutkimusalueelta, määritettiin sanee-

rausalueet tutkimusalueelta ja käsiteltiin GIS-ohjelmistolla. Koko tutkimusalueelle muo-

dostui 93 aluetta, joiden saneeraustärkeysjärjestys määritettiin monikriteeriarvioinnilla. 

Kriteerien arvot normalisoitiin uudestaan kaikkien alueiden osalta ja laskettiin saneeraus-

tärkeyden vertailuluku SAW-menetelmällä. Kriteerien painokertoimina käytettiin samoja 

asiantuntijaryhmän AHP:lla määrittämiä painokertoimia.  

Kuvassa 28 on esitetty tutkimusalueen kaikkien alueiden monikriteeriarvioinnilla saatu 

vertailuluku ja vertailuluvun myötä saatu saneerauksen tärkeyden järjestysluku. Vertailun 
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perusteella osa Rajakylän alueesta olisi tärkeimpiä saneerattavia kohteita. Tällä alueella 

oli suurin vuotavuusluku kaikista alueista. Lisäksi verkosto on jo keski-iältään ikäänty-

nyttä.  Toiseksi tärkeimmäksi alueeksi tuli alue Ruskosta. Tällä alueella vuotovedet ovat 

merkittävä ongelma. Alueen vuotovedet eivät pelkästään johdu Oulun Veden jäteve-

siviemäriverkoston vuotavuudesta vaan ongelmia aiheuttaa myös kiinteistöjen tonteilla 

sijaitsevien kiinteistöjätevesiviemäreiden vuotavuus. Kolmanneksi tärkeimmällä alu-

eella, mikä sijaitsee Kuivasjärven kaakkoispuolella, vuotovedet olivat myös merkittävä 

tekijä. Lisäksi tällä ja toiseksi tärkeimmällä alueella Ruskossa oli pumppaamotietojen pe-

rusteella havaittavissa pumppaamokäyntikertojen huomattavaa kasvua sateen vaikutuk-

sesta sekä sen jälkeen pohja- ja vajovesien vaikutusta.   

 

Kuva 28. Koko tutkimusalueen saneerausalueet vertailuluku värein. Alueen sisällä sa-

neerauksen järjestysluku monikriteeriarvioinnin tuloksena. 

5.3 Herkkyysanalyysin tulokset 

Herkkyysanalyysissä on hyvin huomattavissa, kuinka painokertoimien muutokset muut-

tivat alueiden saneerausjärjestyksen järjestyslukua (taulukko 11). Merkittäviä muutoksia 

ei kuitenkaan tapahtunut vaan muutokset olivat vain muutaman sijan ylös tai alas päin. 
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Herkkyysanalyysissä nähdään kuitenkin kriteerin arvotuksen merkitys tulokseen. Mutta 

kuten kappaleessa 3 todettiin, ei päätösanalyysi tuota yhtä oikeaa ratkaisua vaan lopulli-

nen päätös on päätöksentekijällä.  

Taulukko 11.  Tutkimuskohteen 15 alueen saneerausjärjestysluku ennen ja jälkeen herk-

kyysanalyysin. 

Alueen saneeraus-

järjestysluku ennen 

herkkyysanalyysiä 

(kuva 28) 

Vertailu-

luku 

Saneerausjärjestysluku 

herkkyysanalyysin jälkeen 

Vertailuluku herk-

kyysanalyysin jäl-

keen 

1 0,622 2 0,563 

2 0,603 3 0,549 

3 0,594 1 0,566 

4 0,578 6 0,509 

5 0,537 4 0,547 

6 0,526 8 0,484 

7 0,487 9 0,434 

8 0,472 5 0,528 

9 0,446 14 0,376 

10 0,439 7 0,499 

11 0,42 13 0,377 

12 0,412 10 0,383 

13 0,412 12 0,379 

14 0,402 11 0,38 

15 0,397 16 0,343 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Vesihuollon verkostojen ikääntyessä saneerausten kohdentaminen kriittisimpiin kohtiin 

nousee yhä merkittävämpään rooliin. Vesihuollon verkostoissa ilmenee monenlaisia on-

gelmia tai häiriöitä, joita seuraamalla, dataa keräämällä ja näitä analysoimalla voidaan 

saneerauspäätöksentekoa helpottaa käyttämällä kohteiden arviointiin esimerkiksi mo-

nikriteerisiä arviointityökaluja. Näin kohteille saadaan päätöksentekoa auttava vertailu-

luku. Monikriteerisen arviointityökalun yhdistäminen GIS-pohjaiseen ohjelmistoon mah-

dollistaa havainnollistavien karttaesitysten luonnin ja vertailun.  

