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ABSTRACT 

Leakage management with district meter areas in Kiiminki water distribution network 
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Supervisor at the university: Ph.D. Pekka Rossi 

 

Leakages in water distribution network make unnecessary costs for waterworks and leads 

to distribution failures. In this thesis leakage management was developed in Kiiminki 

water distribution network with investigation of possible new locations for management 

devices of network. Thus, this would enable collection of additional online data to 

enhance working network. Also, this thesis evaluates new possibilities to manage water 

distribution network. Kiiminki is currently divided into six own consumption areas. 

Based on results a suggestion of 12 own consumption areas would be suggested. Such a 

partition requires six new flow measurement points to be added, including development 

of existing points. 
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1 JOHDANTO 

Tässä työssä selvitetään vuotovesienhallinnan parantamista Kiimingin 

vesijohtoverkostossa. Vuotovedet kuormittavat turhaan vedentuotantoa ja lisäävät 

ylimääräisiä kustannuksia vesihuoltolaitokselle. Oulun Veden toimialueella Kiiminki on 

yksi vuotavimmista jakeluosista. Verkoston pilkkominen pienempiin kulutusalueisiin 

helpottaa vuotojen paikantamista ja verkoston tilannekuvan hahmottamista, mikä on 

koettu tarpeelliseksi kehityskohteeksi Kiimingin verkostossa. Työssä tutustutaan 

Kiimingin vesijohtoverkostoon ja huomioidaan myös jätevesipuolen infra ja 

hyödynnetään sitä mahdollisuuksien mukaan. Työssä selvitetään verkoston alueelliset 

vedenkulutusmäärät, putkipituudet ja käyttöpaikkojen lukumäärät sekä vertaillaan näitä 

keskenään. 
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2 VESIJOHTOVERKOSTOJEN HALLINTA 

2.1 Vesilaitos 

Vesilaitokseen kuuluvat kaikki laitteistot ja rakenteet, joilla vesi otetaan luonnosta pinta- 

tai pohjavedestä, käsitellään ja jaetaan aina kuluttajalle asti. Vesilaitoksen perusosia ovat 

vedenkäsittelylaitokset, säiliöt, paineenkorottamot ja putkisto. Vesilaitoksen jakaman 

talousveden on täytettävä sille asetetut yleiset laatuvaatimukset. Veden jakeluverkoston 

rakenteiden materiaalit eivät saa huonontaa veden laatua. (RIL 124-1-2003. 2003 s.41–

45) 

 

Vesijohtoverkostossa veden paineen on oltava riittävä, jotta vesi nousee kaikkiin 

kulutuspisteisiin. Tällöin painetaso on jatkuvasti kaikkien kulutuspisteiden yläpuolella. 

Riittävä paine taataan verkostossa paineenkorottamoiden pumpuilla ja ylävesisäiliöillä eli 

vesitorneilla. Ylä- ja alavesisäiliöillä tasataan pienten - ja suurten kulutustuntien välisiä 

paine-eroja säiliötä täyttämällä pienen kulutuksen aikana ja säiliötä tyhjentämällä suuren 

kulutuksen aikana, (RIL 124-1-2003. 2003 s.41–45). Ylävesisäiliö täytetään 

pumppaamalla ja tyhjentyy veden virratessa painovoiman vaikutuksesta kuluttajille. 

Alavesisäiliöstä vesi pumpataan pumpuilla verkostoon, sillä säiliö sijaitsee 

käyttöpainetason alapuolella, (RIL 237-1-2010.  s.13, 17). 

 

2.2 Verkoston hallintaan liittyvät rakenteet 

Jakeluverkoston venttiileillä hallitaan verkoston toimintaa, joita ovat sulku-, yksisuunta-

, tyhjennys-, huuhtelu-, ilmanpoisto-, ja paineenalennusventtiilit. Sulkuventtiilejä, joilla 

katkaistaan veden kulku venttiilin läpi, sijoitetaan vesijohtoverkostoon niin paljon, että 

putkirikkojen sekä liitostöiden vaatimat vesikatkot jäävät mahdollisimman pienelle 

alueelle. Putkirikkotilanteessa vuotopaikka tulisi pystyä rajaamaan 3–5 venttiilillä ja 

vedettömäksi jäävien talojen määrä saisi olla enintään 5–10 kerrostaloa tai 20–40 

pientaloa. Kaikki tärkeät, suuret ja moottoroidut venttiilit sekä venttiiliryhmät tulisi 

asentaa laitekaivoon huollon helpottamiseksi. Yksisuuntaventtiilit sallivat virtauksen 
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nimensä mukaan vain toiseen suuntaan ja näitä sijoitetaan laitteisiin, joilla otetaan 

verkostosta vettä, kuten paloposteihin ja taloharoihin. Tyhjennysventtiilejä tarvitaan 

johto-osan alimmissa kohdissa, jotta kyseinen osa voidaan tyhjentää vedestä tarvittaessa. 

