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OULUN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA
VUOSILLE 2015–2030
JOHDANTO
Vesihuoltolain kohdassa Vesihuollon yleinen kehittäminen säädetään, että kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti. Vesihuollon kehittäminen tulee toteuttaa yhteistyössä vesihuoltolaitosten, laitoksille vettä toimittavien ja niiden jätevesiä käsittelevien sekä muiden kuntien kanssa. Lisäksi säädetään, että jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat, kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta
vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai
muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi.

Laaditun Oulun Vesihuollon Kehittämissuunnitelman tavoitteena oli luoda perusta ja antaa suuntaviivat
Oulun vesihuollon kehittämiselle. Kehittämissuunnitelmassa painotetaan vesihuollon järjestämistä alueilla, joilla on voimassa maankäyttö- tai rakennuslaissa (Maankäyttö- ja rakennuslaki, 132/1999) tarkoitettu yleis- tai asemakaava, tai joilla kyseisten kaavojen laatiminen on vireillä. Lisäksi painotetaan alueita, joita koskevat kunnan ympäristönsuojelulain (Ympäristönsuojelulaki, 527/2014) nojalla antamat ympäristönsuojelumääräykset, esimerkiksi alueilla joilla ympäristön erityisen pilaantumisvaraan vuoksi jäteveden johtaminen ympäristöön on kielletty.

Haukiputaan, Kiimingin, Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin monikuntaliitos tapahtui 1.1.2013. Kaikilla yhdistyneillä kunnilla oli niiden omista lähtökohdistaan laaditut vesihuollon kehittämissuunnitelmat. Laajentuneelle Oululle oli tarpeellista laatia uusi vesihuollon kehittämissuunnitelma samanaikaisesti käynnissä
olevan yleiskaavatyön kanssa. Kehittämissuunnitelman tavoitevuodeksi valittiin 2030, mutta painopiste
on kuluvan vuosikymmenen tavoitteissa ja toimenpiteissä.

Kehittämissuunnitelmassa on aluksi käsitelty Oulun kaupungin vesihuollon tavoitteita ja painopisteitä.
Tämän jälkeen, tavoitteet ja painopisteet huomioiden, on käsitelty Oulun Veden toiminta-alueen, osuuskuntien toiminta-alueiden sekä haja-asutusalueiden vesihuoltoa. Lopuksi on esitetty tiivis vaikutustenarviointi sekä tiedottamisen ja seurannan periaatteet.

Kehittämissuunnitelman laatiminen aloitettiin maaliskuussa 2014 ja se valmistui elokuussa 2015. Suunnitelman laatiminen oli vuorovaikutteinen prosessi, jossa kartoitettiin laajasti Oulun kaupungin eri toimialojen, liiketoiminnan ja viranomaistahojen sekä Oulun Veden nykytilannetta sekä yhteistyö- ja kehittämistarpeita muuttuva toimintaympäristö huomioiden. Suunnittelun aikana oltiin myös yhteydessä kaikkiin alueen vesi- ja viemäriosuuskuntiin.

Suunnitelma tehtiin kiinteässä vuorovaikutuksessa ohjausryhmän kanssa. Ohjausryhmään kuuluivat:
Matti Matinheikki

Oulun kaupunki, apulaiskaupunginjohtaja

Mika Uolamo

Oulun kaupunki, yleiskaavoitus

Anne Olsbo

Oulun kaupunki, asemakaavoitus

Tapio Klemettilä

Oulun kaupunki, rakennusvalvonta

Juhani Vääräniemi

Oulun kaupunki, maaseutuasiat

Mikko Ukkola

Oulun kaupunki, katu- ja viherpalvelut

Juha Peuraniemi

Oulun kaupunki, maa ja mittaus

Pasi Keinänen

Business Oulu

Petri Hintikka

Oulu – Koillismaan pelastusliikelaitos

Jaana Kiiski

Oulun seudun ympäristötoimi

Jouni Lähdemäki

Oulun Vesi

Riitta Lindström

Oulun Vesi

Juha Kangaskokko

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Suunnittelun työryhmässä olivat: Jouni Lähdemäki, Anne Olsbo, Mika Uolamo, Jaana Kiiski ja Riitta
Lindström. Lisäksi suunnittelussa oli mukana useita henkilöitä Oulun Veden eri toiminnoista laitoksilta,
verkostopuolelta sekä hallinnosta kuin myös vesi- ja viemäriosuuskuntien edustajat.

Suunnittelun käynnistymisestä ja suunnitelman nähtäville asettamisesta on tiedotettu kirjeillä, lehtiilmoituksilla ja kaupungin nettisivuilla laaditun tiedotussuunnitelman mukaisesti.

Kehittämissuunnitelman on laatinut WSP Finland Oy. WSP:n työryhmän keskeiset henkilöt olivat:
Sari Pietilä

projektipäällikkö

Kia Aksela

asiantuntija

Teemu Vuorma

suunnittelija

Heidi Hyppönen

suunnitteluavustaja
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SUUNNITELMAN KESKEISET KÄSITTEET
AVL

biologinen hapenkulutus

asukasvastineluku, kuvaa yhden ihmisen kotitaloudessa aiheuttamaa keskimääräistä jätevesikuormitusta vuorokaudessa. Lukua käytetään vertailumielessä myös tarkasteltaessa muiden
kuormituslähteiden kuin kotitalouksien aiheuttamaa kuormitusta. Lukua voidaan käyttää kuvaamaan minkä suuruiselle jätevesikuormitukselle jätevedenpuhdistamo on mitoitettu.

raakavesi

talousveden valmistukseen tarkoitettu vedenottopaikasta otettu
puhdistamaton vesi (pinta- tai pohjavesi)

runkovesijohto

vesijohto jolla johdetaan vettä vedenottamolta tai käsittelylaitokselta käyttöalueelle, toiminta-alueen merkittävimmät johdot

sakokaivoliete

saostussäiliöön/kaivoon pidättyvä, jätevedestä erottuvan laskeutuvan kiintoaineen ja vettä kevyempien ainesosien seos

saneerausvelka

käyttöikänsä ylittäneen, huonokuntoisen ja korjaustarpeessa
olevan vesihuoltoverkoston määrä

vedessä olevan orgaanisen aineksen määrä
BOD7ATU tarkoittaa laboratorio-oloissa tapahtuvaa seitsemänpäiväisen hapenkulutuksen suuruutta mikrobien hajottaessa
vedessä olevaa orgaanista ainesta.

Voidaan ilmoittaa joko kilometrimääränä tai rahamääränä joka
tarvitaan jotta verkosto voitaisiin saattaa asialliseen kuntoon
siirtoviemäri

viemäri jolla johdetaan esim. erillään sijaitsevan taajaman jätevedet jätevedenpuhdistamon piiriin

maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta johtuva sade- tai sulamisvesi

SSP

Sanitation Safety Plan on WSP:n ideaa soveltaen laadittu viemäröinnin turvallisuussuunnitelma

jätevesiliete

jätevedenpuhdistamoilla syntyvä seos joka muodostuu tulevan
jäteveden kiintoaineesta ja puhdistusprosessissa kiintoainemuotoon saatetusta aineesta

tarvealue

alue, jolla on tarve vesihuollon järjestämiseksi suurehkon asukasjoukon, tai terveydellisten tai ympäristönsuojelullisten syiden
vuoksi

kvv-laitteisto

kiinteistön vesihuoltolaitteisto, laitteisto joilla johdetaan talous-,
sammutus-, jäte- sekä hulevesiä ja perustusten kuivatusvesiä.

käyttömaksu

vedenhankinnasta ja viemäröinnistä erikseen perittävä maksu
Maksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan
jäteveden määrän ja laadun perusteella. Maksu veloitetaan yksikköhinnaltaan samansuuruisena kaikilta liittyjiltä.

harmaa vesi

jätevesi, joka ei sisällä käymälävesiä

hulevesi

liittymä

vesihuoltolaitokseen liitetty tai liitettävä kiinteistö

liittymismaksu

vesihuoltolaitokseen liitettävän kiinteistön maksama kiinteistökohtainen kertamaksu
Maksulla katetaan osa laitoksen investointikustannuksista.
Maksu voi olla erisuuruinen eri alueilla.

liittämiskohta

ominaiskulutus

kohta jossa kiinteistön tonttijohdot liitetään vesihuoltolaitoksen
johtoihin, samalla myös kunnossapitoalueen raja
Oulun Vedellä liittämiskohta on kiinteistön rajalla asemakaavaalueilla ja runkojohdossa kaavan ulkopuolella
verkostoon pumpatun veden määrä jaettuna verkoston piiriin
kuuluvien asukkaiden määrällä (l/as/vrk)

osuusmaksu

maksu joka kerätään osuuskuntaan liittyviltä jäseniltä osuuskuntaan liittymisen yhteydessä

paineviemäri

viemäri jossa jäte-, hule-, tai salaojavesien johtaminen tapahtuu
pumppauksen avulla

perusmaksu

maksu, jota peritään verkostoon liitetyltä kiinteistöltä palvelujen
käytöstä riippumatta
Maksulla katetaan osa kulutuksesta riippumattomista käyttö- ja
investointikustannuksista.

pohjavesialueiden luokitus

1-luokka, tärkeä pohjavesialue
2-luokka, vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue
E-luokka, pohjavesialue josta pintavesi- tai maaekosysteemit
ovat suoraan riippuvaisia
I-luokka, vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (vanha)
II-luokka, vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (vanha)
III-luokka, muu pohjavesialue (vanha)

Kunnalla on velvollisuus huolehtia että tarvealueella ryhdytään
toimenpiteisiin tarvetta vastaavasti.
toiminta-alue

maantieteellinen alue, jolla vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollosta sen mukaan kuin vesihuoltolaissa säädetään

tonttijohto

tonttivesijohto; talousveden johtamista varten asennettu liittämiskohdan ja kiinteistön vesimittarin välinen putki
tonttijätevesiviemäri; liittämiskohdan ja rakennuksen välinen
putki
tonttihulevesiviemäri; liittämiskohdan ja kiinteistön hulevesilaitteiston välinen huleveden ja perustusten kuivatusveden johtamiseksi asennettu putki

vesihuolto

veden johtaminen, käsittely ja toimittaminen talousvetenä käytettäväksi sekä jäteveden poisjohtaminen ja käsittely

vesihuoltolaitos

laitos, joka huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta kunnan hyväksymällä toiminta-alueella

vesiosuuskunta

tässä suunnitelmassa haja-asutusalueella alueen asukkaiden
omistama ja hallinnoima virallisesti järjestäytynyt organisaatio,
joka huolehtii alueen vedenhankinnasta ja jakelusta

viemäriosuuskunta

tässä suunnitelmassa haja-asutusalueella alueen asukkaiden
omistama ja hallinnoima virallisesti järjestäytynyt organisaatio,
joka huolehtii alueen jätevesien johtamisesta ja käsittelystä

viemäriyhtymä

viemärilaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella kiinteistöjen muodostama epävirallinen yhteenliittymä, joka itse rakentaa tarvittavat viemärit kiinteistöjen jätevesien johtamiseksi viemärilaitoksen verkostoon

viettoviemäri

viemäri jossa jäte-, hule-, tai salaojavesien johtaminen tapahtuu
painovoiman avulla

WSP

Water Safety Plan, Maailman terveysjärjestö WHO:n ohjeen
mukainen turvallisuussuunnitelma talousveden laadun varmistamiseksi
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TIIVISTELMÄ
Oulun vesihuollon kehittämissuunnitelmassa vuosille 2015 – 2030
esitetään suuntaviivat kaupunkialueen vesihuollon kehittämiselle.
Suunnitelmassa esitetään koko kuntaa koskeva yleinen vesihuollon strategia, tavoitteet ja painopisteet. Nykytila, haasteet ja kehittämistarpeet on kuvattu erikseen Oulun Veden ja osuuskuntien
toiminta-alueiden sekä toiminta-alueiden ulkopuolella olevan hajaasutuksen osalta. Näiden perusteella on laadittu kullekin em. osaalueelle toimenpideohjelmat. Suunnitelman lopussa on arvioitu
toimenpideohjelmien vaikutuksia.
Vesihuollon strategiset tavoitteet perustuvat Oulun kaupunkistrategiaan sekä kaupunkitason ohjelmiin ja selvityksiin. Merkittävimmiksi vesihuollon strategisiksi tavoitteiksi tunnistettiin:
vedenhankinnan ja veden laadun turvaaminen
kaupungin kasvuedellytysten turvaaminen
vesihuoltoverkostojen kunnon turvaaminen
tehokas jätevedenpuhdistus
varautuminen sään ääri-ilmiöihin
haja-asutuksen tarkoituksenmukaisen vesihuollon kehittäminen.
Kaupungin kasvua arvioitiin Tilastokeskuksen, kaavoituksen ja
maankäytön ennusteiden pohjalta. Näihin perustuen nykyinen Oulun asukasmäärä, noin 194 000 asukasta, kasvaa reilulla 32 300
asukkaalla ja työpaikkojen määrä nykyisestä 87 600 noin 12 400
työpaikalla vuoteen 2030 mennessä. Ennusteen toteutuessa vedenkäytön kasvu olisi noin 5 600 m³ vuorokaudessa, vedenkäytön
ollessa tuolloin kokonaisuudessaan noin 41 200 m³ vuorokaudessa. Kasvun kannalta merkittävimmät alueet ovat Hiukkavaara ja
Nuottasaari.
Oulun Veden toiminta-alueella tärkeimmät kehittämiskohteet liittyvät vedenhankinnan varmuuden parantamiseen, verkostojen hallintaan, säiliötilavuuden lisäämiseen sekä jätevesiverkoston vuotovesimäärän vähentämiseen verkostosaneerauksilla ja sekaviemäröintialueita supistamalla. Lisäksi jätevedenpuhdistus ja lietteenkäsittely vaativat jatkuvaa kehitystyötä muuttuvien lupaehtojen noudattamiseksi.
Nykyisin koko kantakaupungin raakavesi, keskimäärin 27 400 m³
vuorokaudessa, otetaan Oulujoesta ja se puhdistetaan Kurkelanrannan ja Hintan pintavedenpuhdistamoilla. Oulujoen veden laadussa on tapahtunut selvä humuksen määrän kasvu, jonka seurauksena vedenpuhdistukseen tarvittavat kemikaalimäärät ovat kasvaneet voimakkaasti. Asukkaista 80 % käyttää pintavedestä ja 20
% pohjavedestä valmistettua talousvettä. Huomattavaa on, että tilanteessa jossa nykyinen vedentuotanto Oulujoen vedestä olisi
pois käytöstä, varajärjestelmää ei ole ja asukkaille on mahdollista
jakaa säiliöautoilla vettä 13 litraa vuorokaudessa.

Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon, Yli-Iin ja Ylikiimingin jakelualueilla käytetään pohjavettä. Pohjavedenottamoilta pumpataan
vettä keskimäärin 8 300 m³ vuorokaudessa. Pohjaveden laatu
vaihtelee ottamoittain ja siten myös sen käsittelyyn tarvittava prosessi. Lähes kaikille I-luokan pohjavesialueille on laadittu suojelusuunnitelmat, mutta kaikkia esitettyjä toimenpiteitä ei ole vielä toteutettu.

Suuntaa-antavan investointiohjelman mukaan Oulun Vesi käyttää
seuraavan 15 vuoden aikana vesihuollon kehittämiseen ja ylläpitämiseen yhteensä noin 250 miljoonaa euroa. Vesihuoltolaki edellyttää, että vesihuollon maksut kattavat pitkällä aikavälillä vesihuollon kustannukset, joten kehittämishankkeiden rahoituksen kannalta
on tärkeää pitää maksut oikealla tasolla ja tuloutus kaupungille
kohtuullisena.

Pintavesikuution puhdistamisen energian kulutus on noin 60 %
suurempaa kuin pohjaveden. Verkostoon pumpattu talousvesi täyttää talousvesiasetuksen laatuvaatimukset ja suositukset kaikkien
vesilaitosten osalta.

Oulun kaupungin alueella toimii 12 vesiosuuskuntaa ja 5 viemäriosuuskuntaa. Osuuskunnat toimittavat talousvettä 4 500 asukkaalle ja viemäröivät 1 900 asukaan jätevedet. Osuuskunnilla laaditun ohjelman toimenpiteet painottavat verkostojen kunnon ylläpitoa ja ammattimaisempaa toimintaa, osalla osuuskunnista tulisi
myös varmistaa vedenhankinta sekä varavoimajärjestelyt ja desinfiointivalmius. Toiminta-alue on määritelty 11 osuuskunnalle. Lain
mukaan vesihuoltolaitosta koskevat kaikki vesihuoltolain mukaiset
määräykset ja velvoitteet silloin, kun sille on määritetty ja hyväksytty virallisesti toiminta-alue.

Vesijohtoliittymiä Oulun Vedellä on noin 32 500 kpl. Vesijohtoverkoston pituus on vajaat 1 900 km ja siihen on liitetty säiliötilavuutta
maksimissaan 21 000 m³. Vesijohtoverkoston ja säiliöiden saneeraukseen on panostettava huomattavasti, nykyisellä saneeraustahdilla vesijohtoverkoston uusiutumisaika on 200 vuotta. Verkoston kunnon rapistuessa ja energiatehokkuusvaatimusten lisääntyessä myös vesijohtoverkoston hallinnan kehittämiseen on varattava resursseja.
Jätevesiliittymiä Oulun Vedellä on noin 24 800 kappaletta. Jätevesiverkoston pituus on noin 1 200 km ja siihen on liitetty yli 300 jätevedenpumppaamoa. Myös jätevesiverkoston ja jätevesipumppaamoiden saneerausvelka on ilmeinen. Jätevesiverkostoon johtuvan vuotoveden osuus puhdistamolle tulevasta vedestä on noin
40 % mikä osaltaan on seurausta keskusta-alueen sekavesiviemäröinnistä.
Oulun, jätevedet käsitellään Taskilan (99 %) ja Yli-Iin (1 %) jätevedenpuhdistamoilla. Lisäksi Oulunsalon alueen jätevesien käsittely
ostetaan Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy:ltä. Jäteveden puhdistamisessa tarvittavat kemikaalimäärät ovat kasvaneet viime vuosina jätevesimäärän kasvaessa ja vedenlaadun muuttuessa. Huomattava osa käsitellystä jätevedestä on hulevettä, laskutetun jäteveden määrä on vuodessa noin 11 miljoonaa kuutiota ja puhdistetun noin 17 miljoonaa kuutiota. Taskilan puhdistamo on toiminut
lupaehtojen mukaisesti kokonaisfosforin ja biokemiallisen hapenkulutuksen osalta, typenpoiston osalta lupaehtoa ei ole pystytty
täyttämään. Yli-Iin puhdistamolla lupaehdot ovat täyttyneet.
Muuttuneen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti hulevesien
johtamisen ja kokonaishallinnan vastuu on kaupungilla, jonka tulee
päättää vastuiden jakautumisesta jatkossa. Myös hulevesimaksun
määrääminen tulee ajankohtaiseksi. Lähtökohtana on imeyttää ja
viivyttää hulevesiä niiden kerääntymispaikalla ja käyttää luonnonmukaisempia keinoja hulevesien hallinnassa ja johtamisessa sään
ääri-ilmiöiden lisätessä hulevesitulvien riskiä. Tällä hetkellä hulevesiverkoston pituus on vajaat 800 km ja siihen on liitetty noin 150
pumppaamoa.

Jätevesien käsittelyä keskitetyn jätevesiviemäröinnin ulkopuolisilla
alueilla ohjaa ympäristönsuojelulain ohella jätevesiasetus. Hajaasutusalueilla pääpaino on jätevesien käsittelyn parantamisessa
niin että jätevesiasetuksen vaatimukset täyttyvät. Haja-asutusalueilla toimii muutamia viemäriyhtymiä, joissa on noin 150 liittymää. Kiinteistökohtaisen jätevesienkäsittelyn varassa arvioidaan
olevan noin 8 500 asukasta. Jätevesiasetuksen lisäksi jätevesiasioita ohjaavat Oulun kaupungin ympäristönsuojelumääräykset.
Asemakaavan ulkopuolisten, Oulun Veden toiminta-alueen ulkopuolella sijaitsevien kyläalueiden viemäröintiä suunnitellaan ja toteutetaan haja-asutusalueiden viemäröintiohjelman mukaisesti. Kyläalueiden valinta ja niille esitetty ohjeellinen toteuttamisjärjestys
on määritetty yhteistyössä ympäristötoimen, yleiskaavoituksen,
asemakaavoituksen ja maanhankinnan kanssa. Erityisesti pohjavesialueita on painotettu valinnassa. Viemäröintiohjelmaan kuulumattomien haja-asutuksen tarvealueiden määrittämisessä on käytetty perusteina asukastiheyttä, sekä ympäristö- ja luonnonsuojelunäkökulmia. Ohjauksen merkitys jätevesien asianmukaisen käsittelyn aikaan saamiseksi on suuri ja on tärkeää, että kaikilla hajaasutusalueiden asukkailla olisi mahdollisuus saada neuvontaa
kaupungin eri organisaatioilta.
Oulun Veden toiminta-alueelle, osuuskunnille sekä hajaasutusalueelle esitetyille toimenpiteille on esitetty tavoitteellinen
aikataulu. Merkitykseltään suurimpia toimenpiteitä on korostettu
aikataulun laadinnassa. Joidenkin toimenpiteiden osalta aikataulusta määrätään asetuksissa, kuten asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista, sekä asetus jätevesien käsittelystä keskitetyn jätevesiviemäröinnin ulkopuolella.
Kaikkien kehittämistoimien tavoitteena on taata asiakkaille vesihuollon palveluiden korkea laatu kustannustehokkaasti ja ympäristövastuullisesti toteutettuna.
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1 OULUN KAUPUNGIN VESIHUOLLON
TAVOITTEET JA PAINOPISTEET
Oulun kaupungin vesihuollon tavoitteet ja painopisteet pohjautuvat
Oulun kaupunkistrategiaan 2020, vesihuoltolain (Vesihuoltolaki,
119/2001 ja Laki vesihuoltolain muuttamisesta, 681/2014) vaatimuksiin sekä tämän ajan näkemyksiin modernista ja kestävästä
vesihuollosta.
Kehittämissuunnitelman lähtökohtana ovat edellisten kehittämissuunnitelmien tavoitteiden toteutuminen ja toisaalta ennusteet vedenkulutuksen kehittymisestä pohjautuen väestön ja työpaikkojen
määrien kehittymiseen. Vesihuollon tavoitteita, kehittämistarpeita
ja niistä aiheutuvia toimenpiteitä arvioidaan suunnitelman tavoitevuoteen 2030 asti. Painopiste suunnitelmassa on kuitenkin kuluvan vuosikymmenen tarpeissa ja toimenpiteissä.

Taulukko 1. Toteutumattomat tavoitteet

Vedenhankinta
Haukipudas

Kiiminki

1.1 Edellisten kehittämissuunnitelmien tavoitteiden toteutuminen
Edellisten kehittämissuunnitelmien tavoitteet on koottu aikaisemmista suunnitelmista:
Haukiputaan kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma / Haukiputaan Vesi (10.3.2011)
Vesihuollon kehittämissuunnitelma / Kiimingin kunta
(27.2.2004)

Oulu

Viinivaaran pohjavesihanke

Oulunsalo

Salonselän pohjavesialueen
tutkiminen maa-ainesten
oton jälkeen
Tarkastelu yhdysvesijohdon
rakentamiseksi Oulun vesijohtoverkostoon
Kempeleen syöttöjohdon
rakentaminen

Oulunsalon vesihuollon kehittämissuunnitelma / Oulunsalon
kunta, Oulunsalon vesi- ja lämpöhuolto (9.2.2004)
Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2010 / Oulun Vesi
(10.8.2010)
Yli-Iin kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma / Yli-Iin kunta
(12.7.2004)
Taulukossa 1 on esitetty ne asetetut tavoitteet, jotka ovat jääneet
toteutumatta.
Toteutumattomat tavoitteet liittyvät pääosin vesihuollon parantamiseen verkostojen laajentamisen muodossa sekä toimintavarmuuteen. Toteutumattomista hankkeista vaikutuksiltaan merkittävimpiä
ovat vedenhankintaan liittyvät toimenpiteet.
Tämän vesihuollon kehittämissuunnitelman toimenpideohjelmiin on
poimittu aikaisemmista suunnitelmista edelleen ajankohtaiset toteumattomat tavoitteet. Olosuhteiden muuttumisen myötä osa aikaisemmin asetetuista ja toteuttamatta jääneistä tavoitteista on
menettänyt merkityksensä tai muuttanut muotoaan ja siten poistunut toimenpideohjelmista.

Yli-Ii

Vesihuollon parantaminen
Vesijohdon riittävän siirtokapasiteetin varmistaminen
mallintamalla
Vesitornin rakenteiden saneeraus
Viemäriverkoston liittymisaste 95 %
Haipuskylän tien varteen
rakennettava vesijohto ja
siirtoviemäröinti
Jokivarsikylien viemäröinti
Huttukylän, Honkasen, Takalonkylän ja Tirinkylän
viemäröinti
Oulujokivarren kylien viemäröinti

Joen alituskohtien vuosittainen tarkastus
Pokinniemen vesijohdon
rakentaminen
Viitakankaalle paineenkorottamo
Jokivarren kylien viemäröinnin ratkaiseminen

Haja-asutusalueet
Haja-asutusalueiden jätevesiviemäröinti asetuksen
edellyttämälle tasolle

Toimintavarmuus
Kalimenkylän vesijohtoyhteys Oulun Veden verkostosta

Haja-asutusalueiden jätevesiviemäröinti asetuksen
edellyttämälle tasolle

Haja-asutusalueiden jätevesiviemäröinti asetuksen
edellyttämälle tasolle
Haja-asutusalueiden jätevesiviemäröinti asetuksen
edellyttämälle tasolle

Pikkaralan vesiosuuskunnan
liittyminen Oulun Veteen

Haja-asutusalueiden jätevesiviemäröinti asetuksen
edellyttämälle tasolle

Suojelusuunnitelma Leuvan
vedenottamolle
Varajärjestelmän laadinta
Leuvan alueen vedensaannin varmistamiseksi
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Vireillä olevan Uuden Oulun yleiskaavan kaavaluonnoksessa on
varauduttu Tilastokeskuksen väestöennusteen lisäksi vaihtoehtoiseen kehitykseen vuosille 2030–2050, jolloin väestömäärä vuonna
2050 poikkeaa ennusteesta noin ± 8 %.

1.2 Ennusteet
VÄESTÖN- JA TYÖPAIKKOJENKEHITYS
Ennusteet vedenkäytön ja jäteveden tuottamisesta perustuvat
Maankäytön toteuttamisohjelmaan (MATO) vuosille 2014–2018,
sekä Uuden Oulun yleiskaavan kaavaluonnoksen aineistoon tavoitevuosiin 2030 ja 2050 saakka. Vuoden 2013 lopussa kaupungin
asukasmäärä oli 193 798 ja työpaikkojen määrä oli 87 600.
Ennustettu asukasmäärä on:
vuoteen 2018 mennessä 204 800

Väestönkehityksen vaihtoehdot on esitetty kaavion 1 mukaisena
kuvaajana. Musta katkoviiva kuvaa Tilastokeskuksen ennusteen
mukaista väestönkehitystä. Punainen on suuren kasvun skenaariossa, jossa työpaikkakehitys ja väestönkehitys ovat ennustettua
suurempaa. Sininen on taantuvan kehityksen skenaario, jossa työpaikkoja syntyy vähemmän kuin niitä siirtyy muualle ja väestönkehitys lähtee loivaan laskuun.
Kaavio 1. Väestönkehityksen skenaariot 2030–2050.

vuoteen 2030 mennessä 223 600
vuoteen 2050 mennessä 239 000 (suunnite)
Ennustettu työpaikkojen määrä on:

258 500

vuoteen 2018 mennessä 91 000
239 000

vuoteen 2030 mennessä 100 000
vuoteen 2050 mennessä 120 000 (suunnite)

222 300

Taulukko 2. Asukasmäärän ennustettu kasvu alueittain.

VEDEN OMINAISKULUTUKSEN KEHITYS
Veden ominaiskulutus sisältää asukkaiden, palvelujen, työpaikkojen, teollisuuden ja muiden toimintojen vedenkäytön sekä vuotovedet ja verkoston huuhteluun käytetyn veden. Veden ominaiskulutus
ilmoitetaan asukasta kohti (litraa/asukas/vuorokausi) ja se on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta laskenut viimeiset 20 vuotta
kanta-Oulun alueella kaavion 2 mukaisesti melko tasaisesti.

Haukipudas

1 465

Kiiminki

1 255

460

643

2 358

300

10 440

7 444

7 964

25 848

250

734

349

204

1 287

26

-16

-82

-72

9

-70

119

58

13 929

8 959

9 426

32 314

Oulunsalo
Yli-Ii
Ylikiiminki
Yhteensä

Yhteensä

Keskusta
Limingantulli, Nuottasaari
Kontinkangas
Takalaanila
Rusko
Ruskonselkä
Linnanmaa
Ritaharju

2019 2023
792

kanta-Oulu

2024 2030
578

Uusia työpaikkoja Uuden Oulun yleiskaavaluonnoksessa arvioidaan tulevina vuosikymmeninä syntyvän erityisesti seuraaville alueille:

Kaavio 2. Ominaiskulutuksen kehitys kanta-Oulun alueella.
2 835

Taulukko 3. Työpaikkamäärän ennustettu kasvu alueittain.
- 2018
Haukipudas

230

2019 2023
240

Kiiminki

150

150

220

520

3 110

3 110

4 350

10 570

120

120

170

410

Yli-Ii

10

10

10

30

Ylikiiminki

20

20

20

60

3 640

3 640

5 100

~12 400

kanta-Oulu
Oulunsalo

Yhteensä

2024 2030
330

Yhteensä
800

Vuoden 2023 tiedot on arvioitu vuosien 2018 ja 2030 väestösuunnitteista ja ennusteista. Työpaikkojen määrän kasvu alueittain on
arvioitu yleiskaavoitustyön aikana laadittujen kaupunginosakohtaisten taulukointien perusteella. Aineiston tarkkuuteen liittyy jonkin
verran epävarmuustekijöitä.

ASUNTOTUOTANTO
Asuntotuotannon volyymiltaan merkittävimpiä suuralueita vuoteen
2018 saakka ovat:
Keskusta
Koskela
Kaijonharju
Hiukkavaara
Vuoteen 2030 saakka suurinta asuntotuotantoa odotetaan suuralueilla:
Hiukkavaara
Kaijonharju
Kaukovainio
Koskela
Puolivälinkangas
Asuntotuotannon reservialueita vuosille 2030–2050 on yleiskaavaluonnoksessa osoitettu seuraaville suuralueille:
Hiukkavaara
Jääli
Kaijonharju
Ritaharju

l / as / vrk

- 2018

TYÖPAIKKARAKENTAMINEN

200
150
100
50
0
1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

Ominaiskulutuksen arvioidaan punaisen katkoviivan mukaisesti
edelleen laskevan vuoteen 2030 mennessä, mutta laskun odotetaan taittuvan loivemmaksi. Ominaiskulutuksen kehitys on ollut
samansuuntaista myös muilla alueilla Oulussa. Tapahtuneeseen
kehitykseen perustuen vuonna 2030 ominaiskulutuksen arvioidaan
vaihtelevan välillä 150–160 litraa/asukas/vuorokausi.
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VEDENKULUTUKSEN KEHITYS
Vedenhankinnan varmistamisen raportissa on ennustettu vedenkulutus vuoden 2030 tilanteessa alueittain seuraavasti:
Haukipudas
kanta-Oulu ja Ylikiiminki

3 457 m³/vrk
33 250 m³/vrk

Kiiminki

2 403 m³/vrk

Oulunsalo

1 798 m³/vrk

Yli-Ii
Yhteensä

319 m³/vrk
41 230 m³/vrk

Tässä suunnitelmassa tarkennetaan vedenkulutusennustetta ja arvioidaan vedenkulutuksen kehittymistä suuralueittain. Vedenkulutuksen kehittymistä ennustettaessa on pyritty huomioimaan alueittain väestönmuutoksen lisäksi työpaikkojen ja teollisuuden vaikutus. Teollisuusalueiden vedenkulutuksen arviointiin vaikuttavat
useat eri tekijät, kuten toiminnan vedenkäytön intensiivisyys ja käytettävä vesilähde, tämän vuoksi teollisuuden vedenkäytön kehitys
on laskettu keskimääräisenä arviona ja on siten suuntaa antava.
Kuvassa 1 on esitetty ennuste vedenkulutuksen muutoksesta nykytilanteeseen verrattuna vuoteen 2030 mennessä karttamuodossa. Punainen väri kuvaa vedenkulutuksen kasvua ja sininen vastaavasti vähenemistä.
Merkittävintä kasvua ennustetaan Hiukkavaaran ja Nuottasaaren
suuralueille. Näillä alueilla vedenkulutuksen muutoksen arvioidaan
olevan yli 1000 m³/vrk. Hiukkavaaran vedenkulutuksen kasvu perustuu pääosin asukasmäärän muutokseen ja Nuottasaaren teollisuustoiminnan kasvuun.
Muita huomattavan vedenkulutuksen kasvun alueita ennustetaan
olevan Haukipudas, Koskela ja Tuira. Näillä alueilla vedenkulutuksen arvioidaan kasvavan yli 300 m³/vrk.
Ennusteiden perusteella on laskettu vedenkäytön lisääntyvän vuoteen 2030 mennessä noin 5 560 m3 vuorokaudessa. Tästä asutuksen osuus on noin 3 880 m3/vrk ja työpaikkojen noin 1 680 m3/vrk.
Voimakkaan kasvun skenaarion mukainen vedenkulutuksen muutos nykytilanteeseen verrattuna vuoteen 2050 mennessä voisi olla
jopa 11 000 m³ vuorokaudessa, josta asutuksen osuus on 8 100
m³/vrk ja työpaikkojen noin 2 800 m³/vrk. Tähän arvioon liittyy kuitenkin paljon epävarmuustekijöitä, varsinkin teollisuuden sijoittumisen ja sen toimintojen vedentarpeen osalta.

