
Viemärien vuotokohdat ja niiden
.... ....

merkitys vuodon maataan

1$

yhdyskuntien vesi- ja ympäristöprojekti





TUTKIMUS 31

Vaemarien vuotokohdat ja niiden
merkitys vuodon maaraan

VESHALUTUKSEN PROJEKT N:O 7522

VAL11ON TEKMLUNEN TUTKMUSLAOS
GEOTEKNIIKAN LABORATORO

KARII HUTTUNEN

yhdyskuntien vesi ja ymparistoprojekti
HELSNK 1977



SBN 951-9250-82-4
SSN 0355-1997

KYRIIRI OY
Luotskatu 4, 00160 H:Kfl 16
PAINO: 90-630 230
MYYNT: 90-440 211/KRJAKAUPPA

RUNEBERGINK. 14—16
(H:GN KAUPPAKORKEAKOULU)
00100 H&sink 10



ES IPUHE

YVY-projektin esitutkimuksessa E—6 “Viemärien vuotovedet”, joka

valmistui toukokuussa 1974 ehdotettiin kolmen jatkotutkimuksen

käynnistämistä. Tutkittavaksi ehdotettiin vuotojen syitä ja

suuruutta, vuotovesien aiheuttamia kustannuksia ja viemäreiden

tiivistämismenetelmiä, YVY—projekti piti tärkeimpänä ja kiireel

lisimpänä toimena selvittää vuotokohtia ja niiden merkitystä

vuodon määrään. Aihetta käsittelevä tutkimus suunniteltiin tal

vella 1975 VTT:n geotekniikan laboratoriossa, joka sittemmin

toteutti myös varsinaisen tutkimuksen.

Tutkimus aloitettiin 1.4.1975 ja saatiin valmiiksi 31.1,1977.

Tutkimuksen, samoin kuin sitä edeltäneen suunnittelutyön rahoit

ti vesihallitus YVY-määrärahasta. Espoon kaupunki, jonka vie

märiverkko oli tutkimustyön pääkohteena, osallistui mittausväli

neiden hankintaan ja asennukseen, Tutkijana toimi dipl.ins.

Kari huttunen geotekniikan laboratoriosta. Tutkimuksen vas—

tuullisena johtajana toimi laboratorionjohtaja Markku Tammi—

rinne.

Tutkimusta ohjasi seuraava valvontaryhmä:

pj, dipl.ins. Mikko Yrjänä, vesihallitus

dipl.ins. Antti Jokela, vesihallitus

tekn,lis, Pentti Lehtomäki, Espoon kaupunki

dipl.ins. Antti Soikkeli, Suomen Kaupunkiliitto

tekn.lis, Markku Tammirinne, VTT/geotekniikan laboratorio

dipl. ins, Veli-Matti Tiainen, SITRA/YVY-projekti

kunnanins. Arvo Toivanen, Nurmijärven kunta

dipl.ins. Juha Valtakari, Espoon kaupunki

Tutkimus saavutti hyvin sille asetetut tavoitteet ts, vuotojen

suuruuden ja syiden sekä vuotokohtien paikantamismenetelmien

selvittämisen, Tutkimuksessa käsiteltiin lyhyesti myös putkis—

tojen korjausmenetelmiä ja vuotovesistä aiheutuvia kustannuksia.
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Tutkimuksen tulokset ovat hyvin käytännönläheisiä ja niitä on

alettu hyödyntää mm. tutkimusten kohteena olleissa Espoon kaupungis

sa ja Nurmijärven kunnassa.

Yhdyskuntien vesi- ja ympäristöprojekti
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TI IVISTELMÄ

Tutkimuksen päätarkoituksena oli selvittää viemärien vuotovesi

määriä ja niiden vaihteluita, vuotokohtien vaikutusta kokonais

vuotovesimäärään sekä vuotokohtien paikal listamismenetelmien

käyttökelpoisuutta käytännössä

Tutkimusalueiksi valittiin kymmenen suhteellisen pientä verkosto

kohdetta, jotka edustavat erilaisia maankäyttötapoja ja putkima

teriaaleja. Näiden alueiden viemärivesimääriä mitattiin vuoden

1975 heinäkuusta vuoden 1976 toukokuun loppupuolelle saakka,

Tutkimusalueiden vuotovesimäärät olivat verraten pieniä tutkimus-

jakson alusta aina marras—joulukuun vaihteeseen saakka. Marras—

joulukuun vaihteen sateet lisäsivät paikoin selvästi vuotovesi

määriä, jotka taas pienenivät pakkaskauden myötä. Suurimmat vuo

tovesimäärät mitattiin kaikilla alueilla keväällä lumen sulaessa,

Viemäriverkostoltaan vanhimmalla alueella maksimivuotovesimääräk

si mitattiin 9,4 l/s’km (= 23 x vedenkulutus) pahimpana kevättul

vavuorokautena. Muilla alueilla maksimivuotovesimäärät (vuorokau

dessa) olivat 0,5 - 4,5 1/s’km, Vuorokauden sisäisen vaihtelun

vuoksi hetkelliset arvot ovat jonkin verran suurempia. Lumen su

lamisen jälkeen huhtikuun loppupuolella ja toukokuun alussa vuo

tovesimäärät olivat kahta aluetta lukuun ottamatta alle 1,0 lis’

km ja viidellä alueella alle 0,2 l/s’km. Likimain sama tilanne

oli marras-joulukuun vaihteen sateiden jälkeen.