Ilmanpoistoventtiilillä, joka tulee sijoittaa verkosto-osuuden korkeimpaan kohtaan, 

poistetaan verkostosta ilmaa. Paineenalennusventtiilillä varmistetaan, ettei verkostopaine 

nouse liian suureksi, kun suurin suositeltava paine verkostossa on 700 kPa. (RIL 237-2-

2010. 2010. s. 67–68, 77–87) 

 

Vesijohtoverkoston mittauspisteet sijaitsevat vedenkäsittelylaitoksilla, säiliöillä tai 

erikseen maahan kaivetuissa laitekaivoissa. Suurten jakelualueiden automatisointi paine- 

ja virtausmittaustiedoilla mahdollistaa mittaustietojen keskitetyn kokoamisen, käsittelyn, 

tallentamisen ja vedenjakelujärjestelmän kaukokäytön. Automatisointi vaatii 

tietoliikenneyhteydet sekä sähkön. Painemittauspisteitä olisi hyvä olla yksi 5–10 km 

putkiosuutta kohden sekä verkoston laidoilla. Laitekaivon suunnittelussa tulee huomioida 

lämmöneristys, tarvittaessa ilmanvaihto ja kaivon laitteiden kosteusvaurioiden 

välttäminen.  (RIL 237-2-2010. 2010. s. 77–84)  

 

2.3 Vesijohtoverkoston mittaukset 

Vesijohtoverkoston mittaustiedoilla, kuten virtaama, veden virtausnopeus, verkostopaine 

ja pinnankorkeus säiliöissä, saadaan dataa verkoston tilasta käyttö- ja 

suunnitteluvaiheessa. Virtaaman mittaus on vesilaitokselle välttämätön tieto, joka liittyy 

laitoksen toiminnan hallintaan ja suunnitteluun. Virtaaman voi mitata joko suoraan mm. 

astiamittauksella tai välillisesti hydraulisten apusuureiden avulla, joita ovat veden 

virtausnopeus ja pinnankorkeus (RIL 124-1-2003. 2003 s. 167–170). Virtaamaa voidaan 

mitata myös mekaanisella, sähkömagneettisella sekä ultraääneen perustuvalla 

mittausmenetelmällä, mitkä ovat yleisiä menetelmiä nykyään. Mittarit voivat olla 

kiinteästi asennettuja tai mittaus voidaan suorittaa putken päälle asennettavalla mittarilla. 

 

Veden pinnankorkeutta, mitä tarvitaan säiliöiden täyttöasteen määrittämiseen, mitataan 

hydrostaattisella painemittauksella, uimurimenetelmällä ja optisella pinnan mittauksella. 
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Hydrostaattiseen paineeseen perustuva pinnanmittaus perustuu veden paineen 

kasvamiseen 100 mbar metrin vesipatsaan matkalla, jossa paineanturalla mitataan säiliön 

pohjan painetta (WIKA 2021a). Uimurimenetelmässä kytkin roikkuu asennetulla 

korkeudella pinnan yläpuolella ja kelluu pinnan ollessa kytkimen riipuntakorkeuden 

yläpuolella. Kun kytkin havaitsee asennon, se tietää pinnankorkeuden olevan joko 

asennuskorkeuden ylä- tai alapuolella ja laukaisee kytkentätoiminnon (Endress+Hauser 

2021a). Optisella pinnanmittauksella tarkoitetaan anturia, joka lähettää heijastavaan 

pintaan ja vastaanottaa infrapunasäteitä ja määrittää välimatkalta pinnan etäisyyden 

anturaan nähden (WIKA 2021a). Ultraäänimittauksen periaate on sama, mutta antura 

lähettää ultraäänipulssin väliaineen pintaan ja takaisin. Antura määrittää ultraäänipulssin 

kulkuajan perusteella pinnan korkeuden (Endress+Hauser 2021b) 

 

Sähkömagneettisiin menetelmiin kuuluva elektromagneettinen mittausmenetelmä 

perustuu sähkönjohtavuuteen, jossa mittari muodostaa induktiovirtoja, minkä suuruuteen 

vaikuttaa veden virtausnopeus. Faradayn lain mukaan sähköinen johdin liikkuu 

kohtisuorassa magneettikentän voimavektoreita vastaan ja tällöin johtimeen syntyy 

jännite. Veden virtausmittauksessa johtimena toimii vesi. Mittarin induktiovirtojen ja 

mittauspisteen putkihalkaisijan mukaan saadaan mittarin läpi kulkeva virtaama. Tämä 

sähkömaneettinen mittausmenetelmä ei aiheuta virtaushäviötä, sillä vedessä ei ole mitään 

laitteita mittauspisteessä. Tämä menetelmä vaatii veden olevan tasalaatuista ja 

sähkönjohtavuus vedellä on oltava yli 1 μS/cm, mutta ei ole riippuvainen veden paineesta, 

viskositeetista, lämpötilasta tai tiheydestä. (RIL 124-1-2003. 2003 s.178–179)  

 

Ultraäänimittarissa on kaksi lähetintä ja vastaanotinta, kun samaan laitteeseen voidaan 

pakata sekä lähetin ja vastaanotin. Ääniaaltoja, joiden kulma virtaavaan veteen nähden 

tiedetään, lähetetään lähettimestä vastaanottimeen mitattavan virtaaman läpi. 