Kuva 1. Vedenkulutuksen muutos suuralueittain vuoteen 2030
mennessä
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1.3 Strategiset linjaukset ja vesihuollon tavoitteet

Kaupunkistrategia Oulu

Kuva 2. Vesihuollon strategiset tavoitteet.

Vesihuollon strategiset linjaukset ja niistä johdetut tavoitteet pohjautuvat Oulun kaupunkistrategiaan 2020 sekä Oulun kaupungin ja
sen omistamien yhtiöiden laatimiin ohjelmiin ja selvityksiin. Vesihuollon strategiset tavoitteet viitekehyksenä toimivien ohjelmien ja
selvitysten kera on esitetty kuvassa 2. Viitekehyksenä toimivat:

Ympäristöohjelma

Kaupunkistrategia Oulu 2020 (hyväksytty kaupunginhallitus
12.8.2013 ja kaupunginvaltuusto 19.8.2013)
Oulun maankäytön toteuttamisohjelma MATO 2014–2018 (hyväksytty Kaupunginvaltuusto 4.11.2013)

Tehokas
jätevedenpuhdistus

Oulun kaupungin ympäristöohjelma (hyväksytty Kaupunginhallitus 12.5.2014)
Oulun hulevesistrategia (luonnos 17.1.2011)
Selvitys Oulun vedenhankinnan varmistamisen vaihtoehdoista
Tiivistelmä (17.12.2013)
Verkostojen saneerausohjelma
Oulun Veden haja-asutusalueiden viemäröintiohjelma (Oulun
Vesi 17.12.2014)
Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen sammutusvesisuunnitelma
2013–2016 (luonnos 19.6.2013)

Verkostojen
saneerausohjelma
–

Verkostojen
saneerausvelan
pienentäminen

Verkostojen
hyvä kunto

Kaupunginvaltuuston asettamat talousarviotavoitteet

uusien työpaikkojen syntymisen edistäminen
asiakaslähtöisien, tehokkaiden palveluiden järjestäminen
kaupungin kasvaminen ja kasvun tapahtuminen kestävästi

Vedenhankintaselvitykset
–

Varmuusluokan nostaminen
Raakaveden laadun parantaminen

eheytyvän yhdyskuntarakenteen tavoitteleminen
Nämä kaupunkistrategian linjaukset suuntaavat edelleen muita ohjelmia ja selvityksiä.
Maankäytön toteuttamisohjelmassa (MATO) merkittävimmin vesihuoltoon vaikuttavat tavoitteet liittyvät kaupungin väkiluvun kasvamiseen, uudisalueiden rakentamiseen ja täydennysrakentamiseen,
työpaikkojen
lisääntymiseen
sekä
keskitettyyn
lomaasuntorakentamiseen.
Väestön ja työpaikkojen määrän kasvu ja siitä aiheutuva lisääntynyt vedenkäyttö ja jäteveden tuottaminen heijastuvat vedenhankintaan, laitosinvestointeihin sekä verkostoihin. Välittömimmin uudisrakentaminen näkyy vesihuollon verkostojen uudisinvestointien
määrissä sekä uudisalueille johtavien runkolinjojen kapasiteettien
varmistamisina.
Täydennysrakentamisen voimakkaan painottamisen johdosta vesihuollon nykyisten johto-osuuksien saneeraamisessa tulee huomioida välityskykyvaatimukset sekä tiivistyvillä alueilla, että nämä
alueet runkoverkkoihin kytkevien verkosto-osuuksien osalta. Toisaalta asuntotuotannon kohdistuminen maankäytön muutos-

-

Tulva- ja hulevesiriskit
Varautuminen
sään ääri-ilmiöihin

OULUN KAUPUNGIN
VESIHUOLLON
STRATEGISET TAVOITTEET

Vedenhankinnan
ja vedenlaadun
turvaaminen

Omistajapoliittinen ohjelma

Vesihuollon kannalta merkittäviä Kaupunkistrategia Oulu 2020 linjauksia ovat:

Ilmastostrategia
Hulevesistrategia

–

Sitoutuminen
ympäristövastuulliseen toimintaan ja
energiatehokkuuteen

alueille, kuten vanhoille teollisuusalueille lisää vedenjohtamisen
suunnitelmiin vedenlaadun säilyttämisen tarkastelun.
Työpaikka ja teollisuusalueiden sekä lomakiinteistö alueiden lisääminen ovat vesihuollon kannalta katsottuna myös huomioitavia
linjauksia, koska teollisuuteen ja loma-asutukseen liittyy kasvavaa
vedenkäytön vaihtelua, johon voidaan varautua muun muassa riittävillä säiliötilavuuksilla.
Vesihuoltoverkosto infrastruktuurin kannalta MATOn merkittävä linjaus on kunnallistekniikan kunnon ja arvon säilyttämisestä, koska
se edellyttää riittävän saneerausvolyymin varmistamista. Kokonaisuutena MATOn linjaukset edellyttävät tiivistä yhteistyötä kunnallisteknisissä hankkeissa ja edelleen vesihuollon osalta riittävien resurssien varaamista investointien suunnitteluun ja rakennuttamiseen.

Kaupungin kasvun
edellytysten
turvaaminen

Haja-asutuksen
tarkoituksenmukainen
vesihuolto

Haja-asutusalueiden
viemäröintiohjelma
–

Vesihuollon palvelut
toiminta-alueiden
ulkopuolella

Maankäytön
toteuttamisohjelma
–

Eheyttävä yhdyskuntarakenne
Laajennusalueet
Täydennysrakentaminen
Haja-asutuksen ohjaus
yleiskaavalla

Ympäristöohjelman vesihuoltoa ohjaava vaikutus pohjautuu erityisesti tulvariskien tunnistamiseen, hule- ja tulvavesien hallinnan tehostamiseen, sekä energia- ja materiaalitehokkuuden ja ympäristövastuullisen toiminnan korostamiseen. Toimenpiteet ovat kaupungin toteutuskeinoja sekä ilmastonmuutoksen hillintään että ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.
Ympäristöohjelman linjaukset edellyttävät jätevedenpuhdistuksen
toimivan lupaehtojen mukaisesti ja vesihuollon laitosten energiatehokkuuden nostamista esimerkiksi laitosten saneerausten yhteydessä, sekä toimintatapojen uudistamista entistä ympäristötietoisempaan suuntaan. Ympäristöohjelman linjaukset edellyttävät, sekaviemäröinnin muuttamista erillisviemäröinniksi, koska verkostojen kuormitus on pääosin sade- ja hulevesistä johtuvaa, aiheuttaen
näin merkittävää lisäystä pumpattuihin ja käsiteltyihin jätevesimää-
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riin ja edelleen energiankäyttöön. Samalla korostuu myös verkostosaneerausten toteuttaminen siten, että vuotovesimääriä voidaan
alentaa. Linjaukset myös suuntaavat suunnitteluvalintoja muun
muassa jäteveden ja lietteiden käsittelyssä energian talteenottoa
suosiviksi, jotta energiaomavaraisuutta voidaan parantaa.
Hulevesistrategiasta vesihuollon kannalta merkittävimpiä tavoitteita
ovat hulevesien hallinnan liittäminen kiinteämmäksi osaksi yhdyskuntarakenteen kehittämistä, luonnonmukaisen hallinnan kattavampi hyödyntäminen, sekä kiinteistöjen vastuun kasvattaminen
kiinteistöltä syntyvien hulevesien osalta. Nämä tavoitteet suuntaavat hulevesien hallintaa verkostoilla tapahtuvasta hulevesien kuljettamisesta niiden kokonaisvaltaisempaan hallintaan.

1.4 Kytkeytyminen muuhun suunnitteluun
Vesihuolto kytkeytyy tiiviisti useisiin muihin ohjelmiin, linjauksiin ja
suunnitelmiin, muun muassa kaavoitukseen ja maapolitiikkaan.
Yleiskaavoituksella pyritään eheytyvään ja tiivistyvään yhdyskunta-rakenteeseen, mikä tukeutuu nykyisten verkostojen hyödyntämiseen ja tarvittaessa niiden kapasiteetin kasvattamiseen. Yleiskaavoissa osoitetaan vesihuoltoverkostojen keskeiset osat ja kehittämistarpeet.
Maapolitiikan linjaukset tavoittelevat kaupungin palveluiden ja
kuntatekniikan, mukaan lukien vesihuollon, investointien hyvää
käyttöastetta.

Hulevesien kokonaisvaltaisen hallinnan suunnittelussa ja ylläpidossa korostuu eri hallintokuntien välinen yhteistyö, sillä alueiden
tiivistyessä vähenevät luontaiset viivytys-, imeytymis- ja haihduntamahdollisuudet tiiviiden pintojen osuuden kasvaessa ja edelleen
käsiteltävien hulevesimäärien kasvaessa. Merkittäväksi tavoitteeksi yhteistyön lisäämisen rinnalle nousee myös selkeän vastuunjaon
määrittäminen liittyen hulevesien monimuotoisiin hallinnan osaalueisiin.

Joka toinen vuosi päivitettävässä MATOssa määritellään lähivuosien asemakaavoitettavien alueiden aikataulutus ja niihin
liittyvä verkostojen rakentaminen.

Vedenhankinnan selvityksen tavoitteet vedenhankinnan turvaamisesta, useamman raakavesilähteen hyödyntämisestä ja raakaveden laadun parantamisesta yhdessä Maankäytön toteuttamisohjelman kasvutavoitteiden ja Ympäristöohjelman kestävyystavoitteiden kanssa asettavat yhdeksi merkittävimmäksi vesihuollon strategiseksi tavoitteeksi hyvälaatuisen raakaveden saannin varmistamisen eri raakavesilähteitä hyödyntämällä.

Rakentamisen ja investointien edellytykset luodaan sarjalla toisiinsa sidoksissa olevia suunnitelmia, joista edellinen luo aina
perustan ja suuntaviivat seuraavalle vaiheelle.

Oulun Veden haja-asutusalueiden viemäröintiohjelman tavoitteena
on tarjota viemäröintimahdollisuutta sellaisille kyläalueille, jotka
maankäyttö, ympäristönsuojelu ja kustannustehokkuus huomioituna on järkevää toteuttaa. Uusien alueiden investointien toteuttaminen kustannusvastaavasti edellyttää joissakin tapauksissa korotettujen liittymis- ja perusmaksujen käyttöä.
Sammutusvesisuunnitelma korostaa kunnan vastuuta sammutusveden toimittamisessa. Sammutusveden toimittamiseen sisältyvät
veden hankinta ja johtaminen vesihuoltolaitoksen verkostoon liitetyille paloposteille ja sammutusvesiasemille. Sammutusveden toimittamiseen kuuluvat myös palopostien ja sammutusvesiasemien
kunnossapito ja huolto.
Omistajapoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti vesihuollon operatiivisesta toiminnasta vastaa liikelaitoksena toimiva Oulun Vesi,
jolle valtuusto asettaa vuosittain sitovat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet.
Viitekehyksen ohjelmien ja selvitysten yhteisenä tavoitteena voidaan vielä nostaa esiin tavoite neuvonnan ja asiakaspalvelun kehittämisestä ja modernisoimisesta muun muassa tiedottamista
kohdistamalla, sekä ottamalla käyttöön joustavia, palveluajoista
riippumattomia sähköisiä palveluita.

Verkostoinvestointien lisäksi investointitarpeita on myös talousveden tuotannon ja jäteveden käsittelyn osalta. Myös näiden investointien rahoitus tulee vesihuoltolain mukaan kattaa vesihuoltomaksuilla.
Oulun Veden toiminnan kulut jakautuvat kaavion 3 mukaisesti. Kulut katetaan kokonaan liittymis-, perus- ja käyttömaksuilla.
Kaavio 3. Oulun Veden liiketoiminnan kulut (milj. €)
Aineet ja tarvikkeet 4,0 M€
Palveluiden ostot 6,5 M€

Asemakaavoitus ohjaa vesihuollon verkostojen ja niihin liittyvien laiteasemien sijoittumista.

Henkilöstökulut sivukuluineen 5,5 M€

Lisäksi vesihuollon toteuttamiseen vaikuttaa voimakkaasti
myös muun infran rakentaminen.

Muut kulut 0,6 M€

Yleiskaavoitus

Maanhankinta

MATO

Asemakaavoitus

Infran
toteutus

Vesihuollon kehittämistarpeiden toteutus etenkin vesihuoltopalvelun laajuuden ja palvelutason ylläpitämisen näkökohdista kytkeytyy saumattomasti kaupungin maankäytön suunnitteluun. Vesihuollon verkostojen ja hulevesien hallinnan suunnittelu ovat merkittävä osa kaavoitusta.
Asiakaspalvelun kehittämisessä kytkös muun kaupungin asiakaspalvelun tasoon ja toteutukseen tulee huomioitavaksi tietojen siirrettävyyden, ajantasaisuuden ja asiakkaan näkökulmasta yhdenmukaisen tiedottamisen osalta.

1.5 Rahoituksen ja tukemisen periaatteet
VESIHUOLLON RAHOITUS
Vesihuoltolain mukaan vesihuollon maksujen tulee kattaa pitkällä
aikavälillä vesihuollon kustannukset. Vesihuoltolaki mahdollistaa
liittymis- ja perusmaksujen osalta erisuuruiset maksut eri alueille ja
tällöin vesilaitoksella on mahdollisuus kohdentaa maksuja aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Tällöin vesihuoltoverkostojen osalta
periaatteina voidaan pitää, että
uudisalueiden investoinnit rahoitetaan kustannusvastaavasti
liittymis- ja perusmaksuilla
toiminta-alueiden ulkopuolella investoinnit rahoittavat kiinteistönomistajat

Osuuskuntien toiminnan rahoitus perustuu vastaavasti perus- ja
käyttömaksuihin. Taksat vaihtelevat osuuskunnittain.

VESIHUOLLON TUKEMINEN
Vesihuollon rakentamiseen voi saada julkista rahallista tukea pääasiassa vain kaava-alueiden ja vesihuollon toiminta-alueen ulkopuolisille alueille.
EU:n Maaseudun kehittämisrahaston kautta voidaan tukea
hankkeita joilla esim. parannetaan ympäristön tilaa ja monipuolistetaan maaseudun elinkeinoelämää sekä elämänlaatua.
Euroopan aluekehitysrahasto EAKR tukee hankkeita jotka panostavat muun muassa vähähiilisyyteen sekä energia- ja materiaali-tehokkuuteen.
Kuntien, vesihuoltolaitosten ja vesiyhtymien on mahdollista hakea investointikustannuksiin valtion vesihuoltoavustusta ELYkeskukselta. Vesihuoltoavustus perustuu vesihuollon tukemisesta annettuun lakiin (686/2004) ja se on tarkoitettu yhdyskuntien vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttamiseen, sekä vedenhankinnan varmuutta lisääviin hankkeisiin.
Yksittäisen kiinteistön omistajat tai haltijat voivat myös saada tukea
vesihuollon rakentamiseen tai saneeraamiseen.
ELY-keskus voi myöntää poikkeustapauksissa harkinnanvaraista vesihuoltoavustusta vesihuollon parantamiseen kiinteistöllä jota käytetään pysyvään asumiseen.
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n antamaa korjausavustusta haetaan kunnalta. Avustusta voidaan myöntää
vanhusten tai vammaisten lvis-järjestelmien parantamiseen.
Verohallinnon ohjeiden mukaan kotona teetetyn työn kustannukset on mahdollista osittain vähentää verotuksessa kotitalousvähennyksenä.
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2 OULUN VEDEN TOIMINTA-ALUE
2.1 Nykytila, haasteet ja kehittämistarpeet
2.1.1 Organisaatio ja alueellinen yhteistyö

Oulun Vesi toimii Oulun kaupungin liikelaitosten johtokunnan alaisuudessa. Oulun Veteen kuuluvat myös vuonna 2013 monikuntaliitoksen seurauksena lakkautetut osakeyhtiömuotoiset vesilaitokset.
Organisaatio on kaavion 4 mukaisesti jaettu neljään yksikköön: liiketoiminnan tuki ja hallinto-, suunnittelu ja rakennuttaminen, verkostojen ylläpito, sekä vedentuotanto ja puhdistus yksiköihin, jotka
jakautuvat edelleen tiimeihin.
Kaavio 4. Oulun Veden organisaatio
Liikelaitosten johtokunta

Johtaja

Liiketoiminnan
tuki ja hallinto

Liiketoiminnan
tuki

Talous- ja
henkilöstöhallinto

Asiakaspalvelu ja
vesilaskutus

Suunnittelu ja
rakennuttaminen

Suunnittelu

Rakennuttaminen

Verkostojen
ylläpito

Verkostojen
korjaus ja
kunnossapito

Viemäreiden
huuhtelu

Pumppaamoiden ylläpito

Vesimittarointi

Vedentuotanto ja
puhdistus

Vedenpuhdistamot Hintta ja
Kurkelanranta

Pohjavedenottamot

Jätevedenpuhdistamot
Taskila ja Yli-Ii
Laitosten
kunnossapito ja
sähkö- ja
automaatio
Käyttölaboratorio

Kuntaliitoksen myötä toteutettu viiden vesilaitoksen yhdistyminen
on ollut suuri haaste vesihuoltotoiminnan uudelleen organisoinnille.
Yhdistyminen toteutettiin sulauttamalla Liikelaitos Haukiputaan Vesi, Kiimingin Vesi Oy, Oulunsalon Vesihuolto Oy, sekä Yli-Iin Vesihuolto Oy osaksi Oulun Vesi liikelaitosta.
Vesilaitosten erilaisten toimintatapojen yhtenäistämisten ja toimipisteiden yhdistämisten jälkeen uudistettu vesihuolto-organisaatio
on saatettu käyttöön. Erilaisten toimintatapojen ja -ympäristöjen
yhteensovittaminen, sekä yhtenäisen palvelutason ja toimintakulttuurin aikaansaaminen on pitkä prosessi, mikä jatkuu edelleen.
Vuoden 2015 alusta lähtien henkilöstömäärä tulee olemaan 116,
kun kaupungin teknisen liikelaitoksen verkostojen kunnossapitohenkilöstö siirtyy Oulun Veden organisaatioon. Muutoksen myötä
ylläpitotoiminta laajentuneella toiminta-alueella on Ylikiimingin aluetta lukuun ottamatta Oulun Veden omalla organisaatiolla. Vesilaitos vastaa verkostoihin liittyvien tärkeiden kohteiden ja laitteiden
ylläpidosta ja käytöstä.
Oulun Vesi on aktiivisesti mukana Pohjois-Suomen vesivaliokunnassa, sekä Suomen Vesilaitosyhdistyksessä. Myös PohjoisPohjanmaan ELY-keskus on tärkeä yhteistyökumppani. Oulun Vesi tekee yhteistyötä yli kuntarajojen. Oulun Vedellä on yhteistyösopimukset ympäristökuntien kanssa veden toimittamisesta poikkeustilanteissa. Oulusta on vesijohtoverkostoyhteys Iin, Muhoksen ja
Kempeleen vesijohtoverkostoihin. Jätevettä johdetaan Ouluun Iistä, Muhokselta ja Utajärveltä. Lisäksi yhteistyösopimuksia on
osuuskuntien ja yhtymien kanssa veden toimittamisesta ja/tai jäteveden vastaanottamisesta. Joidenkin vesisosuuskuntien kanssa
on sopimuksia myös huolto- ja korjaustöiden suorittamisesta.
Oulun Veden strategisia, toimintaa ohjaavia päämääriä ovat:
1.

Laadukkaan ja toimintavarman vesihuoltopalvelun tuottaminen asiakkaille kilpailukykyiseen hintaan

2.

Asiakastyytyväisyyden parantaminen parhaiden tasolle asiakaslähtöisiä palveluja ja toimintatapoja kehittämällä

3.

Vedenhankinnan turvaaminen kaikissa tilanteissa

4.

Verkosto- ja vesilaitosomaisuuden toimintakunnon ja arvon
säilyttäminen riittävillä saneeraus- ja ylläpitotoimilla

5.

Energiataloudelliset ja ympäristövastuulliset ratkaisut vesilaitostoiminnassa kaupungin ympäristöohjelman mukaisesti.

6.

Oman tuotannon tehokkuuden kehittäminen sekä henkilöresurssien ja osaamisen turvaaminen

• Pumpattu vesimäärä (2013) 12 427 000 m³

• Keskimääräinen vedenkulutus 34 000 m³/vrk
• Yleinen kulutus 15,2 %

Oulun Vesi pähkinänkuoressa

Oulun Vesi on Oulun kaupungin kunnallinen liikelaitos. Toimintaajatuksena on toimittaa asiakkaille kohtuulliseen hintaan hyvälaatuista talousvettä ja vastata jätevesien viemäröinnistä ja puhdistamisesta huolehtien vesistöjen ja muun ympäristön säilymisestä
puhtaina. Lisäksi toimintakenttään kuuluu asuinympäristön kuivatusvesien johtaminen toiminta-alueella.

• Alueen asukasluku 193 800
• Liittymisaste
• vesijohto
99 %
• jätevesiviemäri
95 %
• Verkostopituudet
• vesijohto
• jätevesiviemäri
• hulevesiviemäri
• Pumppaamoja

1 865 km
1 228 km
567 km
461 kpl

• Vesilaitokset
• Pintavesilaitokset 2 kpl
• Pohjavesilaitokset 13 kpl
• Jätevesilaitokset
2 kpl
• Maksut
• Vesimaksu
• Jätevesimaksu
• Sakokaivolietteen
vastaanottomaksu
• Umpikaivolietteen
vastaanottomaksu

1,40 €/m³
1,92 €/m³
5,95 €/m³
1,92 €/m³

• Talouslukuja 2013
• Liikevaihto
31,9 M€
• Kulut
17,2 M€
• Liikeylijäämä
5,9 M€
• Tuloutus kaupungille 4,3 M€
• Tilikauden ylijäämä 1,3 M€
• Investoinnit
13,6 M€
josta verkostosaneeraukset
2,7 M€
• Henkilöstön määrä 92
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2.1.2 Vedenhankinta, talousveden tuottaminen ja
jakelu
2.1.2.1 Raakaveden hankinta ja käsittely
Oulun Veden vedenhankinta perustuu lähes kokonaan pintaveden
käyttöön kantakaupungin alueella ja pohjaveden ottoon ympäröivillä alueilla. Oulun Vedellä on kaksi pintavesilaitosta, Hintta ja Kurkelanranta, jotka ottavat raakavetensä Oulujoesta. Kanta-Oulun
alueelle johdetaan myös Hangaskankaan pohjavettä Erillisillä jakelualueilla Haukiputaalla, Kiimingissä, Oulunsalossa, Yli-Iissä ja Ylikiimingissä käytetään paikallisten pohjavedenottamoiden vettä.
Utajärven kunnalliselta vesihuoltolaitokselta ostetaan vettä ja sitä
johdetaan Ylikiimingin Ala- ja Yli-Vuotton alueelta Joki-Kokkoon
saakka. Vuonna 2013 vettä ostettiin noin 14 400 m³. Lisäksi Pääosin Pudasjärven puolella oleva Viinivaaran vesiosuuskunta toimittaa vettä Ylikiimingin Nuorittan alueelle noin 7800 m³ vuodessa.
Pintavettä käyttää noin 80 % asukkaista, ja pohjavettä noin 20 %
asukkaista.
PINTAVEDENOTTAMOT
Oulujoesta otetaan raakavettä vuosittain noin 10 milj. m³, eli keskimäärin 27 400 m³ vuorokaudessa. Raakaveden ja puhdistetun
veden määrä vuosina 2004–2013 on esitetty kaaviossa 5.
Kaavio 5. Oulujoesta otettavan raakaveden ja puhdistetun veden
määrä vuosina 2004–2013.

Kurkelanrannan pintavedenpuhdistamo
Kurkelanrannan vedenpuhdistamo on esitetty kuvassa 3. Vedenpuhdistamo sijaitsee Oulujoen eteläpuolella, Värtön kaupunginosassa.
Kuva 3. Kurkelanrannan vedenpuhdistamo

Mm³ / vuosi

10,5
10,0
9,5
9,0
8,5
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Raakavesi

Puhdistettu vesi

Nykyinen pintaveden käsittelyjärjestelmä on kehitetty erittäin pitkälle, eikä vedenlaadun merkittävää parantumista voida enää saada
aikaan nykyistä kemiallista käsittelyprosessia kehittämällä. Vaikka
raakaveden laatu saattaakin vaihdella paljon ja sen orgaanisen aineksen määrä on lisääntynyt viime vuosien aikana, voidaan verkostoon lähtevän veden hyvä laatu taata kaikissa olosuhteissa
varmatoimisen ja pitkälle kehitetyn puhdistusprosessin ansiosta,
joka on käytössä sekä Kurkelanrannan että Hintan pintavedenpuhdistamoilla.

kiinteän aineen mekaaninen erottaminen välpillä
epäpuhtauksien (mm. humus, rauta, mangaani)
saostaminen kemiallisesti
saostuman erottaminen flotaatiolla
veden puhdistaminen mekaanisesti hiekkasuodatuksella
orgaanisen aineksen hajottaminen ja mikrobien tuhoaminen
otsonilla
orgaanisen aineksen vähentäminen ja hajua ja makua
aiheuttavien tekijöiden poistaminen aktiivihiilisuodatuksella
veden desinfiointi UV-laitteistolla
veden käsittely verkostokorroosion minimoimiseksi
kalkkiliuoksella ja hiilidioksidilla
veden desinfiointi natriumhypokloriitilla ja ammoniumkloridilla

Kurkelanrannan vedenpuhdistamon vettä johdetaan pääasiassa
Oulujoen eteläpuoleisille kaupunkialueille. Vedenpuhdistamon
tuotto on normaaliajolla 600 m³/h ja poikkeustilanteissa maksimiajolla 900 m³/h.

Prosessin kulku on esitetty kuvassa 4 prosessikaaviona. Prosessin
loppuvaiheessa veteen sekoitetaan pieni määrä Hangaskankaan
pohjavettä.

Raakavesi otetaan Oulujoesta kolmella imuputkella ja johdetaan
välpän ja raakavesipumppaamon kautta puhdistusprosessiin.

Talousvesi pumpataan vuorokautisesta kulutustilanteesta riippuen
joko suoraan kuluttajille käytettäväksi tai pienen kulutuksen aikaan
myös vesitorneihin.

Kuva 4. Kurkelanrannan vedenpuhdistamon prosessikaavio

Vedenpuhdistamolla ei ole omaa varavoimakonetta. Sähkönsyöttö
on järjestetty kahden eri kaapelin kautta, joten sähkönsaanti on
melko hyvin turvattu pienemmissä sähkökatkotilanteissa. Tarvittaessa Hintan varavoimakone on mahdollista siirtää Kurkelanrantaan. Siirto vie sähkötöineen noin 4-6 tuntia.

11,5
11,0

Vedenpuhdistusprosessin päävaiheet ovat:
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Hintan pintavedenpuhdistamo

Kemikaalien käyttö pintavedenpuhdistamoilla

Hintan vedenpuhdistamo on esitetty kuvassa 5. Vedenpuhdistamo
sijaitsee Oulujoen pohjoispuolella Hintassa ja palvelee pääasiassa
Oulujoen pohjoispuolisia kaupunkialueita. Vedenpuhdistamon tuotto on normaali-ajolla 700 m³/h ja maksimiajolla 1 100 m³/h.

Pintaveden puhdistamisen monivaiheisessa prosessissa käytetään
useita kemikaaleja, joita on varastossa aina vähintään kolmen
kuukauden tarvetta vastaava määrä ferrisulfaattia lukuun ottamatta. Kemikaalien käyttömäärät vuosina 2004–2013 on esitetty kaaviossa 6 ja ferrisulfaatin sekä kalkin syöttömäärät kaaviossa 7.

Kuva 5. Hintan vedenpuhdistamo
Kaavio 6. Kemikaalien kokonaiskäyttö vuosina 2004–2013.

Vedenkäsittelykemikaalien käytön kasvu ja kemikaalien hintojen
nousu aiheuttavat huomattavia kustannuksia vedenpuhdistamoille.
Ferrisulfaatin vuosikustannukset ovat nousseet 10 vuoden aikana
yli kolminkertaisiksi, ollen vuonna 2013 jo 480 400 €.

2 000
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Kaavio 7. Ferrisulfaatin ja kalkin syöttö vuosina 2004–2013.

Vedenpuhdistamon sähkönsyöttö on järjestetty yhden kaapelin
kautta. Sähkökatkojen varalle Hintan vedenpuhdistamolla on siirrettävä 880 kVA:n varavoima-kone.
Hintan vedenpuhdistamolla on Oulun Veden käyttölaboratorio, jossa on valmius sekä vesi- että jätevesianalyyseihin. Laboratoriossa
tutkitaan päivittäin verkostoon lähtevän talousveden laatua, puhdistusprosessin veden laatua sekä raakavetenä käytettävän Oulujoen veden laatua. Lisäksi tutkitaan säännöllisesti käyttötarkkailuna
mm. vesitornien ja verkoston äärialueiden vesiä sekä uusien että
saneerattujen vesijohtolinjojen vesinäytteitä.

g / m³

Talousvesi pumpataan vuorokautisesta kulutustilanteesta riippuen
joko suoraan kuluttajille käytettäväksi tai pienen kulutuksen aikaan
myös vesitorneihin. Laitoksella on melko niukasti varastosäiliötilaa.
Vesilaitoksen yhteyteen on suunnitteilla 5 000 m³ alavesisäiliö.
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Kemikaalien käyttömäärän kasvu johtuu raakaveden tavanomaista
suuremmasta humuspitoisuudesta. Humuksen, eli pitkälle hajonneen orgaanisen aineksen määrää raakavedessä tutkitaan Oulun
Veden käyttölaboratoriossa eri tavoin. Kaaviossa 8 on esitetty
TOC-arvot, raakaveden ja lähtevän veden osalta, sekä raakaveden TOC-arvon trendi vuosina 2004–2013.
TOC-arvo tarkoittaa vesinäytteen sisältämän orgaanisen hiilen kokonaismäärää. Taulukosta nähdään että humuspitoisuus on kasvanut viimeisen 10 vuoden ajan melko tasaisesti. Piikit TOCarvossa aiheutuvat pääosin kevät- ja syystulvista sekä vesisateista
ja sitä kautta suuremmasta valunnasta.
TOC-arvon lisäksi arkipäivisin mitataan myös veden UVabsorbanssi, jolla veteen liuenneen orgaanisen aineksen kokonaismäärää mitataan epäsuorasti veden värin avulla. Lisäksi kuukausittain analysoidaan KMnO4-luku, joka ilmaisee veden kemiallisen hapenkulutuksen ja sitä kautta kertoo veden humuspitoisuudesta. Sekä UV-absorbanssin, että KMnO4-luvun analyysitulioksista näkyy vastaava nouseva trendi kuin TOC-arvolla.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ferrisulfaatti
Kalkki

Kaavio 8. TOC-arvot vuosina 2004–2013.

Raakaveden laadun heikentymisen arvioidaan johtuvan voimakkaasta vesistön säännöstelystä ja valuma-alueen vesistöä kuormittavasta toiminnasta, kuten turvetuotannosta, metsäojituksista ja
maataloudesta.
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Raakavesi otetaan Oulujoesta kahdella imuputkella ja johdetaan
välpän ja raakavesipumppaamon kautta puhdistusprosessiin. Talousvesi valmistetaan pääpiirteissään samanlaisella prosessilla
kuin Kurkelanrannan laitoksella, mutta ilman UV-desinfiointia.

Kemikaalien käyttömäärät raakaveden puhdistuksessa ovat kasvaneet vuosi vuodelta tasaisesti. Epäpuhtauksien saostamiseen
käytettävän ferrisulfaatin käyttömäärä on ollut vuoteen 2004 saakka noin 900 tonnia vuodessa, kun vuonna 2013 se oli jo yli kaksinkertaistunut, ollen 1 934 tonnia. Saostuskemikaalien syöttömäärät
ovat suurentuneet jo 10 vuoden ajan kaavion 7 mukaisesti. Ferrisulfaatin annostus on kasvanut yli 125 % ja kalkin annostus lähes
60 % vuoteen 2004 verrattuna.

Kurkela,
lähtevä
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POHJAVEDENOTTAMOT
Oulun Vedellä on pohjavedenottamoita Hangaskankaalla, Haukiputaalla, Kiimingissä, Oulunsalossa, Yli-Iissä sekä Ylikiimingissä.
Niiden sijainti on esitetty kuvassa 6. Pohjavedenottamoilta pumpataan vettä yhteensä noin 8 200 m³ vuorokaudessa.
Pohjavettä otetaan pääasiassa kunkin ottamon lähialueen omaan
käyttöön. Pohjavedenottamoiden veden laatu eroaa toisistaan mm.
kovuuden ja rautapitoisuuden osalta. Raakaveden laadusta riippuen vesiä käsitellään tarpeen mukaan yleensä alkaloimalla ja UVdesinfioimalla. Paikoin vesistä poistetaan myös rautaa tai mangaania. Eri jakelualueilla sijaitsevat käytössä olevat pohjavedenottamot, sekä niiden vedenottomäärät on esitetty kaaviossa 9.
Kaavio 9. Oulun Veden käytössä olevat pohjavedenottamot
kanta-Oulu
1 100 m³/vrk
Haukipudas
2 500 m³/vrk

Hangaskangas, 4 kaivoa
Onkamonselkä, 6 kaivoa
Saviaro, 5 kaivoa
Pyyryväisharju, 1 kaivo

Kiiminki
1 850 m³/vrk

Teeriselkä, 2 kaivoa
Koniharju, 1 kaivo

Oulunsalo
1 700 m³/vrk
Yli-Ii
600 m³/vrk

Kurikka, 2 kaivo
Salonselkä, 5 kaivoa
Huiska, 1 kaivo
Vepsänkangas, 3 kaivoa

Ylikiiminki

Ojakangas, 1 kaivo

500 m³/vrk

Pitämökangas, 1 kaivo
Soidinharju, 1 kaivo, uusi

Kaikki osin tai kokonaan Oulun alueella sijaitsevat pohjavesialueet
on esitetty liitteessä 1. Pohjavesialueiden luokittelu on muuttunut
vesienhoitolain (laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä
1299/2004) muutoksen (laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta 1263/2014) myötä. Käytössä on 1-luokka (tärkeät pohjavesialueet) ja 2-luokka (vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet) aiempien I ja II-luokan sijasta.
Luokka III (muut pohjavesialueet) poistuu kokonaan tai luokitellaan
1- tai 2-luokkaan riippuen alueen soveltuvuudesta vedenhankintaan. Sellaisia pohjavesialueista koskien, joista pintavesi- tai maaekosysteemit ovat suoraan riippuvaisia, on otettu käyttöön uusi Eluokka. Pohjavesialueiden uudelleenluokitus on ELY-keskuksella
kesken, jonka vuoksi I-III luokitus on edelleen käytössä.
Pääosalle I-luokan pohjavesialueita on laadittu suojelusuunnitelmat. Suojelusuunnitelma puuttuu vielä Kiviharjusta. Suojelusuunnitelmissa esitettyjä toimenpiteitä on toteutettu vaihtelevasti, koska
vesilaitoksilla ei ole ollut riittävästi resursseja tai toimivaltaa kaikkien toimenpiteiden osalta.