Tässä työssä käytettiin Analyyttistä hierarkiaprosessia (AHP) apuna määritettäessä pää-

töksentekokriteerien painokertoimia jätevesiverkoston saneerauskohteiden järjestyksen 

määrittämisessä. AHP on hyvä ja yksinkertainen menetelmä määrittää kriteereille paino-

kertoimet. Menetelmän käytössä on tärkeää, että päätöksenteko-ongelma on selkeästi jä-

sennelty, päätöksenteon tavoite ja kriteerit on määritelty sekä kriteerit ovat helposti ym-

märrettävissä. Tässä työssä vertailtiin alueellisia kohteita. Vertailtavia kohteita oli 93, ja 

niitä vertailtiin viidellä kriteerillä. AHP -menetelmää voidaan kuitenkin käyttää myös yk-

sittäisten kohteiden saneeraustärkeysjärjestyksen määrittämiseen.  

6.1 Päätöksenteon kriteerit 

Tässä työssä päätöksenteon kriteerit olivat viemäriputken ikä, vuotovesi, tukokset, sade-

reagointi ja virheelliset hulevesiliitokset. Kriteerit muodostuivat verkkotietojärjestelmistä 

saatavista ylläpito- ja kunnossapitotoimista sekä tehtyjen vuotovesiselvitysten ja -tutki-

musten tuloksista. Kriteereistä viemäriputken ikä, vuotovesi ja tukokset osoittautuivat 

varsin hyviksi ja käyttökelpoisiksi kriteereiksi, koska aineisto oli luotettavaa, vuotove-

sistä sekä tukoksista aiheutuu kustannuksia, ja nämä asiat huomioidaan jo nykyisin sa-

neerauspäätöksiä tehtäessä.  

Sadereagointi ja virheellisten hulevesiliitokset korreloivat kriteereinä keskenään, joten 

niiden vertailu AHP-menetelmällä osoittautui haastavaksi. Lisäksi molemmat korreloivat 

myös ”Vuotovesi” -kriteerin kanssa. Lisäksi todettiin, että virheelliset hulevesiliitokset 

ovat harvoin saneerauspäätökseen merkittävästi vaikuttava tekijä, mutta virheellisten hu-

levesiliitosten etsintä savukokein jätevesiviemäriverkostosta on kuitenkin kannattavaa, 

koska silloin saneerauksen yhteydessä tiedetään kiinnittää huomioita tähän ja velvoittaa 
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kiinteistöt hoitamaan hulevesien poistaminen kiinteistöltä asianmukaisesti. Pumppaamo-

tietojen vertailulla sadantaan, ja sen avulla määritettyä pumppaamopiirin sadereagointia 

ei voitu pitää tässä työssä arvokkaana kriteerinä, koska pumppaamodata oli vaillinaista ja 

tästä syystä arviointi tapahtui liian subjektiivisesti. Käytäessä suuri määrä pumppaamoja 

läpi tällä menetelmällä virheiden riski kasvaa. Pumppaamoautomaatiojärjestelmän lopul-

liseen kuntoon saattamisen myötä virtaamatietoja tai laskennallisia vesimäärätietoja pi-

täisi saada jokaiselta pumppaamolta. Tällöin pumppaamotietojen käyttö jätevesiviemäri-

verkoston saneeraustarpeen määrittämissä nousee merkittävämpään rooliin, kun pump-

paustietojen avulla voidaan laskea alueellisia vuotovesimääriä, mikäli voidaan myös mää-

rittää aleen vedenkäyttö. Näin tuloksia voitaisiin käyttää vuotovesi-kriteerin arvoina.  

Yksikään tässä työssä käytetyistä kriteereistä ei kerro kuitenkaan viemärin rakenteelli-

sesta kunnosta. Viemärikuvaus onkin tällä hetkellä luotettavin tutkimusmenetelmä, jolla 

saadaan tietoa viemärin rakenteellisesta kunnosta. Viemärin rakenteellinen kunto olisi 

hyvä kriteeri saneerauspäätöstä tehdessä, koska vakava rakenteellinen vika voi aiheuttaa 

viemärin sortumisen. Sortumisista voi aiheutua merkittäviä kustannuksia niin korjaus-

töistä kuin mahdollisista korvausvaatimuksista. Näin laajassa kuin 93 alueen ja 250 vie-

märikilometrin vertailussa ei viemärikuvauksia ei ole kannattavaa taloudellisessa mie-

lessä tehdä, mutta tämän työn tuloksena suurimpien vertailulukujen saaneita alueiden tai 

ainakin tiettyjen osien kuvaamista on harkittava. Viemärikuvaamisen tuloksina saadaan 

myös määritettyä viemärin toiminnallinen kunto, jota voidaan myös käyttää kriteerinä ja 

sen avulla saadaan myös informaatiota käytettävän saneeraustavan valintaan.  