Ääniaaltojen nopeus mitataan ja tällöin saadaan virtaavan veden virtausnopeus ja 

virtaama määritettyä. (RIL 124-1-2003. 2003 s.178–179) 

 

Paine eli voimaa jaettuna pinta-alalla, voidaan mitata staattisessa tilassa tai virtaavassa 

tilassa olevalle vedelle. Painemittareissa periaate on paineen aiheuttaman painevoiman ja 

sen kanssa yhtä suuren vastavoiman aiheuttama voimatasapaino, kun vastavoimana voi 
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olla jousivoima tai nestepatsaan paino. Manometrissa paine saadaan sitä vertaamalla 

nestepatsaan korkeuteen, jossa elohopea toimii indikaattorina U-muotoisessa lasiputkessa 

(RIL 124-1-2003. 2003 s.180). Sähköisen paineen mittauslaitteet mittaavat paineen 

anturalla, joka muuntaa paineen sähköiseksi signaaliksi. Mekatroniset paineanturat 

mahdollistavat mekaanisen paineen mittauksen lisäksi painetiedon tuonnin sähköisenä 

ulostulosignaalina (WIKA 2021b). 

 

2.4 Vuotoveden hallinta 

Vuotoveden lisäksi käytetään termiä hukkavesi eli vesi vesilaitoksen jakama 

laskuttamaton vesi, joka vuotaa putkistosta mittaamattomana ympäristöön. Ennen 

verkosto-osan koko saneerausta voi siellä esiintyä yksittäisiä vuotoja. Näiden 

paikantaminen ja määrän toteaminen on tärkeimpiä putkiston kunnossapidon 

toimenpiteitä. Vuotojen yleisimpiä syitä ovat putken murtuma, syöpyminen tai 

asennusvirhe. Vuototyypit voidaan jakaa kahteen osaan; ilmivuotoihin eli heti 

havaittaviin ja salavuotoihin eli vain käyttötilastoissa näkyvään verkostoon pumpatun 

veden ja laskutetun veden erotukseen. Vuodon syyn selvittäminen on tärkeää, jotta 

vastaavat syyt voidaan välttää tulevaisuudessa. Vesijohtovuodoista aiheutuu 

vesilaitokselle etenkin turhaa taloudellista haittaa sekä jakeluhäiriöitä ja veden laadun 

heikkenemistä. (RIL 247-1-2010. 2010 s. 125–128) 

 

Kunnossapidon käyttötarkkailuun tulisi saada jatkuvasti tietoa eri verkosto-osien paine- 

ja virtaamatiedot sekä hälytykset annettujen raja-arvojen ylityksistä verkoston kuntotilan 

tiedostamiseksi. Painemittaus on halvempi kuin virtausmittaus, joten useasti joudutaan 

tyytymään pelkkään painetietoon. (RIL 237-1-2010. 2010 s. 139) 

 

Laskutettavan veden vesimäärän ja jaettavan veden vesimäärää verratessa saadaan 

vesitase. Vesitase kertoo, paljonko vettä hukataan vesijohtoverkostossa ennen asiakkaan 

vesimittaria. Yksinkertaisimmillaan vesitaseella tarkoitetaan vuotoveden määrää, mikä 

lasketaan verkostoon pumpatun vesimäärän ja veden käyttömäärän erotuksesta. (Aksela 

K, 2010 s. 24–25)  
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Tietyn alueen vedenkulutus voidaan määrittää alueelle jaettavan veden 

virtausmittauksilla (District Meter Area, DMA) Myös sulkuventtiileillä voidaan johtaa 

alueelle menevä vesi virtaamaan ainoastaan virtausmittauspisteiden lävitse, jolloin 

jokaisella alueelle johtavalla putkiosuudella ei tarvita virtausmittauspistettä (Aksela K, 

2010 s. 46). Tällöin on varmistettava alueelle syöttävien johto-osuuksien kapasiteetin 

riittävyys. Alueellisen kulutuksen seurantaan voidaan ottaa väliaikainen tai pysyvä alue. 

Väliaikaisen alueen vedenkulutuksen seuranta voidaan suorittaa alue venttiileillä rajaten 

ja fyysisesti luettavilla virtausmittareilla. Väliaikaisilla alueilla voidaan kartoittaa 

epäillyn vuodon sijainti verkostosta. Pysyvien alueiden reaaliaikaisella mittauksella 

nähdään heti vedenkulutusmuutokset ja vuodon syntyminen on nopeammin havaittavissa.  

 

Verkoston tilasta saadaan tietoa analysoimalla painetietoja, johon on kehitelty erilaisia 

ohjelmistoja. Yksi tällainen on WaterWiSe-ohjelmisto, joka hallitsee ja analysoi online-

mittausten verkostodataa, kuten painetietoja ja veden laatua. Ohjelmistolla saadaan tietoa 

veden kulutuksesta ja mahdollisista vesijohtovuodoista. (Whittle et al. 2013, s. 11) 

 

Kuva 1. Yksinkertaistettu kuvaus mittauspisteiden painetiedoista ajan suhteen (Whittle et 

al. 2013, s. 7) 

 

Painetietoja analysoimalla WaterWiSe-ohjelmisto antaa vuotopaikan laskemalla ajan 

kahdesta tai useamman mittauspisteen perusteella. Kuvassa 1 on esitetty 
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painemittauspisteet (t1, t2 ja t3) ja niiden mittaustulokset ajan suhteen. Ohjelmiston 

antama vuotopaikka on määritetty merkinnällä tb (Whittle et al. 2013, s. 6–7).  
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT 

3.1 Kiimingin verkosto 

Kiimingin vesijohtoverkosto on päämuodoiltaan viisihaarainen, kun Kiimingin 

keskustasta lähtee viisi päälinjaa Alakylään, Tervajärvelle, Hannukseen, Huttukylään ja 

Jääliin. Käyttövesi Kiiminkiin tulee kolmelta pohjavedenottamolta, joista johdetulla 

syöttöputkella täytetään keskustan vesitornia ja jaetaan vettä Kiimingin keskusta-alueelle. 