Kuva 6. Oulun Veden pohjavedenottamot.
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Hangaskankaan vedenottamoista toimitetaan vettä sekä Pikkaralan vesiosuuskunnalle, että Kurkelanrannan vedenpuhdistamolle ja
pohjavesiposteille. Kaikille kaupunkilaisille avoimia pohjavesiposteja on 6 kpl ja ne sijaitsevat Hangaskankaalta Kurkelanrantaan tulevan vesijohtolinjan varrella.
Poikkeusoloissa pohjavesijärjestelmän on suunniteltu turvaavan
koko kaupungin säännöstellyn vedenjakelun ja varmistavan
mm. sairaaloiden vedensaannin.

Vepsänkankaan, Ojakankaan, ja Pitämökankaan vedenottamoilta toimitetaan talousvettä Ylikiimingin jakelualueelle. Alueella on lisäksi Kiviharjun vedenottamo, joka on pintavesien aiheuttaman
kontaminaatioriskin vuoksi jätetty toistaiseksi pois käytöstä. Nykyinen kuilukaivo vaatii perusteellisen saneeraamisen tai vaihtoehtona on kokonaan uuden siiviläputkikaivon rakentaminen ottamolle.
Kuva 7. Soidinharjun vedenottamo

Onkamonselän ja Saviaron vedenottamoilta toimitetaan talousvettä Haukiputaan asemakaava-alueille ja haja-asutusalueille. Onkamonselän käsittelylaitoksella raakavesi käsitellään mekaanisesti.
Laitoksen prosessi vaatii uusimista, sillä nykyiseen suodatusjärjestelmään ei ole enää saatavana tarvittavaa suodatinmateriaalia.
Samalla koko laitos tulee uusittavaksi. Saviaron vedenkäsittelylaitoksen käsittelyprosessi on kemiallinen. Laitos on saneerattu
2010–2011. Sitä käytetään noin 8 h vuorokaudessa ilta-aikaan.
Laitos on tarkoitus saada jatkuvaan ajoon.
Teeriselän ja Koniharjun vedenottamoilta otetaan suurin osa
Kiimingin jakelualueelle johdettavasta vedestä. Teeriselkään on
rakennettu 2 uutta kaivoa syksyllä 2013. Ne korvaavat vanhemmat, kahden yhtäaikaisen suuren vesijohtovuodon aiheuttaman
kovan vedenoton vuoksi pilalle menneet kaivot. Vesi käsitellään
Tervajärven käsittelylaitoksella ennen kulutukseen johtamista.
Pyyryväisharjun vedenottamolta johdetaan vesi kokonaan Jäälin alueelle. Pyyryväisharjuun on suunniteltu rakennettavan toinen vedenottokaivo nykyisen rinnalle. Jolos toimii varavedenottamona, josta vettä voi tarvittaessa johtaa koko Kiimingin alueelle. Kaivon rakenteet ovat jo vanhat ja huonossa kunnossa. Kaivo
vaatii täydellisen perusparannuksen ennen käyttöönottoa tai
vaihtoehtoisesti ottamolle täytyy rakentaa kokonaan uusi siiviläputkikaivo.
Oulunsalon alueella on kolme pohjavedenottamoa: Salonselkä I
ja II, sekä Kurikka. Alueen vedenlaadun haittana ovat korkeat
rauta- ja mangaanipitoisuudet sekä Salonselän rikkivetypitoisuus.
Pohjavesi käsitellään Kurikan vedenkäsittelylaitoksella mekaanisesti. Oulunsaloon on suunniteltu rakennettavaksi uusi vedenottamo lähivuosina.
Yli-Iin alueella pohjavesi pumpataan Huiskankankaan alueen
kaivosta ja käsitellään Kyrönniemen vedenkäsittelylaitoksella. Kyrönniemessä sijaitsevan varavedenottamon kuilukaivoon pääsee
helposti pintavesiä ja vedessä onkin esiintynyt ajoittain koliformisia bakteereita. Yli-Iin alue on käytännössä tällä hetkellä vain yhden vedenottokaivon varassa. Kyrönniemeen suunnitellaan uutta
vedenottamoa sekä kalkkikivialkalointia turvaamaan Yli-Iin alueen vedenhankintaa.
Soidinharjun vedenottamo, joka on esitetty kuvassa 7, on rakennettu turvaamaan sekä Kiimingin että erityisesti Ylikiimingin
Joloksen alueen vedentarvetta. Kuvassa 8 on Soidinharjun vedenottamon puhdasvesiallas. Suunnitelmissa on myös toisen vedenottokaivon rakentaminen Soidinharjuun. Mikäli se toteutetaan,
voisi Joloksen varavedenottamon jättää kokonaan pois käytöstä.

Kemikaalien käyttö pohjavedenottamoilla
Pohjavedenottamoilla raakaveden puhdistukseen käytetään verrattain vähän kemikaaleja. Käytettävät kemikaalit ja niiden käyttömäärät vuonna 2013 on esitetty taulukossa 4.
Taulukko 4. Pohjavedenottamoilla käytettävät vedenkäsittelykemikaalit ja käyttömäärät vuonna 2013.

Kemikaali

Ylikiimingin alueen verkoston ja vedenottamoiden kunnossapitotoiminnot on järjestetty huoltosopimuksella yksityisen yrittäjän
kanssa. Muilta osin vedenottamot ovat Oulun Veden hoidossa ja
valvonnassa.
Pohjavedenottamot ovat aika vanhoja, vanhimmat 1950-luvulla rakennettuja, eikä niitä ole suuremmin saneerattu rakentamisen jälkeen. Moni pohjavedenottamo kaipaisi peruskorjausta, jossa uudistettaisiin niin rakennuksia, kaivoja kuin sähkö- ja automaatiopuoltakin. Ongelmallisimpia kohteita ovat vanhat kuilukaivot, joiden käyttöä on jouduttu rajoittamaan tai lopettamaan vedenotto
kokonaan ainakin toistaiseksi.
UV-desinfiointilaitteita ei ole vielä kaikilla ottamoilla, mutta niiden
määrää tullaan lisäämään siten, että vuoden 2015 aikana jokaiselle ottamolle asennetaan oma UV-desinfiointilaite, joka varmistaa
kulutukseen lähtevän veden laatua.
Oulun Vedellä on valmius aloittaa tarvittaessa veden desinfiointi
natriumhypokloriitilla. Kemikaalin lyhyen säilyvyyden vuoksi sitä ei
varastoida pohjavedenottamoilla, vaan kemikaalia voidaan hakea
pintavesilaitoksilta, jossa optimoitujen varastointiolosuhteiden avulla on sen säilyvyys paremmin turvattu.
Suuren sähkökatkon varalta Oulun Vedellä on varavoimakoneita
suurimmilla laitoksilla: Saviaro, Kurikka, Vepsänkangas ja Hangaskangas. Lisäksi siirrettäviä varavoimakoneita on muutamia. Varavoiman syöttömahdollisuus on miltei jokaisella laitoksella.
Kaikki vedenottamot on aidattu ja pääosin ne on myös varustettu
murtohälytysjärjestelmillä.

Käyttömäärä

Hangaskangas kalkkikivirouhe

vähäinen

Haukipudas

kalkkikivirouhe
saostuskemikaali
alkalointikemikaali

vähäinen
1,3 tonnia
22,5 m³ (50 % liuoksena)

Kiiminki

kalkkikivirouhe

20 t

Yli-Ii

alkalointikemikaali

1 m³ (50 % liuoksena)

Ylikiiminki

kalkkikivirouhe

vähäinen

Kalkkikivirouheen vuosittaista käyttömäärää on vaikea arvioida.
Kalkkikivirouhe on käsittelyaltaissa ja sen kulutus vaihtelee kohteittain. Kiimingissä kalkkikiveä lisätään vuosittain Tervajärven käsittelylaitoksella n. 20 tonnia kun taas Hangaskankaalla kalkkia ei ole
lisätty vuosiin. Ylikiimingissä Vepsänkankaan alkalointialtaassa on
kalkkikiveä n. 30 tonnia eikä sitä ole lisätty vuoden 2011 jälkeen.
Saostus- ja alkalointikemikaaleja on varastoituna yleensä noin
puolen vuoden tarvetta vastaava määrä.
Kuva 8. Soidinharjun vedenottamon puhdasvesiallas.
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2.1.2.2 Talousveden laatu
Verkostoon pumpattavan veden laadun tulee täyttää sosiaali- ja
terveysministeriön talousvedelle asetuksessaan (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen
muuttamisesta, 442/2014) asettamat laatuvaatimukset ja suositukset. Uudistettu talousvesiasetus astui voimaan 1.9.2014.
Oulun Vesi teettää talousveden viranomaisvalvonta-analyysit ulkopuolisessa puolueettomassa laboratoriossa. Toimintaa valvovana
viranomaisena toimii Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen
johtokunta. Lisäksi Oulun Vesi tekee käyttövalvontana veden laadun tarkkailua. Nämä näytteet analysoidaan omassa laboratoriossa.
Taulukossa 5 on esitetty talousvesiasetuksen laatuvaatimukset ja
suositukset, sekä verkostonäytteiden analyysitulokset vuodelta
2013 suuralueittain. Tulokset on esitetty koko vuoden tutkimustulosten keskiarvoina. Verkostoihin pumpatun pinta- ja pohjaveden
laatu täyttää talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja suositukset.
Toimitettavan talousveden laadussa on pieniä eroja riippuen siitä
onko raakavetenä käytetty pinta- vai pohjavettä.
Pintavedestä valmistetun talousvesi on kloorattua. Pohjavettä
ei Oulun Veden toiminta-alueella vakituisesti kloorata, mutta
pohjavedenottamoilla on valmius veden klooraamiseen.
Pintavedenpuhdistamoilla saostukseen käytettävä ferrisulfaatti
vaikuttaa kloorauksen kanssa pintavedestä valmistetun talousveden syövyttävyysindeksiin, joka on noin 0,6 ja selvästi rajaarvon 1,5 huonommalla puolella. Raakavetenä käytettävän jokiveden humuksen määrä on kasvanut jo pidemmän aikaa, eikä tältä osin ei ole parannusta odotettavissa.
Pohjavesikohteissa syövyttävyysindeksi on valtaosin hyvällä
tasolla eli yli 1,5.
Tietyillä alueilla, Haukiputaalla ja Kiimingissä, ongelmia aiheuttaa pohjaveden suuri rauta- ja mangaanipitoisuus, jonka poisto
lisää käsittelykustannuksia verrattuna muutoin vähäiseen pohjaveden käsittelytarpeeseen. Käsittelytarpeen lisäksi korkeat
rauta- ja mangaanipitoisuudet aiheuttaa verkostossa säännöllistä huuhtelutarvetta.
Pohjavedenottamoiden raakavesi on pääosin hapanta, minkä
johdosta vesi alkaloidaan. Muutamilla pohjavedenottamoilla pH
jää käsittelystä huolimatta matalaksi, koska viipymä kalkkikivialkaloinnissa kulutuspiikin aikana jää liian lyhyeksi. Tosin tämä liittyy enemmän käsittelyprosessin toimivuuteen kuin raakaveden laatuun.
Vesihuollon kannalta on merkittävää, miten hyvälaatuista raakavettä on käytettävissä. On huomioitava että talousveden valmistusprosessissa voi aina sattua jotain, jonka johdosta puhdistusteho
jää heikoksi. Raakaveden hyvä laatu on sen vuoksi aina etu. Teknisesti on mahdollista puhdistaa hyvinkin vaativia vesiä, mutta on
syytä arvioida onko se taloudellisesti ja ympäristön kannalta järkevää.

Taulukko 5. Talousveden laatuvaatimukset ja –suositukset, sekä
toimitetun talousveden analyysitulokset suuralueittain vuonna
2013. * edustaa verkostonäytettä.
Yksikkö

Laatuvaatimus

Clostridium perfringens
Enterokokit, Enterococ
Escherichia coli
Kokonaispesäkeluku, +22 °C

pmy/100 ml
mpn/100 ml
mpn/100 ml
pmy/ml

0
0

Koliformisten bakt. Kokonaismäärä
Antimoni, Sb
Alumiini, Al
+
Ammonium, NH4
Arseeni, As
Bentseeni
Bentso(a)pyreeni
Boori, B
Bromaatti, Br
CODCr
1,2- dikloorietaani
Elohopea, Hg
Fluoridi, F
Kadmium, Cd
Kloorifenolit yhteensä
Kloridi, Cl
Kromi, Cr
Kupari, Cu
Lyijy, Pb
Mangaani, Mn
Natrium, Na
Nikkeli, Ni
Nitraatti, NO3
Nitriitti, NO2
Orgaaninen kokonaishiili, TOC

mpn/100 ml
µg/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
µg/l
mg/l O2
µg/l
µg/l
mg/l
µg/l
µg/l
mg/l
µg/l
mg/l
µg/l
mg/l
mg/l
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l

pH, +25 °C
Polysykliset aromaattiset
hiilivedyt, PAH
Radioaktiivisuus
Rauta, kokonais, Fe
Sameus
Seleeni, Se
2Sulfaatti, SO4
Syanidit, CN
Sähkönjohtavuus, +25 °C
Tetra- ja trikloorieteeni
Torjunta-aineet (pestisidit)
Trihalometaanit
Väriluku

Laatusuositus
0

ei epätav.
muutoksia

0
5,0
0,2
0,50
10
1,0
0,010
1,0
10

250
50
2,0
10
0,50
200
20
50
0,50
ei epätav.
muutoksia

0,10
100
0,20

Bq/l
mg/l
FTU
µg/l
mg/l
µg/l
mS/m
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l Pt

Kiiminki

Oulunsalo

Yli-Ii

Ylikiiminki

0
0
8

0
0
6

0
0
2

0
0
1

0
0
6

0
*<0,05
0,02
0,082
*0,066
*<1,0
*<0,002
*0,0022
*<5

0
*<0,05
0,02
0,08
*0,069
*<1,0
*<0,002
*0,0022
*<5

0
*<0,05
*0,0062
0,016
*0,091

0
*<0,05
*0,0141
*<0,010
*0,12

0
*<0,05
*<0,005
*<0,010
*0,12

0
*<0,05
*0,0054
*<0,010
*<0,05

1
*<0,05
*<0,005
*<0,010
*0,062

*0,0055

*0,0039

*0,0165

*0,0013

*0,0021

*<2,0
*<0,1
*<0,20
*<0,02
*<0,04
1,5
*<0,2
*0,0072
*0,055
0,01
*2,1
*0,65
*0,45
0,007
1,5

*<2,0
*<0,1
*<0,20
*<0,02
*<0,04
1,5
*<0,2
*0,0102
*0,063
0,01
*2,1
*0,69
*0,36
<0,006
1,5

*<0,1
*<0,20
*<0,02
*ei tod.
*3,4
*<0,2
*0,0668
*0,16
ei tod.
*11,0
*2,9
*0,40
0,038
1,8

*<0,1
*<0,20
*<0,02
*ei tod.
*1,4
*<0,2
*0,0890
*0,20
0,01
*3,1
*1,7
*0,53
*<0,020
1,9

*<0,1
*<0,20
*<0,02
*ei tod.
*5,6
*0,30
*0,0865
*0,10
0,01
*7,2
*0,34
*0,51
*<0,020
2,3

*<0,1
*<0,20
*<0,02
*ei tod.
*0,53
*0,32
*0,0154
*<0,05
ei tod.
*5,3
*<0,05
*0,38
*<0,020
0,8

*<0,1
*<0,20
*0,057
*ei tod.
*0,81
*<0,2
*0,0057
*0,10
<0,01
*2,2
*2,1
*0,12
*<0,020
0,5

8,3
*<0,1

8,3
*<0,1

7,8
*ei tod.

7,2
*ei tod.

8
*<0,04

7,8
*ei tod.

7,2
*<0,1

<0,02
0,12

<0,02
0,15

*0,26
0,08
0,58

*0,31
0,02
0,11

*0,28
0,05
0,43

*0,29
<0,02
0,07

*<0,28
<0,02
0,09

*<0,1
57
*<5,0
21,4
*<1,0
*<0,05
*<50
<5

*<0,1
57
*<5,0
21,3
*<1,0
*<0,05
*<50
<5

*<0,1
*11
*<5
16,7

*<0,1
6
*<5
17

*<0,1
*27
*<5
28,9

*<0,1
*2,2
*<5
4,5

*0,33
*5,5
*<5
8,8

*<0,05
<50
*<5

*<0,05
<50
*<5

*<0,05
<50
*<5

*<0,05
<50
*<5

*<0,05
<50
*<5

5,0
3,0
1,0
1,5
5,0
10

6,5–9,5
µg/l

Haukipudas

*0
0
0
2

Kurkelanranta
*0
0
0
ei hav.

Hintta

ei epätav.
muutoksia

10
250
50
2,5
10
0,10
100
ei epätav.
muutoksia
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2.1.2.3 Vedenjakelu
Vesijohtoverkoston piirissä on vuoden 2013 lopussa ollut 191 200
asukasta, mikä on noin 99 % alueen asukasluvusta. Vesijohtoliittymiä on yhteensä 32 477 kpl. Valtaosa liittymistä on vakituista
vedenkäyttöä varten. Alle 3 % liittymistä palvelee loma-asutusta.
Kaaviossa 10 vesijohtoliittymät on jaoteltu liittymätyypin mukaan.
Pääosa omaa kaivoa käyttävistä olevista kiinteistöistä sijaitsee Oulun Veden toiminta-alueen ulkopuolella.

Kaaviossa 12 on esitetty verkostoon pumpatun veden määrä ja
yleisen vedenkulutuksen osuus pumpatusta vedestä vuosina
1994–2013. Yleisen vedenkulutuksen suhteellinen osuus on pysynyt melko vakaana koko tarkastelujakson ajan.
Kaavio 12. Pumppaus verkostoon vuosina 1994–2013.
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Kaavio 10. Vesijohtoliittymät liittymätyypeittäin

rivitalo 1 428 kpl
kerrostalo 1 312 kpl
palvelu 1 474
teollisuus 560 kpl
loma-asunto 779 kpl
eläinsuoja 76 kpl

Kaaviossa 11 on esitetty vedenkulutus liittymätyypeittäin vuosina
2009–2013. Omakotitalojen osuus vedenkulutuksesta on kasvanut
huomattavasti monikuntaliitoksen jälkeen, vuonna 2012 omakotitalojen osuus oli 21 % ja vuonna 2013 jo 31 % vedenkulutuksesta.

m³ / vuosi

10 000 000

omakotitalo 26 848 kpl

8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pumpattu vesimäärä
Yleinen vedenkulutus
Yleisen vedenkulutuksen osuus pumpatusta vesimäärästä

Vesijohtoverkostoon on liitetty säiliötilavuutta maksimissaan noin
21 650 m³. Tämä säiliötilavuus varmistaa talousvedenjakelua vedenkäytön vaihdellessa vuorokauden eri aikoina sekä vesijohtoverkoston putkirikko tilanteissa. Säiliötilavuus muodostuu viidestä
vesitornista sekä 15:sta alavesisäiliöstä:
kanta-Oulu
eteläpuolella Maikkulan vesitorni 4 000 m3
pohjoispuolella Puolivälinkankaan vesitorni 6 000 m3
pintavesilaitoksilla varastosäiliöitä 5 300 m³
Hangaskankaalla alavesisäiliö 250 m³

Kaavio 11. Vedenkulutus liittymätyypeittäin, m³/vuosi
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Verkostoon pumpattu vesimäärä vuonna 2013 oli 12,4 milj. m³ ja
vastaava veden ominaiskulutus 180 l/as/d. Myyty vesimäärä on ollut 10,6 milj. m³. Yleinen vedenkulutus, noin 13–15 %, koostuu
verkoston huuhteluun käytetystä vedestä, sammutusvesistä, vuodoista, sekä muusta mittaamattomasta vedenkulutuksesta.

Keskimääräisellä vedenkulutuksella (0,4 m³/s) vesisäiliöihin varastoitu vesi kattaa noin 15 tunnin vedentarpeen. Putkirikkotilanteissa
vesimäärä voi loppua nopeammin riippuen siitä kuinka nopeasti
rikkoutunut vesijohto saadaan paikallistettua ja edelleen suljettua
sekä missä vaiheessa vuorokautta putkirikko tapahtuu.

Kirkonkylän vesitorni 1 600 m³
Mietunperällä alavesisäiliö 80 m³
Onkamonselän alavesisäiliö 300 m³
Saviaron alavesisäiliö 300 m³
Kiiminki
Kirkonkylän vesitorni 1 500 m³
Pyyryväisharjun alavesisäiliö 150 m³
Jäälin alavesisäiliö 500 m3
Oulunsalo
Kirkonkylän vesitorni 1 000 m³
Kurikan alavesisäiliö 400 m³
Salonselän alavesisäiliö 100 m³
Yli-Ii
Kirkonkylän alavesisäiliö 80 m³
Pahkakosken alavesisäiliö 50 m³
Ylikiiminki
Vepsänkankaalla alavesisäiliö 23 m³
Soidinharjun alavesisäiliö 21 m³

Haukiputaan kirkonkylän vesitorni ja Yli-Iin kirkonkylän alavesisäiliö ovat saneerauksen tarpeessa. Oulunsalon vesitornille on
suunniteltu UV-laitteiston hankkimista. Muilla vesisäiliöillä ei ole
tiedossa saneeraustarpeita. Kaikki vesitornit tarkastetaan 5 vuoden välein asiantuntijatyönä.
Kuva 9. Puolivälinkankaan vesitorni
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Kuva 10. Oulun Veden vesijohtoverkosto

VESIJOHTOVERKOSTO
Oulun Veden vesijohtoverkosto on esitetty kuvassa 10. Vesijohtoverkoston pituus on 1 867 km. Verkosto ulottuu hyvin laajasti koko
kaupungin alueelle. Verkostopituus on kasvanut kaavion 13 mukaisesti melko tasaisesti viimeisen 20 vuoden ajan. Vuonna 2009
Oulun ja Ylikiimingin kuntaliitoksen seurauksena verkostopituus
kasvoi lähes 300 km. Vuoden 2013 voimakas verkostopituuden
kasvu selittyy vastaavasti monikuntaliitoksella.
Kaavio 13. Vesijohtoverkoston pituus vuosina 1994–2013.
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Vesijohtoverkosto on pääosin PE-muovia. SG-valurautaa käytetään tiiviisti rakennetuilla alueilla. Vanhat harmaasta valuraudasta,
teräksestä ja asbestisementistä rakennetut vesijohdot poistuvat
saneerausten myötä. Vesijohtoverkossa on:
PE-muovia
PVC-muovia
SG-valurautaa
Valurautaa
Muut

1 630 km
68 km
138 km
21 km
10 km

87,3 %
3,6 %
7,4 %
1,1 %
0,6 %

Vesijohtoverkostossa on paikoin huonokuntoisia ja vanhoja johtoosuuksia. Kuvassa 11 on keskustan alueelta purettua 50 vuotta
vanhaa runkovesijohtoa.
Kuva 11. Purettua runkovesijohtoa

Vesitorni
Pohjavedenottamo
Osuuskunnan vesijohto
Oulun Veden vesijohto
Pintavedenpuhdistamo
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Saneerausvelkaa on paljon, mutta pelkästään putken iän perusteella ei voi suoraan päätellä korjaustarvetta. Keskustan alueella
on yli 100 vuotta vanhoja moitteettomassa kunnossa olevia valurautaisia vesijohtoja. Saneerauksen tarpeesta kertoo enemmän
muun muassa putkirikkojen ja niistä aiheutuvien jakeluhäiriöiden
määrä sekä mittaamattoman kulutuksen määrä ja kehitys. Kaaviossa 14 on esitetty vesijohtoverkoston korjaustoimenpiteiden vuotuiset määrät viimeisen 10 vuoden aikana.

Kuva 12. Sujutussukan kovettamiseen käytettävä UV-laite.

Jakelualueet ovat pääsääntöisesti myös painepiirejä, joiden painetta pitävät yllä pumppaukset vesilaitoksilta sekä vesitornit, erillisiä
paineenkorottamoita on käytössä vain verkoston laitamilla. Lisäksi
muutamassa korkeassa rakennuksessa kanta-Oulun alueella on
kiinteistökohtainen paineenkorotus. Paineenalennus on käytössä
muutamalla alavimmalla alueella. Paineolosuhteita pohdittaessa
tulee lisäksi huomioitavaksi, että kanta-Oulussa verkoston putkien
paineluokka on PN10, kun muilla jakelualueilla putkien paineluokka on pääosin PN6.

Kaavio 14. Vesijohtoverkoston korjaukset vuosina 1994–2013.
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Saneerausvelka on huomattava ongelma, sillä nykyisellä saneeraustahdilla vesijohtoverkoston uusiutumisaika on noin 200 vuotta.
Tämä ylittää selvästi putkivalmistajien ilmoittamat putkien käyttöiät.
Saneerausvelka voidaan ilmoittaa myös joko kilometrimääränä tai
rahamääränä, joka tulisi verkostoon investoida, jotta se olisi toimintavarmassa kunnossa. Oulun Veden vesijohtoverkoston saneerausvelaksi on vesijohtoputkien keskimääräisten saneerauskustannusten perusteella arvioitu 50 km ja 12 M€.
Saneerauskohteet on perinteisesti usein valittu katurakentamisen
ehdoilla, koska saneerauksia on tehty yhtä aikaa katusaneerauksen kanssa. Tämä on tuonut kustannussäästöä, mutta samalla
ongelmakohtia on voinut jäädä saneeraamatta hyväkuntoisen katurakenteen vuoksi. Saneerausta vaativien kohteiden suuri määrä
vaikuttaa kuitenkin siihen, että aina ei ole mahdollista tehdä kaikkia
kohteita yhtä aikaa katusaneerauksen kanssa. Tämä johtaa kaivamattomien saneerausmenetelmien lisääntyvään käyttöön kohteissa joihin ne soveltuvat (mm. pitkä- ja pakkosujutus). Kaivamattomilla menetelmillä tehtävissä saneerauksissa tarvitaan erikoislaitteita, kuten kuvassa 12 sujutussukan kovettamiseen käytettävä
UV-laite.

tämällä tietoja lukuina, joiden perusteella onnistuu esimerkiksi vesimäärien vertailu tai prosentuaalisen muutosten seuranta.

VESIJOHTOVERKOSTON HALLINTA
Vesijohtoverkoston valvonta esimerkiksi paineolosuhteiden tai vuototapausten havainnointia ja edelleen ongelmien paikallistamista
varten on nykyisellään haastavaa, sillä verkoston käyttäytymisestä
eri tilanteissa ei ole riittävästi tietoa. Vesijohtovuodoista saadaan
pääsääntöisesti tietoa alueellisesti verkostoautomaation kautta,
kun yökulutukset kasvavat. Vuotokohtien paikallistaminen on kuitenkin haasteellista laajassa verkostossa. Monet vuototapaukset
tulevat laitoksen tietoon asiakkaiden havaintojen pohjalta, kun vuotovesi johtuu lopulta maanpinnalle.
Nykyisin käytössä oleva verkkotietojärjestelmä sisältää koko verkoston sijaintitiedot ja ominaisuustiedot. Nykyisellään järjestelmään kirjataan historiatiedoiksi myös paikallistetut vuodot, tehdyt
korjaukset ja muut havainnot. Asiakkaiden valituksia ei vielä viedä
havaintotietona järjestelmään.
Koko vesijohtoverkoston tilan hahmottaminen mahdollistuu lähivuosina, kun eri alueilla käytettyjen viiden kaukovalvontajärjestelmien yhdistäminen valmistuu ja laajentuu käsittämään myös Ylikiimingin ja Yli-Iin alueet. Tämä vaatii eniten järjestelyjä automaatiossa, joka kerää vesijohtoverkosta mittaus- ja tilatietoja ja lähettää ne edelleen valvomoon jossa tiedot tarkastellaan, käsitellään ja
tulkitaan. Nykyisellään verkoston tilatietoja kerätään kaikilla jakelualueilla (kanta-Oulu, Oulunsalo, Haukipudas, Kiiminki, Yli-Ii ja Ylikiiminki) vedenottamoilta tai vesilaitoksilta lähtevän vesimäärän
muodossa sekä vesitorneilta pinnankorkeuden mittauksella. Lisäksi kanta-Oulun jakelualueella on moottoriventtiilikaivojen ja runkoputkien risteyskohdissa virtaaman mittauksia. Jakelualueiden rajoilta mittaukset puuttuvat. Kaukovalvontajärjestelmän valmistuttua
automaation antamat hälytykset siirretään yhteen tietokantaan jossa ne käsitellään, priorisoidaan ja josta ne siirretään eteenpäin. Lisäksi tietojen käsittelyä kehitetään joko visualisoimalla niitä tai esit-

Asiakasnäkökulmasta verkoston hallinta on hyvällä tasolla. Asiakasvalituksia tulee verraten vähän normaaliolosuhteissa, kun vesitornit ovat toiminnassa. Laatuvalituksiin löytyy usein selitys varomattomasta vedenotosta vesiposteista, venttiilien sulkemisista verkostotöiden johdosta ja virtaussuuntien muuttumisista putkistoissa.
Suuri osa vastaanotetuista valituksista koskee kiinteistöjen sisäisiä
laitehäiriöitä ja vedenlaatuongelmia, joihin vesilaitoksella ei ole
vaikutusmahdollisuutta. Vedenjakelukatkokset asiakasta kohti ovat
olleet 17 minuuttia/asukas/vuosi. Tässä lukemassa ovat mukana
vuotokorjausten lisäksi suunnitelmallisista verkoston saneerauksista aiheutuneet vedenjakelunkatkokset.
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2.1.2.4 Vedenhankinta ja jakelu poikkeustilanteissa
Vedenhankinnan varmistaminen
Oulun kaupungin tavoite on turvata vesihuolto tilanteessa, jossa
nykyinen päävesijärjestelmä, talousveden tuottaminen Oulujoen
vedestä, on pois käytöstä. Vesihuoltolaki korostaa kaupungin vastuuta vedenhankinnan turvaamisessa myös häiriötilanteessa. Nykyisellään kattavaa varajärjestelmää ei ole, jonka vuoksi Oulu kuuluu kantakaupungin osalta alimpaan varmuusluokkaan III. Poikkeustilanteessa asukkaille pystytään nykyjärjestelyillä jakamaan vettä
säiliöutojen avulla vain 13 l/vrk.
Maa- ja metsätalousministeriön vaatimuksen mukaisesti Oulun
kaupungin tulee lähitulevaisuudessa varmistaa vedenhankintaansa
niin, että se perustuu kahteen eri raakavesilähteeseen. Tämän lisäksi ELY-keskus on toistuvasti vaatinut esittämään ratkaisun ja
aikataulun vedenhankinnan varmistamiselle. ELY-keskuksen mukaan ”Vedenhankinta tulee pystyä turvaamaan useammalta hankinta-alueelta ensisijaisesti hyödyntämällä pohjavesiä”.
Vedenhankinnan varmistamisen osalta tärkein kehittämistarve onkin näiden vaatimusten täyttäminen ja kantakaupungin varmuusluokan nostaminen varmuusluokkaan II. Varavesijärjestelmän minimivaatimus on, että vettä voidaan poikkeustilanteessa toimittaa
50 l/asukas/vrk. Varavesijärjestelmä tulee suunnitella vuoden 2050
väestöennusteen mukaan niin että sen tuotto on 11 000 m³/vrk.
Vedenhankinnan varmistamista on tutkittu jo hyvin pitkään. Vaihtoehtoja selvitettäessä on mm. kartoitettu kaikki potentiaaliset vaihtoehdot noin 100 km säteellä kanta-Oulusta. Viimeisimpänä tutkimuksena on toteutettu Oulun Yliopiston laatima monitavoitearviointi eri vedenhankinnan vaihtoehdoista. Pohjaveteen perustuvia
vaihtoehtoja ovat vedenhankinta Viinivaarasta (VE1), Yli-Iin harjujaksosta (VE2), tai hajautetusti Oulun lähialueilta (VE3). Nämä
vaihtoehdot on esitelty lyhyesti jäljempänä. Monitavoitearvioinnin
tavoite oli löytää taloudellisesti, teknisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä ja hyväksyttävä varavesijärjestelmä, joka suurena investointina toteuttaa vesihuollon pitkän aikavälin tavoitteita. Arvioinnin mukaan Viinivaaran ja Yli-Iin vaihtoehdot ovat lupaavimmat
Oulun vedenhankinnan varmistamisen kannalta. Oulun kaupunginvaltuusto on päättänyt 11.5.2015, että Oulun vedenhankinnan
varmistamiseen valitaan Viinivaaran alue (VE1), minkä pohjalta lupavalmistelu on käynnistetty. Tämän vaihtoehdon periaate on esitetty kuvassa 13.

VE1, Viinivaara
Viinivaara sijaitsee Pudasjärven ja Utajärven kuntien alueilla. Vaihtoehtoon kuuluu noin 15 vedenottamoa, noin 120 km johtolinjoja ja
alkalointilaitos. Toteuttaminen kestää arviolta 5-7 vuotta. Vesi on
hyvälaatuista, mikä vähentää vedenoton riippuvuutta käsittelystä ja
puhdistuskemikaaleista ja nostaa varmuustasoa. Alueen antoisuus mahdollistaa myös hetkellisesti laajemman vedenoton. Pohjavesialueen suuri koko turvaa vedensaannin tarvittaessa myös
kuivina kausina.

