Sata vuotta
luotettavaa
vesihuoltoa

Vesihuollon
palvelut
kajaanilaisille
Kajaanin Vesi on Kajaanin kaupungin omistama
kunnallinen vesihuoltolaitos, joka on perustettu
vuonna 1921. Tarjoamme vesihuollon
palvelut noin 35 000 asukkaalle, yrityksille ja
julkisille kiinteistöille pääasiassa Kajaanin
asemakaava-alueella. Parhaillaan vaihdamme
kiinteistöihin etäluettavia vesimittareita, jotka
helpottavat paitsi meidän myös
asiakkaidemme arkea.

Laadukasta
talousvettä
Tuotamme talousvettä lähialueen harjuilta saatavasta,
erittäin hyvälaatuisesta pohjavedestä. Meillä on eri puolilla
kaupunkia yhdeksän vedenottamoa, jotka on yhdistetty
toisiinsa. Näin voimme siirtää vettä tarvittaessa vedenjakelualueelta toiselle, mikä takaa mahdollisimman
häiriöttömän vedenjakelun. UV-käsittelyllä ja desinfiointivalmiudella varmistamme veden laadun kaikissa olosuhteissa.

Tehokkaasti
puhdistettua jätevettä
Puhdistamme jätevedet Peuraniemen jätevedenpuhdistamolla, joka täyttää kaikki ympäristölupavaatimukset.
Seuraamme jätevesien määrää ja laatua jatkuvasti.
Huolehdimme myös puhdistamon ja jätevesiverkoston
kunnossapidosta sekä kehitämme puhdistusprosesseja
vaatimusten mukaan.

POHJOLANKATU 30
87100 KAJAANI

Puh. +358 44 7557 744
www.inststo-savolainen.fi

Vesihuollon vastuunjako
Asemakaava-alueella tonttivesijohdon ja tonttiviemärin
liitoskohta on tontin ja yleisen alueen rajalla. Kaavaalueen ulkopuolella liitoskohta on runkolinjassa. Asemakaava-alueella rakennamme tonttijohdot liitoskohtaan asti.
Muilla alueilla tuomme liittymän runkojohtojen välittömään
läheisyyteen tai annamme luvan liittyä valmiiseen liittymispisteeseen.

Saneeraamme
säännöllisesti

Verkostoon liittyjä rakentaa tonttijohdot liitoskohdasta
rakennukselle omalla kustannuksellaan. Me huolehdimme
tonttijohtojen liittämisestä laitoksen johtoihin. Asennamme
kiinteistöön vesimittarin, jonka kunnossapidosta vastaamme.

Saneeraamme verkostoa ja laitteistoja
vuosittain. Pyrimme ajoittamaan vesihuollon vaatimat kaivutyöt samaan aikaan
katurakennuksen kanssa, jotta työt
aiheuttavat asukkaille ja yrityksille
mahdollisimman vähän haittaa.

Tonttijohtojen liitoskohta on myös kunnossapidon raja.
Kiinteistönomistaja vastaa liitoskohdasta rakennukselle
kulkevan osuuden kunnossapidosta. Meille kuuluu yleisen
alueen tonttijohtojen kunnossapito.
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Kun rakennat omakotitaloa, voit hakea vesi- ja jätevesiverkostoon
liittämistä heti rakennusluvan saatuasi. Liittymishakemuksen voit
tehdä helposti nettisivuillamme.

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä

Viestitie 2, 87700 Kajaani
08 636 611 •

Uudessa onlinepalvelussa voi:
- tarkastella vesilaskuja
- päivittää omia tietoja
- katsoa ja ilmoittaa mittarilukemia
- ottaa yhteyttä asiakaspalveluun

Digitalisaatio vesihuollossa
Otamme käyttöön uuden inWorks-asiakastietojärjestelmän
vuoden 2021 alussa. Muutoksen myötä avaamme
asiakkaillemme uuden online-palvelun, jossa pääsee
tarkastelemaan vedenkäyttöään aiempaa sujuvammin.
Myös isännöitsijät voivat seurata isännöimiensä taloyhtiöiden kulutustietoja.

Tulevaisuudessa digitaalisten ratkaisujen merkitys
lisääntyy entisestään. Tavoitteemme on kerätä digitaalisesti tietoa ympäristöstä, prosesseista ja verkostosta,
jota prosessoimme ja jonka perusteella pystymme
ohjaamaan vesihuollon toimintoja.

TULEVAISUUDEN TEKNIIKKAA

Älyä vesihuoltoon IOT:n avulla
– vesimittarin lukema laskuksi
Digitan LoRaWAN-teknologiaan perus-

Älyä
VESIHUOLTOON
IOT:N AVULLA

tuva IoT-verkko mahdollistaa kustannustehokkaasti ja helposti tiedon keräämisen
maantieteellisesti laajalle alueelle hajautuneesta vesi-infrasta. IoT-teknologioiden
avulla voidaan jo tänä päivänä tehdä veden
etäluentaa sekä mitata hulevesikaivojen
pinnankorkeutta, pohjavesien hydrostaattista painetta ja pinnankorkeutta. Lisäksi
onnistuvat myös vesiverkoston paine- ja
virtausmittaukset.