Arviointikriteerinä voisi käyttää myös verkosto-osan kriittisyyttä. Kriittisyyttä voisi arvi-

oida jätevesiviemärin osalta muun muassa esim. halkaisijan mukaan sekä putken sijainnin 

mukaan esim. sijainti luontoarvoiltaan merkittävän vesistön lähellä tai pohjavedenotta-

mon lähellä (Kopra 2016, s. 6-10). Lisäksi mikäli käytettävissä olisi tieto kellarillisista 

taloista, voisi kellarien määrää pitää kriittisyyttä nostattavana tekijänä, koska esim. vie-

märeiden tulviminen kellareihin on merkittävä riski, ja aiheuttaa kustannuksia.   

6.2 Tutkimuksista saneerausohjelmaan 

Tässä työssä käsiteltiin jätevesiverkostoon tehtyjä vuotovesiselvityksiä ja -tutkimuksia 

alueiden saneerausjärjestyksen määrittämiseksi. Lisäksi arviointiin käytettiin verkkotie-

tojärjestelmään kerättyjä tietoja. Työssä ei päästy kuitenkaan aivan saneerausohjelmaan 
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asti, koska työssä käsiteltiin vain jätevesiviemäriverkostoa. Vesihuoltoverkoston sanee-

rauksessa suoritetaan yleensä myös vesijohdon saneeraus samanaikaisesti jätevesiviemä-

riverkoston kanssa. Vesijohtoverkoston saneeraustarpeen arviointi samoilla alueilla voisi 

muuttaa alueiden kokonaissaneeraustarpeen järjestystä huomattavasti. Tämän työn tulok-

set toimivat pohjana pitkän aikavälin saneerausohjelman laatimiseen sekä tarkempien tut-

kimusten, kuten viemärikuvauskohteiden määrittämiselle lyhyen aikavälin saneerausoh-

jelmaa varten. Lisäksi työn tulokset toimivat pohjana kadunpitäjän kanssa yhteistyössä 

määritettäviin yhteishankkeisiin, joissa katu ja vesihuolto saneerataan yhtaikaisesti.  

Lisätutkimusten ja vesijohtoverkoston huomioon ottamisen jälkeen nyt määritetyiltä 

kriittisimmiltä alueilta muodostuu useita kymmeniä kohteita pitkän ja lyhyen aikavälin 

saneerausohjelmiin. Jotta saneerausten suunnittelu ja kohteiden vuosittainen valinta sekä 

budjetin määritteleminen onnistuvat, tulee kohteista työstää hankekortit, kuten kuvan 3 

prosessikaaviossa oli esitetty. Tämän työn osalta pyrittiin myös tarkastelemaan tulevien 

hankekorttien sisältöä ja niiden toteutustapaa. Työn aikana kuitenkin todettiin, että tässä 

työssä ei kohteista hankekortteja laadita niiden laajuuden vuoksi. Oulun Vedellä on 

kuitenkin tavoitteena kehittää oma malli hankekortiksi, jotta saneerauksen 

suunnitteluprosessia saadaan kehitettyä. Ensivaiheessa hankekortti tulee olemaan 

perinteinen Excel-pohjainen kortti, missä käy ilmi hankkeen nimi, onko kohde 

uudisrakennuskohde vai saneerauskohde, hankkeen lyhyt kuvaus, nykyiset haasteet, 

rakennushankkeen tavoite, mahdolliset nykyiset verkostot, tehdyt kuntotutkimukset, 

kustannusarvio, aikataulu sekä kartta kohteesta. Excel-taulukkomuotoisen kortin käyttö 

on tavoitteena pitää lyhytaikaisena ja tavoitteena on kehittää tietokantapohjainen 

järjestelmä, jolloin hankkeiden valinta ja toteutuman seuranta helpottuisi erilaisten 

kyselyjen mahdollistamien menetelmien kautta. Lisäksi tietokantapohjaisenjärjestelmän 

käyttö mahdollistaisi tietojen integroinnin verkkotietojärjestelmään. 