Viinivaaran alue on luokiteltu I-luokan pohjavesialueeksi, jolloin
pohjavedenotto on alueen ensisijainen käyttö, mutta se ei estä
muuta maankäyttöä. Alue on paikallisesti tärkeä virkistysalue, jolla
on vähäistä loma-asutusta järvien ja lampien rannoilla ja lähellä
myös pysyvää asutusta. Alueella on maa-ainesten ottoa. Tässä
vaihtoehdossa huoli vaikutuksista muuhun maankäyttöön on suuri.

VE2, Yli-Ii ja Arkala

Viinivaaran alueella on runsaasti luonnon monimuotoisuuden ja
vesilain (Vesilaki, 587/2011) kannalta merkittäviä lähteitä ja lähdeympäristöjä. Viinivaaran tarkastelualueella sijaitsee Olvassuon
luonnonpuisto, joka sisältyy Natura 2000-verkostoon. Viinivaaran
alueen joet ja purot kuuluvat Kiiminkijoen Natura 2000-alueeseen.

Tämä vaihtoehto toteuttaa hyvin varaveden hankinnalle asetetut
tavoitteet ja se on yleisesti ottaen hyväksytympi vaihtoehto johtuen
alueen vähäisemmistä luontoarvoista. Maankäytön vaikutukset
ovat niin ikään arvioitu vähäisiksi.

Viinivaara-Kälväsvaara-alueen vedenotto on suunniteltu siten, että
vaikutuksia keskeisiin vesistöihin ja luontoarvoihin rajoitetaan. Vaikutusarvioinnin pohjana on käytetty pohjavesimallinnusta uuden
vedenottoratkaisun pohjalta. Uudessa vedenottoratkaisussa on
luovuttu Pitääminmaan pohjavesialueen vedenotosta, joten merkittäviä vaikutuksia Olvassuon Natura-alueeseen ei enää aiheudu.
Vedenotolla on vaikutuksia lähteisiin ja pohjavesilampien pinnankorkeuksiin, mutta lähimpien ottamoiden vedenoton jaksottamisella
siten että vedenottoa vähennetään alivirtaamakausina, voidaan
vaikutuksia hallita. Pienennetyn vedenoton arvioidaan edelleen
varmistavan vedenlaadun pysymisen hyvänä, eikä alkaloinnin lisäksi tarvita muuta käsittelyä.
Viinivaaran vaihtoehdon etuja ovat, että tarvittaessa vettä riittää
varmimmin, se on teknis-taloudellisesti paras ja täydentäviä selvityksiä vaille valmis vaihtoehto. Viinivaaran ratkaisulla kyetään parhaiten ja varmimmin vedenhankinnan turvaamiseen pintaveden
rinnalla ja ratkaisu on kokonaistaloudellisesti edullisin. Alue on
pohjaveden laadun sekä antoisuuksien suhteen muita vaihtoehtoja
parempi. Alhaisimmat käyttökulut syntyvät hyvän vedenlaadun,
keskitetyn käsittelyn ja edullisten pumppausolosuhteiden ansiosta.
Kuva 13. VE1, Viinivaaran periaatekuva

Yli-Iin ja Arkalan pohjavesialueet sijaitsevat Oulun ja Pudasjärven
kuntien alueilla. Vaihtoehtoon kuuluu 15 vedenottamoa, 133 km
johtolinjoja, sekä alkalointilaitos ja Arkalan raudanpoistolaitos. Toteuttaminen kestää arviolta 9-14 vuotta.

Heikko puoli on alueen tutkimattomuus, epävarmuus veden laadusta ja riittävyydestä sekä toteuttamiseen tarvittava aika. Riittävän vesimäärän saaminen edellyttää vedenoton ulottamista koko
pohjavesijakson pituudelle. Tämä johtaa huonompien esiintymien
hyödyntämiseen, veden käsittelytarpeen kasvamiseen ja edelleen
investointi- ja käyttökustannusten kasvuun. Tehokas hyödyntäminen lisää riskiä vedenlaadun huonontumiselle.

VE3, Hajautettu vedenhankinta
Hajautetun ratkaisun pohjavesialueet sijaitsevat lähes täysin Oulun
alueella, vain pieni osa Ylikiimingin harjujaksosta Utajärven alueella. Vaihtoehdossa rakennetaan vedenottamoita 17 kappaletta,
johtolinjoja 100 km ja neljä vedenkäsittelylaitosta raudan- ja mangaaninpoistoon. Pohjaveden laadun vuoksi tässä vaihtoehdossa
riippuvuus veden puhdistamisesta ei vähene. Toteuttamisen kestoksi arvioidaan 5-7 vuotta.
Hajautettu ratkaisu ei ole mistään näkökulmasta paras vaihtoehto.
Se on käyttökustannuksiltaan kallein ratkaisu. Lisäksi se on teknisesti haastavin vaihtoehto, koska eri suunnista tulevat vedet täytyy
tarvittaessa pystyä johtamaan paineellisesti koko kaupungin alueelle. Tässä vaihtoehdossa vedenlaatu ja sen pysyvyys ovat hyödyntämistä rajoittava tekijä. Se sisältää myös epävarmuutta Ylikiimingin harjujakson täysimittaisesta hyödyntämisestä.
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Veden jakelu

Kiiminki - Ylikiiminki, Ø75, Ø110 ja Ø110 yhdysjohdot

Kuvassa 14 on esitetty Oulun yhdysjohdot naapurikuntiin, sekä
Oulun sisäistä vedenjakelua varmistavat jakelualueiden väliset yhdysvesijohdot.

Ii - Haukipudas, Ø110 yhdysjohto

Kuva 14. Yhdysvesijohdot (halkaisija mm) naapurikuntiin ja jakelualueiden välillä.

Kempele - Oulunsalo, Ø 160 yhdysjohto
Kanta-Oulun alueen sairaaloiden ja elintarviketeollisuuden minimi
vedentarve on 1 700 m³/d. Hangaskankaalta saatava 1 000 m³/d
vesimäärä ei yksin riitä turvaamaan tätä tarvetta, joten varavesihankeen toteutus on välttämätöntä näiden elintärkeiden toimintojen turvaamiselle. Kanta-Oulusta voidaan johtaa varavettä tarvittava määrä Haukiputaalle, Kiiminkiin ja Kempeleeseen.
Haukiputaan varavesijärjestelynä toimivat yhdysvesijohdot kantaOulusta, Kiimingistä ja Iistä. Iistä saatava vesimäärä on erittäin vähäistä, mutta Haukiputaan pohjois-osan kannalta merkityksellistä.
Kanta-Oulun ja Kiimingin jakeluyhteyksiä on käytetty viimeksi Haukiputaan vedenjakeluun Saviaron vedenottamon saneerauksen yhteydessä vuonna 2013.

Kiimingistä kanta-Ouluun 250 m³/d, Ø 160 yhdysjohto
Haukiputaalta kanta-Ouluun 1 250 m³/d, Ø160 ja Ø200 yhdysjohdot
Hangaskankaalta kanta-Ouluun 1 000 m³/d. Muhokselta voidaan toimittaa vähäisiä määriä Pikkaralan vesiosuuskunnan
eteläosaan ja Pikkaralan vesiosuuskunnan jakelualueelta voidaan toimittaa vettä yhteen kanta-Oulun pohjavesipostiin, Ø75
ja Ø90 yhdysjohdot
Haukipudas - Kiiminki Ø110 yhdysjohto

Pisin mahdollinen selvitysmatka vedenottopaikalta asemakaavoitetulla alueella voi olla 500 m. (Suoralla osuudella pitkällä
kokoojakadulla palopostien väli voi olla 1000 m.) Matka mitataan kuorma-autolla ajettavaa tietä pitkin.
Vesijohtoverkostoon rakennettavien palopostien ja palovesiasemien rakennuttamis-, rakentamis- ja ylläpitokustannuksista
vastaa kunta. Kunta ja vesilaitos voivat sopia kustannusvastuusta keskenään toisin.

Kanta-Oulusta ja Oulunsalosta voidaan toimittaa varavettä Kempeleeseen, joka puolestaan toimii ainoana varavesiyhteytenä Oulunsaloon.

Sprinklerilaitteistojen vaatimien vesisäiliöiden tms. kustannuksista vastaa kohteen rakennuttaja.

2.1.2.5 Sammutusvesi

Kempeleestä kanta-Ouluun 1 000 m³/d, Ø160 ja Ø200 yhdysjohdot

Paloposteilla täydennetään verkostoa vähintään 100 mm vesijohtojen alueella.

Pelastuslaitoksen tarpeesta rakennettavien vesijohtoverkostoon kuulumattomien luonnonvedenottoon tarkoitettujen imukaivojen tms. tai vesijohtoverkostoon kuuluvien säiliöiden rakennuttamis-, rakentamis- ja ylläpitokustannuksista vastaa pelastuslaitos.

Vedenjakelun varmistamisen näkökulmasta tärkeimpänä kehittämistarpeena nähdään eri jakelualueiden varmistaminen vaihtoehtoisilla vedensyöttöreiteillä.

Oulun ja lähikuntien yhdysjohtojen koot sekä arvioita vesimääristä:

Palovesiasema rakennetaan vähintään 160 mm runkovesijohtoon ja nämä muodostavat sammutusveden perusverkon vesilaitoksen alueelle.

Kiiminkiin voidaan toimittaa varavettä kanta-Oulusta, Haukiputaalta
ja Ylikiimingistä. Haukiputaan ja Ylikiimingin yhteyksiä käytettiin
viimeksi Kiimingin vesitornin saneerauksen yhteydessä vuonna
2014.

Yli-Iissä ei ole varavesiyhteyksiä muihin vesilaitoksiin tai jakelujärjestelmiin.

Kanta-Oulussa on suurempi jakelupaine kuin ympärillä olevilla jakelualueilla, jonka vuoksi varaveden johtaminen kanta-Oulun suuntaan on tehtävä rajaamalla kanta-Oulun jakeluverkkoa venttiileillä.
On huomioitava, että eri vedenjakelualueiden yhdysjohdot sijaitsevat vanhojen kuntien rajoilla ja siten vedenjakeluverkostojen latvaalueilla. Kanta-Oulun muille alueille ei vedenjakelua voida toteuttaa
kiinteistöihin, vaan vedenjakelu toteutetaan vesi- ja paloposteista
jakamalla.

Palopostien ja palovesiasemien sijoituksessa ja rakentamisessa
käytetään seuraavia paikallisia periaatteita:

Sammutusveden toimittaminen kuuluu kunnan vastuulle. Sammutusveden toimittamiseen kuuluu myös palopostien ja sammutusvesiasemien kunnossapito ja huolto. Oulussa sammutusveden
hankinta perustuu vesijohtoverkostoon rakennettuihin paloposteihin. Oulun Vesi rakentaa ja ylläpitää alueen palopostit.
Määrällisesti riittävän suuren ja ajallisesti riittävän nopeasti onnettomuuspaikalle saatava sammutusvesi on olennaisen tärkeää pelastustoiminnassa.
Omakoti- ja pientaloalueilla riittää rakennuspalon sammuttamiseen pääsääntöisesti palokunnan oma vedenkuljetuskalusto.
Kerrostaloalueilla on syytä varautua vähintään joukkuelähdön
vedenkulutukseen (30–40 l/s), mikä tarkoittaa palopostin runkojohdon kokoa 150–200 mm, lähellä olevaa palovesiasemaa
tai hyvää luonnonvedenottopaikkaa (etäisyys palopaikalta 0–2
km).
Alueilla, joilla on liike- ja teollisuusrakennuksia, isompia hoitoja huoltolaitoksia, isoja kokoontumisrakennuksia jne., on varauduttava komppanialähdön veden tarpeeseen (yli 90 l/s).
Sen tuottaminen edellyttää yleensä useiden vesilähteiden yhteiskäyttöä.

Palovesiasemalla tarkoitetaan sammutusveden ottamiseen tarkoitettua rakennetta, joka on sijoitettu vesihuoltoverkoston pääjohtoihin. Palovesiasemien edut paloposteihin verrattuna ovat:
suurempi tuotto
parempi toimintavarmuus vuodenajasta riippumatta
Vesijohtoverkostossa on suuri määrä paloposteja joiden kunnossapito on kallista. Palopostien ongelmana on se, että niistä ei
sammutustilanteessa saada tarpeeksi vettä. Vesilaitoksen kannalta ne ovat hankalia myös sen vuoksi, että vedenotto palopostista
sekoittaa verkoston toimintaa. Toisaalta paloposteista on vesilaitokselle myös hyötyä, sillä niitä voidaan käyttää vesijohtoverkoston
huuhteluun verkoston reuna-alueilla

Kiinteistökohtaiset sammutusvesijärjestelmät
Kiinteistökohtaiset sammutusvesijärjestelmät ovat jo pitkään olleet
tavanomainen osa kiinteistön kvv-laitteistoa esimerkiksi teollisuusja palvelurakennuksissa. Viime vuosina kiinteistökohtaiset sammutusvesijärjestelmät ovat tulleet laajemmin markkinoille ja myös
omakotirakentajien tarjolle.
Kiinteistökohtaisten sammutusvesilaitteiden asennus edellyttää aina erillistä sopimusta vesilaitoksen kanssa. Oulun Vesi voi tehdä
sopimuksen sammutusveden toimittamisesta kiinteistökohtaisiin
sammutusvesilaitteisiin, mikäli liittämisestä ei aiheudu haittaa talousveden toimittamiselle eikä muulle laitoksen toiminnalle.
Kiinteistökohtaisten sammutusvesijärjestelmien yleistyminen on
hyvä huomioida ja siihen kannattaa varautua jo verkostojen suunnitteluvaiheessa erityisesti uusilla asuinalueilla.
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2.1.3 Jätevesien viemäröinti ja käsittely
2.1.3.1 Viemäriverkosto
Viemäriverkoston piirissä oli vuoden 2013 lopussa 183 950 asukasta, mikä on noin 95 % alueen asukasluvusta. Jätevesiviemäriliittymiä on yhteensä 24 738 kpl. Jätevesiviemäriverkosto on esitetty kuvassa 15. Viemäriverkostoon on kaikkiaan liitetty 306 jätevesipumppaamoa, jotka ovat pääosin kaukovalvonnan/-käytön piirissä. Osa pumppaamoista on saneerauksen tarpeessa käytön optimoinnin tai kapasiteetin osalta.
Oulun Veden viemäriverkoston pituus on 1 205 km. Verkostopituus
on kasvanut edellisen 20 vuoden aikana kaavion 15 mukaisesti.
Oulun ja Ylikiimingin kuntaliitos ei näy viemäriverkoston pituudessa
yhtä voimakkaasti kuin vesijohtoverkoston pituudessa. Vuoden
2013 monikuntaliitos kasvatti verkostopituutta lähes 550 km.

1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

km

Kaavio 15. Viemäriverkoston pituus vuosina 1994–2013

Viemäriverkosto on rakennettu pääosin muovista. Betoniviemäreitä
on lähinnä kanta-Oulun alueella. Eri materiaalien osuudet viemäriverkoston pituudesta ovat:
PE-muovi
PVC-muovi
Betoni
PP-muovi
Puu
Muut

629 km
425 km
138 km
4,1 km
0,9 km
1,2 km

52,3 %
35,3 %
11,4 %
0,3 %
0,1 %
0,1 %

Lisäksi sujutussukalla saneerattua viemäriä on 6 km, eli noin 0,5 %
verkoston kokonaispituudesta.
Saneerausvelka on huomattava ongelma myös viemäriverkostossa. Oulun Veden viemäriverkoston saneerausvelaksi on viemäriputkien keskimääräisten saneerauskustannusten perusteella arvioitu noin 25 km ja 9 M€. Viemäriverkoston uusiutumisaika on noin
200 vuotta.
Viemärilinjojen saneerauksissa kaivamattoman tekniikan käyttö on
ollut yleisempää kuin vesijohtosaneerauksissa. Viemärilinjojen
vuosittaisista saneerauksista 20 % tehdään kaivamattomilla tekniikoilla. Käytetyimmät menetelmät ovat olleet pitkäsujutus sekä sukkasujutus.

Kuva 15. Oulun Veden viemäriverkosto
Jätevedenpuhdistamo
Tasaus / varoallas
Oulun Veden jätevesiviemäri
Osuuskunnan jätevesiviemäri
Siirtoviemäri
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Kaavio 16. Viemäritukokset verkostossa vuosina 2004–2013
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Merkittävin ongelma viemäriverkostossa on suuri vuotovesien
määrä. Vuotovesien osuus kaikista jätevedenpuhdistamolle tulevista vesistä on pysynyt viime vuosina melko tasaisesti 40 % tuntumassa. Hulevesistä johtuva vuotovesien suuri määrä viemäriverkostossa aiheuttaa jätevedenpuhdistamolle epätasaista tulovirtaamaa ja tavanomaista laimeampaa tulevaa jätevettä, mikä edelleen heikentää jätevedenpuhdistamon toimintaa. Viemärivesimäärään vaikuttaa merkittävästi sateisuus sekä sulamiskauden tapahtumat. Hulevesien pumppaaminen kuluttaa tarpeettomasti energiaa ja sekä pumppuja.
Vuotovesien suuri määrä aiheutuu suurelta osin keskusta-alueen
sekaviemäröinnistä. Sekaviemäröintiä on pyritty poistamaan viime
vuosikymmeninä muun verkoston saneerauksen yhteydessä. Sekaviemäröinti olisi saatava muutettua erillisviemäröinniksi kokonaan. Sadevesiviemäreitä on rakennettu pääasiassa katujen ja
muun kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä.
Jotta viemäreiden vuotovedet on mahdollista saada hallintaan, täytyy lisäksi selvittää mistä vuotovesiä pääsee viemäreihin. Näiden
osalta vuotovesiselvitysten ja –tutkimusten tekeminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta viemärisaneeraukset voidaan kohdistaa oikein.

VIEMÄRIVERKOSTON HALLINTA
Viemäriverkoston hallinnassa keskiössä ovat verkoston kunto ja jätevesipumppaamoiden toiminta. Kaukovalvontajärjestelmä kerää
jätevesipumppaamoilta tietoja jäteveden pinnankorkeudesta,
pumppujen käyntikerroista ja käyntiajoista sekä tuotoista. Suurimmalla osalla pumppaamoista pumppujen tuotto arvioidaan astiamittauksella, mutta osaan pumppaamoita on myös asennettu virtausmittari. Järjestelmään kirjautuvat myös häiriöt ja huollot.
Nykyisellään jätevesiverkostoon johtuvan vuotoveden määrää seurataan koko verkoston osalta jätevedenpuhdistamolle tulevan vesimäärän ja sen vaihteluiden perusteella. Pumppaamoalueittain
vuotovesimäärää arvioidaan pumppaamoiden toiminnan pohjalta.
Pumppaamojen toimintaa seurataan käyntimäärien ja kertojen
suhteen sekä yöajan käyttäytymisen osalta. Lisääntynyt pumppujen toiminta kielii kasvaneesta vuotovesimäärästä.
Jätevedenpuhdistamolle tulevia ja pumpattuja vesimääriä verrataan myös sadantatietoihin. Vuotovesimäärän seuranta tapahtuu
nykyisellään manuaalisesti, ja seurantaa on tarkoitus uudistaa valvomon ja kaukovalvontajärjestelmän uusimisen yhteydessä. Lisäksi jätevesiverkoston hallinnassa hyödynnetään pinnankorkeushälyttimiä muun muassa tukoksien havaitsemiseksi alueilla joissa on
kellaritulvan vaara.

Valtaosa jätevesistä puhdistetaan Taskilan puhdistamolla, joka on
Pohjois-Suomen suurin yhdyskuntajätevedenpuhdistamo. Taskilassa käsitellään Oulun kantakaupungin jätevesien lisäksi Haukiputaan, Kiimingin ja Ylikiimingin suuralueiden sekä Iin, Muhoksen
ja Utajärven kuntien jätevedet.
Yli-Iin jätevedenpuhdistamolla käsitellään kirkonkylän rakennuskaava-alueelta tulevat yhdyskuntajätevedet. Oulunsalon alueen jätevesien käsittely ostetaan Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy:ltä.
Jätevedenpuhdistamoiden yhteenlasketut puhdistetut ja laskutetut
jätevesimäärät vuosina 2004–2013 on esitetty kaaviossa 17. Näiden määrien huomattava ero johtuu rikkonaisten viemäriputkien ja
kaivojen kautta jätevesiviemäriin joutuneista hule- ja vuotovesistä
ja sekaviemäröidyn alueen hulevesistä.
Kaavio 17. Jätevedenpuhdistamoiden yhteenlasketut puhdistetut
ja laskutetut jätevesimäärät vuosina 2004–2013
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Oulun alueen vähäisistä maanpinnan korkeuseroista johtuen viemäriverkosto on rakennettu pienillä pituuskaltevuuksilla. Viemäreiden pienistä pituuskaltevuuksista seuraa että verkosto ei aina
huuhtoudu kunnolla ja tukoksia pääsee muodostumaan. Kaaviossa
16 on esitetty vuosina 2004–2013 suoritetut viemäriverkoston tukosten avaamiset sekä kpl/vuosi, että viemäriverkoston pituuteen
suhteutettuna kpl/km/vuosi. Viemäritukosten suhteellinen määrä
on hienoisesti laskenut tarkastelujakson aikana ennen monikuntaliitosta. Vuoden 2013 viemäritukosten määrän kasvu selittyykin
ainakin osittain monikuntaliitoksen mukana Oulun Veden omistukseen siirtyneiden viemäriverkostojen pienillä kaltevuuksilla. KantaOulun alueella viemäritukoksia tilastoitiin vuonna 2013 tavanomainen määrä.

10 000 000

2.1.3.2 Jätevesien käsittely
Oulun Vedellä on kaksi jätevedenpuhdistamoa, toinen Taskilassa
ja toinen Yli-Iissä. Haukiputaalla sijaitsevat Ervastinrannan ja Leton jätevedenpuhdistamot on muutettu tasaus- ja varoaltaiksi siirtoviemärin rakentamisen jälkeen. Taskilan jätevedenpuhdistamo on
esitetty kuvassa 16.
Kuva 16. Taskilan jätevedenpuhdistamo
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TASKILAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO
Puhdistamo on vuonna 1973 alun perin mekaanis-kemialliseksi
puhdistamoksi rakennettu laitos, jota on laajennettu ja saneerattu
vuosina 1998, 2004, 2008 ja 2014.

Jätevesien puhdistus perustuu kemiallis-biologiseen prosessiin,
jonka päävaiheet ovat:

hiekanerotus

Osa jätevedestä joudutaan ylivirtaama- tai häiriötilanteissa juoksuttamaan jonkin prosessin osan ohi. Koko prosessin ohitukset ovat
hyvin harvinaisia. Prosessivaiheen ohijuoksutuksia on vuosina
2004–2013 tapahtunut kaavion 18 mukaisesti. Ohijuoksutukset
ovat vähentyneet saneerausten myötä.

flokkaus

Kaavio 18. Ohijuoksutukset vuosina 2004–2013.
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Puhdistamolle on rakennettu vuonna 1998 biologinen suodatinyksikkö, vuonna 2004 2-linjainen aktiivilieteosa ja vuonna 2008 typenpoistovaatimuksen myötä mm. kolmas aktiivilietelinja. Vuonna
2014 saneerattiin laajasti koko laitoksen alkupään prosessia ja jälkisuodatusyksikköä. Samassa yhteydessä rakennettiin myös tulevan jäteveden tasausallas tasaamaan huippuvirtaamapiikkejä sekä
vuorokautista virtaamaa laitokselle.
Puhdistamon saneeraus on suunniteltu vuoden 2030 kuormitusennusteen mukaisesti keskimääräiselle vesimäärälle 53 000 m³/d,
joka sisältää laskutetun veden lisäksi vuoto- ja huuhteluvesiä.
Puhdistamolla käsiteltiin vuonna 2013 noin 17,5 milj. m³ jätevesiä.
Käsitellyt jätevedet johdetaan noin 900 m pituista purkuputkea pitkin Oulun edustalle Perämereen.
Taskilan jätevedenpuhdistamon prosessikaavio on esitetty kuvassa 17.

Kuva 17. Taskilan jätevedenpuhdistamon prosessikaavio.

ilmastus

Jätevedenpuhdistamolla käsitellään myös tavanomaisista asumisjätevesistä poikkeavia teollisuusjätevesiä. Poikkeavien jätevesien
johtaminen verkostoon vaatii Oulun Veden kanssa tehtävää teollisuusjäte- tai hulevesien erityisliittymissopimusta. Teollisuusjätevesi- ja hulevesilupia Oulun kaupungin alueella on yhteensä 169.
Suurimmat luvan saaneet toimijat ovat Valio ja Oulun Jätehuolto.
Puhdistamolla on miehitys arkisin aamu- ja iltavuorossa sekä viikonloppuisin aamuvuorossa. Muina aikoina laitosta ohjataan Hintan vedenpuhdistamolla sijaitsevasta etävalvomosta.
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Taskilan jätevedenpuhdistamon lietteenvastaanottopisteelle tuodaan vuosittain sakokaivolietettä keskimäärin 17 000 m³ ja umpikaivolietettä keskimääri 5 000 m³.
Jätevedenpuhdistuksessa syntyvän lietteen hyödyntäminen hankitaan kokonaispalveluna Kemira Operon Oy:ltä. Lietteenkäsittelyn
sopimus on voimassa vuoteen 2024. Jätevedestä
erotettu liete
johdetaan Kemicond-käsittelyyn ja sieltä edelleen lingoille kuivattavaksi. Kuivattu liete välivarastoidaan kahdessa siilossa ja kuljetetaan tämän jälkeen joko kompostoitavaksi Haukiputaan Vasikkasuolla sijaitsevalle kompostointialueelle tai käytettäväksi sellaisenaan maanparannusaineena.
Lietteen käsittely Kemicond-menetelmällä on toiminut suunnitellusti ja vuonna 2013 noin 60 % käsitellystä lietteestä on mennyt peltokäyttöön. Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA on hyväksynyt
Kemicond-menetelmän lannoitelainsäädännön (Lannoitevalmistelaki, 539/2006) mukaiseksi maataloudessa käytettävän puhdistamolietteen hygienisointimenetelmäksi. Liete korvaa kestävän kehityksen mukaisesti keinolannoitteiden käyttöä pelloilla ja on tehokasta ravinteiden kierrätystä.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi joulukuussa 2014 VRJ
Pohjois-Suomi Oy:lle määräaikaisen ympäristöluvan jätevesilietteiden aumakompostointiin Vasikkasuolla vuoteen 2017 saakka. Korvaavan lietteenkäsittelymenetelmän YVA-, suunnittelu- ja lupakäsittelyvaiheet huomioiden on edellä mainittu määräaika todella lyhyt. Lisäksi on olemassa vaara, että Taskilan puhdistamon jätevesilietteille ei ole osoittaa lainvoimaisen ympäristöluvan mukaista
kompostointipaikkaa 30.4.2017 jälkeen. Sekä luvanhakija että Oulun Vesi valittivat aluehallintoviraston päätöksestä Vaasan hallintooikeuteen.
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Typenpoiston osalta lupaehtoa ei ole saatu täytettyä. Vuosina
2009–2011 typenpoisto on toiminut odotetusti, vaikkakaan ei lupaehtojen mukaisesti. Vuonna 2012 puhdistamolle tuli paljon kylmiä
vesiä rankkasateiden johdosta, mikä aiheutti prosessin häiriintymisen ja edelleen typenpoiston heikkenemisen. Vuoden 2013 heikot
tulokset aiheutuvat saneerauksesta.
Jätevedenpuhdistamon laajennuksessa on varauduttu siihen että
lupaehtoja tullaan uudessa ympäristöluvassa kiristämään biologisen hapenkulutuksen (BOD7ATU) ja kokonaisfosforin osalta. Mahdollinen typenpoiston lupaehdon kiristyminen olisi hyvin haasteellinen toteuttaa. Se vaatii lisää allastilaa sekä muita toimenpiteitä kuten esimerkiksi kalvoyksiköiden käyttöönottoa prosessissa.

BIOLOGINEN HAPENKULUTUS, BOD7ATU
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Jätevedenpuhdistamon kuormitus vesistöön sekä puhdistusteho
vuosina 2004–2013 on esitetty kaavioissa 19–21. Kasvaneista vesimääristä ja kuormituksesta huolimatta puhdistamo on toiminut
lupaehtojen mukaisesti kokonaisfosforin ja biokemiallisen hapenkulutuksen osalta vuoden 2004 saneerauksesta lähtien. Toimivassa jätevedenpuhdistamossa tehtävät saneeraustyöt ovat aiheuttaneet kesään 2014 saakka väliaikaisia ja normaalista poikkeavia jätevesien johtamisjärjestelyitä Taskilan puhdistamolla. Järjestelyillä
on ollut myös heikentävä vaikutus laitoksen puhdistustuloksiin syksystä 2013 alkaen. Saneerauksen valmistuttua syksyllä 2014 laitos
on jälleen normaalissa toimintakunnossa.

Mikäli koko jätevedenpuhdistamo halutaan ylläpitää toiminnassa
poikkeustilanteissa, esimerkiksi muuntamopalon sattuessa, tulisi
puhdistamoprosessin ajoa varten olla käytettävissä nykyistä
enemmän varavoimaa. Hintan varavoimakoneen lisäksi käytettävissä olisi silloin oltava joko toinen siirrettävä varavoimakone, tai
Taskilan jätevedenpuhdistamolle rakennettava kiinteä varavoimakone. Kiinteä varavoimakone voitaisiin tällöin mitoittaa kattamaan
vain osan sähköntarpeesta.
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Taskilan puhdistamon koko toimintaa koskeva ympäristöluvan tarkistamishakemus jätettiin Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon
joulukuussa 2012. Vuoden 2014 tammikuussa lähetti aluehallintovirasto Oulun Vedelle lupahakemuksen täydennyskehotuksen.
Täydennykset toimitettiin lupaviranomaiselle 31.3.2014. Ympäristölupahakemus oli kuulutettavana ja asiakirjat nähtävillä 8.7. –
29.8.2014 muistutusten ja mielipiteiden esittämistä varten. Oulun
Vesi antoi oman vastineensa ympäristölupahakemuksesta jätettyihin lausuntoihin ja muistutuksiin 13.11.2014.

Jätevedenpuhdistamolla on valmius ottaa poikkeustilanteissa käyttöön Hintan vesilaitoksen siirrettävä varavoimakone. Sen kapasiteetti ei kuitenkaan riitä koko puhdistamoprosessin ylläpitoon. Nykyisillä varavoimajärjestelyillä on mahdollista ylläpitää vain joko alku- tai loppupään prosessia.

Kaaviot 19–21. Taskilan jätevedenpuhdistamon kuormitus (tonnia/vuosi) vesistöön sekä puhdistusteho (%) vuosina 2004–2013.

tonnia/vuosi

Taskilan jätevedenpuhdistamolta lähtevälle puhdistetulle jätevedelle annetut, pitoisuuksien ja puhdistustehojen lupaehdot kolmen
kuukauden keskiarvoina laskettuna ovat:
kokonaisfosfori
0,5 mg/l
puhdistusteho 90 %
BOD7ATU
15 mg/l
puhdistusteho 90 %
kokonaistyppi
20 mg/l
puhdistusteho 70 %
(voimassa, kun T pros >12°C)

Suomen ympäristökeskuksen valmistelemassa ja ympäristöministeriön 30.9.2014 hyväksymässä täytäntöönpano-ohjelmassa käsitellään niitä viemärilaitoksia, joiden toiminta ei täyttänyt vuonna
2012 yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun direktiivin
(91/271/ETY) artiklan 17 vaatimuksia. Taskilan puhdistamo on
mukana ohjelmassa typenpoistolupaehdon täyttymättömyyden
vuoksi. Oulun Vesi käynnisti Taskilan puhdistamoa koskevan typenpoiston tehostamisselvityksen marraskuussa 2014. Tehostamista koskeva esisuunnitelma valmistuu helmikuussa 2015 ja tämän jälkeen päätetään jatkotoimenpiteistä.

tonnia/vuosi

Nykyisen lietteenkäsittelyn lupaehtojen epävarmuuden takia on
käynnistetty selvitys vaihtoehtoisista käsittelyratkaisuista. Oman
biokaasutuslaitoksen toteuttamisesta Taskilan puhdistamon yhteyteen on tehty selvitys ja vertailtu myös muita Oulun alueelle toteutettuja biokaasulaitoksia. Biokaasutuslaitoksen arvioidaan vähentävän syntyvää lietemäärää n. 30 % ja samalla lietteestä saadaan
lämpö- ja sähköenergiaa. Myös liikennepolttoaineen jalostus on
mahdollista.
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YLI-IIN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

Puhdistamo on otettu käyttöön vuonna 1989. Se on tyypiltään kaksilinjainen rinnakkaissaostuslaitos, jossa saostuskemikaalina käytetään ferrosulfaattia. Prosessin päävaiheet ovat: välppäys, hiekanerotus, kemikalointi, ilmastus, selkeytys ja desinfiointi. Käsitellyt jätevedet johdetaan purkuputkella Iijokeen noin 500 metriä Siuruanjoen yhtymäkohdan alapuolella.
Liete käsitellään polymeerillä ja suotonauhapuristimella. Suotonauhapuristin on suunniteltu korvattavaksi Haukiputaan jätevedenpuhdistamon toiminnan loputtua tarpeettomaksi jääneellä lieteruuvilla. Prosessin alkuun on tarkoitus vaihtaa Ervastinrannan jätevedenpuhdistamolla aiemmin käytössä ollut välppä.
Yli-Iin jätevedenpuhdistamolla käsitelty jätevesimäärä oli vuonna
2013 yhteensä 71 922 m³, eli keskimäärin 197 m³/d Puhdistamo
on mitoitettu vesimäärälle 600 m³/d. Ohijuoksutuksia ei ole tapahtunut viimeisen 10 vuoden aikana lainkaan.
Yli-Iin jätevedenpuhdistamolta lähtevälle puhdistetulle jätevedelle
annetut, pitoisuuksien ja puhdistustehojen lupaehdot ovat:

Puhdistamo toimii hyvin. Viimeisen kymmenen vuoden aikana lupaehdot on jäänyt täyttämättä ainoastaan kokonaisfosforin osalta
vuonna 2008, jolloin puhdistusteho on jäänyt lupaehtoa pienemmäksi.
Yli-Iin jätevedenpuhdistamolla ei ole sähkönsyöttömahdollisuutta,
joten sähkökatkon sattuessa sitä ei voida pitää toiminnassa varavoimajärjestelyillä.