Toinen säiliö sijaitsee alavesisäiliönä Jäälin pohjoispuolella, jolla tasataan Jäälin 

kulutuspiikkejä. Jäälin alavesisäiliö voidaan tarvittaessa ohittaa venttiilijärjestelyin.  

 

Kiimingin verkostossa mittauspisteitä löytyy Ylikylän paineenkorottamolta paine- ja 

virtausmittaus sekä keskustan vesitornilla on lähtevä ja tuleva virtausmittaus, 

painemittaus ja säiliön pinnankorkeus. Kiiminkijoen eteläpuoleisesta risteyskaivosta 

(Kuva 2.) löytyy painemittaus sekä virtaukset vesitornille ja Kuusamontien suuntaan. 

Kolmella eri vedenottamolla on omat virtausmittauksensa. Hannuksen verkosto on 

Jolosjoen jälkeen omaa painepiiriä, eikä se ole yhteydessä Kiimingin keskustaan. Yhdellä 

vedenottamoista on verkostoon pumpattavan veden paine- sekä virtausmittaus ja sieltä 

lähtee putket kahteen suuntaan, mutta virtausmittauksella saadaan kiinni vain 

kokonaisvirtaus, joten tarkkaa tietoa virtaussuunnasta ei ole tiedossa. Jäälin 

alavesisäiliöllä on virtausmittaukset tulevalle ja lähtevälle vedelle. Alakylän jäteveden 

virtausmittauskaivolla on vesijohdon verkoston painemittaus ja keskustassa 

Kuusamontien varren paineenkorottamolla on virtausmittaus vesitornin suuntaan. Lisäksi 

rakentamista odottaa virtausmittauskaivo keskustassa ennen Kiiminkijoen alitusta joen 

pohjoispuolelle. Keskustan ja Jäälin välisellä vanhalla paineenkorottamolla on myös 

mahdollisuus virtausmittaukseen Jäälin suuntaan, mutta tällä hetkellä se ei ole 

toiminnassa. 
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Kuva 2. Virtausmittauskaivo. Kuva Santeri Puhakka 

 



13 

 

3.2 Verkoston tarkastelu 

Työssä tarkasteltiin Kiimingin alueen vesijohtoverkostoa Oulun Veden käyttämästä 

Trimble NIS -verkkotietojärjestelmästä shape-paikkatietoaineistotiedostomuodossa ulos 

ladattua verkkotietoaineistoa. Ladattu verkostoaineisto on peräisin Kiimingin toiminta-

aluerajauksen sisältä. Alue perustuu Kiimingin ja Jäälin kaupunginosarajauksiin. Työssä 

keskityttiin Kiiminkiin, joten putkistoiden pitkät haarat kauas keskustasta jätettiin pois. 

Tarkasteluun käytettiin Qgis paikkatieto-ohjelmistoa. Qgis-ohjelmistolla kuvattiin vesi- 

ja viemäriverkostoa putkikoot eroteltuna viivan paksuudella Oulun Vedelle ja sinne 

lisättiin verkoston hallintaan vaikuttavat verkostokohteet, kuten vedenottamot, säiliöt, 

olemassa olevat mittarikaivot ja jätevesipumppaamot. Putken halkaisijatiedot olivat 

tekstimuotoisena erillään, ja muunnettiin analyyseja varten shp-tiedostojen 

pituusvektorien metadataksi.  

Vesijohtoverkoston lisäksi työssä otettiin huomioon jätevesiverkosto. Jätevesiverkoston 

pumppaamoiden sijainnit voivat vaikuttaa uusien vesijohdon virtausmittauskaivojen 

sijaintiin. Jätevesipumppaamon sähköliittymästä voi ottaa sähkön myös 

vesijohtoverkoston virtausmittauskaivoon. Hyvällä sijainnilla voi löytää myös tietylle 

jätevesipumppaamon valuma-alueelle jaetun talousveden määrän.  

Verkoston tarkasteluun sisältyi myös maastokäyntejä eri verkostokohteissa. 

Maastokäynneillä tutustuttiin jo olemassa olevaan vesihuollon infraan ja kartoitettiin 

olemassa olevan verkoston hyödyntäismahdollisuudet. Verkoston tarkasteluun 

hyödynnettiin Kiimingin paikallistuntemusta haastatellen pohjavesitiimistä sekä 

verkoston kunnossapidosta vastaavaa henkilöstöä. 

 

3.3 Kiimingin Verkoston tunnusluvut 

Kiimingissä vesijohtoverkostoa on noin 320 km. Tästä eniten n. 100 km eli 32 % on 

putkikooltaan 110 mm – 140 mm. 63 mm – 90 mm kokoista putkea on 24 % ja 160 mm-

225 mm putkea on 14 %. Suurempaa kuin 225 mm putkea on reilu 10 km eli 4 % ja 
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pienempää kuin 63 mm on 9 %. Kiimingin verkossa on 55 km putkea, jonka kokoluokkaa 

ei ole kartalla tiedossa.  