Vesimittareiden etäluenta on jo täyt-

OTA YHTEYTTÄ
Mona Miettinen
Myyntipäällikkö, IoT-palvelut
p. 0400 721 700
mona.miettinen@digita.fi

tä totta myös Kajaanissa. Kajaanin Vesi lähti
ensimmäisten joukossa pilotoimaan vedenkulutustietojen automatisoitua keräämistä
LoRaWAN-verkon yhteyksillä varustetuilla
mittareilla. ”On ollut ilo seurata Kajaanin
Veden asiakaslähtöistä toimintaa ja halua
lähteä tekemään yhteistyötä palveluiden
digitalisoimiseksi”, sanoo Digitan IoT-palveluiden myyntipäällikkö Mona Miettinen.

Digita on rakentanut viime vuosien aikana
koko maanlaajuisen LoRaWAN -verkon
Suomeen. Digita on ollut mukana kymmenien vesiyhtiöiden pilottihankkeissa, jotka
ovat päätyneet monivuotisiin sopimuksiin.
Tämä tiedonsiirtoverkko välittää vesimittarilukemia sähköisiin laskutusjärjestelmiin.
Etäluettavan mittarin vesilukema saadaan
laskulle ja asiakasportaaliin hyödyntäen
kehittyneitä rajapintoja, joita palvelukehittäjät tuottavat. Taloyhtiöille avautuu yhtä
lailla tilaisuus laskuttaa asukkaita kulutusperusteisesti, sillä asuntokohtaiset älymittarit tekevät nekin tuloaan.
Veden etäluennan digitalisointi mahdollistaa kulutusdatan seurannan ja reaaliaikaisen laskutuksen, mikä näkyy myös loppukäyttäjälle parempana asiakaspalveluna.
”Meille on tärkeää, että palvelumme tuoma
hyöty näkyy myös loppuasiakkaille”, kertoo
Miettinen.
Teknologia voidaan myöhemmin hyödyntää myös muihin käyttötarkoituksiin: vedenpinnan korkeus, paine, ilmanpuhtaus, lämpötila, kosteus ja muut olosuhdemittaukset
onnistuvat samalla tekniikalla erilaisten
LoRaWAN-päätelaitteiden avulla.

Mitä
etäluenta
muuttaa?
Etäluettavat
vesimittarit
Vaihdamme mekaaniset vesimittarit etäluettaviin kaikissa asiakaskiinteistöissämme. Asennus etenee alueittain ja jatkuu näillä
näkymin vuoteen 2025 saakka. Tiedotamme asiakkaille työn
ajankohdasta hyvissä ajoin etukäteen. Asiakkaille ei vaihdosta
tule kustannuksia, sillä mittarit kuuluvat meidän vastuullemme.

Asiakkaan ei tarvitse enää
ilmoittaa lukematietoja, vaan ne
siirtyvät automaattisesti uuteen
asiakastietojärjestelmäämme.
Laskutus perustuu todelliseen
vedenkulutukseen, joten arvioja tasauslaskut jäävät historiaan.

www.effectio.fi

0400 760 116

Axioman vesimittarit ja energiamittarit ovat erittäin tarkkoja
ultraäänimittareita, jotka sisältävät monipuoliset ja kehittyneet
automaattiset hälytystoiminnot sekä etäluennan vakiona.

Uuden elektroniikan ansiosta mittarit kuluttavat erittäin vähän energiaa ja

mittarin 2 akkua takaavat normaalikäytössä pitkän jopa 16 vuoden toiminta-ajan.

Putkikoot DN15 -DN100, suojausluokka IP65 ja IP68,

kierre- tai laippakiinnitys, komposiitti- tai messinkirunko.

Kajaanin Vesi -liikelaitos
Onnelantie 10, 87100 Kajaani
puh. 08 6155 2949
kajaaninvesi@kajaani.fi
www.kajaaninvesi.fi

www

Häiriötiedotteet
Tiedotamme vedenjakelun keskeytyksistä, veden laatuhäiriöistä
ja muista yllättävistä tilanteista automaattisesti henkilöille, jotka
asuvat häiriön vaikutusalueella. Matkapuhelimiin lähetämme
tekstiviestin ja lankapuhelimiin soittaa robotti, joka lukee
viestin ääneen. Puhelinnumerot saamme suoraan operaattorilta,
jos ne eivät ole salaisia.

Tilaa työpaikan tai
omaisen osoitetta koskevat
häiriöviestit maksutta:
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www.kajaaninvesi.fi

• www.jssuomi.fi

Vikailmoitukset 24/7
044 710 0100