Taskilan jätevedenpuhdistamolla käytetään vedenkäsittelykemikaaleina polyalumiinikloridia (PAC), ferrisulfaattia (PIX) ja polymeeria. Polymeeria käytetään lisäksi myös lietteen kuivauksessa.
Kemikaalien käyttömäärät vuosina 2004–2013 on esitetty kaaviossa 23.
Kaavio 23. Kemikaalien käyttömäärät Taskilan jätevedenpuhdistamolla vuosina 2004–2013.
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Kaavio 22. Puhdistusteho vuosina 2004–2013.
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Yli-Iin jätevedenpuhdistamon kemikaalien käyttö on huomattavasti
vähäisempää. Vuonna 2013 kemikaaleja on käytetty seuraavasti:

PL = polymeeri

Lupaehdot ovat voimassa vuoteen 2029 saakka. Puhdistamon jätevesivirtaamat ja puhdistusteho vuosina 2004–2013 on esitetty
kaaviossa 22.
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Kaavio 24. Saostuskemikaalien syöttömäärät Taskilan jätevedenpuhdistamolla vuosina 2004–2013.

KEMIKAALIEN KÄYTTÖ JÄTEVEDENPUHDISTAMOILLA

kokonaisfosfori

%

Saostuskemikaalien käyttö on lisääntynyt huomattavasti viime
vuosina. Kemikaalien käyttöä on lisännyt jätevesimäärien kasvu
sekä jäteveden laadun muutokset. Kemikaalien syöttömäärät vesitilavuuteen nähden vuosina 2004–2013 ovat vaihdelleet kaavion
24 mukaisesti.

g / m³

Yli-Iin jätevedenpuhdistamon toiminta-alueella on viemäröinnin piirissä noin 295 kotitaloutta (noin 650 asukasta) sekä koulu, terveysasema ja kaksi huoltoasemaa.

Ferrosulfaatin käyttö
Ferrosulfaatin syöttö
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2.1.4 Hulevesien johtaminen ja hallinta
Hulevesien hallinnan vastuu on jaettu Oulussa siten, että katujen
ja teiden kuivatusta palveleva verkosto-osuus on kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut yksikön vastuulla ja muu osa Oulun
Veden vastuulla. Käytännössä runkoviemäri ja sen sivuhaarat niin
laajalti kuin niissä on tonttiliittymiä, ovat Oulun Veden. Lakimuutosten (Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, 41/2014 ja
vesihuoltolain muutos) myötä vastuujaon selkeyttäminen ja hulevesistrategian tarkistaminen on käynyt tarpeelliseksi. Valmistelu on
aloitettu keväällä 2015 ja tavoitteena on saada asia ratkaisuun
vuoden 2015 aikana.

Kuva 18. Oulun Veden hulevesiviemäriverkosto

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnalla on vastuu hulevesien kokonaishallinnasta ja kunnan tulee:
suunnitella hulevesien hallinta siten että otetaan huomioon
asemakaava, katusuunnitelma ja yleisten alueiden suunnitelma
ja että se täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden
vaatimukset myös sademäärän ja rankkasateiden lisääntyessä
huolehtia että kunnan hulevesijärjestelmä toteutetaan asemakaavan mukaisen maankäytön tarpeita vastaavasti, jos sen toteuttamisesta kunnalle tai kiinteistön omistajalle tai haltijalle aiheutuvat kustannukset eivät ole kohtuuttomat
Vesihuoltolaissa säädetään että kunta voi päättää vesihuoltolaitoksen kanssa neuvoteltuaan, että laitos huolehtii päätöksessä määriteltävällä alueella huleveden viemäröinnistä yhdyskuntakehityksen
tarpeita vastaavasti. Päätöksen edellytyksenä on, että:
1) vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan huleveden viemäröinnistä taloudellisesti ja asianmukaisesti; ja
2) viemäröinnin kustannusten kattamiseksi perittävät maksut
muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.
Hulevesiviemäriverkosto on esitetty kuvassa 18. Verkostossa on
hulevesiviemäreitä 795 km ja pumppaamoita 155 kpl. Verkosto on
viimeisen parinkymmenen vuoden aikana kasvanut vesihuoltoverkostoista nopeimmin. Verkoston pituus vuosina 1994–2013 on esitetty kaaviossa 25.
Kaavio 25. Hulevesiviemäriverkoston pituus 1994–2013.
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Oulun Veden hulevesiviemäri
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Oulun Vesi ei peri maksua hulevesiverkostoon liittymisestä. Tämä
aiheuttaa haastetta rahoitukselle, kun vesilaitos tarjoaa maksutta
palvelua, jonka rakentamiskustannukset ovat huomattavat. Lakimuutosten myötä hulevesimaksu otettaneen käyttöön asemakaava-alueilla.

Sademäärien kasvusta on myös vuosikeskiarvon osalta ennusteita
eri skenaarioille. Keskitasoisten kasvihuonekaasupäästöjen toteutuessa vuotuisen sademäärän arvioidaan kasvavan

Kuva 19. Rankkasateen aiheuttama taajamatulva.

vuoteen 2030 mennessä noin 7 %
vuoteen 2050 mennessä noin 12 %

Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen myötä hulevesiä hallitaan
jatkossa kokonaisvaltaisemmin ja luonnonmukaisemmin. Lain mukaan hulevesien hallinnan yleisenä tavoitteena on
3) kehittää hulevesien suunnitelmallista hallintaa erityisesti asemakaava-alueella;
4) imeyttää ja viivyttää hulevesiä niiden kerääntymispaikalla;
5) ehkäistä hulevesistä ympäristölle ja kiinteistölle aiheutuvia
haittoja ja vahinkoja ottaen huomioon myös ilmaston muuttuminen pitkällä aikavälillä; ja
6) edistää toimenpiteitä joilla estetään hulevesien pääsy jätevesiviemäriin

Suurten päästöjen toteutuessa sademäärän vuosikeskiarvon arvioidaan kasvavan vuoteen 2100 mennessä jopa 22 %. Vuorokausitasolla tämä tarkoittaa jo todella suurta muutosta nykytilanteeseen
verrattuna.
Ilmatieteenlaitoksen raportin ”Tilastoja Suomen ilmastosta 1981–
2010” mukaan Oulun keskimääräinen vuotuinen sadanta on nykyisin 477 mm ja sadepäivien määrä 172. Kuukausittaiset arvot on
esitetty kaaviossa 26.
Kaavio 26. Oulun kuukausittaiset sadanta-arvot
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Eri lähteiden (Ilmatieteenlaitos, ilmasto-opas.fi, ”ACCLIM II – Ilmastonmuutosarviot ja asiantuntijapalvelu sopeutumistutkimuksia
varten” –raportti) mukaan ilmastonmuutoksen vuoksi:
sademäärät lisääntyvät kaikkina vuodenaikoina ja suhteellisesti
eniten talvella. Sademäärien kasvu ei kuitenkaan tule välttämättä kunnolla esiin lähivuosikymmeninä, johtuen luontaisesta
suuresta vaihtelusta.
suurimmat sademäärät saadaan jatkossakin kesällä.
talvisin sade tulee yhä useammin vetenä
rankkasateet voimistuvat keskimääräisiä sateita enemmän,
määrältään keskitasoisten kasvihuonekaasupäästöjen toteutuessa kovimmat vuorokausisateet voimistuvat vuosisadan loppuun mennessä noin 20 %
sateettomat jaksot vähenevät talvella ja keväällä

joulu

loka

syys

elo

Sadepäivät

marras

Sadanta

heinä

kesä

touko

huhti

maalis

helmi

tammi

0

Tarve hallita hulevesiä nykyistä monimuotoisemmilla keinoilla johtuu kaupunkirakenteen tiivistymisestä ja sen myötä rakennetun ja
pinnoitetun pinta-alan kasvusta sekä ilmastonmuutoksesta.

Sadepäivät (vrk)

Hulevesiverkoston saneeraaminen ja laajentaminen kytkeytyy tiiviisti katujen saneeraamiseen ja rakentamiseen. Sekaviemäröidyn
alueen erillisviemäröintitarvetta olisi enemmän kuin katuinvestointien puolesta on mahdollista tehdä. Ruutukaava-alueen sekaviemäröidyn alueen laajuus on noin 1,5 km³. Yksittäinen iso saneerauskohde on lähes joka vuosi tulviva pohjoinen alikulku.

vuoteen 2100 mennessä noin 17 %

Sadanta (mm)

Hulevesiviemärilinjat ovat alkaneet yleistyä Oulun kaupungin alueella vasta 1950–1960 luvun vaihteessa. Hulevesiviemäreiden teoreettiseksi käyttöiäksi arvioidaan Oulussa 60 vuotta, joten saneerausvelkaa ei ole vielä päässyt merkittävästi kertymään.

Sademäärien kasvun ja pinnoitettujen pintojen lisääntymisen seurauksena hulevesien laatu heikkenee, pohjaveden suotautuminen
vähenee ja pintavalunta lisääntyy jolloin myös virtausnopeudet
kasvavat. Nämä johtavat ilman hallintatoimia vastaanottavan vesistön tilan heikkenemiseen ja tulva- sekä eroosio-ongelmiin. Kuvasta 19 nähdään esimerkki lisääntyneiden rankkasateiden aiheuttamasta taajamatulvasta.
Näiden ongelmien ehkäisemiseksi perinteisen hulevesien suoraan
putkeen johtamisen rinnalle tulevat hiljalleen yleistyvät hajautetut
hulevesien hallintaratkaisut mukaan lukien kiinteistöjen lisääntyvä
vastuu omien hulevesien hallinnasta.
Hajautetuilla ratkaisuilla pyritään vesitaseen ylläpitämiseen ja aiempaa parempaan tulvatilanteiden ehkäisyyn. Tällöin hulevesien
hallintajärjestelmät tulevat koostumaan perinteisten hulevesiviemäreiden lisäksi viivyttävistä, suodattavista ja imeyttävistä ratkaisuista
ja niiden erilaisista yhdistelmistä. Kuvassa 20 on esimerkki hulevesien viivyttämiseksi rakennetusta altaasta Kiulukankaalla. Hulevesien hallintajärjestelmän monimuotoistuessa tulee kasvamaan
yhteistyön merkitys eri hallinnonalojen kuten kaavoituksen ja ylläpidon kanssa.

Kuva 20. Hulevesien viivytysallas Kiulukankaalla
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TALOUSVEDEN TUOTTAMISEN ENERGIANKULUTUS

Vuonna 2013 Oulun Veden eri toiminnoissa on kulutettu energiaa
yhteensä 20 447 MWh, josta sähkön osuus on 16 858 MWh ja
kaukolämmön osuus 3 589 MWh. Energiankulutuksen jakaantuminen toiminnoittain on esitetty kaaviossa 27. Suurin osa energiasta
kuluu vedenpuhdistuksessa ja pumppauksessa.

Talousveden tuottaminen kuluttaa huomattavan määrän energiaa.
Kaaviossa 28 on esitetty Hintan ja Kurkelanrannan pintavedenpuhdistamoiden energiankulutus, sekä kokonaisenergiankulutus
suhteessa tuotettuun vesimäärään vuosina 2009–2013. Kaukolämmön osuus kokonaisenergiantarpeesta on vaihdellut tarkastelujakson aikana Hintan pintavedenpuhdistamolla välillä 25–27 % ja
Kurkelanrannan pintavedenpuhdistamolla välillä 23–30 %.

Kaavio 27. Energiankulutuksen jakaantuminen toiminnoittain
Pintavedenpuhdistamot 28,3 %
Pohjavedenottamot 7,5 %
Vesijohtoverkostot 1,2 %
Vesitornit 3,2 %
Jätevesipumppaamot 11,9 %
Jätevedenpuhdistamot 29,9 %
Hulevesipumppaamot 0,3 %
Kaukolämpö 17,6 %
Muu 0,1 %

Hintan ja Kurkelanrannan vedenpuhdistamoiden energiankulutuksessa suhteessa tuotettuun vesimäärään ei ole merkittävää eroa.
Puhdistusprosessin energiankulutus on keskimäärin 0,6 kWh/m³ ja
puhdistamorakennusten lämmitys huomioituna kokonaisenergiankulutus on noin 0,8 kWh/m³.
Kaavio 28. Energiankulutus pintavedenpuhdistamoilla vuosina
2009–2013. S = sähkön kulutus, KL = kaukolämmön kulutus.
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Energiankulutus suhteessa tuotettuun vesimäärään on pohjavedenottamoilla keskimäärin 0,5 kWh/m³. Hajonta on suurta:
Haukipudas
357 MWh/vuosi ja 0,4 kWh/m³
kanta-Oulu
149 MWh/vuosi ja 0,6 kWh/m³
Kiiminki
373 MWh/vuosi ja 0,6 kWh/m³
Oulunsalo
492 MWh/vuosi ja 1,1 kWh/m³
Yli-Ii
45 MWh/vuosi ja 0,3 kWh/m³
Ylikiiminki
19 MWh/vuosi ja 0,1 kWh/m³

VEDENJAKELUN ENERGIANKULUTUS
Energiaa kuluttavia kohteita vedenjakelussa ovat mm. vesitornit,
alavesisäiliöt ja paineenkorottamot, vesipostit, sekä vähäisessä
määrin virtaus- ja mittauskaivot. Energiankulutuksen jakautuminen
eri toimintojen kesken vuonna 2013 on esitetty kaaviossa 29.
Energiankulutus on ollut keskimäärin noin 0,07 kWh/m3 jaettua talousvettä.
Kaavio 29. Vedenjakelun energiankulutus toiminnoittain.
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Taskilan jätevedenpuhdistamon saneerauksessa on toteutettu
lämmön talteenottojärjestelmä, jonka avulla puhdistetun jäteveden sisältämää lämpöenergiaa hyödynnetään tilojen lämmityksessä ja sähkötilojen jäähdytyksessä. Uudella järjestelmällä
pystytään vähentämään Taskilassa tarvittavan kaukolämmön
määrää korvaamalla osa energialla, joka on tähän asti valunut
hukkalämpönä mereen.
Valaistuksessa hyödynnetään liiketunnistimia, jotta valaistus on
päällä vain sen aikaa kuin on tarpeen. Käytetään vähän energiaa kuluttavia led-valaisimia. Vanhat valaisimet vaihdetaan
uusiin led-valaisimiin sitä mukaa kun niitä rikkoutuu.
Automaation avulla mm. pumppaamoja ja vedenottamoita pyritään mahdollisimman pitkälle ohjaamaan etäyhteydellä valvomosta, jolloin ei ole välttämätöntä mennä paikan päälle. Tarpeettoman liikkumisen välttäminen vähentää sekä energiankulutusta että ympäristövaikutuksia.
Kiinteistökohtaisia etäluettavia vesimittareita asentamalla voidaan vaikuttaa kiinteistöjen vedenkulutukseen, joka vaikuttaa
edelleen energiankulutukseen.

Pohjavedenottamoiden energiankulutus vaihtelee hyvin voimakkaasti pohjavedenottamoittain. On kuitenkin huomioitava että vedenpuhdistamoiden ja vedenottamoiden mittaroinnin toteutustavasta johtuen ei voida eritellä kuinka paljon energiaa kuluu prosessissa, tai kun vesi pumpataan verkostoon joko suoraan, tai vedenpuhdistamon yhteydessä sijaitsevan alavesisäiliön kautta. Tämän
vuoksi energiatiedoista ei voida vetää suoraan johtopäätöksiä
esim. puhdistusprosessien energiatehokkuudesta.
Oulunsalon pohjavedenottamoilla kuluu eniten energiaa sekä kokonaisuutena, että suhteessa tuotettuun vesimäärään. Yksi tähän
vaikuttava tekijä on erilainen vedenkäsittelyprosessi. Kurikan vedenkäsittelylaitos on ainoa pohjavettä käsittelevä laitos jossa raakaveden käsittelyprosessiin kuuluu paljon energiaa kuluttava ilmastus.
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2.1.5 Energiatehokkuus
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Vesitornit kuluttavat suhteellisesti eniten energiaa verkostossa.
Energiaa kuluu pääasiassa lämmitykseen ja valaistukseen, sekä
jonkin verran myös automaatioon.
Kuva 21. Kurkelanrannan pintavedenpuhdistamon pumppuhuone.
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JÄTEVESIEN VIEMÄRÖINNIN ENERGIANKULUTUS

JÄTEVESIEN KÄSITTELYN ENERGIANKULUTUS

HULEVESIEN VIEMÄRÖINNIN ENERGIANKULUTUS

Jätevedenpumppaamoiden energiankulutus vuosina 2009–2013
on esitetty kaaviossa 30. Jäteveden pumppaamiseen puhdistamolle kuluva energiamäärä on kasvanut vuonna 2013 noin 30 % aiemmasta 0,1 kWh/m³, ollen 0,13 kWh/m³. Tähän vaikuttaa monikuntaliitoksen myötä kasvanut pumppaamomäärä, sekä uusien
siirtoviemäreiden ja niihin liittyvien pumppaamoiden käyttöönotto.

Jätevedenpuhdistamoiden energiankulutus, sekä kaukolämmön
sisältävä kokonaisenergiankulutus suhteessa käsiteltyyn jätevesimäärään vuosina 2009–2013 on esitetty kaaviossa 32. Yli-Iin jätevedenpuhdistamolta on tiedot vain vuodelta 2013.

Hulevedenpumppaamoiden energiankulutus vuosina 2010–2013
on esitetty kaaviossa 30. Vuodelta 2009 ei ole tietoja energiankulutuksesta. Hulevesien pumppaukseen kuluvan energian määrä on
viime vuosina vaihdellut 35–60 MWh välillä, riippuen sateiden
määrästä. Monikuntaliitoksella ei ole juurikaan ollut merkitystä hulevedenpumppaamoiden energiankulutukseen, sillä kanta-Oulun
ulkopuolella hulevedenpumppaamoita on vain 1 kpl Kiimingissä ja
1 kpl Oulunsalossa.
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Kaavio 30. Jätevedenpumppaamoiden energiankulutus vuosina
2009–2013.
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Kaavio 31. Jätevedenpumppaamoiden energiankulutus alueittain.
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Jätevesien pumppaukseen kuluvaa energiamäärää on pyritty määrätietoisesti pienentämään. Uusien pumppujen valinnassa huomioidaan aina energiatehokkuus. Lisäksi pumppaamoille asennetaan
aina energiankulutusta pienentävät taajuusmuuttajat, jos niiden
käytöstä voidaan saada todellista hyötyä. Kaikkien jätevedenpumppaamoiden taajuusmuuttajien tarve on kartoitettu ja tarvittavat taajuusmuuttajat on asennettu. Energiatehokkuuden näkökulmasta on huomioitava, että taajuusmuuttajia kehitetään koko ajan
ja vanhojen taajuusmuuttajien uusiminen voisi olla perusteltua.
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Kaavio 33. Hulevedenpumppaamoiden energiankulutus vuosina
2010–2014.

MWh / vuosi

Kaaviossa 31 on esitetty pumppaamoiden energiankulutus alueittain vuonna 2013. Suurin osa energiasta kuluu kanta-Oulun
pumppaamoilla. Viemäriliittymien määrään suhteutettuna kantaOulussa kulutetaan energiaa jätevesien pumppaukseen kuitenkin
kaikkein vähiten. Eniten energiaa suhteessa viemäriliittymien määrään käytetään Haukiputaan jätevesien pumppauksessa.

Kaavio 32. Jätevedenpuhdistamoiden energiankulutus vuosina
2009–2013. S = sähkön kulutus, KL = kaukolämmön kulutus.

Kaukolämmön osuus kokonaisenergiantarpeesta on vaihdellut
Taskilan jätevedenpuhdistamolla välillä 18–22 %. Kokonaisenergiankulutus on kasvanut vuosittain, mutta suhteessa käsiteltyyn jätevesimäärään energiankulutus on laskenut kahtena viime vuotena. Taskilan jätevedenpuhdistamolla on vuonna 2013 kulunut puhdistusprosessissa sähköä 0,33 kWh/m³ ja kokonaisenergiantarve
on ollut 0,41 kWh/m³. Yli-Iin jätevedenpuhdistamolla kokonaisenergiankulutus on ollut 0,74 kWh/m³.
Taskilan jätevedenpuhdistamolle on viimeisimmän saneerauksen
yhteydessä asennettu puhdistetun jäteveden lämpösisältöä hyödyntävä lämmön talteenottoyksikkö. Jätevedestä saatavaa lämpöenergiaa käytetään puhdistamon omiin lämmitystarpeisiin kaukolämmön lisänä. LTO-yksikköön johdetaan laitokselta lähtevää puhdistettua jätevettä.
Jätevesien käsittelyssä eniten energiaa kuluttava prosessivaihe on
ilmastus. Taskilan jätevedenpuhdistamolla on vuonna 2013 kulunut energiaa noin 6 GWh, josta lähes puolet on mennyt paineilmaa
tuottavien kiertomäntäkompressoreiden toimintaan. Ilmastuskompressoreiden toiminnan optimoinnista on tehty selvitys vuonna
2014. Selvityksen mukaan ilmastukseen kuluvaa energiamäärää
olisi mahdollista vähentää huomattavasti erityyppisillä kompressoreilla. Jos nykyiset kiertomäntäkompressorit vaihdettaisiin turbokompressoreiksi, niin energiankulutus vähenisi yli 50 %. Selvityksessä hankinnan takaisinmaksuajaksi on arvioitu alle 3 vuotta.

Kuva 22. Hollihaan jätevedenpumppaamon uusi pumppu
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2.1.6 Toiminta-alueiden laajentamistarpeet
Vesihuoltolain mukaan toiminta-alueen tulee olla sellainen, että:
1)
2)

vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta
vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti; ja
vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon
maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.

Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee toiminta-alueen eri osien vesihuollon tarpeet huomioon ottaen määrittää alueet, jotka on saatettava vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston piiriin, sekä alueet,
jotka on saatettava laitoksen jätevesiviemäriverkoston piiriin. Hyväksymispäätöksen yhteydessä on myös asetettava tavoitteellinen
yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaava aikataulu toiminta-alueen
eri osien saattamiselle verkostojen piiriin.
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on vesihuoltolain mukaan liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.
Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää
vesijohtoverkostoon, jos
1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä; ja
2) kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydensuojelulaissa (Terveydensuojelulaki, 763/1994) säädetyt laatuvaatimukset täyttävää talousvettä.
jätevesiviemäriin, jos
1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään; tai
2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.
Kuva 23. Ote vesijohtoverkoston toiminta-aluekartasta. Toimintaalue on rajattu sinisellä viivalla.

Viiden yhdistyneen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet on aikanaan määritelty asemakaavan ulkopuolisilla alueilla eri perustein.
Tästä johtuen Oulun Veden toiminta-aluemääritys ei ole yhtenevä
koko alueella.
Toiminta-alueen yhtenäistäminen on käynnistynyt ja tavoitteena on
saada uusi määritys voimaan vuoden 2015 aikana. Liikelaitosten
johtokunta on hyväksynyt seuraavat periaatteet toiminta-alueiden
määrittelyyn:
Vesijohdon osalta toiminta-alueeseen kuuluvat kaikki vahvistetut asemakaava-alueet ja asemakaavojen ulkopuolisilla alueilla
100 m runkovesijohdon molemmin puolin. Toiminta-alue ei kuitenkaan ulotu yli rautatien, yleisen tien, vesistön tai muun korkeita kustannuksia aiheuttavan esteen. Lisäksi toimintaalueeseen otetaan ennakoivasti Maankäytön toteuttamisohjelmassa esitetyt tulevat asemakaavahankkeet.
Jätevesiviemärin osalta toiminta-alueen määritys on pääosin
samanlainen kuin vesijohdolle. Poikkeuksena ovat suuret siirtoviemärit, joihin ei sallita suoria putkiliitoksia. Lisäksi toimintaalue voi olla poikkeava asemakaava-alueiden ulkopuolella ns.
herkillä alueilla, eli alueilla joiden viemäröinti on tärkeää pohjaveden suojelun, terveydellisten, tai ympäristön kannalta tärkeiden näkökulmien vuoksi.
Kuvissa 23 ja 24 on esitetty otteet vesijohtoverkoston ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-aluekartoista.

Haja-asutusalueiden liittämistä Oulun Veden toiminta-alueeseen
ennakoivasti voidaan tarkastella asukas- ja liittymätiheyden, sekä
maankäytön kehittymisen kautta. Tilastokeskuksen taajamaalueen määrityksessä tilastollinen taajama on vähintään 200 asukkaan asutuskeskittymä, jossa asuinrakennusten välillä on vähemmän kuin 200 m etäisyyttä. Tätä harvemman asutun alueen liittäminen toiminta-alueeseen voi tulla kyseeseen vain merkittävien
ympäristönsuojelullisten syiden vuoksi, koska liittämisvelvoitetta ei
vesihuoltolain mukaan pääsääntöisesti ole.
Pohjavesialueet, joilla on tiheähköä vakituista asutusta, tulisi saada jätevesiviemäräin toiminta-alueen piiriin pohjaveden laadun turvaamiseksi. Myös alueet joilla on suuri ympäristön tai vesistön pilaantumisriski, tulisi pyrkiä viemäröimään.
Kuva 24. Ote jätevesiviemäriverkoston toiminta-aluekartasta. Toiminta-alue on rajattu punaisella viivalla.
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2.2 Toimenpideohjelma
Toimenpiteet perustuvat vesihuollon strategisiin tavoitteisiin sekä
Vesihuoltolakiin. Useat kehittämistarpeet ovat jatkuvia tai pitkäkestoisia liittyen kestävään saneeraamiseen.
Taulukossa 6 esitetty Oulun Veden toimenpideohjelma on jaettu
kahdeksaan eri osa-alueeseen. Näistä riskien hallinta ja toimintavarmuus liittyy toiminnan ylläpitämiseen kaikissa tilanteissa.
Vedenhankinta liittyy raakaveden laadun ja saatavuuden varmistamiseen. Veden käsittely liittyy vesilaitosten ja vedenottamoiden
prosessien kehittämiseen siten, että vedenkäyttö voidaan kattaa

talousvesiasetuksen vaatimusten mukaisesti samalla energiatehokkuutta parantaen. Vesihuoltoverkostot osuudessa paino on
jakelualueiden vesihuoltoverkostojen toimivuuden takaamisella, eri
jakelualueiden välisen vedensiirron turvaamisessa, sekä hulevesien hallinnassa. Jäteveden ja lietteenkäsittelyn osiossa korostuvat paitsi lupaehtojen mukaisen puhdistustuloksen saavuttaminen,
myös energian ja ravinteiden talteenotto jätevedestä ja siitä syntyvästä lietteestä. Omaisuuden hallinta ja talous liittyy liikelaitoksen taloustilanteen ja investointipaineiden yhteensovittamiseen.
Toimenpideohjelman mittavien kehittämishankkeiden rahoitus
edellyttää oikean tasoisia vesihuollon maksuja ja omistajalle tehtä-

vän tuloutuksen pitämistä kohtuullisena. Asiakaspalvelun toimenpiteet on pyritty valitsemaan siten, että asiakkaat kokevat saamansa palvelun nykyaikaiseksi, joustavaksi ja yhdenmukaiseksi kaupungin tarjoaman muun palvelun kanssa. Lopuksi on vielä tuotu
esiin henkilöstöön ja yhteistyöhön liittyviä oleellisia toimenpiteitä, joilla voitaisiin taata jouheva jatko monikuntaliitoksen mahdollistamien kehitystoimien eteenpäin viemiselle, sekä huomioida työntekijöiden työssä viihtyminen ja jaksaminen muuttuvassa toimintaympäristössä.

Taulukko 6. Toimenpideohjelma

Kehittämistarve tai taustatekijä

Toimenpide

Ajoittuminen

Riskien hallinta ja toimintavarmuus
Riskien hallinnan tason ylläpitäminen

WSP- ja SSP-työkalujen käyttöönotto vaarojen tunnistamisessa, riskien arvioinnissa ja hallinnassa

2015 - 2016

Talousveden korkea laatu ja toimitusvarmuus

Säännölliset häiriö- ja erityistilanneharjoitukset

jatkuvaa toimintaa

Kyberturvallisuus ja ilkivalta

Raakavesilähteiden seurannan kehittäminen

2016 – 2017

Sään ääri-ilmiöihin varautuminen

Säiliötilavuuden riittävyyden varmistaminen verkoston eri osissa ja laitoksilla
mm. rakentamalla alavesisäiliö Hinttaan (3 M€)

2016

Varavoimajärjestelyiden parantaminen laitoksilla ja verkostoissa

2015 – 2016

Ylläpito- ja varallaolojärjestelyiden kehittäminen

jatkuvaa toimintaa

Automaation ja kaukovalvonnan lisääminen laitoksilla ja verkostoissa

2013 – 2017

Viemäritulvien riskikohteiden kartoitus

2015

Kanta-Oulun vedenhankinnan varmistaminen
ja varmuusluokan nostaminen luokkaan II

Raakaveden hankinnan turvaaminen useammasta raakavesilähteestä (25-34 M€)

2018 –

Oulujoen tilan parantamiseen liittyvät toimet

jatkuvaa toimintaa

Raakavesilähteen tila

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen ja päivittäminen

2016 -

Pohjavesialueiden suojeleminen

Käytössä olevilla pohjavesialueilla tutkitaan lisäveden hankintamahdollisuuksia

2016 -

Pintaveden laadun heikkeneminen

Vesilaitosprosessin parantaminen ja teknistaloudellisesti edullisten menetelmien käyttöönotto vedenkäsittelyssä

jatkuvaa toimintaa

Varautuminen pohjaveden laatuongelmiin

Käytössä olevien pohjavesikaivojen uusiminen

2017 –

Sitoutuminen energiatehokkuuden kehittämiseen

Pohjavedenottamoiden prosessien kehittäminen

Vedenhankinta

Pohjaveden saatavuuden turvaaminen

Veden käsittely

Onkamonselän ja Yli-Iin ottamoiden prosessin uusiminen

2015 – 2018

UV-laitteiden käyttöönotto kaikilla ottamoilla

2015

Energiatehokkuuden parantaminen laitekannan uusimisella mm. saneerausten yhteydessä

jatkuvaa toimintaa
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Vesihuoltoverkostot
Kaupungin laajentuminen ja tiivistyminen

Verkostojen uudisinvestoinnit suunnitellusti maankäytön toteuttamisohjelman (MATO) mukaisesti

jatkuvaa toimintaa

Vesijohtoverkoston hallinnan parantaminen

Nykyisten verkostojen kapasiteetin lisääminen korvausinvestointien yhteydessä

2015 – 2020

Jätevesiviemärin korkea vuoto- ja hulevesiprosentti

Vesijohtoverkoston toiminnan mallintaminen

2016 - 2017

Uusien yhdysvesijohtojen rakentaminen ja vanhojen yhdysvesiyhteyksien kapasiteettien varmistaminen

2016 – 2020

Tulvavahinkojen ehkäiseminen

Kriittisten johto-osien varmistaminen

2015 –

Johtotietojärjestelmän käytön kehittäminen

2015 – 2017

Kaukovalvonnan lisääminen ja kehittäminen

2015 – 2017

Sekaviemäröinnin muuttaminen erillisviemäröinniksi ruutukaava-alueella

2016 – 2030

Viemäriverkoston vuotovesitutkimusten ohjelmointi ja saneerausohjelman laatiminen sekä saneerauskohteiden priorisointi

2015

Kaupunkitason hulevesistrategian laadinta yhteistyössä katu- ja viherpalveluiden kanssa

2015

Sitoutuminen energiatehokkuuden kehittämiseen

Taskilan jätevedenpuhdistamon energiataloutta parantavien investointien selvitystyön jatkaminen

2015 - 2016

Jäteveden puhdistusmenetelmien kehittäminen teknistaloudellisen näkökulman mukaisesti

jatkuvaa toimintaa

Lietteenkäsittelyn sopimus voimassa vuoteen 2024

Energian talteenoton kehittäminen jäteveden ja lietteen käsittelyn yhteydessä

2016 - 2017

Lietteenkäsittelyn kehittäminen mm. puhdistamokohtaisen biokaasulaitoksen jatkoselvittäminen

2016 -

Sitoutuminen ympäristövastuulliseen toimintaan

Lietteen vaihtoehtoisten loppukäyttömuotojen selvittäminen

2016 –

Ravinteiden tehokkaamman kierrätyksen ja erilaisten jakeiden hyödyntämisen kehittäminen

2017 - 2020

Investointien suunnitelmallisuus

Investointistrategian ja pitkän aikavälin investointiohjelman laatiminen

2015 -2016

Vesihuollon verkostojen arvon ja kunnon säilyttäminen - saneerausvelan pienentäminen

Verkostojen saneerausinvestointien osuuden kasvattaminen vähintään 50 % verkostoinvestointien määrästä

2015 –

Tuloutus omistajalle pidetään kohtuullisena, jotta korvausinvestointien rahoitus varmistetaan

jatkuvaa toimintaa

Liikelaitoksen vakaa talous

Vesihuoltolakiin perustuvien hulevesimaksujen määrittäminen

2015

Viestinnän parantaminen

Viestintästrategian ja viestintäsuunnitelman laadinta

2015

Toimintakulttuurin muuttuminen asioinnissa

Sähköisen asioinnin lisääminen mm. uusimalla asiakastietojärjestelmä.