Vuosikulutusennusteen mukaan tarkasteltu Kiimingin alueen käyttämä vesimäärä on noin 

570 000 m3. Tämä on vuorokaudessa noin 1560 m3. Käyttöpaikkoja Kiimingin alueella 

on noin 4200 kappaletta. Koko Oulun Veden toiminta-alueella käyttöpaikkoja on 35 070 

(Vuosikertomus 2020, Oulun vesi).  

3.4 Alueellinen tarkastelu 

Työssä selvitettiin Kiimingin vesijohtoverkoston eri osien kulutusosuudet. Kiimingin 

verkosto jaettiin työssä kuuteen osaan verkoston suurimpien haarojen mukaan; 

Tervajärvi, Hannus, Huttukylä, Jääli, Alakylä ja Keskusta. Lisäksi rajattiin kaksi 

pienempää aluetta näiden sisältä, joita ovat Jäälin alueen sisällä Jäälin keskusta ja 

Alakylän alueella Kiiminkijoen pohjoispuoli Tirinkylä. 

Aluejaoissa jokaisen alueen vedenkulutus nähdään vuosikulutusennusteesta, joka 

perustuu aiempiin vesimittarilukemiin. Trimble NIS - verkkotietojärjestelmästä haettiin 

aluerajauksella käyttöpaikkoja. Haetuista käyttöpaikoista saatiin raportteja Excel-

tiedostoina, joista löytyy eri tietoja, kuten vuosikulutusennuste ja käyttöpaikkojen määrä. 

Alueellisessa tarkastelussa piirrettiin tarkasteltava alue Trimble NIS:iin. Näiden eri 

alueiden Excel-raporteista saatiin tarkasteltavan alueen tietoja. Trimble NIS:iin 

piirrettävän alueen sai myöskin ladattua shape-muodossa Qgis-paikkatietoprojektiota 

varten. Putkipituustiedot eri alueille ja putkikoille saatiin Qgis-ohjelmiston tilastot-

työkalulla. 

 

3.5 Aluerajaukset 

Verkoston tarkasteluun kerätyn aineiston pohjalta etsittiin optimaalisia aluerajauksia sekä 

virtausmittauspaikkoja, joilla saadaan mitattua rajatulle alueelle jaettu vesimäärä. 
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Aluerajaukset saattavat vaatia verkostossa venttiilien käyttöä. Vuodonetsinnän kannalta 

tärkeät venttiilit huomioitiin työssä. Rajatulle alueelle virtausmittauksen kautta jaettua 

vesimäärää ja alueen kiinteistöjen vuosittaisia vedenkulutus määriä vertaamalla voitaisiin 

tehdä vuotovesiosuuden arvio kyseiseltä alueelta, mutta tällä hetkellä Kiimingin 

verkostossa virtausmittauspisteitä on liian vähän tähän tarkasteluun. Tulevaisuudessa 

asennettavat etäluettavat vesimittarit mahdollistaisivat reaaliaikaisen vuorovesiseurannan 

rajatuille alueille. Uusille aluerajauksille laskettiin alueen vedenkulutus käyttöpaikkojen 

vuosikulutusennusteista sekä tarkasteltiin alueen putkipituuksia. Näitä tietoja verrattiin 

koko tarkasteltavaan alueeseen osuusprosentteina. 

 

3.6 Asukkaiden kulutus kaupunginosittain 

Työssä selvitettiin Kiimingin ja Jäälin kaupunginosajaolle jakautuvaa asukkaiden 

kulutusta. Kiimingin verkostoalueen kaupunginosista saadaan tarkat asukasmäärät Oulun 

kaupungin tiedoista, jotka perustuvat vuoden 2020 raporttiin (Väisänen K 2021, s. 26). 

Tarkastelu tehtiin lisäämällä Qgis-paikkatietoprojektioon käyttöpaikat shape-muodossa. 

Vuosikulutusennusteet käyttöpaikoille saatiin attribuuttiliitoksella käyttöpaikkojen 

Excel-raportin ja shape-tiedoston välillä. Käyttöpaikat valittiin kaupunginosarajauksilla 

kukin alue kerrallaan ja Qgis-ohjelmiston tilastot-työkalulla saatiin summattua alueen 

valittujen käyttöpaikkojen vuosikulutusennusteet yhteen. Vuosikulutusennuste 

muutettiin muotoon litraa asukkaan vuorokausikulutusta kohtaan.  
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4 TULOSTEN TARKASTELU 

4.1 Aluejaot ja niiden tunnusluvut 

Kuvissa 3 ja 4 esitetään vedenkulutus ja putkipituudet eri puolilla Kiiminkiä 

aluerajauksiin jaoteltuina. 

 

Kuva 3. Kiimingin alueelliset vedenkulutukset kulutukset. 
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Kuva 4. Kiimingin alueelliset putkipituudet. 

4.1.1 Tervajärvi 

Tervajärven alueen putkisto toimii pääasiassa syöttönä keskustaan. Tervajärveltä 

syötetään eri linjaa pitkin vettä myös toiseen suuntaan Oulua. Tämä toinen putkilinja ei 

ole osa tutkittavaa aluetta. Kuvan 4 mukaan putkipituutta Tervajärven alueella on 20,8 

km eli 7 % koko Kiimingin verkostopituudesta. Keskimääräinen vuorokausikulutus 

vuosikulutusennusteen mukaan on alueella 7 m3, kuten kuvasta 3 ilmenee. Tämä 46 

käyttöpaikkaa sisältävä alue kuluttaa vettä noin 0,4 % koko Kiimingin kulutusmäärästä. 