Lumen sulamisen aikaisten suurten vuotovesimäärien merkittävimpä—

nä oli syynä pintavesien pääsy viallisista saumoista tarkastus

kaivoihin sekä yhdessä tapauksessa viemärin ylivuotoputkeen. Kol

mella alueella todettiin myös tahallisesti johdetut tonttien kui

vatusvedet huomattavaksi vuotovesilähteeksi,

Putkiosuuksilta tulevat vuodot olivat suurimpia vanhiinmalla alueel

la, jossa osa verkostoa todettiin erittäin heikkokontoiseksi, Ku
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mitiivisteisistä betoniputkilinjoista tulevat vuotovedet olivat

suurimpia alueilla, joissa ei ole tehty rakentamisaikana tiiviys-

kokeita, Uusimpien betoniputkilinjojen ja muoviputkilinjojen vuo-

tovesimäärät olivat joko pieniä tai niitä ei pystytty mittauksil

la erottamaan,

Vuotokohtien paikallistamiseen käytettiin silmävaraisia havainto

ja, savukokeita, merkkiainemittauksia ja tv-kuvausta. Tarkastus

kaivoissa olevien vuotokohtien ja tontille johdettavien kuivatus

vesien paikallistaminen käy parhaiten tulva-aikaisilla silmävarai

silla havainnoilla ja tallentamalla vuotokohdat valokuvaamalla.

Putkiosuuksilla olevien vuotokohtien ja viemärilinjan yleisen

kunnon toteaminen tapahtuu parhaiten tv—kuvauksella.

Tutkimuksessa on myös käsitelty vuotovesien vähentämisen kannat

tavuuden arviointia, vuotokohtien korjausmenetelmiä sekä vuotove

sien huomioon ottamista mitoitusvirtaamassa.

Vuotovesien aiheuttamien suoranaisten taloudellisten haittojen

arvioiminen on vaikeaa. Vielä vaikeampaa on usein edeltäkäsin ar

vioida vuotokohtien korjauskustannuksia, koska Suomessa ei ole

käytössä varsinaisia korjausmenetelmiä ns. sujutusta lukuun otta

matta, Yleisohjeena voitaneen pitää sitä, että ennen kuin puutu

taan putkiosuuksiin, kannattaa aina selvittää pintavesivuotojen

ja tahallisesti viemäriin johdettun vuotovesien osuus esiintyvis

sä vuodoissa,

Putkiosuuksilla olevien vuotojen korjaaminen rajoittunee käytän

nössä vanhojen, saneerauksen tarpeessa olevien linjojen korjaami

seen. Päähuomio vuotovesien ehkäisyssä on kiinnitettävä uuden

verkoston entistä huolellisempaan rakentamiseen.

Verkoston ja puhdistamon mitoituksessa lähtötilanteen vuotovesi

määrä olisi aina selvitettävä mittauksin, Vuotovesimäärän kehi

tystä arvioitaessa olisi otettava huomioon maankäytön muutokset.

Kun pintavesien pääsy viemäriin ehkäistään eikä tahallista yli-
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määräisen veden johtamista viemäriin sallita, voidaan nykyisillä

putkimateriaaleilla ja saumaustavoilla päästä verrattain tiivii

sun verkostoihin,
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ENGLISH SUMMARY

The principal aim of the study was to examine the amounts and

fluctuations of storm and other leakage waters that get into

sewers, the influens of leakage spots on the total amount of such

leakage waters, and the applicability in practical conditons of

the different methods used for the location of leakage spots,

Ten relatively small sewer networks, representing idfferent forms

of land use and different pipe materiais, were selected as objects

of the study. The amounts of sewage were measured in these areas

from July 1975 untii the second half of May 1976.

The amounts of leakage waters were relatively small in the exam—

ined areas from the beginning of the study period until the turn

of November and December, The rains which occured at this time

clearly increased in some areas the amounts of leakage waters,

which again decreased during the following frosty period. In ali

areas, the greatest amounts of ieakage waters were observed during

the melting of snow in spring.

In the area with the oldest sewerage, the measured maximum daily

amount of leakage waters was 9,4 1/skm (egual to 23 times the

daily consumption of water), observed on the day of the heaviest

spring flood. In other areas, the maximum daily discharqes of

leakage amounted to 0,5 to 4,5 i/skm. Due to fiuctuation within

a day, somehow greater mornentary peak values were registered,

After the melting of snow, the amounts of leakage waters were

during the second haif of Äpril and in the beginning of May in

ali areas but two smailer than 1,0 l/sekm, and in five smalier

than 0,2 i/skm. The situation was almost identical after the

rains of the turn of November and December.

The principal cause of the great amounts of ieakage waters was

the passage of surface storm waters through defective joints into

manhoies and, in one case, into the overflow pipe of a sewer. In
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three areas, drainage water intentionally led into sewers from

adjacent grounds was found to be an importand source of leakage

waters

Leakages from within pipe sections were greatest in the oldest

area (with the oldest sewerage), where part of the network was

found to be in a very poor condition. Leakages from within pipe

sections of concrete with rubber sealings were greatest in areas

where no tightness control by tests had been carried out during

construction0 Within the newest pipe sections made of concrete

and plastic pipes, the amounts of leakage waters were either

small or could not at ali be distingsuished by measurements,

The different methods used for the location of leakage spots were

visual observations, smoke tests, measurements by means of tracing

agnets, and inspecting by TV cameras. Visual observation during

flood periods and the registering of defects by photographing are

the best methods for finding out leakage spots in manholes, and

the leading of drainage waters from grounds into sewers. Leakage

spots within pipe sections and the general condition of a sewer

line are best determined with the heip of TV cameras.

The estimation of the profitableness of reducing leakage waters,

the methods used for the reparation of leakage spots, and the

feasibility of taking leakage waters into consideration when de

termining the dimensioning discharge of sewers are also discussed

in the study.