2016 – 2017

Laadukkaan asiakaspalvelun tarjoaminen

Asiakaslähtöisen näkökulman jatkuva vahvistaminen

jatkuvaa toimintaa

Ylläpitotoiminnassa siirtyminen laajemmin työntekijöiden moniosaajapohjaiseen työn suorittamiseen

2015 –

Henkilöstön kehittymisestä ja hyvinvoinnista
huolehtiminen

Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työssä jaksamisen tukeminen

jatkuvaa toimintaa

Esimiesten johtamiskoulutuksen lisääminen

2015 -

Alan kehittymisen tukeminen ja yhteistyön lisääminen

Osallistuminen vesihuoltoalan kehittämishankkeisiin ja benchmarking -toimintaan

jatkuvaa toimintaa

Yhteistyö alueen oppilaitosten kanssa

jatkuvaa toimintaa

Yhteistyö naapurivesilaitosten, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa

jatkuvaa toimintaa

Jäteveden ja lietteen käsittely

Omaisuuden hallinta ja talous

Asiakaspalvelu

Henkilöstö ja yhteistyö
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Oulun Vesi toteuttaa toimenpideohjelmassa esitettyjä hankkeita investointiohjelmansa puitteissa. Taulukossa 7 on esitetty arvio investoinneista vuosille 2015–2030. Investointikustannukset on esitetty taulukossa miljoonina euroina (M€). Oulun Vesi tulee panos-

vestointeja toteutetaan 51 miljoonan euron edestä. Verkostoja rakennetaan ja saneerataan yhteensä 162 miljoonalla eurolla. Jätevedenpuhdistukseen investoidaan 33 miljoonalla eurolla. Lisäksi
muihin investointeihin kuluu noin 2 miljoonaa euroa.

tamaan vesihuollon ylläpitämiseen ja kehittämiseen 15 vuoden aikana lähes 250 miljoonalla eurolla. Kustannuksiltaan suurin hanke
tulee olemaan vedenhankinnan varmistamiseksi rakennettava järjestelmä. Yhteensä vedenhankintaan ja puhdistukseen liittyviä in-

Taulukko 7. Arvioitu investointiohjelma

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0,5

0,5

0,5

1,0

15,0

15,0

0,5

2,0

3,0

0,5

0,5

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

20152030

Vedenhankinta ja puhdistus
Pohjavesi, uudishankkeet

0,5

Pintavesi, uudishankkeet
Pohjavesi, saneeraus

0,7

Pintavesi, saneeraus

1,0

YHTEENSÄ

2,2

3,0

Verkostot, uudishankkeet

4,9

Verkostot, saneeraus
YHTEENSÄ

33,5 M€
5,0 M€

0,5

0,5
0,5

0,5

0,5

1,0

0,5

0,5

1,0

1,0

4,0

1,5

2,5

15,5

15,5

0,5

1,5

1,0

0,0

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

5,1

5,9

5,0

5,0

7,0

4,0

4,0

5,5

6,0

10,0

10,4

9,5

9,5

11,5

8,5

8,5

10,0

10,5

0,3

5,0

5,0

0,5

0,5

0,5

5,7 M€

1,0

0,5

6,5 M€

0,5

1,5

0,5

0,5

0,5

50,7 M€

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

72,4 M€

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

89,5 M€

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

161,9 M€

Vedenjakelu ja viemäröinti

Jätevedenpuhdistus
Jätevedenpuhdistuksen
uusinvestoinnit
Jätevedenpuhdistuksen
saneeraus
YHTEENSÄ

10,3 M€

0,8

4,0

5,0

1,0

5,0

2,0

5,0

22,8 M€

0,8

4,3

5,0

5,0

5,0

1,0

5,0

2,0

5,0

33,1 M€

Muut

0,3

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,3

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

2,3 M€

INVESTOINNIT
YHTEENSÄ

13,3

17,8

18,7

16,2

14,1

24,1

24,1

15,6

13,1

11,8

10,6

16,1

14,1

11,2

11,1

16,1

248,0 M€

7,6

10,4

5,5

6,0

8,5

4,5

4,5

10,5

8,5

7,0

6,0

11,5

9,5

6,5

6,5

11,5

124,5 M€

57

58

29

37

60

19

19

67

65

59

57

71

67

58

59

71

50

Muut investoinnit

Saneerausinvestoinnit
yhteensä
Saneerausinvestointien
osuus %
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3 OSUUSKUNTIEN TOIMINTA-ALUEET
3.1 Nykytila, haasteet ja kehittämistarpeet
Oulun alueella toimii 12 vesiosuuskuntaa ja 5 viemäriosuuskuntaa.
Vesiosuuskuntiin on liittynyt arviolta 4 500 asukasta ja viemäriosuuskuntiin 1 900 asukasta Osuuskuntien yleispiirteinen sijainti
on esitetty kuvassa 25. Osuuskuntien perustiedot ja tarkemmat sijaintitiedot on esitetty liitteessä 2.
Haukiputaalla toimivat Isoniemen vesiosuuskunta, sekä Halosenlahden ja Jokikylän Jokimutkan viemäriosuuskunnat. Osuuskunnille ei ole määritetty toiminta-alueita.
Isoniemen vesiosuuskunnan liittymämäärä on vesijohtoverkostossa 136 ja viemäriverkostossa 121.
Osuuskunnan vaikutusalueella on kiinteistöjä jotka eivät ole
liittyneet osuuskunnan verkostoihin.
Osuuskunta ostaa veden Oulun Vedeltä. Syöttöyhteys verkostoon on kahdesta suunnasta. Jätevedet johdetaan Oulun Veden viemäriverkostoon.
Verkostot toimivat hyvin. Vuotovesimäärä ei ole tiedossa.
Organisaatioon kuuluu toimitusjohtaja ja hallitus (puheenjohtaja, 5 jäsentä ja 3 varajäsentä)
Osuuskunnalla ei ole päivystysjärjestelmää. Pumppaamot
tarkastetaan vuosittain.
Halosenlahden viemäriosuuskunnan liittymämäärä on 175.
Osuuskunnan vaikutusalueella on kiinteistöjä jotka eivät ole
liittyneet osuuskunnan verkostoon.
Jätevedet johdetaan Oulun Veden viemäriverkostoon.
Osuuskunta omistaa vain tonttijohdot ja kiinteistökohtaiset
pumppaamot.
Verkosto toimii hyvin. Vuotovesimäärä ei ole tiedossa.
Organisaatio koostuu hallituksesta (puheenjohtaja, 5 jäsentä ja 6 varajäsentä). Laskutus on ulkoistettu.
Osuuskunnalla on päivystysjärjestelmä. Huollot pyritään
hoitamaan talkoilla. Pumppaamojen vuosittainen pesu ja
tarkastus on ulkoistettu.
Jokikylän Jokimutkan viemäriosuuskunnan liittymämäärä
on 185.
Osuuskunnan vaikutusalueella on kiinteistöjä jotka eivät ole
liittyneet osuuskunnan verkostoon.
Jätevedet johdetaan Oulun Veden viemäriverkostoon.
Runkoviemäri siirtyy Oulun Veden omistukseen vuonna
2020
Verkosto toimii hyvin. Tulvavesiä on päässyt verkostoon
pumppaamoiden kautta vähäisiä määriä.
Organisaatio koostuu hallituksesta (puheenjohtaja, 5 jäsentä ja 6 varajäsentä).
Osuuskunnalla on päivystysjärjestelmä ja oma huoltotiimi,
joka vastaa huolto- ja korjaustöistä. Pumppaamojen vuosittainen pesu ja joka toinen vuosi suoritettava perusteellinen
tarkastus on ulkoistettu.

Kuva 25. Oulun alueella toimivat vesi- ja viemäriosuuskunnat.
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Kanta-Oulussa toimivat Sanginjoen vesiosuuskunta ja Pikkaralan
vesiosuuskunta. Molemmille vesiosuuskunnalle on määritetty toiminta-alue.
Sanginjoen vesiosuuskunnan liittymämäärä on 182.
Kaikki vakituisesti asutut kiinteistöt osuuskunnan vaikutusalueella ovat liittyneet osuuskunnan vesijohtoverkostoon.
Osuuskunta toimii yhden vedenottamon varassa, oma pohjavedenottamo on Isokankaan pohjavesialueella.
Ongelmia on esiintynyt jonkin verran vuotojen kanssa. Vuotovesimäärä ei ole tiedossa.
Organisaatioon kuuluu toimitusjohtaja ja hallitus (puheenjohtaja, 4 jäsentä ja 5 varajäsentä). Laskutus ja asiakasrekisterin ylläpito on ulkoistettu.
Osuuskunnalla on päivystysjärjestelmä. Huoltotoimet ostetaan urakoitsijoilta tai tehdään itse.
Pikkaralan vesiosuuskunta on suurin Oulun alueella toimivista osuuskunnista. Sen liittymämäärä on 1027.
Kaikki kiinteistöt osuuskunnan vaikutusalueella ovat liittyneet vesijohtoverkostoon. Osuuskunta toimii varsin laajalla
alueella ja sen vesijohtoverkosto menee osin ristiin Oulun
Veden verkostojen kanssa. Osuuskunta aikoo lisätä yhteistyötä Oulun Veden, Muhoksen Vesihuollon ja Sanginjoen
vesiosuuskunnan kanssa.
Osuuskunnalla on vedenottamo Hangaskankaalla, jota Oulun Vesi operoi. Osuuskunta ostaa veden Oulun Vedeltä.
Verkostosta on yhteys Oulun Veden ja Muhoksen Vesihuollon vesijohtoverkostoihin.
Ongelmia on esiintynyt jonkin verran vuotojen kanssa. Vuotovesimäärä ei ole tiedossa. Osuuskunta on tietoinen verkoston ongelmakohdista ja niitä tullaan uusimaan seuraavien vuosien aikana.
Organisaatioon kuuluu toimitusjohtaja ja hallitus (puheenjohtaja, 5 jäsentä ja 2 varajäsentä) sekä kesäisin kesätyöntekijöitä.
Osuuskunnalla on päivystysjärjestelmä. Huoltotoimet tehdään pääosin omana työnä. Hallitus on myös käytettävissä
kiireellisissä korjaustöissä.
Kiimingissä toimii Kiimingin Alakylän viemäriosuuskunta. Osuuskunnalle ei ole määritetty toiminta-aluetta.
Kiimingin Alakylän viemäriosuuskunnan liittymämäärä on
83.
Viemäriosuuskunnan vaikutusalueella on jonkin verran kiinteistöjä, jotka eivät ole liittyneet viemäriverkkoon.
Osuuskunta johtaa jätevetensä Oulun Veden verkostoon.
Verkosto toimii ongelmitta. vuotovesiä ei pääse verkostoon.
Organisaatioon kuuluu hallituksesta (puheenjohtaja ja 4 jäsentä, ei varajäseniä).
Osuuskunnalla on päivystysjärjestelmä. Huoltotoimet teetetään urakoitsijoilla, lukuun ottamatta pumppaamojen puhdistuksia, jotka tehdään omana työnä.

Yli-Iissä toimii Haapakosken, Hökkärannan, Jakkukylän, Karjalankylän, Kierikin, Leuvan, Martimon ja Pahkakosken vesiosuuskunnat. Pohjolan voima toimittaa osuuskunnille Oulun Vedeltä Kyrönniemen vedenkäsittelylaitokselta ostamansa talousveden veloituksetta. Poikkeuksena ovat Jakkukylän vesiosuuskunta, joka ostaa
talousveden Iin Vesihuollolta ja Leuvan vesiosuuskunta, jolla on
oma vedenottamo. Osuuskunnilla on vahvistetut toiminta-alueet.
Haapakosken vesiosuuskunnan liittymämäärä on 25.
Kaikki kiinteistöt osuuskunnan vaikutusalueella ovat liittyneet osuuskunnan vesijohtoverkostoon.
Vesijohtoverkosto on yhteydessä Oulun Veden verkostoon.
Vuotoja esiintyy vähän. Vuonna 2013 veden hävikki suhteessa jakeluverkoston pituuteen oli noin 0,1 m³/km.
Organisaatio koostuu hallituksesta (puheenjohtaja ja 2 jäsentä, ei varajäseniä).
Osuuskunnalla ei ole päivystysjärjestelmää. Korjaus- ja
huoltosopimus on solmittu Oulun Veden kanssa.
Hökkärannan vesiosuuskunnan liittymämäärä on 37.
Osuuskunnan vaikutusalueella vain 1 loma-asunto on jättänyt liittymättä osuuskunnan vesijohtoverkostoon.
Vesijohtoverkosto on yhteydessä Oulun Veden verkostoon.
Verkostossa on toisinaan ongelmia epätasaisen verkostopaineen kanssa. Vuotoja esiintyy 1-2 vuosittain. Vuonna
2013 veden hävikki oli noin 0,2 m³/km.
Organisaatio koostuu hallituksesta (puheenjohtaja, 2 jäsentä ja 3 varajäsentä).
Osuuskunnalla ei ole päivystysjärjestelmää. Korjaus- ja
huoltosopimus on solmittu Oulun Veden kanssa.
Jakkukylän vesiosuuskunnan liittymämäärä on 145.
Osuuskunnan vaikutusalueella on kiinteistöjä jotka eivät ole
liittyneet osuuskunnan verkostoon.
Verkostosta on yhteys Iin kunnan ja Oulun Veden, sekä
Martimon ja Karjalankylän vesiosuuskuntien verkostoihin.
Vesijohtoverkostossa esiintyy vuotoja. Vuonna 2013 veden
hävikki oli noin 2,3 m³/km.
Organisaatioon kuuluu hallitus (puheenjohtaja, 4 jäsentä, 5
varajäsentä). Isännöinti, laskutus ja kirjanpito on ulkoistettu.
Osuuskunnalla on päivystysjärjestelmä. Huoltotoimet hoitaa
isännöitsijä.
Karjalankylän vesiosuuskunnan liittymämäärä on 133. Alueella on nautakarjaa (noin 500 nautaa), minkä vuoksi vedenkulutus on huomattavasti tavanomaista kulutusta suurempaa.
Kaikki kiinteistöt osuuskunnan vaikutusalueella ovat liittyneet osuuskunnan vesijohtoverkostoon.
Verkosto on yhteydessä Jakkukylän vesiosuuskunnan ja
Oulun Veden verkostoon. Hanke verkoston yhdistämisestä
Martimon vesiosuuskunnan verkostoon on valmisteilla.
Ongelmana on alhainen verkostopaine. Vuotoja esiintyy 0-2
kpl vuodessa. Verkoston tärkeimpiä osia on huollettu ennakoivasti. Vuonna 2013 veden hävikki oli noin 3,5 m³/km.
Organisaatio koostuu hallituksesta (puheenjohtaja ja 4 jäsentä ja 5 varajäsentä), sekä palkatusta rahastonhoitajasta.
Osuuskunnalla ei ole päivystysjärjestelmää. Korjaus- ja
huoltosopimus on solmittu Oulun Veden kanssa.

Kierikin vesiosuuskunnan liittymämäärä on 18.
Osuuskunnan vaikutusalueella on kiinteistöjä jotka eivät ole
liittyneet osuuskunnan verkostoon
Vesijohtoverkosto on yhteydessä Oulun Veden verkostoon.
Verkostossa esiintyy vuotoja. Vuonna 2013 veden hävikki
oli noin 0,3 m³/km.
Organisaatio koostuu hallituksesta (puheenjohtaja ja 2 jäsentä, ei varajäseniä).
Osuuskunnalla ei ole päivystysjärjestelmää. Korjaus- ja
huoltosopimus on solmittu Oulun Veden kanssa.
Leuvan vesiosuuskunnan liittymämäärä on 42.
Kaikki kiinteistöt osuuskunnan vaikutusalueella ovat liittyneet osuuskunnan vesijohtoverkostoon.
Verkostosta ei ole yhteyttä muiden vesilaitosten verkostoihin, vaan osuuskunta on vedenhankinnan osalta vain yhden vedenottamon varassa.
Vedenottamolla oli laatuongelmia vuonna 2013, jolloin vedessä esiintyi E-coli bakteeria. Lisäksi verkostossa on ongelmia vuotojen kanssa. Vuotovesimäärä ei ole tiedossa.
Organisaatio koostuu hallituksesta (puheenjohtaja, 4 jäsentä ja 5 varajäsentä). Lisäksi osuuskunnalla on isännöitsijä.
Osuuskunnalla on päivystysjärjestelmä. Huoltotoimet hoitaa
isännöitsijä ja hallituksen puheenjohtaja.
Martimon vesiosuuskunnan liittymämäärä on 70. Osuuskunnan vedenkulutusta nostavat nautakarjatilat, alueella on sekä
lypsykarjaa, että lihakarjaa (noin 40 nautaa).
Kaikki kiinteistöt osuuskunnan vaikutusalueella ovat liittyneet osuuskunnan vesijohtoverkostoon.
Verkostosta on yhteys Karjalankylän ja Jakkukylän vesiosuuskuntien, sekä Oulun Veden verkostoihin.
Verkostossa esiintyy vuotoja. Vuonna 2013 veden hävikki
oli noin 1,1 m³/km.
Organisaatio koostuu hallituksesta (puheenjohtaja, 4 jäsentä ja 4 varajäsentä).
Osuuskunnalla ei ole päivystysjärjestelmää. Korjaus- ja
huoltosopimus on solmittu Oulun Veden kanssa.
Pahkakosken vesiosuuskunnan liittymämäärä on noin 50.
Kaikki kiinteistöt osuuskunnan vaikutusalueella ovat liittyneet osuuskunnan vesijohtoverkostoon.
Vesijohtoverkosto on yhteydessä Oulun Veden verkostoon.
Verkostossa esiintyy vuotoja. Vuonna 2013 veden hävikki
oli noin 0,4 m³/km.
Organisaatio koostuu hallituksesta (puheenjohtaja, 2 jäsentä ja 2 varajäsentä).
Osuuskunnalla ei ole päivystysjärjestelmää. Korjaus- ja
huoltosopimus on solmittu Oulun Veden kanssa.
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Ylikiimingissä toimivat Somerovaaran vesiosuuskunta, sekä Juopulin ja Vepsän viemäriosuuskunnat. Näistä vain Juopulin viemäriosuuskunnalle on vahvistettu toiminta-alue.

Karjalankylän
vesiosuuskunta
Kierikin vesiosuuskunta
Leuvan vesiosuuskunta
Martimon vesiosuuskunta
Pahkakosken vesiosuuskunta
Somerovaaran
vesiosuuskunta
Juopulin viemäriosuuskunta
Vepsän viemäriosuuskunta

Rahoitus

Jakkukylän vesiosuuskunta

Organisaatio

Hökkärannan vesiosuuskunta

Valvonta ja huoltotoimet

Haapakosken
vesiosuuskunta

Valvonta / hälytykset

Kiimingin Alakylän
viemäriosuuskunta

Vesihuoltolaissa on säädetty velvoitteet vesihuoltolaitoksille, mm:

Verkoston kunto

Sanginjoen vesiosuuskunta

Veden laatu, kun oma vedenotto

Pikkaralan vesiosuuskunta

Varavoimavalmius

Jokikylän Jokimutkan
viemäriosuuskunta

Desinfiointivalmius

Tarve desinfiointivalmiudelle perustuu talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun asetuksen muutokseen.
Asetusmuutoksen siirtymäsäännöksen mukaan talousvettä toimittavilla laitoksilla pitää 1.3.2015 mennessä olla valmius olla aloittaa
desinfiointi tarvittaessa. Valmiuteen liittyy sekä tekninen valmius
että riittävä osaaminen desinfioinnin toteuttamisesta. Asetuksen
perusteluiden mukaan valmius ei tarkoita välttämättä laitoksen
omaa desinfiointilaitteistoa, vaan valmius voidaan saavuttaa myös
esimerkiksi palvelusopimuksin tai muiden laitosten kanssa yhteisin
laitteistoin.

Halosenlahden
viemäriosuuskunta

Veden käsittely, kun oma vedenotto

Osuuskuntien kehittämistarpeet niiltä osin kuin ne koskevat osuuskuntia, on koottu taulukkoon 8. Kehittämistarpeet liittyvät pääasiassa vedenhankinnan varmistamiseen, verkostojen saneeraukseen ja toiminnan organisointiin.

Isoniemen vesiosuuskunta

Veden hankinnan varmuus

Vepsän viemäriosuuskunta on vastikään perustettu ja sen
liittymämäärä on I-vaiheessa 17.
II-vaiheessa verkoston laajentuessa liittymiä tulee 10 lisää
ja kaikkiaan osuuskuntaan voidaan liittää 65 kiinteistöä.
Osuuskunta johtaa jätevetensä Oulun Veden verkostoon.
Runkoviemäri siirtyy Oulun Veden omistukseen 2024
Verkosto toimii ongelmitta, vuotovesiä ei pääse verkostoon.
Organisaatioon kuuluu hallitus (puheenjohtaja, 4 jäsentä ja
3 varajäsentä).
Osuuskunnalla ei ole päivystysjärjestelmää. Huoltotoimien
ja osuuskunnan käytännön toimien järjestämisen käytännöt
eivät ole vielä vakiintuneet.

Vesihuoltolain mukaan osuuskunta on vesihuoltolain mukainen vesihuoltolaitos vasta kun sille on määritetty ja hyväksytty toimintaalue. Kun osuuskunta on vesihuoltolaitos, sitä koskevat vesihuoltolain mukaiset määräykset ja velvoitteet.

Ei kehittämistarpeita
Jonkin verran tai pieniä kehittämistarpeita
Selkeitä kehittämistarpeita
Asia ei koske osuuskuntaa

Verkoston liittymisaste

Juopulin viemäriosuuskunnan liittymämäärä on 67.
Viemäriosuuskunnan vaikutusalueella on kiinteistöjä, jotka
eivät ole liittyneet viemäriverkkoon.
Osuuskunta johtaa jätevetensä Oulun Veden verkostoon.
Verkosto toimii ongelmitta, vuotovesiä ei pääse verkostoon.
Organisaatioon kuuluu hallitus (puheenjohtaja ja 6 jäsentä,
ei varajäseniä).
Osuuskunnalla on päivystysjärjestelmä. Huoltotoimet suorittaa hallituksen puheenjohtaja. Osakkaat ovat tarvittaessa
apuna.

3.2 Toiminta-alueet

Merkintöjen selitykset:

Toiminta-alue

Somerovaaran vesiosuuskunnan liittymämäärä on 22.
Osuuskunnan vaikutusalueella on kiinteistöjä jotka eivät ole
liittyneet osuuskunnan verkostoon.
Osuuskunnalla on yksi vedenottamo Nauruan alueella.
Verkostosta ei ole yhteyttä muihin vesijohtoverkostoihin.
Veden laadussa on ajoittain ongelmia matalan pH:n kanssa. Vesijohtoverkostossa on ollut yksi suurempi vuoto.
Vuonna 2013 veden hävikki oli noin 1,3 m³/km.
Organisaatioon kuuluu hallitus (puheenjohtaja ja 5 jäsentä,
ei varajäseniä). Lisäksi on nimetty vedenottamolle hoitaja.
Osuuskunnalla ei ole päivystysjärjestelmää. Huoltotoimet
hoidetaan omin voimin hallituksen ja vedenottamon hoitajan
toimesta. Tarvittaessa käytetään ostopalveluita.

Taulukko 8. Osuuskuntien kehittämistarpeita

Vesihuoltolaitos huolehtii toiminta-alueellaan vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti
Vesihuoltolaitoksen tulee huolehtia siitä, että laitoksen toimittama talousvesi täyttää terveydensuojelulaissa säädetyt laatuvaatimukset.
Vesihuoltolaitoksen on oltava selvillä käyttämänsä raakaveden
määrään tai laatuun kohdistuvista riskeistä sekä laitteistonsa
kunnosta.
Vesihuoltolaitos vastaa verkostoihinsa liitettyjen kiinteistöjen
vesihuoltopalvelujen saatavuudesta häiriötilanteissa.
Vesihuoltolaitoksen tulee periä vesihuollosta käyttömaksua. Lisäksi laitos voi periä liittymismaksua ja perusmaksua sekä muita maksuja laitoksen toimittamista palveluista. Vesihuollon
maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan
kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset.
Vesihuoltolaitoksen on laadittava kirjanpitolaissa (Kirjanpitolaki,
1336/1997) tarkoitettu toimintakertomus. Siinä tulee esittää tilinpäätöstiedot sekä tiedot vesihuollon hintatasoa, tehokkuutta,
laatua ja kannattavuutta kuvaavista tunnusluvuista.
Vesihuoltolaitos on velvollinen korvaamaan vesihuollossa olevasta virheestä henkilölle taikka yksityiseen käyttöön tai kulutukseen tarkoitetulle ja vahinkoa kärsineen pääasiassa sellaiseen tarkoitukseen käyttämälle omaisuudelle aiheutuneen vahingon.
Vesihuoltolain mukainen toiminta-alue on määritetty osalle osuuskuntia. Voidaan harkita onko toiminta-alueen määrittäminen tarpeen pienimmille osuuskunnille, sillä vesihuoltolain velvoitteiden
täyttäminen voi käytännössä olla pienelle vesihuoltolaitokselle lähes mahdotonta. Vesiosuuskuntien osalta sopiva raja, minkä kokoiselle laitokselle voisi määrätä toiminta-alueen, on terveydensuojelulainsäädännössä oleva vähintään 10 m3/d toimittava tai yli 50
asukasta palveleva laitos. Viemärilaitoksille on yleisesti syytä määrätä aina toiminta-alue. Vesihuoltolain 8 a § antaa mahdollisuuden
supistaa toiminta-aluetta.
Toiminta-alueen määritys olisi järkevää tehdä Alakylän viemäriosuuskunnalle. Isoniemen vesiosuuskunta, Vepsän ja Jokikylän
Jokimutkan viemäriosuuskunta ovat aloittaneet toiminta-alueiden
määrittämisen. Yli-Iin alueen pienten osuuskuntien, Haapakosken
ja Kierikin, osalta toiminta-alueen purkamista voisi harkita.
Toiminta-alueita ei ole juurikaan tarve laajentaa. Lähinnä tarpeet
liittyvät siihen että kaikki osuuskuntien vaikutusalueella, runkojohtojen läheisyydessä sijaitsevat kiinteistöt olisi hyvä saada liitettyä
osuuskuntien verkostoihin. Joidenkin osuuskuntien kohdalla liittymisaste on jo hyvin korkea.
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3.3 Toimenpideohjelma
Vedenhankinnan varmuuden kannalta ongelmallisia osuuskuntia
ovat sellaiset, joilla on vain yksi vesilähde, eikä lainkaan varmistavia yhdysvesijohtoja muihin vesijohtoverkostoihin. Sanginjoen,
Leuvan ja Somerovaaran vesiosuuskuntien vedenhankinta olisi
hyvä saada turvattua jollakin aikavälillä. Leuvan vesiosuuskunnan
vedenhankinnan turvaaminen on erittäin tärkeää myös veden laadussa esiintyneiden ongelmien vuoksi.
Sanginjoen vesiosuuskunnan vedensaanti olisi mahdollista turvata esim. Oulun Veden vesijohtoverkostosta Ylikiimingin Ahmasjärven suunnasta. Rakennettavan yhdysvesijohdon pituus
olisi noin 4 km.
Leuvan vesiosuuskunnan ja Oulun Veden Yli-Iin vesijohtoverkostot ovat kohtuullisen matkan päässä toisistaan. Yhdysvesijohdon rakentamisessa tulee huomioida Siuruanjoen alitus.
Helpoimmin rakennettava yhdysvesijohdon reittivaihtoehdossa
(pituus noin 3,1 km) Siuruanjoen alitus sijoittuisi koskiosuuden
kohdalle Jalonsaaren eteläpuolelle. Koskiosuuden kiertävä yhdysvesijohdon mahdollinen reitti on pidempi, noin 4,6 km pituinen. Myös toisen vedenottamon rakentaminen on syytä tarkastella yhtenä vaihtoehtoisena ratkaisuna.
Somerovaaran vesiosuuskunnan vesijohtoverkosta on mahdollista rakentaa yhdysvesijohto Oulun Veden vesijohtoverkostoon. Yhdysvesijohdon pituudeksi tulisi noin 6 km. Ratkaisu on
kallis ja toiminnallisuudeltaan haastava, sillä veden viipymä
verkostossa olisi varsin pitkä. Vedenhankinnan varmuuden parantaminen vaatinee siten paikallisia toimia. Toisen vedenottokaivon rakentamista on syytä harkita.
Vedenhankinnan varmuuden osalta on huomioitava myös ne Yli-Iin
vesiosuuskunnat, joille vesi tulee Oulun Veden Huiskan vedenottamolta. Oulun Vedellä on vain yksi vedenottamo Yli-Iissä, jonka
vuoksi varmuutta olisi syytä parantaa. Näitä osuuskuntia, kuin
myös Oulun Veden Yli-Iin jakelualueen asiakkaita, koskeva vedenhankinnan varmuuden parantaminen on huomioitu Oulun Veden kehittämistarpeissa.
Veden käsittelyyn liittyvät kehittämistarpeet koskevat Somerovaaran vesisosuuskuntaa. Tarpeellisia toimenpiteitä ovat pH:n säätelyyn käytettävän kalkkikiven saannin varmistaminen ja desinfiointivalmiuden järjestäminen. Lisäksi Somerovaaran vesiosuuskunnan
on tarpeen järjestää varavoimakoneen käyttömahdollisuus vedenottamolle.
Vaatimus desinfiointivalmiuden järjestämisestä koskee myös niitä
vesiosuuskuntia joilla ei ole omaa vedenhankintaa. Isoniemen,
Haapakosken, Hökkärannan, Kierikin, Martimon ja Pahkakosken
vesiosuuskuntien on syytä järjestää verkostojen desinfiointivalmius
joko palvelusopimuksilla tai osuuskuntien yhteisillä laitteistoilla.

Verkostojen osalta tiedossa olevia saneeraustarpeita on Pikkaralan, Sanginjoen, Hökkärannan, Jakkukylän, Karjalankylän, Leuvan,
Martimon ja Somerovaaran verkostoissa. Muidenkin osuuskuntien
olisi hyvä selvittää saneerauksen tarvetta. Pahkakosken vesiosuuskunnan osalta saneeraustarpeiden kartoitus kohdistunee
lähinnä tonttijohtoihin, sillä runkojohto on kokonaan uusittu. Verkostojen hyvästä kunnosta huolehtimalla varmistetaan osaltaan
myös veden laadun säilyminen hyvänä verkostoissa
Valvonnan osalta kehittämistarpeita ilmenee Leuvan ja Somerovaaran vesiosuuskunnilla, sekä Juopulin, Vepsän ja Alakylän viemäriosuuskunnilla.
Leuvan ja Somerovaaran vesiosuuskuntien vedenottamoilla ei
ole minkäänlaista hälytysjärjestelmää. Se on riskialtista kun
huomioidaan että molemmilla osuuskunnilla on vain yksi vedenottamo käytössään.
Juopulin, Vepsän ja Alakylän viemäriosuuskuntien jätevesipumppaamoiden hälytykset on hoidettu pumppaamon ohjauskeskuksen päälle sijoitetulla hälytysvalolla. Voisi olla tarpeen
harkita esim. GSM-hälytyksen mahdollisuutta ainakin tärkeimmillä pumppaamoilla.
Päivystysjärjestelmän toteuttaminen on tarpeen Isoniemen, Haapakosken, Hökkärannan, Karjalankylän, Kierikin, Martimon, Pahkakosken ja Somerovaaran vesiosuuskunnilla, sekä Vepsän viemäriosuuskunnalla.
Osuuskuntien toiminta on organisoitu kevyesti, osuuskuntien asioita hoitaa pääasiassa muutamasta henkilöstä koostuva hallitus.
Niin osuuskuntien hallinto, kuin huoltotoimetkin hoidetaan suurimmalla osalla talkoovoimin, vain harvalla on palkattua työvoimaa.
Järjestely toimii hyvin jos osuuskunnalla on ammattitaitoisia ja talkootöihin halukkaita jäseniä tarpeeksi paljon. Järjestely on kuitenkin varsin haavoittuvainen ja toimintaa olisikin hyvä kehittää ammattimaisempaan suuntaan. Osuuskunnilla on voimakas halu jatkaa toimintaa itsenäisinä. Sen vuoksi toiminnan vahvistaminen
osuuskuntia yhdistämällä tuskin on toteuttamiskelpoinen ratkaisu
tällä hetkellä.
Tulevaisuudessa tilanteiden muuttuessa saattaa olla järkevää pohtia Yli-Iissä Hökkärannan, Jakkukylän, Karjalankylän ja Martimon
vesiosuuskuntien yhdistämistä, samoin kuin Kierikin ja Pahkakosken sekä mahdollisesti myös Haapakosken vesiosuuskuntien yhdistämistä. Nämä osuuskunnat sijaitseva lähellä toisiaan ja muodostavat luontevasti yhtenäiset kokonaisuudet.
Huoltotoimien varajärjestelyitä on mahdollista vahvistaa sopimalla
yhteistyöstä naapuriosuuskuntien kesken. Vastuu varallaolosta tulisi tällöin jaettua useamman henkilön kesken, mikä tukee osuuskuntien vastuuhenkilöiden jaksamista.
Osuuskuntien itsenäistä toimintaa on mahdollista kehittää koulutuksella, sekä esimerkiksi Suomen Vesiosuuskuntien Liiton tarjoamien palveluiden avulla. Liitto tarjoaa jäsenilleen palveluita niin
osuuskuntien isännöinnin, suunnitteluttamisen, kuin hankintojenkin
osalta.