4.1.2 Hannus 

Hannuksen alue toimii myös osittain syöttönä keskustaan, kuten Tervajärvi. Tällä 

verkostoalueelle putkipituutta kertyy 23 km eli 7 % Kiimingin verkostopituudesta. 

Keskimääräinen vuorokausikulutus on Hannuksen alueella 27 m3 eli 2 % Kiimingin 

kulutuksesta ja käyttöpaikkoja alueella on 148 kpl. Hannuksen suunnan linja on pidempi, 
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mitä tarkastelualueeseen on otettu. Linjasta menee yhteys mahdollisuus Ylikiiminkiin 

asti, joka on venttiileillä suljettu.  

4.1.3 Huttukylä 

Huttukylän suunta on yhteydessä Ylikiimingin vesijohtoverkostoon. Alue on venttiilein 

ja paineenkorottamolla rajattu omaksi painepiiriksi. Huttukylän alueella keskimääräinen 

vuorokausittainen vedenkulutus vuosikulutusennusteen mukaan on 52 m3/vrk, joka on 3 

% Kiimingin keskimääräisestä vuorokausikulutuksesta. Käyttöpaikkoja Huttukylästä 

löytyy 197 ja alueen putkipituus on n. 32,4 km. 

4.1.4 Jääli 

Jäälin alueella on alavesisäiliö ja vedenottamo. Alueen sisällä on tarkasteltu myös Jäälin 

keskusta-aluetta tarkemmin. Jäälin suuntaan vettä kuluu keskimääräisesti 649 m3/vrk ja 

pelkästään erikseen (punaisella kuvissa 3 ja 4) rajatulle Jäälin keskusta-alueelle vettä 

kuluu 422 m3/vrk. Käyttöpaikkoja koko Jäälin suunnalla on 1554 kpl, joista Jäälin 

keskustassa näistä on 877 kpl. Putkipituutta Jäälin suunnalla on 75,5 km ja tästä Jäälin 

keskustassa 24,8 km. 

4.1.5 Alakylä 

Alakylän alueella on myös pienempi rajattu tarkastelualue Kiiminkijoen pohjoispuolella, 

mikä on vihreällä rajattu. Tirinkylän rajattu alue (vihreällä kuvissa 3 ja 4) saa veden 

kahden putken kautta. Koko Alakylän alue käyttää vettä keskimääräisesti 167 m3/vrk ja 

Tirinkylän alueelle tästä osasta virtaa 72 m3/vrk. Käyttöpaikkoja koko Alakylän alueella 

on 586 kpl ja näistä Tirinkylässä sijaitsee 257 käyttöpaikkaa. Putkipituutta koko Alakylän 

alueella on n. 55,8 km ja pelkästään Tirinkylässä putkipituutta on 21,9 km. 

4.1.6 Keskusta 

Keskustan tarkastelualueelle vettä kuluu vuorokaudessa keskimääräisesti noin 658 m3. 

Tämä on 42 % koko Kiimingin kulutuksesta. Käyttöpaikkoja keskusta-alueella on 1655 

kpl ja alueen putkipituus on 112,2 km. 
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4.2 Asukkaiden kulutus 

Kiimingin verkostoalue on jaettu kaupunginosittain kuuteen eri kaupunginosaan, joita 

ovat: Kiiminki, Hannus, Huttukylä, Jääli, Välikylä ja Alakylä. Työssä aiemmin tehdyt 

aluerajaukset sisältävät melkein samat alueet, kuin kaupunginosajako. Koko Oulun 

Veden toiminta-alueen asutuksen kulutus on keskimäärin 112 l/as.vrk. (vuosikertomus 

2020). Koko Kiimingin alueen asutuksen keskikulutus on 118 l/as.vrk kun asukasluku 

yhteensä Kiimingissä on 13311 (Väisänen K 2021, s. 26). Kuvaan 5 on jaettu 

kaupunginosittaiset asukkaiden keskikulutukset. 

 

Kuva 5. Kiimingin asutuksen kulutus. 

 

Kaupunginosa Kiiminki 130 muodostuu Kiimingin keskustasta sekä Tervajärven 



20 

 

alueesta. Tässä kaupunginosassa asukkaat kuluttavat keskimäärin 115 l/as.vrk. Alueen 

asukasluku on 5323. Hannus 135 -kaupunginosassa asukkaita on 259 ja kulutus asukasta 

kohti on 98 l/as.vrk. Huttukylä 132- alueen asukasluku on 533. Täällä asukkaiden kulutus 

on 90 l/as.vrk. Alakylä 134 -kaupunginosa muodostuu Alakylän ja Tirinkylän alueista.  

Asutuksen kulutus tässä kaupunginosassa on 99 l/as.vrk. Asukkaita Alakylässä on 1751 

hlö. Jääli 131 kaupunginosassa asukasluku on 4399 ja asutuksen kulutus on 124 l/as.vrk. 

Välikylä 132 kaupunginosassa asuu 589 asukasta. Alueen asutuksen kulutus on 193 

l/as.vrk. Välikylän suuremman kulutuksen selittää alueella oleva leipomo ja muu 

teollisuustoiminta. 