The assessment of the direct economic nuisances caused by leakage
waters is difficult. Often it is still more difficult to estimate

in advance the costs of the reparation of leakage spots, since no

actual reparation methods, except the so-called sliding method,

or pushing of new plastic pipes into aged pipes, are used in

Finland. Äs a general rule, it always pays to first find out what

part of the extra discharges is caused by storm water leakages,

and by the storm water floods that are intentionally led into the
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sewerage, and only after this, if necessary, pipe sections should

be inspected and possibly treated by suitable means

The reparation of leakage spots within pipe sections will most

likely in practice be limited to the reparation of old sections

being in need of renovation, The greatest attention in the pre

vention of storm and other potential leakage waters from getting

into sewers is to be paid to the even more careful construction

of new networks,

For the dimensioning of sewerages and treatment plants, the anounts

of potential leakage waters in the initial situation should always

be determined by measurements, When estimating the development of

the amount of leakage waters, changes in land use should ba taken

into consideration, When surface waters are prevented from passing

into sewers and when the intentional leading of extra water into

sewers is not allowed, relatively tight sewer networks are feasible

by the present pipe materiais and sealing techniques.
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1. JOHDÄNTO

Aikaisemmin viemäriverkostot rakennettiin usein sekaviemäreinä,

joihin johdettiin sekä vedenkulutuksesta tulevat jätevedet, ra

kennusten perustusten kuivatusvedet että kaduilta ja pihoilta

tulevat sadevedet. Tiukentuneet ympäristönsuojeluvaatimukset

edellyttävät korkeatehoisia puhdistamoita. Tämä on usein johta

nut keskitettyihin puhdistamoihin ja suuriin kokoojaviemäreihin.

Koska viemäriveden määrä ja sen vaihtelu vaikuttavat suoranai

sesti puhdistamoiden investointi- ja puhdistuskustannuksiin se

kä puhdistustulokseen, on viemäröitävien vesimäärien vähentämi

nen nähty taloudellisesti kannattavaksi.

Uudet viemäriverkostot on rakennettu erillisjärjestelminä, jois

sa vedenkulutuksesta johtuva jätevesi johdetaan omassa putkis

tossa puhdistamoon ja sade- ja kuivatusvedet joko omassa putkis

tossa tai avo-ojissa suoraan vesistöön. Myös erillisviemäröinnin

jätevesiputkistoon pääsee ylimääräisiä vesiä, ns. vuotovesiä,

joita voi ajoittain olla enemmän kuin varsinaisia jätevesiä.

Vuotovedet pääsevät verkostoon ympäröivästä maaperästä tai maan

pinnalta viallisten putkisto- ja tarkastuskaivorakenteiden kaut

ta. Myös tahallisesti johdetut kuivatusvedet kuuluvat vuotove

sun.

Suomessa on vuotovesiä tutkittu varsin vähän, Tämän tutkimuksen

tarkoituksena on lisätä tietoutta vuotovesien määrästä ja sen

vaihteluista, vuotokohtien vaikutuksesta kokonaisvuotovesimää—

rään sekä vuotokohtien paikallistamisesta ja korjaamisesta.
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2. TUTKIMUSMENETELMÄ JA TUTKIMUSÄLUEET

2 1 Tutkimusmenetelmä

Tutkimuksen kohteeksi valituissa verkostoissa pyrittiin selvit

tämään mahdollisiin vuotoihin vaikuttavat seikat. Tutkimuksessa

suoritettiin kussakin kohteessa seuraavat toimet:

1, Kunkin alueen kokonaisvuotovesimäärän ja sen ajallisen

vaihtelun selvittäminen mittaamalla viemärivesimäärä

alueen kokoojaviemäristä ja selvittämällä alueen veden-

kulutus.

2. Aluetta ja sääoloja kuvaavien tietojen kokoaminen: pin

tavesien kuivatusjärjestelmät, alueen ympäristötiedot,

maaperätiedot, vastaanottotarkastusten tiedot, säähavain

not, pohjaveden pinnan korkeuden tarkkailu.

3. Vuotokohtien paikallistaminen, vuodon syiden selvittämi

nen sekä kokonaisvuotovesimäärän jakaminen eri tekijöi

den osalle käyttäen hyväksi pääasiassa silmämääräisiä ha

vaintoja, tv-kuvausta, merkkiainemittausta ja savukoetta.

Kohdan 1. tavoitteena oli saada yleiskuva vuotovesimäärien suu

ruudesta ja vaihtelusta kullakin alueella, Vertailemalla eri

alueita (kohta 2,) voitiin tehdä johtopäätöksiä mm, putkiston

iän ja putkimateriaalin vaikutuksesta vuotovesimäärään, Jos vuo—

tovesiä esiintyy, niin sademäärät ja pohjaveden pinnan korkeus

kuvastavat jo jossain määrin sitä, aiheutuuko virtaaman lisäys

varsinaisista vuotovesistä vai pintavesien pääsystä viemäriin.

Kohdan 3. tavoitteena oli selvittää tarkemmin vuotopaikat ja vuo

tojen syyt sekä selvittää, mikä osuus eri tekijöillä oli mitat

tuun vuotovesimäärään, Lisäksi selvitettiin vuotokohtien paikal

listamismenetelmien käyttökelpoisuutta käytännössä.
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2.2 Tutkimusalueet

2.21 Tutkimusalueiden valinta

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli selvittää mitattujen vuotove

simäärien perusteella, miten tiiviisiin viemäreihin nykyisin käy-

tässä olevalla asianmukaisella rakennustekniikalla on päästy sekä

mihin pääpaino alan tuotekehittelyssä ja yleensä viemäriverkoston

tiivistämisessä olisi suunnattava. Tästä syystä valitut verkostot

ovat melko uusia yhtä poikkeusta lukuun ottamatta.