Osuuskuntien on mahdollista myös neuvotella tiiviimmästä yhteistyöstä Oulun Veden kanssa. Muutamat osuuskunnat ovat sopineet
runkojohtojen liittämisestä Oulun Veden verkostoon. Näissä tapauksissa Oulun Vesi ottaa veloituksetta vastaan osuuskunnan runkojohdot ja osuuskunnan omaan hoitoon jäävät vain tonttijohdot
sekä mahdolliset kiinteistökohtaiset pumppaamot.
Myös osuuskuntien liittäminen Oulun Veteen on joissakin tapauksissa mahdollista.
Pikkaralan vesiosuuskunta ja Oulun Vesi toimivat osin samoilla
alueilla ja tekevät varsin tiivistä yhteistyötä. Osuuskunnan liittämistä Oulun Veteen on suunniteltu aiemmin ja sitä voidaan
pitää perusteltuna vesihuollon järjestämisen selkiyttämiseksi.
Tämä helpottaisi mm. tilanteita joissa kaavoitetaan alueita joilla
Pikkaralan vesiosuuskunta jo toimii ja jotka kaavoituksen myötä edellyttävät Oulun Vedeltä vesihuollon järjestämistä sinne.
Isoniemen vesiosuuskunta on osoittanut kiinnostusta Oulun
Veteen liittymisestä. Liitosta on syytä harkita huomioiden sillä
saavutettavat edut ja kustannukset molemmille osapuolille.
Osuuskuntien keräämät vesimaksut ovat perinteisesti varsin alhaisia. Jotkut osuuskunnat eivät peri maksuja ollenkaan. Kun otetaan
huomioon verkostojen tulevat saneeraustarpeet, niin osuuskuntien
toiminnan heikko rahoitus nousee isoksi kehittämistarpeeksi.
Osuuskuntien rahoituksen tulisi olla järjestetty siten että tuleviin
korjauksiin varaudutaan ennakoivasti. Haapakosken, Hökkärannan, Martimon vesiosuuskunnat eivät peri maksua vedestä. Täyttääkseen tältä osin vesihuoltolain vaatimukset, näiden vesiosuuskuntien tulee ryhtyä toimiin käyttömaksun määräämiseksi. Karjalankylän, Kierikin ja Pahkakosken vesiosuuskuntien on syytä harkita käyttömaksun korottamista, sillä sen suuruus ei vastaa vesihuoltolain henkeä kustannusten kattamisesta.
Ehdotukset osuuskuntien tarpeellisista kehittämistoimenpiteistä on
koottu toimenpideohjelmaksi taulukkoon 9.

38
Taulukko 9. Ehdotus osuuskuntien toimenpideohjelmaksi

Toiminta-alue ja liittymisaste
Isoniemen
vesiosuuskunta

Vedenhankinta ja käsittely

Vesihuoltoverkosto

Valvonta, huolto, organisaatio ja rahoitus

Toiminta-alueen määritys

Saneeraustarpeiden kartoittaminen

Päivystysjärjestelmän toteuttaminen

Liittymismahdollisuuden tarjoaminen osuuskunnan runkojohtojen lähellä sijaitseville, kiinteistökohtaisten järjestelmien varassa oleville
kiinteistöille

Desinfiointivalmiuden järjestäminen

Organisaation toiminnan tukeminen ostopalveluilla (mm. huolto), tai selvitystyön käynnistäminen liittämisestä Oulun Veteen
Vesimaksun tarkistus ja tarvittaessa muuttaminen niin että voidaan kattaa uus- ja korjausinvestointien kustannukset

Halosenlahden
viemäriosuuskunta

Liittymismahdollisuuden tarjoaminen osuuskunnan runkojohtojen lähellä sijaitseville, kiinteistökohtaisten järjestelmien varassa oleville
kiinteistöille

Organisaation toiminnan tukeminen ostopalveluilla, tarpeen selvittäminen

Jokikylän Jokimutkan
viemäriosuuskunta

Toiminta-alueen määritys

Organisaation toiminnan tukeminen ostopalveluilla, tarpeen selvittäminen

Pikkaralan
vesiosuuskunta
Sanginjoen
vesiosuuskunta

Alakylän
viemäriosuuskunta

Haapakosken
vesiosuuskunta

Liittymismahdollisuuden tarjoaminen osuuskunnan runkojohtojen lähellä sijaitseville, kiinteistökohtaisten järjestelmien varassa oleville
kiinteistöille
Järjestelmällisen verkostosaneerauksen suunnittelu ja toteuttaminen
Toiminta-alueen määritys
Liittymismahdollisuuden tarjoaminen osuuskunnan runkojohtojen lähellä sijaitseville, kiinteistökohtaisten järjestelmien varassa oleville
kiinteistöille
Toiminta-alueen määritys
Liittymismahdollisuuden tarjoaminen osuuskunnan runkojohtojen lähellä sijaitseville, kiinteistökohtaisten järjestelmien varassa oleville
kiinteistöille
Toiminta-alueen purkamisen harkinta

Vedenhankinnan varmuuden parantaminen
rakentamalla yhdysvesijohto Ahmasjärvelle

Osuuskunnan liittäminen Oulun Veteen

Järjestelmällisen verkostosaneerauksen suunnittelu ja toteuttaminen

Varavoimavalmiuden parantaminen hankkimalla oma varavoimakone, tai sopimalla yhteiskäytöstä toisen vesihuoltolaitoksen kanssa
Hälytysjärjestelmän hankinta linjapumppaamoille
Ylläpito- ja huoltotoiminnan kehittäminen
omalla huoltoyksiköllä tai sopimusperusteisesti
Saneeraustarpeiden kartoittaminen

Päivystysjärjestelmän toteuttaminen

Desinfiointivalmiuden järjestäminen

Organisaation vahvistaminen varahenkilöillä
Yhteistyön lisääminen lähellä sijaitsevien
osuuskuntien kanssa
Vesimaksun määrittäminen

Hökkärannan
vesiosuuskunta

Järjestelmällisen verkostosaneerauksen suunnittelu ja toteuttaminen
Desinfiointivalmiuden järjestäminen

Päivystysjärjestelmän toteuttaminen
Yhteistyön lisääminen lähellä sijaitsevien
osuuskuntien kanssa
Vesimaksun määrittäminen

Jakkukylän
vesiosuuskunta

Liittymismahdollisuuden tarjoaminen osuuskunnan runkojohtojen lähellä sijaitseville, kiinteistökohtaisten järjestelmien varassa oleville
kiinteistöille

Järjestelmällisen verkostosaneerauksen suunnittelu ja toteuttaminen

Vesimaksun tarkistus ja tarvittaessa muuttaminen niin että voidaan kattaa uus- ja korjausinvestointien kustannukset

Toiminta-alue

Vedenhankinta

Karjalankylän
vesiosuuskunta

Vesihuoltoverkosto
Järjestelmällisen verkostosaneerauksen suunnittelu ja toteuttaminen

Valvonta, huolto, organisaatio ja rahoitus
39
Päivystysjärjestelmän toteuttaminen
Organisaation vahvistaminen varahenkilöillä
Yhteistyön lisääminen lähellä sijaitsevien
osuuskuntien kanssa
Vesimaksun tarkistus ja muuttaminen niin että
voidaan kattaa uus- ja korjausinvestointien
kustannukset

Kierikin
vesiosuuskunta

Toiminta-alueen purkamisen harkinta

Saneeraustarpeiden kartoittaminen

Päivystysjärjestelmän toteuttaminen

Liittymismahdollisuuden tarjoaminen osuuskunnan runkojohtojen lähellä sijaitseville, kiinteistökohtaisten järjestelmien varassa oleville
kiinteistöille

Desinfiointivalmiuden järjestäminen

Organisaation vahvistaminen varahenkilöillä

Leuvan
vesiosuuskunta

Yhteistyön lisääminen lähellä sijaitsevien
osuuskuntien kanssa
Vesimaksun tarkistus ja tarvittaessa muuttaminen niin että voidaan kattaa uus- ja korjausinvestointien kustannukset
Vedenhankinnan varmuuden parantamisen
arviointi (yhdysvesijohto tai toinen vedenottamo) ja valitun ratkaisun toteuttaminen

Järjestelmällisen verkostosaneerauksen suunnittelu ja toteuttaminen

Hälytysjärjestelmän hankinta vedenottamolle

Martimon
vesiosuuskunta

Vesimaksun tarkistus ja tarvittaessa muuttaminen niin että voidaan kattaa uus- ja korjausinvestointien kustannukset
Yhteistyön lisääminen lähellä sijaitsevien
osuuskuntien kanssa

Järjestelmällisen verkostosaneerauksen suunnittelu ja toteuttaminen
Desinfiointivalmiuden järjestäminen

Päivystysjärjestelmän toteuttaminen
Yhteistyön lisääminen lähellä sijaitsevien
osuuskuntien kanssa
Vesimaksun määrittäminen

Pahkakosken
vesiosuuskunta

Saneeraustarpeiden kartoittaminen
Desinfiointivalmiuden järjestäminen

Yhteistyön lisääminen lähellä sijaitsevien
osuuskuntien kanssa
Vesimaksun tarkistus ja tarvittaessa muuttaminen niin että voidaan kattaa uus- ja korjausinvestointien kustannukset

Somerovaaran
vesiosuuskunta

Liittymismahdollisuuden tarjoaminen osuuskunnan runkojohtojen lähellä sijaitseville, kiinteistökohtaisten järjestelmien varassa oleville
kiinteistöille

Vedenhankinnan varmuuden parantamisen
arviointi (yhdysvesijohto tai toinen vedenottamo) ja valitun ratkaisun toteuttaminen

Saneeraustarpeiden kartoittaminen

Kalkkikiven saatavuuden varmistaminen
Desinfiointivalmius vedenottamolle
Varavoimavalmiuden parantaminen sopimalla
yhteiskäytöstä toisen vesihuoltolaitoksen
kanssa
Hälytysjärjestelmän hankinta vedenottamolle

Juopulin
viemäriosuuskunta

Hälytysjärjestelmän hankinta linjapumppaamoille
Ylläpito- ja huoltotoiminnan kehittäminen
omalla huoltoyksiköllä tai sopimusperusteisesti

Vepsän
viemäriosuuskunta

Toiminta-alueen määritys
Liittymismahdollisuuden tarjoaminen osuuskunnan runkojohtojen lähellä sijaitseville, kiinteistökohtaisten järjestelmien varassa oleville
kiinteistöille

Hälytysjärjestelmän hankinta linjapumppaamoille
Ylläpito- ja huoltotoiminnan kehittäminen
omalla huoltoyksiköllä tai sopimusperusteisesti

Vesimaksun tarkistus ja tarvittaessa muuttaminen niin että voidaan kattaa uus- ja korjausinvestointien kustannukset
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4 TOIMINTA-ALUEIDEN ULKOPUOLISET
ALUEET – HAJA-ASUTUS
4.1 Nykytila ja kehittämistarpeet
Toiminta-alueiden ulkopuolella, omien vedenhankinta- ja jätevesien käsittelyjärjestelmien varassa olevia asuinkiinteistöjä on vähän.
Suurin osa vesihuoltoverkostojen ulkopuolella olevista kiinteistöistä
sijoittuu nauhamaisesti jokivarsiin, osa järvien ranta-alueille.
Vakituisesti asuttuja asuinkiinteistöjä joiden vedenhankinta perustuu omaan kaivoon, arvioidaan olevan vain muutamia. Lomaasuntojen liittymisprosentti vesijohtoverkostoon on 24 %. Loput
2 560 loma-asuntoa ovat joko vesittämättömiä tai oman kaivon varassa. Asuin- ja lomakiinteistöt, on tarkoituksenmukaista liittää Oulun Veden tai vesiosuuskuntien vesijohtoverkostoihin, mikäli se
teknisesti ja taloudellisesti on järkevää,
Oulun Veden, viemäriosuuskuntien tai viemäriyhtymien järjestämän viemäröinnin ulkopuolella, kiinteistökohtaisen jätevesienkäsittelyn varassa, on noin 2 700 vakituisesti asuttua asuinkiinteistöä,
sekä noin 3 000 loma-asuntoa. Vesijohtoverkostoon liitetyistä loma-asunnoista 40 % on liitetty myös viemäriverkostoon. Kaikista
loma-asunnoista noin 9 % on liitetty viemäriverkostoon.
Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely on yleisimmin hoidettu sakokaivojen ja maaperäkäsittelyn avulla. Vanhoissa kiinteistöissä
voi olla 1-3-osastoinen saostuskaivo, sekä kivipesä jonka kautta
jätevedet imeytetään maahan tai johdetaan avo-ojaan. Uusissa
kiinteistöissä voi olla käytössä myös kiinteistökohtaisia pienpuhdistamoita, tai kaksoisviemäröintiratkaisuja, joissa harmaat vedet
imeytetään maahan ja ravinteikkaimmat jätevedet kerätään umpisäiliöihin ja toimitetaan loka-autoilla jätevedenpuhdistamolle.
Kiinteistökohtaisissa jätevesien käsittelyjärjestelmissä esiintyviä
ongelmia ovat mm. puutteelliset järjestelmät ja imeyttäminen maaperään joka ei ole siihen soveltuvaa. Lisäksi ongelmana on se, että
pohjavesialueilla on käytössä kiinteistökohtaisia jätevesien käsittelyjärjestelmiä jotka eivät ole tarkoituksenmukaisia ja riittävän tiiviitä.

JÄTEVESIEN KÄSITTELYN VAATIMUKSET
Jätevesien käsittelyä keskitetyn jätevesiviemäröinnin ulkopuolisilla
alueilla ohjaa ympäristönsuojelulain ohella jätevesiasetus (Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen
ulkopuolisilla alueilla, 209/2011) ja sen muutos (343/2015) Olemassa olevien kiinteistöjen on saatettava jätevedenkäsittelymenetelmät asetuksen vaatimusten mukaisiksi 15.3.2018 mennessä.
Hallituksen päätöksellä on perustettu työryhmä joka valmistelee
asetuksen lieventämistä. Työryhmän on määrä antaa esityksensä
31.10.2015 mennessä.
Asetuksen puhdistusvaatimuksissa edellytetään, että tulevasta jätevedestä on keskimääräisesti puhdistettava vähintään:
orgaanisen aineksen osalta 80 %,
kokonaisfosforin osalta 70 %
kokonaistypen osalta 30 %

Kyseinen puhdistustaso on mahdollista saavuttaa esimerkiksi:
3-osaisella saostuskaivolla ja maaperäkäsittelyllä, kun jätevedet sisältävät WC-vesiä
2-osainen saostuskaivo ja maaperäkäsittely riittävät harmaiden
vesien osalta
Maaperäkäsittely voidaan toteuttaa joko maasuodattamolla, tai
imeytyskentällä.
Jätevesiasetuksen puhdistusvaatimukset eivät koske sellaisia kiinteistöjä, jotka ovat täysin kantoveden varassa ja joissa on vain kuivakäymälä. Ympäristönsuojelulain 238 §:ssä on ikävapautus sellaisille kiinteistön haltijoille, jotka ovat täyttäneet 9.3.2011 mennessä 68 vuotta ja asuvat vakituisesti kyseisellä kiinteistöllä. Ikävapautuksen soveltaminen edellyttää että kiinteistön talousjätevesistä ei
aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.
Ympäristönsuojelulain 156 §:n nojalla säädetyistä talousjätevesien
käsittelyä koskevista vaatimuksista voidaan poiketa, jos ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on kiinteistön käyttö huomioon ottaen
pidettävä vähäisenä verrattuna käsittelemättömän talousjäteveden
kuormitukseen ja käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt
toimet korkeiden kustannusten tai teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat.

HAJA-ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTI
Asemakaavan ulkopuolisten, Oulun Veden toiminta-alueen ulkopuolella sijaitsevien kyläalueiden viemäröintiä suunnitellaan ja toteutetaan haja-asutusalueiden viemäröintiohjelman mukaisesti. Kyläalueiden valinta ja niille esitetty ohjeellinen toteuttamisjärjestys
on määritetty yhteistyössä ympäristötoimen, yleiskaavoituksen,
asemakaavoituksen ja maanhankinnan kanssa. Myös siirtoviemäreiden varsilla sijaitsevat pienemmät kiinteistöjen ryhmittymät
huomioidaan viemäröintiohjelman suunnittelussa. Yksittäiset siirtoviemäreiden varrella sijaitsevat kiinteistöt jätetään huomiotta, koska niiden liittäminen siirtoviemäriin on teknisesti hyvin haastavaa,
jonka vuoksi ne mm. voivat aiheuttaa toimivuusongelmia ja niiden
liitoskustannukset ovat korkeat.
Viemäröinnin toteuttamiselle on ehtona, että alueen kiinteistöistä
70 % tulee liittyä viemäriin 2 vuoden sisällä runkoviemärin valmistumisesta. Erityisistä syistä, esim. pohjavesialueella viemäröintihanke voidaan toteuttaa pienemmälläkin liittymisprosentilla. Oulun
Vesi rakentaa vain alueen runkoviemärin ja pääsääntöisesti paineviemärinä. Kiinteistöt liittyvät omalla tai naapurin kanssa yhteisillä
kiinteistöpumppaamoilla runkoviemäriin. Haja-asutusalueiden viemäröintiohjelmaan valitut kyläalueet on esitetty taulukossa 10.
Taulukko 10. Haja-asutusalueiden viemäröintiohjelma

Kunnan toimivaltainen viranomainen myöntää hakemuksesta tässä
pykälässä tarkoitetun poikkeuksen. Poikkeus myönnetään hakijalle
enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Oulun kaupunki ei
ole tehnyt erillistä päätöstä toimivaltaisesta viranomaisesta, joten
toimivaltaisena viranomaisena toimii kaupungin hallitus.
Jätevesiasetuksen lisäksi jätevesiviemäröintiä ohjaavat Oulun
kaupungin ympäristönsuojelumääräykset, jotka on hyväksytty Oulun kaupunginvaltuustossa 16.12.2013. Ympäristönsuojelumääräysten säännöksissä on annettu tiukempia käsittelyvaatimuksia
herkille alueille:
Pohjavesialueella kaikki kiinteistöllä muodostuvat jätevedet on
johdettava viemäriverkostoon, mikäli se on mahdollista. Muussa tapauksessa jätevedet on joko kerättävä umpisäiliöön ja
toimitettava käsiteltäväksi jätevedenpuhdistamolle tai käsiteltävä tiiviissä kiinteistökohtaisessa käsittelyjärjestelmässä ja johdettava puhdistetut jätevedet pohjavesialueen ulkopuolelle.
Rantavyöhykkeellä jätevedet on puhdistettava siten, että saavutetaan jätevesiasetuksen 4 §:n mukainen ohjeellinen puhdistustaso.
Vähäiset harmaat asumisjätevedet voidaan imeyttää riittävän
käsittelyn jälkeen maaperään, jos jätevesien johtamispaikka on
sellainen, ettei jätevesistä aiheudu pohjaveden pilaantumisen
vaaraa eikä ympäristön pilaantumista.
Lisäksi yli 30 ja alle 100 asukasvastineluvun jätevedenpuhdistamoissa jätevedet on puhdistettava siten, että saavutetaan jätevesiasetuksen 4 §:n mukainen ohjeellinen puhdistustaso.
Jätevesien käsittelyä voidaan säädellä myös kaavamääräyksillä.
Yleiskaavoissa voi olla kaavamääräyksiä, joilla määrätään mm.
viemäriverkostoon liittämisen määräajoista.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15.

Hanke

Alue

Holstinmutka - Piimäperä
Kylänpuoli
Pikkarala, Mikonahontie, Ketolantie
Tirinkylä, Kotitie, Kukkulanraitti
Salonpää
Vasankankaantie
Kärppä
Huttukylä, joen eteläpuoli
Pikkaraisenkylä
Pikkarala, Viskaalintie
Pukintie
Hanhiperä
Ukonkangas-Ukkolanmäki
Kalimenkylä
Kummunkankaantie - Juutisentie

Kello
Oulunsalo
Maikkula
Kiiminki
Oulunsalo
Maikkula
Sanginsuu
Kiiminki
Maikkula
Maikkula
Maikkula
Haukipudas
Ylikiiminki
Kello
Maikkula

Oulun Vesi kattaa haja-asutusalueiden viemäröinnin kulut liittymismaksuilla, valtion vesihuoltoavustuksella ja käyttömaksuilla.
Tarvittaessa alueelle voidaan määrittää korotettu alueellinen liittymismaksu, jos se on tarpeen kustannusten oikean kohdentamisen
vuoksi. Toteutettaessa jätevesiviemäröintiä haja-asutusalueilla tärkeää on asukkaiden oma aktiivisuus riippumatta siitä rakennuttaako jätevesiviemäröinnin Oulun Vesi vai mahdollisesti paikalliset
asukkaat.
Suurimpana kehittämistarpeena haja-asutusalueilla on saada jätevesien käsittely vastaamaan jätevesiasetuksen vaatimuksia.
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4.2 Tarvealueet
Haja-asutusalueilla olevia vesihuoltoverkostojen tarvealueita on
tarkasteltu taulukossa 11 asukastiheyden, sekä ympäristön- ja
luonnonsuojelun näkökulmasta. Vesijohtoverkosto on varsin kattava, joten tässä on keskitytty poimimaan esiin sellaisia alueita, joille
viemäriverkoston rakentaminen olisi tarpeen sekä asukastiheyden,
että ympäristönsuojelullisten kriteerien vuoksi. Tarkastelussa on
painotettu erityisesti pohjavesialueita. Lisäksi on huomioitu niin Natura-, kuin myös muut luonnonsuojelu- ja vastaavat alueet. Alustavan tarkastelun pohjalta jatkoarvioinnissa tulisi laatia alueittain
kannattavuuslaskelmat, joista selviäisi kustannus liittyvää kiinteistöä kohti. Lisäksi suojelluilla alueilla tulee huomioida viemäriverkoston rakentamisesta aiheutuvat vaikutukset suojelluille kohteille.
Haja-asutusalueiden viemäröintiohjelmaan sisällytetyt kohteet on
jätetty pois tarkastelusta. Mikäli viemäröitäväksi ehdotetuilla alueilla ei ole vedenjakelua, sen toteuttamista samanaikaisesti tulisi
harkita. Tarkastelusta on myös jätetty huomioimatta alueet joilla on
vireillä asemakaavoitusta, mm. Madekoski, Saarela, Hakomäki ja
Varjakka, koska alueiden vesihuolto tulee ratkaistua kaavoituksen
myötä. Vireillä olevat asemakaavat on esitetty liitteessä 3. Mikäli
asemakaavoitus ei toteudu, alueiden viemäröintiä tullaan käsittelemään haja-asutusalueiden viemäröintiohjelman puitteissa.
Haukiputaan alueella merkittävimpiä viemäriverkoston ulkopuolisia alueita ovat Kiiminkijoen varsi Jokikylästä itään, sekä Onkamonjärven ympäristö. Sekä Kiiminkijoki, että Onkamonjärvi kuuluvat Natura 2000-verkostoon.
Kiiminkijoki-varteen, viemäriverkoston ulkopuolelle on rakennettu pääosin vapaa-ajan asuntoja. Rakennustiheys vaihtelee.
Onkamossa on vakituista asutusta Onkamonjärven länsi- ja
eteläpuolella. Pohjoispuolella on loma-asuntoja.
Kanta-Oulussa merkittävimmät keskitetyn jätevesiviemäröinnin
ulkopuolisista alueista sijaitsevat tällä hetkellä Oulujoki-varressa.
Lapinkankaalla asutus on sijoittunut nauhamaisesti Vaalantien
molemmin puolin. Asukasmäärän vuoksi keskitetyn jätevesijärjestelmän rakentamista on syytä ainakin tarkastella tarkemmin.
Lisäksi Sanginjoen varrella Loppulan ja Lamminkylän välisellä
alueella on nauhamaisesti joen rantaan sijoittuvaa asutusta.
Kiimingissä merkittävin viemäriverkostojen ulkopuolinen tiheään
rakennettu ja ympäristönsuojelullisesti merkittävä alue on Haipuskylä. Asukastiheyden näkökulmasta on tarkasteltu myös muita
alueita.
Haipuskylä on osin viemäröinnin piirissä, mutta verkostoa olisi
mahdollista laajentaa Haipustien varteen.
Takalonkylässä asutus on sijoittunut nauhamaisesti Takalontien varteen. Asukkaiden halukkuutta keskitettyyn viemäröintiin
on selvitetty Alakylän viemäriosuuskunnan toimesta.
Kolehmainen, Ransuperä, Talkkunamaa ja Vehmaansuontien
varsi on rakennettu melko tiiviisti.
Kuusamontien varressa huomioitavia alueita ovat Hannusperä
ja Pitkäaho. Alueille on sijoittunut vakituista asutusta.
Jolosharjun pohjavesialueella sijaitsee joitakin asuin- ja vapaaajan käyttöön tarkoitettuja rakennuksia.

Taulukko 11. Haja-asutusalueiden tarvekartoitus

Alue

Alueen
pinta-ala km²
ja etäisyys
päästä päähän
km

Loma-asutuksen ja
vakituisen asutuksen
määrä alueella

Etäisyys
nykyiseen
verkostoon
linnuntietä

Huomioitavaa

Ratkaisuesitys

HAUKIPUDAS
Kiiminkijoen varsi

2 km² / 8 km

1 km

Natura-alue

Onkamo

1 km² / 3 km

Asuntoja < 10 kpl
Loma-asuntoja ~ 150 kpl
Asuntoja ~ 40 kpl
Loma-asuntoja ~ 10 kpl

5 km

Natura-alue
Asukastiheys ~ 100 as / km²

Kiinteistökohtainen
käsittely
Kiinteistökohtainen tai
kyläkohtainen käsittely

KANTA-OULU
Lapinkangas

2 km² / 8 km

1 km

Lähellä joen rantaa
Asukastiheys ~ 100 as / km²

Sanginjoen varsi

0,7 km² / 7 km

Asuntoja ~80 kpl
Loma-asuntoja ~ 10 kpl
Maatalousrakennuksia ~ 10 kpl
Asuntoja ~40 kpl
Loma-asuntoja ~ 50 kpl
Maatalousrakennuksia < 10 kpl

8 km

Lähellä joen rantaa
Asukastiheys ~ 140 as / km²

KIIMINKI
Haipuskylä

0,1 km² / <1 km

Vieressä

Takalonkylä

0,3 km² / 2 km

Asuntoja < 20 kpl
Loma-asuntoja < 10 kpl
Asuntoja ~ 30 kpl

< 1 km

Natura-alue
Asukastiheys ~400 as / km²
Asukastiheys ~250 as / km²

Kolehmainen

0,3 km² / 1 km

Asuntoja ~30 kpl

< 1 km

Asukastiheys ~250 as / km²

Ransuperä

0,5 km² / 2 km

Asuntoja ~50 kpl

< 1 km

Asukastiheys ~250 as / km²

Talkkunamaa

0,6 km² / 1 km

Asuntoja ~50 kpl

1 km

Asukastiheys ~ 200 as / km²

Vehmaansuontien
ympäristö

0,8 km² / 2 km

Asuntoja ~80 kpl

200 m

Asukastiheys ~ 250 as / km²

Hannus

0,8 km² / 2 km

Asuntoja ~40 kpl

7 km

Asukastiheys ~ 120 as / km²

Pitkäaho

0,4 km² / 2 km

4 km

Asukastiheys ~ 200 as / km²

Jolosharju

0,3 km² / 2 km

Asuntoja ~ 30 kpl
Loma-asuntoja < 10 kpl
Asuntoja ~ 10 kpl
Loma-asuntoja ~ 10 kpl

3 km

Pohjavesialue
Asukastiheys ~ 800 as / km²

Viemäriverkoston
tarvearviointi ja mahdollinen
rakentaminen
Kiinteistökohtainen tai
kyläkohtainen käsittely

Viemäriverkoston rakentaminen laajentamalla nykyistä
Viemäriverkoston
tarvearviointi ja mahdollinen
rakentaminen
Viemäriverkoston
tarvearviointi ja mahdollinen
rakentaminen
Viemäriverkoston
tarvearviointi ja mahdollinen
rakentaminen
Viemäriverkoston
tarvearviointi ja mahdollinen
rakentaminen
Viemäriverkoston
tarvearviointi ja mahdollinen
rakentaminen
Kiinteistökohtainen tai
kyläkohtainen käsittely
Kiinteistökohtainen käsittely
Umpisäiliöt
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Oulunsalon alueella kiinteistökohtaisen jätevesienkäsittelyn varassa olevat asuin- ja vapaa-ajan rakennukset sijaitsevat pääosin
Liminganlahden ja Akionlahden ja Kempeleenlahden rannoilla, sekä Keskipiirillä. Liminganlahti ja Akionlahti ovat luonnonsuojelualueita, jotka lisäksi kuuluvat Natura 2000-verkostoon. Molemmilla
ranta-alueilla suurin osa kiinteistöistä on vapaa-ajan asuntoja.
Keskipiirillä on tiivistä vakituista asutusta. Varjakan alueen
kaavoituksen myötä Keskipiirin läpi rakennetaan viemäriverkosto, johon myös Keskipiirin kiinteistöt on tarkoituksenmukaista liittää.
Yli-Iissä asutus on keskittynyt Iijoen ja Siuruanjoen rannoille.
Vaikka joet eivät olekaan suojeltuja, on niiden nykytila syytä huomioida. Sekä Iijoen alaosa, että Siuruanjoki ovat ekologiselta tilaltaan tyydyttäviä.
Iijoen rannoilla Jakkukylästä kirkonkylälle ja Kierikistä Haapakoskelle on sekä vakituista asutusta, että vapaa-ajan asuntoja.
Asutus on pääosin nauhamaista ja rakennustiheys vaihtelevaa.
Alueen jätevesikuormitukseen vaikuttaa lypsy- ja lihakarjataloutta harjoittavien maatilojen suuri määrä. Iijoki-varren viemäröintiä kirkonkylän länsipuolella on mahdollista kehittää yhtenä
kokonaisuutena vaiheittain. Keskitetyn viemäröinnin ja jätevesien Yli-Iin kirkonkylälle johtamisen mahdollisuutta on syytä ainakin tarkastella.
Lähes koko Siuruanjoen varsi Yli-Iissä on asutettu nauhamaisesti. Tarkasteltavia alueita ovat Marttila, Viitaperä, Tannila,
Suvanto ja Hepola. Marttila ja Hepola sijaitsevat osin pohjavesialueella.
Ylikiimingissä verkostojen ulkopuolinen asutus on keskittynyt
Kiiminkijoen ja Nuorittajoen rannoille, sekä Joloskylään. Näiden
alueiden vesistöt kuuluvat Natura 2000-verkostoon.
Kiiminkijoki-varressa Vaarankangas – Kopparanta välisellä
alueella on vakituista asutusta nauhamaisesti. Muita tiiviimmin
rakennettuja kyliä ovat Joki-Kokko ja Ala-Vuotto.
Nuorittajoen varressa merkittävin alue on Nuorittan kylä,
Joloskylällä Jolosjärven ympäristössä on vakituista asutusta.

Alue

Tiiviisti rakennetun alueen
pinta-ala km² ja
etäisyys päästä
päähän km

Loma-asutuksen ja
vakituisen asutuksen määrä
alueella

Etäisyys
nykyiseen
verkostoon
linnuntietä

Huomioitavaa

Ratkaisuesitys

0,2 km² / < 1 km

Asuntoja ~ 40 kpl
Loma-asuntoja < 10 kpl

Vieressä

Asukastiheys ~ 500 as / km²

Viemäriverkoston
rakentaminen Varjakan
viemäröinnin toteutuessa

8 km² / 17 km

Asuntoja ~ 400 kpl
Loma-asuntoja ~ 130 kpl
Maatalousrakennuksia ~ 70 kpl

1 km

Lähellä joen rantaa
Asukastiheys ~ 120 as / km²

Iijoen varsi, Pahkakoski

1 km² / 5 km

2 km

Lähellä joen rantaa
Asukastiheys ~ 120 as / km²

Iijoen varsi, Haapakoski

2 km² / 8 km

6 km

Lähellä joen rantaa
Asukastiheys ~ 70 as / km²

Siuruanjoen varsi,
Marttila

0,6 km² / 4 km

10 km

Siuruanjoen varsi,
Viitaperä

0,5 km² / 2 km

Lähellä joen rantaa
Osin pohjavesialueella
Asukastiheys ~ 100 as / km²
Lähellä joen rantaa
Asukastiheys ~ 200 as / km²

Siuruanjoen varsi,
Tannila

0,3 km² / 2 km

Asuntoja ~ 60 kpl
Loma-asuntoja ~20 kpl
Maatalousrakennuksia < 10 kpl
Asuntoja ~ 40 kpl
Loma-asuntoja ~20 kpl
Maatalousrakennuksia < 10 kpl
Asuntoja ~ 30 kpl
Loma-asuntoja ~ 30 kpl
Maatalousrakennuksia < 10 kpl
Asuntoja ~ 40 kpl
Loma-asuntoja < 10 kpl
Maatalousrakennuksia ~ 10 kpl
Asuntoja ~ 20 kpl
Loma-asuntoja < 10 kpl

Viemäriverkoston
rakentaminen vaiheittain, tai
Jakkukylälle ja Jakkurantaan
kyläkohtainen ja muualle
kiinteistökohtainen käsittely
Viemäriverkoston tarvearviointi ja mahdollinen
rakentaminen
Kiinteistökohtainen käsittely

13 km

Lähellä joen rantaa
Asukastiheys ~ 150 as / km²

Siuruanjoen varsi
välillä Suvanto Hepola
YLIKIIMINKI
Kiiminkijoen varsi
välillä Vaarankangas – Kopparanta
Kiiminkijoen varsi /
Joki-Kokko

1 km² / 5 km

Asuntoja ~ 60 kpl
Loma-asuntoja ~ 50 kpl
Maatalousrakennuksia ~ 10 kpl

16 km

Lähellä joen rantaa
Osin pohjavesialueella
Asukastiheys ~ 100 as / km²

0,4 km² / 3 km

Asuntoja 35 kpl
Loma-asuntoja < 10 kpl
Maatalousrakennuksia < 10 kpl

< 1 km

Natura-alue
Asukastiheys ~ 200 as / km²

Viemäriverkoston
tarvearviointi ja mahdollinen
rakentaminen

0,3 km² / 2 km

4 km

Natura-alue
Asukastiheys ~ 200 as / km²

Kiinteistökohtainen käsittely

Kiiminkijoen varsi /
Ala-Vuotto

0,3 km² / 1 km

8 km

Natura-alue
Asukastiheys ~ 250 as / km²

Kiinteistökohtainen tai
kyläkohtainen käsittely

Nuorittajoen varsi /
Nuoritta

0,7 km² / 3 km

11 km

Natura-alue
Asukastiheys ~ 140 as / km²

Kiinteistökohtainen tai
kyläkohtainen käsittely

Joloskylä

2 km² / 5 km

Asuntoja 25 kpl
Loma-asuntoja < 10 kpl
Maatalousrakennuksia < 10 kpl
Asuntoja ~ 30 kpl
Loma-asuntoja ~ 10 kpl
Maatalousrakennuksia < 10 kpl
Asuntoja ~ 40 kpl
Loma-asuntoja < 10 kpl
Maatalousrakennuksia < 10 kpl
Asuntoja ~ 70 kpl
Loma-asuntoja < 10 kpl
Maatalousrakennuksia < 10 kpl

11 km

Natura-alue
Asukastiheys ~ 90 as / km²

Kiinteistökohtainen käsittely

OULUNSALO
Keskipiiri
YLI-II
Iijoen varsi välillä
Jakkukylä –
Yli-Iin kirkonkylä

14 km

Kiinteistökohtainen käsittely
Pohjavesialueella umpisäiliöt
Kiinteistökohtainen käsittely,
tai kyläkohtainen käsittely
Viitaperä – Tannila alueelle
Kiinteistökohtainen käsittely,
tai kyläkohtainen käsittely
Viitaperä – Tannila alueelle
Kiinteistökohtainen tai
kyläkohtainen käsittely
Pohjavesialueella umpisäiliöt
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4.3 Toimenpideohjelma
Haja-asutusalueita koskeva toimenpideohjelma on esitetty taulukossa 12. Toimenpideohjelma tähtää siihen, että jätevesien käsittely saadaan vastaamaan jätevesiasetuksen vaatimuksia. Toimenpideohjelmassa on
esitetty hankkeiden karkeasti arvioidut kokonaiskustannukset (alv 0 %), sekä tavoitteelliset aikataulut.
Jätevesiasetuksen määräajan lähestyessä on tärkeää että haja-asutusalueiden asukkaat voivat saada neuvontaa ja ohjausta koskien vaadittavia toimenpiteitä niin Oulun seudun ympäristötoimelta, Oulun kaupungin
rakennusvalvonnasta, kuin myös Oulun Vedeltä. Tätä silmällä pitäen toimenpideohjelmassa on esitetty ympäristön herkkyys, kustannustehokkuus ja toimenpiteiden vaikuttavuus huomioiden suuntaa antava aikataulutavoite.
Toimenpideohjelman avulla nähdään missä jätevesien käsittely ratkaistaan keskitetyllä järjestelyllä tai kiinteistökohtaisilla järjestelyillä.
Kiinteistökohtaisen jätevesienkäsittelyn vaihtoehtona on esitetty kyläkohtaista keskitettyä viemäröintiä ja kyläpuhdistamoa 7 eri alueelle. Näille alueille on syytä ensi vaiheessa tarkastella keskitetyn ratkaisun kokonaistaloudellisuutta, huomioiden saavutettava hyöty, kustannukset ja järjestelmän toimivuus ja puhdistusteho verrattuna kiinteistökohtaisiin ratkaisuihin. Lisäksi on varmistettava että mahdollisten osakkaiden vastuulla
oleva kyläpuhdistamoiden hoito ja huolto tulee järjestettyä asianmukaisesti. On myös huomioitava että kyläpuhdistamon asukasvastineluvun AVL:n ollessa yli 100 toiminnalle tulee hakea ympäristölupa Aluehallintovirastosta.
Keskitetyn viemäröinnin tarvearviota on esitetty 8 alueelle, joista 2 on mahdollista toteuttaa yhtenä kokonaisuutena. Näitä arvioitaessa olisi selvitettävä myös alueille myönnettävien rakennuslupien määrä seuraavan
10 vuoden kuluessa.
Taulukko 12. Haja-asutusalueiden kehittämistoimenpiteet.