4.3 Virtausmittauspisteet  

4.3.1 Olemassa olevat pisteet ja aluejaot 

Verkoston olemassa olevilla virtausmittauksilla saadaan Kiimingin verkosto pilkottua 

viiteen eri kulutusalueeseen. Pilkkominen tosin vaatii joidenkin venttiilien sulkemista. 

Nämä venttiilit näkyvät kuvassa keltaisina pisteinä (Kuva 6). Rakenteilla oleva Keskustan 

uusi virtausmittauskaivo tulee helpottamaan Alakylän suunnan seuraamista. 

Tervajärveltä tulevan linjan alue saadaan rajattua kahden venttiilin sulkemisella.  

Hannuksen suunta on rajattuna omana painepiirissään. Alueen vedenottamon 

rakennustöiden jälkeen laitokselta voidaan jakaa vettä myös keskustan suuntaan. 

Laitokselle tulee virtausmittaus. Huttukylän haara voidaan jakaa kahteen osaan. Ylikylän 

paineenkorottamon virtausmittaus päästää lävitseen koko Huttukylän suuntaan jaetun 

veden, jonka painepiirin pysyminen ja mittaus vaatii muutaman venttiilin olevan suljettu. 

Kuusamontien eteläpuolinen alue aina Ylikylän paineenkorottamolle saakka on oma alue. 

Aluerajaus ja alueen painepiiri vaatii Mastotien ja Isoahon välisen linjan venttiilin 

sulkemisen. Kuusamontien eteläpuoleisen alueen virtausmittaus edellyttää yhden 

joenalituksen sulkemisen, sillä Kuusamontien varressa olevalla paineenkorottamolla 

oleva virtausmittaus on asennettu vesitornille päin menevään putkeen. Tällöin 

Kuusamontien eteläpuolelle jaettava vesi virtaisi kokonaisuudessa virtausmittauksen 

kautta. Jäälin ja Välikylän verkostoon pumpatut vesimäärät tiedetään Jäälin 

alavesisäiliöstä ja yhdeltä vedenottamolta lähtevistä virtausmittauksista. Yhteys 
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Kiimingistä tulevan syöttöputken ja Jäälinjärven rantaan on suljettu venttiilillä.  

  

Kuva 6. Aluejaon nykytila 

 

4.3.2 Aluejaon kehitys ja uudet mittauspisteet 

Kuvassa 7 on rajattu 12 mahdollista aluerajausta, joiden avulla kunkin alueen kulutus 

saataisi selville ja vuodonetsintää voisi rajata alueittain. Taulukossa 1 esitetään Kuvan 7 

alueiden ominaisuuksia. Huttukylän suunta on jo valmiiksi hyvällä tasolla aluejaon 

kannalta. Se on kahdessa alueessa painepiireittäin (alueet 5 ja 1, kuva 7). Yhdellä 

venttiilisululla muodostuu alue 1, jonka vedenkulutus on 13 % koko Kiimingin 

vedenkulutuksesta ja 7 % putkipituudesta.  Alue 6 (Hannus) on valmis rajaus, minkä 

vedenkulutusosuus on 2 % ja putkipituusosuus 6 %. Kiiminkijoen pohjoispuoli 

Tervajärvelle vaatii alueen 3 länsiosissa kahden venttiilin sulkemisen. Tällöin kaikki 

alueen 3 läpi tuleva vesi tulisi ainoastaan Kiiminkijoen eteläpuoleisen mittauskaivon 
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(alueiden 2 ja 3 välissä oleva virtausmittauskaivo, kuva 7) kautta. Alueen 3 

vedenkulutusosuus on 8 % ja putkipituusosuus 19 % Kiimingin kokonaisputkipituudesta.  

 

Kuva 7. Aluejaon kehitysehdotus. 

 

Taulukko 1. Kehitysehdotuksen tarkastelu. 

 

Keskustan rajaaminen onnistuu yhdellä jo suunnitteilla olevalla uudella mittauskaivoilla, 

mikä on alueiden 9, 2 ja 1 välissä, (Kuva 7) sekä tässä työssä ehdotetulla 
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virtausmittauskaivolla (alueiden 10 ja 4 välissä, kuva 7). Kolmannen keskustan alueen 

paineenkorottamon virtausmittaus tulisi laittaa toimintaan. Myös yksi venttiili täytyy olla 

suljettuna alueiden 4 ja 11 Jäälin puoleisen yhteyden välistä (Kuva 7). Näillä 

toimenpiteillä kuvan 7 alueet 2 ja 4 olisivat samaa aluetta. Yhdellä venttiilillä ja alueiden 

4 ja 2 väliin asennettavalla virtausmittauskaivolla alueet 2 ja 4 saataisiin erilleen. 

Alueiden 2 ja 4 kulutusosuus on 19 % ja putkipituusosuus 12 %. 

Jääli ja Välikylä olisi mahdollista jakaa kolmeen eri alueeseen. Yhden venttiilin 

sulkemisella ja alueen 4 eteläpuoleisella virtausmittauksella rajattaisiin alue 11. Jäälin 

keskusta rajattaisiin kahdella eri mittauskaivolla, mikä on kuvassa 7 alue 7 ja tämä olisi 

sama rajaus, kuin työn alussa tarkasteltu punainen aluerajaus (Kuvat 3 ja 4). Jäälin 

aluerajauksen kulutusosuus on 28 % ja putkipituusosuus 8 % koko tarkasteltavasta 

alueesta. Jäälin loppuosa jäisi omaksi alueeksi 12. Pyyryväisharjulta lähtevän vesimäärä 

mitataan, mutta mittaustietoa ei ole, kumpaan suuntaa vesi sieltä lähtee. Pyyryväisharjun 

linjaan tai laitokselle tulisi lisätä virtausmittaus. 