Tutkittaviksi verkostoiksi valittiin pieniä kokonaisuuksia, jotka

edustavat erilaisia maankäyttötapoja. Putkimateriaalina on sekä

betonia että muovia, Alueet on valittu siten, että kukin niistä

on ominaisuuksiltaan mahdollisimman yhtenäinen. Näin alueet ovat

helpommin hallittavissa tehtäessä johtopäätöksiä eri tekijöiden

vaikutuksesta vuotovesimäärään,

Tutkittaviksi valittiin yhdeksän kohdetta Espoon kaupungin viemä

riverkostosta sekä lähinnä vertailun vuoksi yksi kohde Nurmijär

ven kunnan viemäriverkostosta, Espoon viemäriverkosto edustanee

varsinkin rakennusvalvonnan kannalta hyvää rakennustekniikkaa

Suomessa (mm. omat työselitykset). Uusimäen kohde on tyypillistä

1950-luvulla rakennettua betoniputkiviemäriä. Tällöin ei raken

nustekniikka eivätkä materiaalit olleet vielä kehittyneet nykyi

selle tasolle, Putkistojen hyvästä rakentamisesta huolimatta

yleensa Espoossa Suomenojan puhdistamossa mitatut vuotovesimaarat

ovat ajoittain olleet suuria, Toisaalta kuivina aikoina on kui

tenkin mibattu vedenkulutusta pienempiä viemärivesimääriä, joten

vuosikeskiarvot ovat olleet kohtuulliset.

Nurmijärven Röykässä verkosto on rakennettu osittain kunnan ja

osittain paikallisten vesihuoltoyhtiöiden toimesta, Juuri vesi

huoltoyhtiön rakentamat viemärilinjat eivät vastanne mm, raken

nusvalvonnan vähäisyyden vuoksi niitä vaatimuksia, joita esimer

kiksi Espoossa on verkostoille asetettu.
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Varsinaisten tutkimusalueiden ohella suoritettiin merkkiainemit

tauksia Kirkkonummella, Kangasalla ja Mikkelissä, Näissä kohteis

sa viemärit olivat muoviputkia.

2.22 Tutkimus alueiden ominaisuudet

2.221 Maankäyttö ja viemäriverkosto

Tutkimusalueiden maankäyttöön ja viemäröintiin liittyviä seikkoja

on esitetty taulukoissa 1 ja 2. Taulukoiden yhdeksän ensimmäistä

kohdetta sijaitsevat Espoossa ja kymmenes Nurmijärvellä. Alueiden

kartat on esitetty liitteissä 1 - 10.

Taulukko 1. Tutkimusalueiden maankäyttö, katujen päällysteet ja
pintavesien johtaminen.

Alue Maankäyttöirnxto, Katujen Pintavesien
rakennustapa päällysteet johtaminen

Uusimäki pientalo sora avo-oj issa

Juhanila — — —“— — —

Lansa - II - 11 - 1? -

Tillinmäki — — —“— — —

llstenin
ranta rivi- ja kerrostalo asfaltti putkissa

Karakallio kerrostalo -“- - -

Suvela — — —“— — —

Juvan teol- pääosiltaan
lisuusalue teollisuus —“— avo—ojissa

Juvan pää
viexnäri peltoalue - -

Pöy]dcä pientalo sora avo-ojissa
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Taulukko 2, Tutkimusalueiden viemäriverkosto,

Alue Viemripituus (km) Putkiinateriaali Rakennusvsi

Uusimäki 1,4 betoni 1957

Juhanila 2,0 —“— 1) 1968-70

Lansa 1,0 rm.iovi 1974

Tillinrnäki 1,9 —‘— 1974

1lstenin
ranta 2,7 betoni 1964

Karakallio 2,2 —“— 1967—69

Suvela 1,9 betoni ja
niuovi2) 1971—74

Juvan teol
lisuusalue 2,1 betoni 1967—69

Juvan pää
vieirri 4,5 —“— 1973—74

Roykka 4,0 betoni 1964

1) noin 10 % linjoista rr&ioviputkia

2) noin 50 % linjoista rmDviputkia

2,222 Maaperä ja putkistojen perustaminen

Kohteiden maaperä ja putkistojen perustaminen on esitetty taulu

kossa 3. Karakalliossa, Lansassa ja Melistenin rannan alueella

viemärilinjat on rakennettu pääosin kalliokaivantoon. Vaikeimmat

perustamisolot ovat olleet Juvan pääviemärillä, jonka pohjavah

vistuksena on jouduttu käyttämään hirsiarinaa ja paalutusta.

Muissa kohteissa korkeusasemaltaan alavimmat kohdat ovat savi

ja silttialueita, jolloin putkisto on perustettu lankku- tai

hirsiarinalle, Korkeimmilla kohdilla on karkeampia maita, joilla

perustaminen on yleensä tehty sora—arinalle, Alueiden geotekni

set ja hydrologiset olosuhteet kayvat tarkemmin ilmi taulukosta 3
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Taulukko 3, Tutkimusalueiden pintamaan laatu, kaivantotyyppi
ja pohjavesisuhteet.

Alue Pintairaa Pääasiallinen Maasto- ja pohjavesi1)
kaivantotyyppi

Uusiiiki siltti maakaivanto tasainen maasto, pohjavesi
lähellä maanpintaa

Juhanila siltti, savi, maa— ja kallio- vaihteleva maasto, alavalla
rroreeni kaivanto siltti- ja savialueella

pohjavesi lähellä maanpin
taa

Lansa iroreeni, pääosin kallio- viettävä maasto, pohjavesi
siltti kaivanto suhteellisen syvällä

Tillinrnäki siltti, savi, pääosin maakai- vaihteleva maasto alavalla
noreeni vanto savikko alueella pohjavesi

lähellä maanpintaa

Mellsten iroreeni, pääosin kallio- rrrenranta-alue, suuret
paljas kallio, kaivanto korkeuserot, pohjavesi lä
siltti, savi hellä maanpintaa alueen

reunaosissa

Karakallio noreeni, pal- pääosin kallio- suuret korkeuserot, pohja
jas kallio, kaivanto vesi lähellä maanpintaa
siltti vain pienellä alueella

Suvela noreeni, kallio- ja maa- vaihteleva maasto, alavalla
siltti, savi kaivanto savikkoalueella pohjavesi

lähellä maanpintaa

Juvan siltti, noree- pääosin maakai- verraten tasainen maasto
tll,alue ni, savi vanto pohjavesi lähellä maanpin

taa

Juvan savi, siltti maakaivanto alava, verraten tasainen
pääviemäri maasto, pohjavesi lähellä

maanpintaa

Pöykkä siltti, hiek- pääosin maakai- vaihteleva maasto, osassa
ka, rahkatur- vanto verkostoa (salue) pohja

vesi erittäin lähellä maan-
pintaa

Pohjavesi lähellä maanpintaa tarkoittaa tässä 2,5 m.
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2.223 Putkistojen tiiviyskokeet

Espoon verkostojen viemäreiden tiiviyskokeet on tehty ilmanpaine

kokeena. Haitallisesti vuotavat kaivovälit on korjattu rakennus—

vaiheen aikana. Kaikilla alueilla ei tiiviyskokeita ole kuiten

kaan suoritettu (taulukko 4),

Taulukko 4. Tutkimusalueiden viemärilinjoilla suoritetut
tiiviyskokeet.