Toimenpide
Keskitetty viemäröinti
- Viemäriverkoston rakentaminen
- Jätevesien johtaminen rakennettuun viemäriverkostoon
- Nykyisen viemäriverkoston laajentaminen
Keskitetyn viemäröinnin tarvearvio
- Keskitetyn viemäröinnillä saavutettavien etujen arviointi suhteessa kustannuksiin
ja hyötyihin
- Tarvittaessa viemäröinnin suunnittelu ja rakentaminen

Keskitetty kyläkohtainen jätevesien käsittely
- Viemäriverkoston rakentaminen
- Jätevesien johtaminen kyläkohtaiseen puhdistamoon

Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely
- Nykyisten ratkaisujen asetuksenmukaisuuden tarkistaminen / jätevesiselvitykset
- Neuvonta jätevesienkäsittelyn tason parantamiseksi

Alue
Iijoen varsi, Yli-Iin kirkonkylä - Jakkukylä
Keskipiiri
Haipuskylä

Lapinkangas
Takalonkylä
Kolehmainen
Ransuperä
Talkkunamaa
Vehmaansuontie
Iijoen varsi, Pahkakoski
Vaarankangas - Kopparanta
Onkamo
Sanginjoen varsi
Hannus
Viitaperä ja Tannila
Suvanto ja Hepola
Ala-Vuotto
Nuoritta
Pohjavesialueet (umpisäiliö)
Muut haja-asutusalueet

Kokonaiskustannukset
5 500 000 €
500 000 €
350 000 €

1 700 000 €
700 000 €
500 000 €
700 000 €
700 000 €
900 000 €
1 300 000 €
800 000 €
600 000 €
900 000 €
500 000 €
600 000 €
700 000 €
300 000 €
600 000 €
3 000 – 4 000 € / kiinteistö
4 000 – 10 000 € / kiinteistö

Aikataulutavoite
2020–2030
2017–2025
2016–2025

2017–2020
2020–2025
2020–2025
2020–2025
2020–2025
2020–2025
2017–2020
2017–2025
2017–2020
2020–2030
2017–2020
2017–2020
2020–2030
2017–2020
2017–2020
jätevesiasetuksen vaatimukset täytettävä
15.3.2018 mennessä
neuvonta jatkuvaa työtä
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5 UUDEN OULUN ALUE – KOKO KUNTA
5.1 Koko kunnan toimenpideohjelman vaikutusten arviointi
Kehittämissuunnitelman tarkoituksena on ollut arvioida mitä vesihuoltoa parantavia toimenpiteitä Oulun alueella tulisi tehdä vuoteen 2030 mennessä. Tarkasteluiden lähtökohtana on ollut arvio
yhdyskuntakehityksestä, sekä vesihuollon strategiset tavoitteet.
Esitetyt toimenpiteet tähtäävät vesihuollon varmuuden parantamiseen ja keskitetyn vesihuollon järjestämiseen tarkoituksenmukaisille alueille.

VAIKUTUKSET OULUN VEDEN TALOUTEEN
Taloudellisilta vaikutuksiltaan merkittävimpiä hankkeita ovat vedenhankinnan varmistaminen liittyvine laitos- ja verkostoinvestointeineen, verkostojen rakentaminen uusille kaava-alueille sekä verkostojen saneeraukset.
Verkostosaneerauksiin tulee panostaa jatkossa enemmän, jotta
verkostojen kuntoa voidaan ylläpitää ja vuotovesimäärät saada
hallintaan. Verkostojen kunnon säilyttäminen on ainoa tapa taata
korkea laatu palvelutasossa asiakkaille. Vesijohtoverkoston vuotoveden väheneminen vaikuttaa käyttökustannuksiin vähentämällä
käsitellyn raakaveden ja pumpatun talousveden määrää. Jätevesiverkoston vuotovesien määrällä on merkittävä vaikutus jätevedenpuhdistamoiden optimaaliseen toimitaan, sekä muodostuviin käyttökustannuksiin.
Haja-asutuksen vesihuoltohankkeiden toteuttaminen vaatii huomattavia taloudellisia resursseja. Yksittäisille asukkaille kohdistuvien kustannusten minimoimiseksi on kannattavaa hyödyntää kaikki
mahdolliset tukimuodot.

VAIKUTUKSET OSUUSKUNTIIN
Kehittämistoimenpiteillä pyritään muuttamaan osuuskuntien toimintaa ammattimaisempaan suuntaan siten, että osuuskunnat kykenisivät täyttämään vesihuoltolain asettamat velvoitteet ja tarjoamaan
laadukkaat palvelut osakkailleen.
Mahdolliset yhteen liittymiset tai vähintäänkin tiiviimpi yhteistyö
osuuskuntien kesken vaikuttaa positiivisesti toiminnan varmuuteen
ja voi alentaa osuuskuntien käyttökustannuksia.

VAIKUTUKSET IHMISIIN
Vesihuollon varmuutta parantavilla kehittämistoimenpiteillä on positiivinen vaikutus ihmisiin ja toimintoihin. Häiriötilanteet vähenevät
ja poikkeustilanteissa vesihuolto pystytään järjestämään nykyistä
paremmin. Vedenjakelun keskeytysajat saadaan pidettyä lyhyinä
ja jakelukeskeytysten esiintyvyys vähäisenä. Jätevesiviemäröinnin
ja hulevesien hallinnan kehittämisellä ehkäistään jätevesi- ja hulevesitulvia ja siten parannetaan palvelutasoa asiakkaille.
Kehittyvillä alueilla keskitetty vesihuolto on tavoiteltava toimintamuoto sekä toimintavarmuuden että ympäristönsuojelun näkökulmasta maankäytön tiivistyessä tai tuotetun jätevesimäärän ollessa
suuri toiminnan luonteen johdosta. Yksittäiset taloudet vastaavat
oman kaivovetensä laadusta, kun keskitettyjen vesihuoltoverkostojen vedenlaadusta vastaa vesihuoltolaitos. Tällöin saadaan pois
käytöstä huonolaatuista tai terveydelle haitallista vettä omaavat
kaivot. Keskitetty viemäröinti vähentää mahdollisia terveysriskejä
verrattuna kiinteistökohtaisiin järjestelmiin sekä vähentää merkittävästi käyttäjien huoltovastuuta jätevesien käsittelystä. Kokonaisuutena keskitetty vesihuolto on asukkaiden kannalta vaivattomin ratkaisu.

VAIKUTUKSET PALVELUIHIN JA YRITYKSIIN
Vesihuollon varmuuden parantaminen vaikuttaa positiivisesti asukkaiden lisäksi myös tarjottaviin palveluihin ja alueen yrityksiin.
Osalle näistä häiriötön vedenjakelu on erittäin tärkeää ja perusedellytys toiminnalle. Yhteiskunnan perustoiminnot nojaavat pitkälti
jatkuvaan talousveden jakeluun. Osalle yrityksistä, kuten elintarviketeollisuus ja virkistystoiminta jatkuva vedenjakelu on yksi toiminnan lähtökohta. Yksittäisistä elinkeinonharjoittajista voidaan nostaa
esille mm. Yli-Iin lypsykarjaa pitävät maatilat.
Viemäröintitoimenpiteiden merkitys on yritysten näkökulmasta
hieman vähäisempi. Toimintaedellytykset paranevat viemäröitäviksi esitetyillä haja-asutusalueilla, mutta yrityksen toiminnan ylläpitämisen kannalta ne eivät liene kriittinen tekijä.

VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN
Kehittämistoimenpiteet vaikuttavat pääosin positiivisesti ympäristöön. Raakavedenhankinnan osalta pohjavedenottoon liittyen on
tuotu esiin myös varauksia ympäristövaikutusten osalta. Vedenhankinnan varmistamisen ympäristövaikutukset liittyvät etenkin
lähteiden ja muiden pohjavesivaikutteisien luontoarvojen sekä suojeltavien vesiluontotyyppien säilymiseen. Näiden osalta jatkoselvityksissä arvioitaneen pohjaveden tason muutokset sallittuine vaih-

teluväleineen kullakin ottoalueella ja edelleen aiheutuvat seuraukset pohjavesivaikutteisiin pienvesiin sekä lähteisiin ja niihin liittyviin
lähdeluontoihin.
Jätevesiverkoston vuotovesien määrän vähentäminen vaikuttaa jätevedenpuhdistamoiden toimintaan ja puhdistustuloksiin. Nykyistä
tasaisempi jätevesikuorma vähentää sekä ohijuoksutusten tarvetta, että kuormitusta puhdistamoiden purkuputkien ympäristössä.
Lisäksi vuotovedenmäärän vähentäminen ehkäisee pumppaamoilla tapahtuvia ylivuototilanteita ja siten jäteveden johtumista ympäristöön.
Myös tulevat viemäröintihankkeet pienentävät ympäristökuormitusta. Tällä on merkitystä erityisesti herkillä pohjavesi- ja rantaalueilla, sekä Natura 2000-verkostoon kuuluvilla alueilla. Hajaasutusalueiden viemäröintiä koskeva neuvonnan lisääminen tukee
positiivisten ympäristövaikutusten saavuttamista.

5.2 Tiedottaminen ja seuranta
Vesihuollon kehittämissuunnitelmaa on käsitelty kaupunginhallituksen kokouksessa 9.3.2015 ja 30.3.2015. Kehittämissuunnitelma
on ollut tämän jälkeen nähtävillä ja siitä on pyydetty lausunnot kaikilta Oulun vesihuoltolaitoksilta, asiaan kuuluvilta viranomaisilta,
sekä naapurikunnilta 15.5.2015 mennessä. Saatujen lausuntojen
perusteella on tehty tarvittavat muutokset ja suunnitelma viedään
kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.
Hyväksytty kehittämissuunnitelma liitteineen julkaistaan kaupungin
internetsivuilla osoitteessa www.ouka.fi
Kehittämissuunnitelmassa mainituista hankkeista tiedotetaan erikseen ja hankkeet suunnitellaan yhteistyössä alueella toimivien vesihuoltolaitosten ja alueen asukkaiden kanssa.
Vesihuollon kehittämissuunnitelman toimenpideohjelma ulottuu
vuoteen 2030 asti. Vesihuollon kehittämissuunnitelman toimenpideohjelman toteutumista tarkastellaan vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä.
Toimenpideohjelmaa päivitetään tarvittaessa valtuustokausittain.
Vesihuollon kehittämissuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan,
mutta viimeistään vuonna 2025.

Osin tai kokonaan Oulun alueella sijaitsevat pohjavesialueet

Numero /
tunnus
11084001
11084003
11084005
11084011
11084051
11139051
11255002
11255051
11292051
11564051
11564052
11567001
11889051
11972004
11972005
11972051
11972052
11972053
11973001
11973002
11973003
11973004
11973005A
11973007
11973014
11084004
11615504
11973011
11084006
11255052
11972006
11972007
11973006
11973008
11973009
11973010
11973012
11973013
11973017
11973018
11973019
11973020
11973021
11973005B
11084009

Pohjavesialueen nimi
Saviaronkangas
Onkamonselkä-Hietakangas
Rajakangas
Haapakangas
Siliäkangas
Konttikangas
Jolosharju
Laivakangas
Susikangas-Hepokangas
Hangaskangas
Isokangas
Salonselkä
Puolivälinharju-Tervolankangas
Kyrönniemi
Huiskankangas
Tiironkangas
Ritokangas
Välikangas
Vepsänkangas
Somerovaara
Isokangas
Kiviharju
Jauhokangas
Pitämökangas
Marjuharju
Kellonkangas
Säynäjäkangas
Kohisevankangas
Kallioselkä
Lamukangas
Huhkajakangas
Kettukangas
Valkiaisenkangas
Rekikylä
Juminkangas
Syväojankangas
Konttikangas
Keihäskangas
Palokangas
Makkaramaa
Pälsynkangas
Suoperä
Uumanselkä
Jauhokangas
Murtoperä

Alueluokka
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III

LIITE 1

Vedenottamo
Oulun Vesi: Saviaronkangas
Oulun Vesi: Onkamo I-III, Teeriselkä, Koniharju
Oulun Vesi: Rajakangas, Ketunmaa
Oulun Vesi: Haapakangas
Oulun Vesi: Soidinharju
Leuvan vok: Konttikangas I ja II
Oulun Vesi: Jolosharju
Oulun Vesi: Pyyryväisharju
Kuivaniemen Vesi Oy: Hepokangas I
Oulun Vesi: Hangas I, III-V Pikkaralan vok: Hangas II
Sanginjoen vok: Isokangas
Oulun Vesi: Salonselkä I-III, Kurikka
Utajärven kunnan vesihuoltolaitos: Tervolankangas
Oulun Vesi: Kyrönniemi
Oulun Vesi: Huiska
Iin kunnan vesihuoltolaitos: Tiironkangas, Ahvenkangas
Iin kunnan vesihuoltolaitos: Ritokangas
Iin kunnan vesihuoltolaitos: Välikangas
Oulun Vesi: Vepsänkangas I ja II
Somerovaaran vok: Ahvenselkä
Oulun Vesi: Ojakangas
Oulun Vesi: Kiviharju
Oulun Vesi: Jauhokangas I ja II
Oulun Vesi: Pitämökangas

Pumpattu
vesimäärä
[m³/d]
970
1500
250
160
50

2500
4400
800
ei vaadita lupaa
400

60
200

700
500

1100
220
1100

3100
ei vaadita lupaa
3000

0
380

600
2000

Vedenottolupa
[m³/d]

500
260

750

220
0
0
20

ei vaadita lupaa
500
ei vaadita lupaa

Arvio muodostuvan
pohjaveden määrästä
[m³/d]
2500
6000
600
300
1000
900
700
2500
1800
4000
2000
12000
4000
1000
4000
800
800
750
1500
50
1800
650
900
100
250
7000
2800
1600
300
450
700
800
1000
1500
1100
800
400
1000
700
450
900
800
300
200
1000

Suojelusuunnitelma
Laadittu 2006
Laadittu 2003
Laadittu 2003
Laadittu 2003
Laadittu 1999
Ei
Laadittu 2011
Laadittu 2011
Ei
Laadittu 1993
Laadittu 1993
Laadittu 2002
Laadittu 2005
Laadittu 2003
Laadittu 2003
Ei
Laadittu 1999
Laadittu 1999
Laadittu 2005
Ei
Laadittu 1993
Ei
Laadittu 2005
Laadittu 1999
Ei
Ei
Ei
Laadittu 2005
Laadittu 1999
Laadittu 2011
Ei
Ei
Laadittu 2005
Ei
Laadittu 2005
Laadittu 2005
Laadittu 2005
Laadittu 2005
Laadittu 1999
Laadittu 1999
Laadittu 1999
Laadittu 1999
Ei
Laadittu 2005
Ei

LIITE2/1
Isoniemen
vesiosuuskunta

Vesijohtoverkosto

Toiminta-alue
Liittymät
Verkosto

ei
136 kpl
rakennettu 1992
materiaali muovi
runkojohdon pituus 7,5 km
yhteys Oulun Veden
vesijohtoverkostoon

Veden hankinta
Myyty / vastaan otettu
vesimäärä
Vuotovedet
Organisaatio ja toiminnan
järjestely
Päivystysjärjestelmä
Hälytysjärjestelmä
Huoltotoimet
Taksat

ostetaan Oulun Vedeltä
ei tietoa
ei tietoa
toimitusjohtaja
hallitus: pj, jäsenet 5, varajäsenet 3
ei
ei
liittymismaksu 707 €
vesimaksu Oulun Veden taksa

Jätevesiviemäriverkosto
ei
121 kpl
rakennettu 2008
materiaali muovi
runkojohdon pituus 8 km
linjapumppaamoita 1 kpl
kiinteistöpumppaamoita 31 kpl
jätevedet johdetaan Oulun Veden verkostoon
ei tietoa
ei vuotovesiä
ei
ei
pumppaamoiden tarkastus 1 krt/vuosi
liittymismaksu 1 900 €
jätevesimaksu Oulun Veden taksa

Halosenlahden viemäriosuuskunta
Toiminta-alue
Liittymät
Verkosto

Vastaan otettu vesimäärä
Vuotovedet
Organisaatio ja toiminnan
järjestely
Päivystysjärjestelmä
Hälytysjärjestelmä
Huoltotoimet
Taksat

ei
175 kpl
rakennettu 2008
materiaali muovi
runkojohto Oulun Veden
kiinteistöpumppaamoita 105 kpl
jätevedet johdetaan Oulun Veden verkostoon
ei tietoa
ei tietoa
hallitus: pj, 5 jäsentä ja 6 varajäsentä
Käytännön asiat hoitaa hallitus, paitsi laskutuksen tilitoimisto
on
ei
talkoilla, tarvittaessa käytetään ammattilaisia
pumppaamoiden pesu ja tarkastus ulkoistettu
liittymismaksu 4 386 €
jätevesimaksu Oulun Veden taksa

Jokikylän Jokimutkan viemäriosuuskunta
Toiminta-alue
Liittymät
Verkosto

Vastaan otettu vesimäärä
Vuotovedet
Organisaatio ja toiminnan
järjestely
Päivystysjärjestelmä
Hälytysjärjestelmä
Huoltotoimet
Taksat

ei
185 kpl
rakennettu 2009–2012
materiaali muovi
runkojohdon pituus 15 km (siirtyy Oulun Veden omistukseen 2020)
linjapumppaamoita 3 kpl, kiinteistöpumppaamoita 80 kpl
jätevedet johdetaan Oulun Veden verkostoon
noin 26 700 m³/vuosi
hyvin vähän, tulvavesiä
hallitus: pj, 5 jäsentä ja 6 varajäsentä
käytännön asiat hoitaa hallitus, paitsi laskutuksen tilitoimisto
häiriötilanteet talkoilla, tarvittaessa käytetään ammattilaisia
on
on
oma huoltotiimi vastaa huolto- ja korjaustöistä
pumppaamoiden pesu ja tarkastus ulkoistettu
liittymismaksu 6 740€
jätevesimaksu Oulun Veden taksa

LIITE2/2
Sanginjoen vesiosuuskunta
Toiminta-alue
Liittymät
Verkosto

Veden hankinta
Myyty vesimäärä
Vuotovedet
Organisaatio ja toiminnan
järjestely
Päivystysjärjestelmä
Hälytysjärjestelmä
Huoltotoimet
Taksat

Pikkaralan vesiosuuskunta
0n
182 kpl
rakennettu 1980-luvulla
materiaali muovi
runkojohdon pituus noin 50 km
ei varmistavia verkostoyhteyksiä
joskus vuotoja ja paineongelmia
Isokankaan vedenottamo
veden käsittely: alkalointi ja UV-sterilisointi
ongelmia harvoin
noin 14 600 m³/vuosi
määrä ei tiedossa
osa-aikainen toimitusjohtaja
hallitus: pj, 4 jäsentä ja 5 varajäsentä
tilitoimisto hoitaa laskutuksen ja ylläpitää asiakasrekisterin
on
on
osin tehdään itse, osin ulkoistettu
liittymismaksu 1 621,88 €
vesimaksu 0,95 €/m³

Toiminta-alue
Liittymät
Verkosto

Veden hankinta
Myyty vesimäärä
Vuotovedet
Organisaatio ja toiminnan
järjestely
Päivystysjärjestelmä
Hälytysjärjestelmä
Huoltotoimet
Taksat

on
1027 kpl
rakentaminen aloitettu 1969
materiaali muovi
runkojohdon pituus noin 99 km
Yhteys Oulun Veden, ja Muhoksen vesihuollon verkostoihin
joskus vuotoja ja paineongelmia
Hangaskankaan vedenottamo, osa vedestä ostetaan Oulun Vedeltä
veden käsittely: alkalointi ja UV-sterilisointi
ongelmia harvoin
noin 115 000 m³/vuosi
määrä ei tiedossa
toimitusjohtaja
hallitus: pj, 5 jäsentä ja 2 varajäsentä
on
on
pääosin omana työnä
vedenottamon hoito Oulun Veden vastuulla
liittymismaksu 1 400 €
vesimaksu 1,11 €/m³

LIITE2/3
Kiimingin Alakylän viemäriosuuskunta
Toiminta-alue
Liittymät
Verkosto

Vastaan otettu vesimäärä
Vuotovedet
Organisaatio ja toiminnan
järjestely
Päivystysjärjestelmä
Hälytysjärjestelmä
Huoltotoimet
Taksat

ei
83 kpl
rakennettu 2008
materiaali muovi
runkojohdon pituus noin 10 km
kiinteistöpumppaamoita 44 kpl
jätevedet johdetaan Oulun Veden verkostoon
noin 6 200 m³/vuosi
vuotovesiä ei pääse verkostoon
hallitus: pj ja 4 jäsentä
käytännön asiat hoitaa hallitus
on
ei
ulkoistettu
pumppaamoiden pesu talkootyönä
liittymismaksu 7 200 – 12 000 €
jätevesimaksu 1,76 €/m³

LIITE2/4
Hökkärannan vesiosuuskunta

Karjalankylän vesiosuuskunta

Toiminta-alue
Liittymät
Verkosto

Toiminta-alue
Liittymät
Verkosto

Veden hankinta
Myyty vesimäärä
Vuotovedet
Organisaatio ja toiminnan
järjestely
Päivystysjärjestelmä
Hälytysjärjestelmä
Huoltotoimet
Taksat

on
37 kpl
rakennettu 1971
materiaali muovi
runkojohdon pituus noin 3 km
yhteys Oulun Veden verkostoon
Pohjolan Voima toimittaa veloituksetta veden, ostaa Oulun Vedeltä
noin 10 000 m³/vuosi
0,2 m³/km vuonna 2013
hallitus: pj, 2 jäsentä ja 3 varajäsentä
ei
ei
ulkoistettu
liittymismaksu 10 €
vesimaksu 0 €/m³

Jakkukylän vesiosuuskunta
Toiminta-alue
Liittymät
Verkosto

Veden hankinta
Myyty vesimäärä
Vuotovedet
Organisaatio ja toiminnan
järjestely
Päivystysjärjestelmä
Hälytysjärjestelmä
Huoltotoimet
Taksat

on
145 kpl
rakennettu 1973
materiaali muovi
runkojohdon pituus noin 24 km
yhteys Iin Vesihuollon, Oulun Veden, sekä Martimon ja Karjalankylän
vesiosuuskuntien verkostoon
ostaa veden Iin vesihuollolta
noin 15 300 m³/vuosi
2,3 m³/km vuonna 2013
hallitus: pj, 4 jäsentä ja 4 varajäsentä
isännöinti, laskutus ja kirjanpito ulkoistettu
on
ei
isännöitsijä hoitaa
liittymismaksu 1 302 €
vesimaksu 0,99 €/m³

Martimon vesiosuuskunta
Toiminta-alue
Liittymät
Verkosto

Veden hankinta
Myyty vesimäärä
Vuotovedet
Organisaatio ja toiminnan
järjestely
Päivystysjärjestelmä
Hälytysjärjestelmä
Huoltotoimet
Taksat

on
70 kpl
rakennettu 1967
materiaali muovi
runkojohdon pituus noin 4 km
yhteys Oulun Veden, sekä Karjalankylän ja Jakkukylän vesiosuuskuntien
verkostoon
Pohjolan Voima toimittaa veloituksetta veden, ostaa Oulun Vedeltä
noin 9 900 m³/vuosi
1,1 m³/km vuonna 2013
hallitus: pj, 4 jäsentä ja 4 varajäsentä
ei
ei
ulkoistettu
liittymismaksu 35 €
vesimaksu 0 €/m³

Veden hankinta
Myyty vesimäärä
Vuotovedet
Organisaatio ja toiminnan
järjestely
Päivystysjärjestelmä
Hälytysjärjestelmä
Huoltotoimet
Taksat

on
133 kpl
rakennettu 1973
materiaali muovi
runkojohdon pituus noin 12 km
tärkeimpiä osia saneerattu ennakoivasti
yhteys Oulun Veden ja Jakkukylän vesiosuuskunnan verkostoon
Pohjolan Voima toimittaa veloituksetta veden, ostaa Oulun Vedeltä
noin 29 900 m³/vuosi
3,5 m³/km vuonna 2013
hallitus: pj, 4 jäsentä ja 5 varajäsentä
rahastonhoitaja
ei
ei
ulkoistettu
liittymismaksu 300 €
vesimaksu 50 €/kiinteistö/vuosi

LIITE2/5
Haapakosken vesiosuuskunta

Kierikin vesiosuuskunta

Toiminta-alue
Liittymät
Verkosto

Toiminta-alue
Liittymät
Verkosto

Veden hankinta
Myyty vesimäärä
Vuotovedet
Organisaatio ja toiminnan
järjestely
Päivystysjärjestelmä
Hälytysjärjestelmä
Huoltotoimet
Taksat

on
25 kpl
rakennettu 1958
materiaali muovi
runkojohdon pituus noin 10 km
yhteys Oulun Veden verkostoon
Pohjolan Voima toimittaa veloituksetta veden,
ostaa Oulun Vedeltä
ei tiedossa
0,1 m³/km vuonna 2013
hallitus: pj, 4 jäsentä ja 5 varajäsentä
ei
ei
ulkoistettu
liittymismaksu 0 €
vesimaksu 0 €/m³

Veden hankinta
Myyty vesimäärä
Vuotovedet
Organisaatio ja toiminnan
järjestely
Päivystysjärjestelmä
Hälytysjärjestelmä
Huoltotoimet
Taksat

Pahkakosken vesiosuuskunta
on
18 kpl
rakennusvuosi ei tiedossa
materiaali muovi
runkojohdon pituus noin 1,5 km
yhteys Oulun Veden verkostoon
Pohjolan Voima toimittaa veloituksetta veden,
ostaa Oulun Vedeltä
noin 4 500 m³/vuosi
0,2 m³/km vuonna 2013
hallitus: pj, 2 jäsentä
ei
ei
ulkoistettu
liittymismaksu 0 €
vesimaksu 20 €/kiinteistö/vuosi

Toiminta-alue
Liittymät
Verkosto

Veden hankinta
Myyty vesimäärä
Vuotovedet
Organisaatio ja toiminnan
järjestely
Päivystysjärjestelmä
Hälytysjärjestelmä
Huoltotoimet
Taksat

on
noin 50 kpl
rakennettu 19xx
materiaali muovi
runkojohdon pituus noin 5 km
runkolinja uusittu vuonna 2000
yhteys Oulun Veden verkostoon
Pohjolan Voima toimittaa veloituksetta veden,
ostaa Oulun Vedeltä
noin 7 000 – 8 000 m³/vuosi
0,4 m³/km vuonna 2013
hallitus: pj, 2 jäsentä ja 2 varajäsentä
ei
ei
ulkoistettu
liittymismaksu 6,74 €
vesimaksu 30 €/osuus/vuosi

LIITE2/6
Leuvan vesiosuuskunta
Toiminta-alue
Liittymät
Verkosto

Veden hankinta
Myyty vesimäärä
Vuotovedet
Organisaatio ja toiminnan
järjestely
Päivystysjärjestelmä
Hälytysjärjestelmä
Huoltotoimet
Taksat

on
42 kpl
rakennettu 1970
materiaali muovi
runkojohdon pituus noin 17,5 km
ei varmistavia verkostoyhteyksiä
1 vedenottamo Konttikankaalla
laatuongelmia, vuonna 2013 E-coli bakteeria vedessä
noin 9 500 m³/vuosi
ongelmia vuotojen kanssa
määrä ei tiedossa
hallitus: pj, 4 jäsentä ja 5 varajäsentä
isännöinti ulkoistettu
on
ei
isännöitsijä ja hallituksen pj. hoitavat
liittymismaksu 1000 €
vesimaksu 0,80 €/m³

LIITE2/7
Somerovaaran vesiosuuskunta
Toiminta-alue
Liittymät
Verkosto

Veden hankinta
Myyty vesimäärä
Vuotovedet
Organisaatio ja toiminnan
järjestely
Päivystysjärjestelmä
Hälytysjärjestelmä
Huoltotoimet
Taksat

ei
22 kpl
rakennettu 1975
materiaali muovi
runkojohdon pituus noin 10 km
ei varmistavia verkostoyhteyksiä
vedenottamo Nauruan alueella
veden käsittely: alkalointi (matala pH)
desinfiointi- ja varavoimavalmius puuttuu
noin 1 800 m³/vuosi
1,3 m³/km vuonna 2013
hallitus: pj ja 5 jäsentä
vedenottamon hoitaja
ei
on
hallituksen puheenjohtaja suorittaa
liittymismaksu 757 €
vesimaksu 1,0 €/m³ + perusmaksu 80 €/vuosi

LIITE2/8
Juopulin viemäriosuuskunta
Toiminta-alue
Liittymät
Verkosto

Vastaan otettu vesimäärä
Vuotovedet
Organisaatio ja toiminnan
järjestely
Päivystysjärjestelmä
Hälytysjärjestelmä
Huoltotoimet
Taksat

on
59 kpl
rakennettu 2008–2009
materiaali muovi
runkojohdon pituus 16 km
linjapumppaamoita 4 kpl, kiinteistöpumppaamoita 34 kpl
jätevedet johdetaan Oulun Veden verkostoon
ei tietoa
vuotovesiä ei pääse verkostoon
hallitus: pj ja 6 jäsentä
hallituksen puheenjohtaja hoitaa asiat pääosin yksin
on
ei
talkoilla, puheenjohtaja tekee suurimman osan töistä
pumppaamoiden pesu ja tarkastus säännöllisesti
liittymismaksu 10 490 €
jätevesimaksu Oulun Veden taksa

Vepsän viemäriosuuskunta
Toiminta-alue
Liittymät
Verkosto

Vastaan otettu vesimäärä
Vuotovedet
Organisaatio ja toiminnan
järjestely
Päivystysjärjestelmä
Hälytysjärjestelmä
Huoltotoimet
Taksat

ei
17 kpl
rakennettu 2014
materiaali muovi
runkojohdon pituus 16 km
kiinteistöpumppaamoita 17 kpl
jätevedet johdetaan Oulun Veden verkostoon
ei tietoa
vuotovesiä ei pääse verkostoon
hallitus: pj, 4 jäsentä ja 3 varajäsentä
toiminnasta ei vielä vakiintunutta käytäntöä
ei
ei
järjestelyt rakenteilla
liittymismaksu 10 000 €
osuusmaksu 200 €
jätevesimaksu Oulun Veden taksa

LIITE 3
Vireillä olevat asemakaavat Oulun alueella on esitetty kartalla
punaisella.
Verkostojen rakentamisen kannalta merkittävimpiä kohteita
joissa on nykyistä asutusta kiinteistökohtaisen
jätevesienkäsittelyn varassa, ovat:
■
■
■
■
■

Onganranta, Haukipudas
Madekoski 1, kanta-Oulu
Saarelan itäosa, kanta-Oulu
Vesalanmäki, kanta-Oulu
Varjakka, Oulunsalo

Verkostojen rakentamisen kannalta merkittävimpiä
uudiskohteita ovat:
■
■

Niittyholma, Haukipudas
Hiukkavaaran keskus, kanta-Oulu