Alakylässä joen pohjoispuolella sijaitseva Tirinkylä saataisiin rajattua kahdella 

mittarikaivolla. Tästä muodostuisi alue 8 ja loput Alakylän verkostosta jäisi alueelle 10. 

Lisäksi alue 9 muodostuisi yhden venttiilin sulkemisella alueiden 9 ja 3 välissä (Kuva 7), 

jonka voisi myös liittää alueeseen 3 kyseinen venttiili avaamalla.  

Työssä ehdotettavalla uudella aluejaolla työssä tarkasteltava Kiimingin verkostoalue 

jaetaan 12 mittauspiirialueeseen. Nykytilan aluejako sisältää kuusi kulutusaluetta, joista 

osa vaatii venttiilien käyttöä. Eniten uusia aluejakoja muodostuisi tällä 

kehitysehdotuksella nykytilan alueilla 2 ja 3 (Kuva 6). Kuvan 6 alueen 3 kulutusalue 

jaettaisi kehitysehdotuksessa 5 omaan mittauspiirialueeseen ja alueen 2 kulutusalue 

kolmeen omaan mittauspiirialueeseen. Aluejaon kehittäminen vaatii kuusi uutta 

virtausmittauspistettä vesijohtoverkostoon sekä muutaman olemassa olevan kohteen 

kehittämistä. 
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5 POHDINTA 

Työssä ehdotettavalla uudella aluejaolla työssä tarkasteltava Kiimingin verkostoalue 

jakautuisi 12 mittauspiirialueeseen. Nykytilan aluejako sisältää kuusi kulutusaluetta, 

joista osa vaatii venttiilien käyttöä. Eniten uusia aluejakoja muodostuisi tällä 

kehitysehdotuksella nykytilan alueilla 2 ja 3 (kuva 6). Kuvan 6 alueen 3 kulutusalue 

jaettaisi kehitysehdotuksessa 5 omaan mittauspiirialueeseen ja alueen 2 kulutusalue 

kolmeen omaan mittauspiirialueeseen. Aluejaon kehittäminen vaatii kuusi uutta 

virtausmittauspistettä vesijohtoverkostoon sekä muutaman olemassa olevan kohteen 

kehittämistä. 

Qgis-paikkatietoprojektioon kerätessä verkostodataa, täytyi tarkastella aineiston 

virheellisyyden mahdollisuuksia, mikä toi lisää työtä. Tärkeimmät verkosto-osat olivat 

oikein, kuten vedenottamot ja säiliöt, mutta eri laitekaivoja löytyi virheellisillä lajeilla 

Trimble-NIS verkkotietoaineistosta. Oulun Veden työntekijät kertoivat omaa 

tietämystään verkostokohteista käyttäjänäkökulmasta, joiden avulla muodostui 

verkostokohteiden todellinen tilannekuva tätä työtä varten. 

Työn kehitysehdotuksilla Kiimingin vesijohtoverkostoon Oulun Vesi saisi tarkempaa 

tietoa Kiimingin alueen vedenkulutuksesta reaaliajassa. Uusilla mittauspisteillä 

vesijohtovuotojen paikantaminen olisi nopeampaa, kun oletettu vuotopaikka rajautuisi 

aiempaa pienemmälle alueelle. Jo olemassa olevasta verkostosta löytyi vähän alueita, 

jotka pystyttäisiin rajamaan sekä vedenkulutuksen, että syntyvän jäteveden osalta. Jos 

tulevaisuudessa haluaa tietyltä alueelta vedenkulutuksen ja syntyvän jäteveden tietoon, 

vaati verkosto rakenteellisia muutoksia.  

Oulun Vesi on aloittanut Kiimingin vesijohtoverkoston vuotojenhallinnan kehittämisen 

tilaamalla uusia virtausmittauskaivoja ja selvittämällä dataa analysoivia 

vuotovedenhallintaohjelmistojen vaihtoehtoja. Kaivojen sijainnin valintaan on käytetty 

hyväksi tässä työssä esiteltyä aluejakoehdotusta. Näin ollen työn tavoite vuotovesien 

hallinnan kehittämisestä on täyttynyt. 
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6 YHTEENVETO 

Tässä kandidaatintyössä on paneuduttu Kiimingin vesijohtoverkoston vuotovesien 

hallinnan kehittämiseen. Tavoitteena oli kartoittaa vuotovesien hallintaa kehittäviä 

paikkoja uusille virtausmittauskaivoille, joilla saadaan jaettua Kiimingin 

vesijohtoverkostoa pienempiin kulutusalueisiin. Työssä tutustuttiin Kiimingin 

vesijohtoverkostoon ja määritettiin verkoston osille tunnuslukuja, joita ovat 

vedenkulutus, putkipituus, käyttöpaikkojen lukumäärä ja asukasluku. Tunnuslukuja 

saatiin aineiston kokoamisen ja käsittelyn jälkeen Qgis-paikkatietoprojektiosta, joita 

eriteltiin nykytilan alueille ja työssä ehdotetuille uusille alueille tunnuslukujen 

saatavuuden mukaan. 
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