Alue Tiiviyskoe

Uusimäki ei suoritettu

Juhanila kaikki linjat testattu ilmanpaineella

Lansa kaikki linjat testattu ilmanpaineella

Tillinmäki kaikki linjat testattu ilmanpaineella

Mellstenin ranta ei suoritettu

Karakallio kaikki linjat testattu ilmanpaineella

Suvela kaikki linjat testattu ilmanpaineella

Juvan teollisuusalue ei suoritettu

Juvan pääviemäri koko linja testattu ilmanpaineella

Roykka ei suoritettu

pieni osa linjapituudesta, joka on rakennettu pääasiallisen
rakentamisvuoden jälkeen, on testattu ilmanpaineella
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3. VIEMÄRIVESIMÄRN MITTÄUS

3 1 Viemärivesivirtaaman mittaustavat

Viemäriverkoston vesimäärien arviointi ilman lisämittareiden asen

tamista on yleensä mahdollista vain puhdistamoiden virtaamamitta

reiden ja pumppaamojen käyntituntimittareiden avulla, Pumppaamon

avulla tehtävästä mittauksesta voidaan todeta, että pumppaamon

tuotto on pyrittävä mittaamaan normaaleissa käyttöoloissa. Mikäli

pumpuilla on yhteinen painejohto ja pumput toimivat osan vuoro

kaudesta yhtä aikaa, on virtaaman määrittäminen hankalaa0 Pumppu

jen käydessä yhtä aikaa pumppaamon tuotto ei ole suoraan pumppu

jen tuoton summa0 Toisaalta tavalliset käyntituntimittarit eivät

osoita, kuinka kauan pumput ovat toimineet yhtä aikaa.

Tämän tutkimuksen tarpeisiin soveltuvalle mittausmenetelmälle

asetettiin seuraavat vaatimukset:

Mittauslaitteiden tuli olla helposti asennettavia jo rakennet

tuun tarkastuskaivoon ja niiden tuli toimia kaivojen hyvin mä

rissä olosuhteissa,

Mittareiden tuli toimia ilman sähköä tai muuta virtalähdettä,

ts, niiden tuli olla mekaanisia.

Näistä syistä esimerkiksi standardoidut venturikanavat ja mag

neettiset vesimäärämittarit eivät tulleet kysymykseen.

Sopivaksi mittausmenetelmäksi havaittiin tarkastuskaivosta lähte

vään putkeen asennettava venturi, menetelmä ei vaadi merkit

täviä muutoksia tarkastuskaivon rakenteeseen. Koska venturi on

tässä selvityksessä osoittautunut käyttökelpoiseksi viemärivesi

määrän mittaukseen, sen käyttöä selostetaan seuraavassa yksityis

kohtaisesti,
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3.2 Tarkastuskaivoon asennettava venturi

3.21 Venturin rakenne

Vesihallituksen toimeksiannosta on Helsingin teknillisen korkea

koulun (HTKK) vesirakennuslaboratoriossa kehitetty viemäriveden

mittaukseen soveltuvia laitteita, Kehitystyössä on päädytty ven

turun, joka työnnetään tarkastuskaivosta lähtevään putkeen.

Tällaisia ventureita on ollut vesipiirien käytössä muutamia kap

paleita Pohjois-Karjalassa ja Tampereella sekä eräillä puhdista

moilla vesimäärien mittauksissa. Tämän tutkimuksen tarpeita var

ten kehitettiin HTKK:n vesirakennuslaboratoriossa nykyinen malli,

Näitä ventureita asennettiin yhteensä kahdeksan sekä betoni- että

muoviputkiin. Putkien koot vaihtelevat 225 mm:stä $00 mm:iin,

Venturin muodostavat haponkestävästä teräksestä rakennetut luis

kat, Luiskat voidaan rakentaa joko alaosastaan yhteen, jolloin ne

muodostavat V—muotoisen aukon, tai alaosaan jatetaan vapaa vali

Vapaan välin kasvaessa vähenee mittaustarkkuus pienillä virtaamil—

la, mutta samalla vahenee myos venturin tukkeutumisalttius Ventu—

riluiskat valmistetaan tarkalleen viemariputkeen sopiviksi Kuvas

sa 1 on esitetty tassa tutkimuksessa kaytettyjenventureiden mitat

Venturin toimintaperiaatteena on se, että uomaa kaventamalla ve

den verkasvirtaus muutetaan kiitovirtaukseksi Kun vedenpinnan

korkeus ennen venturia tunnetaan, voidaan virtaama määrittää,

Venturin virtaamakäyrä on laskettavissa teoreettisesti, Lasken—

tamenetelmä on esitetty lähteessä /14/, Varmempi tapa on kuiten

kin kalibroida venturi laboratoriossa, jolloin mahdolliset mitta—

virheet eliminoituvat Kuva 2 esittaa $ 315 mm n muoviputkeen

asennetun venturin kalibrointikayraa Tutkimuksessa kaytettyjen

ventureiden teoreettisten ja laboratoriossa kalibroimalla saatu—

jen virtaamakayrien yhtapitavyys oli hyva
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Putken putken venturin mitat (nm) Rnax
koko sisähalke (lJJdjn,)

fnm) a b c d e f (1/s)

800 B 800 220 400 500 180 40 668 222
400 B 400 115 315 315 85 40 327 95
315 M 296,6 90 250 250 65 40 245 49
250 M 235,4 75 250 250 55 35 199 18
225 B 225 60 225 225 40 40 172 19

A

bc

Leikkaus A-A

4eL

Kuva 1. Tutkimuksessa kytettyjen ventureiden mitat
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3.22 Venturin asennus

Venturi asennetaan pienikaltevuuksiseen viemäriosaan, jossa tar—

kastuskaivon kohdalla ei ole kynnyksiä eikä merkittäviä kaltevuu

den muutoksia. Pienet kaltevuuden muutokset eivät vaikuta ventu—

rin toimintaan. Mikäli venturi asennetaan jyrkkäkaltevuuksiseen

viemäriosaan, on kalibrointi suoritettava käyttäolosuhteita var

ten erikseen.