6.3 Suositukset jatkotoimenpiteistä 

Työläin vaihe tässä työssä oli lähtöaineiston kerääminen ja käsittely yhtenäiseen muo-

toon, jotta eri tuloksia pystyttiin analysoimaan keskenään. Verkkotietojärjestelmästä saa-

dut lähtötiedot olivat helposti hyödynnettävissä työssä käytetyssä GIS-ohjelmistossa, 

mutta savukoetutkimustuloksia, Vuove-tutkimusten tuloksia ja pumppaamotietoja joutui 

käsittelemään hyvin paljon. Varsinkin savukokeiden tulosten muokkaaminen oli työläs-
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vaihe, kun tulokset täytyi pdf-raporteista siirtää GIS-ohjelmistoon. Tulevaisuudessa oli-

sikin syytä kehittää raportointia paikkatietomuotoon. Raportointivaihtoehtoina voisivat 

olla raportointi käytössä olevaan NIS-verkkotietojärjestelmään, avoimen GIS-ohjelman 

käyttö (esim. QGIS) tai taulukkomainen raportointi sijaintitiedolla ja nykyisellä karttara-

portoinnilla. Lisäksi, jotta savukokeiden kaikkia havaintoja voitaisiin monipuolisemmin 

hyödyntää, olisi raportoinnissa luokiteltava havainnot ja arvioitava niiden vakavuus. Luo-

kittelu olisi mahdollista tehdä jo tehtyjen savukoetutkimushavaintojen perusteella, ja va-

kavuutta arvioida esimerkiksi asteikolla 1 – 4, jossa arvo 1 on lievä vika/haitta ja arvo 4 

on vakava vika, mikä edellyttää välittömiä toimenpiteitä.  

Lopullisia saneerauskohteita määrittäessä tulisi huomioida myös vesijohtoverkosto. Ve-

sijohtoverkostolle tulisi suorittaa samankaltainen monikriteeriarviointi kuin tässä työssä 

on tehty. Alueet voisivat olla samat kuin tässä työssä, jolloin saataisiin jo varsin laaja 

selvitys verkoston tilasta tai vesijohtoverkoston monikriteeriarvioinnissa voitaisiin kes-

kittyä vain tässä työssä kriittisimmäksi todettuihin alueisiin. Kriteerit tulee määrittää huo-

lella, mutta käyttökelpoisia kriteerejä olisivat ainakin putken ikä ja vikaantumistiheys 

(vuodot/putkirikot johtopituuteen suhteutettuna). 



 57 

7 YHTEENVETO  

Tämän työn tarkoitus oli selvittää, kuinka tehtyjä jätevesiviemäriverkoston vuotovesisel-

vityksiä ja -tutkimuksia voidaan hyödyntää saneerausohjelman laatimisessa. Oulun Ve-

den jätevesiviemäriverkostossa oli tehty vuotovesitutkimuksia Vuove-insinöörien toi-

mesta. Oulun Vesi on tehnyt kanta-Oulun alueella vuosien 2015 – 2016 aikana savukoe-

tutkimuksia, joilla on etsitty jätevesiviemäriverkostosta kiinteistöjen tai omia virheellisiä 

hulevesiliitoksia. Lisäksi verkkotietojärjestelmästä on saatavilla kunnossapitotietoja, ku-

ten viemäritukokset sekä putkien ominaisuustietoja, kuten putken asennusvuosi. Kauko-

valvontajärjestelmästä oli saatavilla pumppaamojen pumppaustietoja, joita vertaamalla 

sadantaan arvioitiin sateen vaikutusta pumppaamoalueen jätevesiviemäriverkostoon.  

Tutkimus tehtiin kanta-Oulun pohjoispuolen alueelle kahdessa osassa. Tutkimus tehtiin 

ensin pienemmällä alueella, jolta lähtöaineisto oli heti saatavilla ja sen jälkeen menetelmä 

toistettiin koko tutkimusalueella. Tutkimusalue piti sisällään noin 250 km jäteveden viet-

toviemäriä. Työssä lähtöaineisto koottiin GIS-ohjelmistoon yhtenäiseen muotoon, jotta 

kaikki tulokset ja tapahtumat olivat nähtävillä karttaesityksenä. Sen jälkeen muodostettiin 

jätevesiviemäriverkostosta aluemaisia kohteita, jotka toimisivat aluesaneerausmaisina 

kohteina. Alueiden koko vaihteli noin kahdesta kilometristä noin viiteen kilometriin. 

Koko tutkimusalueelle alueita muodostui yhteensä 93 kappaletta. Alueiden saneeraustär-

keysjärjestystä vertailtiin monikriteerisillä päätöksentekotyökaluilla. Tässä työssä käytet-

tiin Analyyttinen hierarkiaprosessi -työkalua (AHP) ja Simple additive weighting -työka-

lua (SAW). AHP:lla määritettiin työssä käytetyille arviointikriteereille painokertoimet. 