Venturin asennuksen ajaksi on yläpuolen viemäri tulpattava, jol

loin nähdään, tyhjeneekö lähtevä putki vedestä, ja samalla voi

daan mitata kaivon vedenpinnan nolla—taso. Venturi työnnetään

lähtevään putkeen noin 10 cm:n etäisyydelle kaivon reunasta. Luis

kat on suositeltavaa varustaa korvakkeilla, jotka kiinnitetään

lähtevään putkeen. Venturia asennettaessa on huolehdittava, että

se on tarkalleen pystysuorassa. Luiskien ja putken yhtymäkohta

tiivistetään, ettei vesi pääse kulkemaan venturin alitse,

Ennen venturin asentamista on tarkastettava, ettei koko putki—

osuus ole pahasti liettynyt. Lietteen poistaminen on tärkeää, jot

ta lähtevä putki ei patoa tarkastuskaivoa. Pienet lietemäärät ven

turin edessä, siis yläjuoksun puolella, eivät vaikuta mittaustu

lokseen,

Itse venturiosa ei ole arka tukkeutumaan siinä syntyvän kiitovir

tauksen takia. Erittäin pieniä viemärivesimääriä mitattaessa vie

märissä kulkevat kiinteät jätteet aiheuttavat väliaikaisia patouk

sia sekä venturissa että muualla viemärissä. Jos pienen virtaaman

lisäksi putken kaltevuus on alle minimin, koko viemäriosa liettyy

eikä mittaus onnistu.

3.23 Vedenpinnan korkeuden mittaus

3.231 Pinnan korkeuden mittausmahdollisuuksista

Vedenpinnan korkeutta voidaan mitata mittaluodilla, jolla voidaan
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määrittää hetkellinen virtaama, Useimmiten on kuitenkin tarpee1

lista saada selville jatkuva virtaamakäyrä.

Yksinkertaisin pinnan korkeuden mittaukseen soveltuva koje on

limnigrafi. Se on mekaaninen mittalaite, joka piirtää pinnan kor

keuskäyrän (vrt. /45/), Näyttölaitteiltaan kehittyneimmät mittaus

järjestelmät paineanturit, akustinen mittausjärjestelmä ja

kupiailuputkisysteemi ovat periaatteessa kaikki sovellettavis

sa tarkastuskaivossa tehtävään mittaukseen, Tässä tutkimuksessa

käytettiin limnigrafeja. Myöhemmissä, suunnitteluasteella olevis

sa toteutuksissa on mittaussysteemien valisessa vertailussa paa—

dytty kuplailuputkisysteemiin. Seuraavana käsitelläänkin tarkem

min näitä kahta mittausmenetelmää,

3,232 Limnigrafi

Limnigrafin etuna on, että se ei tarvitse sähkövirtaa ja että se

on toimintaperiaatteeltaan yksinkertainen ja siksi myös helppo

huoltoinen. Limnigrafin haittana on uimurikammion likaantumisalt

tius, Limnigrafin piirtämästä pinnankorkeuskäyrästä on helposti

luettavissa hetkellinen virtaama, mutta esimerkiksi vuorokausi

virtaaman laskeminen on työläämpää, mikäli virtaama vaihtelee

voimakkaasti,

Limnigrafin ja uimurikammion asennus käy ilmi kuvista 3, 4 ja 5,

Uimurikammion halkaisijan määrää käytettävän uimurin koko, Tässä

tutkimuksessa käytettiin halkaisijaltaan 120 mm olevaa uimuria,

jolloin uimurikammion koko oli 200 mm Uimurikarnmiot valmistet

tiin haponkestavasta teraksesta Kammiossa on 10 mm n levyinen

rako, josta yesi pääsee yhdyskanavaa pitkin kammioon ja takaisin.

Yhdyskanavaa rakennettaessa sen ja kourun yhtymäkohdan särmät on

pyöristettävä, etteivät viemäriveden kiintoaineet pääse tukkimaan

kanavaa,
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L Viemärikaivo j

/
Ventur iii uskat

250M

500

Uimuri l3Omm

Kuva 3. Venturin ja limnigrafin asennuspiirros.



15

Kuva 4. Venturi ja limnigrafi asennettuna 400 min:n kokooja
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Kuva 5. Venturi ja limnigrafi asennettuna 800 min:n pääviemäriin.
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Kaikki tässä tutkimuksessa asennetut limnigrafit sijoitettiin

tarkastuskaivoon. Parempi olisi asentaa limnigrafi kaivon päälle

erilliseen koteloon, Tällöin kaivon kartiorengas (ylin rengas)

jouduttaisiin vaihtamaan normaaliin renkaaseen. Tarkastuskaivoon

sijoitettu limnigrafi on piirturipaperin vaihdon ja muiden huol

totoimien kannalta hankala. Lisäksi laite joutuu kaivossa alt

tiiksi korroosiolle. Kovilla pakkasilla limnigrafin laakereiden

jäätymistä matalissa kaivoissa ei voida estää,

Limnigrafin laakereiden ja muiden liikkuvien osien lepokitka ai

heuttaa mittaustuloksessa virheen, joka on kääntäen verrannolli—

nen uimurin halkaisijan neliöön. Käytössä olleissa suomalaisissa

limnigrafeissa lepokitkan aiheuttama virhe pinnan tason mittauk

sessa on noin ± 4 mm (uimuri 120 mm, välityssuhde 1:1).

Yhdysvalloissa on kehitetty tarkastuskaivossa suoritettavaa mit

tausta varten pinnankorkeusmittari (kuva 6), joka periaatteeltaan

muistuttaa paljon tavallista limnigrafia.

Tämän mittarin näyttölaitteet toimivat

sähköllä paristojen avulla. Menetelmä

ei tarvitse erillistä uimurikammiota,

vaan pinnan korkeuden mittaus tapahtuu

suoraan uomasta,

Kuva 6.
Yhdysvalloissa
markkinoilla
oleva pinnan—
korkeusmjttari
/26/.
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3 233 Kupiailuputki

Kupiailuputkisysteemin etuna viemärivesivirtaaman mittaukses sa

on se, että asennustyöt tarkastuskaivossa ovat varsin yksinker

taisia eikä tarkastuskaivon alkuperäistä rakennetta tarvitse

muuttaa, Tarkastuskaivoon asennetaan ainoastaan uoman pohjaan

ulottuva pieniläpimittainen kaasuletku,

Kupiailuputkisysteemissä pinnan korkeuden näyttö on muutettavis

sa suoraan virtaaman näytöksi, joten se voidaan varustaa summaa—

valla näytöllä. Mittaussysteemiin voidaan asentaa myös piirturi.

Käytännön kokemukset näyttävät, missä määrin uoman pohjassa kul

keva liete ja hiekka haittaavat menetelmän toimintaa

3,3 Kustannukset

Seuraavat selostettujen mittausmenetelmien kustannustiedot vas

taavat vuoden 1975 loppupuolen kustannustasoa. Itse venturiosan

rakentaminen valmiiden piirustusten mukaan maksaa 300 - 600 mk,

Mikäli mittausjärjestelmä joudutaan suunnittelemaan tapauskohtai

sesti ja venturit kalibroidaan laboratoriossa, nousevat kustan

nukset huomattavasti, Venturin asennus kaivoon on nopeaa ja yk

sinkertaista,

Ratkaisevasti kustannuksiin vaikuttaa käytettävä pinnan korkeuden

mittausmenetelmä, Suomalaisen limnigrafin hinta on noin 1 600 mk,

Suomessa edustettu sveitsiläinen limnigrafi maksaa 5 000 - 6 000

mk, Venturin, limnigrafin ja uimurikammion asennus vaatii kahden

miehen ryhmältä 1 - 2 työvuoroa. Kuplailuputkisysteemi maksaa kai

voon asennettuna 8 000 - 10 000 mk,

Valittaessa sopivaa pinnan korkeuden mittaustapaa ei tule kiinnit

tää huomiota pelkästään kustannuksiin, Lyhytaikaisissa mittauksis

sa ja varsinkin silloin, kun sähkövirran järjestäminen mittauspai

kalle on hankalaa, limnigrafiin perustuva systeemi on käyttökel
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poinen. Pysyvissä mittauspisteissä kupiailuputkisysteemin edut

- kehittyneemrnät näyttölaitteet ja helpommat huoltotoimet -

asettavat sen etusijalleG
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4. VUOTOVESIMXÄR JA SEN VÄIHTELU

4.1 Vuotovesimäärän yksiköt ja sallittu vuotovesimäärä

Vuotovesimäärä ilmaistaan yleensä seuraavasti:

1) viemäröintialueen pinta-alayksikkää kohti fl/sha),

2) viemäripituuden yksikköä (km:ä yleistä viemäriä) kohti tai

viemäripituuden ja putkihalkaisijan yksikköä kohti (1/s.km,
3 3m /vrk.km tai 1/skmcm, m /vrkkmcm) ja

3) vuotoveden ja jäteveden määrien suhteena,

Viemäripituuden yksikköä kohti laskettu vuotovesimäärä osoittaa

suoraan viemärin tiiviyden, kun vuotovettä tarkastellaan normaa—

lien vaatimusten kannalta. Suomessa ei ole varsinaisia normiarvo—

ja suuriinmalle sallitulle viemäriputkeen vuotavalle ylimääräisel

le vedelle. Sitä vastoin on määrätty putkelle vedenpainekokeessa

suurin sallittu ulosvuoto, Sallittu ulosvuoto riippuu testattavan

kaivovälin kaltevuudesta, pituudesta ja putken sisähalkaisijasta

kaavan (1) mukaisesti /4/

Q = 0,15 (1 + + ) L (1)

Q on sallittu ulosvuoto 10 minuutin aikana (1)

L kaivovälin pituus (m)

1 putken kaltevuus (o/oo)

d putken sisähalkaisija (m)

Yleisesti käytetyillä kaivovälien pituuksilla ja putkikaltevuuk

sula saadaan sallituksi ulosvuodoksi 0,13 - 0,33 l/s’km putki

koon ($ 225 - 800 mm) mukaan. Esimerkiksi kun kaivoväli on 50 m,

kaltevuus 4 0/00 ja putken halkaisija 300 mm, on sallittu ulos-

vuoto 0,17 l/s1cm,

Vedenpainekokeen suurinta sallittua ulosvuotoa vastaavan vuotove

simäärän merkitys riippuu olennaisesti maankäytöstä. Pientalo

alueilla se lisää vedenkulutuksesta tulevaa jätevesivirtaamaa
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50 200 % ja kerrostaloalueilla 5 -20 %. Luvut perustuvat sii

hen, että pientaloalueilla viemäripituus on 5 - 15 m/as ja ker

rostaloalueilla 0,5 - 2 m/as ja että ominaiskulutus on pientalo

alueilla 100 - 150 l/as.vrk ja kerrostaloalueilla noin 200 1/as.

vrk.