Kriteereiksi tässä työssä muodostui alueen vuotavuus eli vuotovesi, alueen verkoston 

keski-ikä eli putken ikä, tukosten suhteellinen määrä alueella eli tukokset, alueen pump-

paamon reagointi sateeseen sekä pohja- ja vajovesiin eli sadereagointi ja virheellisten hu-

levesiliitosten suhteellinen määrä eli virheelliset hulevesiliitokset.  

AHP:ssa kriteereitä vertailtiin pareittain asiantuntijaryhmänä ja merkittävimmäksi kritee-

riksi muodostui parivertailun jälkeen vuotovesi. Putken ikä ja tukokset olivat seuraavaksi 

merkittävimmät kriteerit. Nämä kolme muodostuivat selkeimmiksi kriteereiksi, koska tie-

toa näistä pidettiin luotettavana, ja vuotovesistä ja tukoksista aiheutuu kustannuksia. Kri-

teereistä ”Sadereagointi” ja ”Virheelliset hulevesiliitokset” saivat pienimmät painoker-

toimet, koska sadereagoinnin arvioimisessa käytetyissä pumppaamotiedoissa oli puutteita 
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ja koska löydetyt virheelliset hulevesiliitokset ovat harvoin saneerauksen perusteena. Pa-

reittain vertailun jälkeen alueille laskettiin vertailuluku SAW -työkalulla, missä paino-

kertoimella kerrotaan kriteerin normalisoituarvo kriteereittäin ja summattaan ne. Vertai-

lulukujen perusteella saneeraustärkeysjärjestyksen kärkeen nousivat alue Rajakylästä, 

alue Ruskosta ja alue Kuivasjärveltä.  

 AHP ja SAW olivat työkaluina käyttökelpoisia monikriteerissä vertailussa. AHP:n pari-

vertailu ei ollut vertailun tehneelle asiantuntijaryhmälle entuudestaan tuttu. Haasteelli-

simmaksi koettiin arviointiasteikon ymmärtäminen, ja sen käyttö koko arviointiskaalan 

laajuudella. Arvioinnin alkuvaiheessa olisikin ollut syytä käyttää enemmän aikaa arvioin-

tiasteikon sekä kriteereiden läpikäyntiin. Menetelmä koettiin kuitenkin käyttökelpoiseksi 

työkaluksi sen yksinkertaisuuden ansiosta, kun tavoite ja kriteerit ovat selkeästi määri-

telty ja ymmärretty. Vertailu muodostuu ongelmalliseksi, jos kriteerien todetaan korre-

loivan keskenään, kuten tässä työssä todettiin ”Sadereagointi” ja ”Virheelliset hulevesi-

liitokset” -kriteerien tekevän.  
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                  LIITE 1.  

Liite 1. Pateniemi ja Herukka -alueen olemassa oleva hulevesiviemäriverkosto. 

Kuva 1. Pateniemen ja Herukan alueen rakennettu hulevesiviemäriverkosto, jätevesivie-

märi asennusvuosikymmenittäin ja saneerausalueet vuotoveden mukaan esitettynä. 



  

LIITE 2. Herkkyysanalyysin parivertailu 

Taulukko 1. Herkkyysanalyysiä varten tehty kriteerien painekertoimien määrittely pari-

vertailulla. 
 

Viemä-

riputken 

ikä 

Vuoto-

vesi 

Tukok-

set 

Sade-

reagointi 

Virheelliset 

hv-liitokset 

Viemäriputken ikä 1 0,333 0,5 2 4 

Vuotovesi 3 1 1 4 7 

Tukokset 2 1 1 3 4 

Sadereagointi 0,5 0,25 0,333 1 2 

Virheelliset hv-liitok-

set 

0,25 0,143 0,25 0,5 1 

summa 6,750 2,726 3,083 10,500 18 

 

Taulukko 2. Kriteerien parivertailun normalisoidut alkiot ja painokertoimet 
 

Viemä-

riputken 

ikä 

Vuoto-

vesi 

Tukok-

set 

Sade-

reagointi 

Virheelli-

set hv-lii-

tokset 

Painokerroin 

Viemäri-

putken 

ikä 

0,148 0,122 0,162 0,190 0,222 0,17 

Vuoto-

vesi 

0,444 0,367 0,324 0,381 0,389 0,38 

Tukokset 0,296 0,367 0,324 0,286 0,222 0,30 

Sade-

reagointi 

0,074 0,092 0,108 0,095 0,111 0,10 

Virheelli-

set hv-lii-

tokset 

0,037 0,052 0,081 0,048 0,056 0,05 

 