Vedenpainekokeen mukainen tilanne edellyttää, että pohjaveden

aiheuttama painekorkeus on yhden metrin suuruusluokkaa koko ver

koston osalla. Tällainen tilanne on käytännössä harvinainen. Toi

saalta on huomattava, ettei vedenpainekoe ota huomioon tonttivie—

märeiden ja tarkastuskaivojen kautta tulevia vuotovesiä,

Pidettäessä vuotovesimäärän merkityksen kriteerinä sen aiheutta

maa virtaaman suhteellista lisäystä, vaikuttavat nykyiset tii

viysvaatimukset riittämättömiltä ainakin silloin, kun pohjavesi

olot ovat epäedulliset ja maankäyttö pientalovaltaista. Esimer

kiksi Yhdysvalloissa on päädytty huomattavasti ankarampiin tii

viysvaatimuksiin /41/. Kuitenkin vuotovesimäärä 0,2 l/skm ai

heuttaa tasaisena lisäyksenä kaivoväliä kohti vain noin 0,7 1/

min:n vesimäärän lisäyksen, mikä ei käytössä olevassa viemärissä

ole luotettavasti mitattavissa,

Arvosteltaessa vuotovesivirtaaman suuruutta, on syytä laskea vuo—

tovesimäärä sekä viemäripituuden yksikköä kohti että vuotoveden

ja jäteveden suhteena. Viemäripituutta kohti laskettu vuotovesi

määrä ilmoittaa tämän suuruuden viemärille asetettujen tiiviys

vaatimusten kannalta. Se antaa myös käsityksen siitä, mitä mah

dollisuuksia käytännössä on vuotokohtien paikallistamiseen. Suh

teellisen vuotovesimäärän perusteella on arvioitavissa vuotove

sien taloudellisia vaikutuksia.

Yhtenä syynä epämääräisiin käsityksiin vuotovesivirtaaman suuruu

desta ja sen arvioinnissa sattuneisiin yllätyksiin on vuotovesi

virtaaman laskentatapa. Esimerkiksi Imhoff /18/ suosittelee vuo

tovesimäärää huomioon otettavaksi viemärin mitoituksessa siten,

että keskimääräistä jätevesivirtaamaa lisätään 100 %. Vedenpaine
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kokeen tulosten kannalta tämä tarkoittaa, että verraten tiheästi

rakennetuilla kerrostaloalueilla vedenpainekokeen perusteella

määrätty sallittu vuoto voidaan ylittää noin 2O-kertaisesti, Pien

taloalueilla mitoitusperuste on usein vedenpainekokeen tulosten

kannalta arvosteltuna kohtuuttoman tiukka,

4.2 Tutkimusa].ueiden vuotovesimäärät ja niiden vaihtelut

4.21 Mittausjärjestelyt

Tutkimusalueiden viemärivesivirtaamien mittaukset aloitettiin ke—

sällä 1975 ja lopetettiin toukokuun lopussa 1976, Tutkimusjakson

pituus oli siis noin yksi vuosi. Nurmijärven Röykässä viemärivesi

virtaamaa mitattiin pienpuhdistamon virtaamamittarilla, Mellstenin

rannan alueella pumppaamossa ja muissa kohteissa tarkastuskaivoon

asennetulla venturilla, Venturin pinnan korkeutta mitattiin Uusi-

mäessä mittaluodilla ja muissa kohteissa limnigrafilla.

Tutkimusalueiden vedenkulutusarvot perustuvat kiinteistömittareil

la mitattuihin pitkän ajan keskiarvoihin. Tutkimuksen alkuvaihees

sa harkittiin vedenkulutuksen määritystä osittain kiinteistökoh

taisten mittareiden verrattain tiheällä lukemisella osittain palo

postien välillä suoritettavilla mittauksilla (ohitusjohdoilla).

Nämä mittausmenetelmät todettiin kuitenkin käytännössä vaikeiksi

toteuttaa. Kun toisaalta todettiin, että kiinteistömittareista

pitkän ajan keskiarvoina saatavat vedenkulutusarvot riittävät

tarkkuudeltaan tämän tutkimuksen tarpeisiin, luovuttiin tarkem

mista mittausmenetelmistä.

4.22 Vuotovesivirtaaman vaihtelut eri vuodenaikoina

Vuotovesivirtaamalle on olennaista sääoloja ja sitä kautta vuoden

aikoja noudatteleva vaihtelu. Mitä vuotavammasta viemäriverkostos

ta on kysymys, sitä jyrkempiä ovat vuotovesivirtaaman ajalliset

vaihtelut.
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Kuva 7 esittää Juhanilan alueen viikottaisen vuotovesimäärän

vaihtelua tutkimusjaksolla. Kuvasta näkyy selvästi sateiden ai

heuttama virtaaman lisäys syksyn loppupuolella sekä lumen sula

misvesien aiheuttama virtaaman lisäys keväällä.

Vuotovesimäärä vaihtelee myös vuorokauden aikana, Kuva 8 esittää

hetkellisen virtaaman vaihtelua Tillinmäessä keväällä pintavesi

tulvien aikaan. Käyrä esittää alueen viemärivesivirtaaman vaih

telua. Alueen vedenkulutus on niin pieni, ettei sillä ole vaiku

tusta käyrän muotoon (vedenkulutus keskimäärin noin 0,06 l/s).

(On

________________

E

Kuva 8. Viemärivesivirtaaman vaihtelu Tillinmäessä 11,4, -

13.4.1976.

Alueiden vuotovesimäärien selvittämiseksi yleensä tutkimusaika

on syytä jakaa sopiviin jaksoihin. Amerikkalaisessa alan kirjal

lisuudessa /esim, 33/ käytetään kahta käsitettä: kuivan ajan vuo

tovesimäärä (dry weather infiitration) ja sadeajan vuotovesimäärä

(wet weather infiitration). Suomen oloissa kuivan ajan vuotovesi

määrä tarkoitaa normaalisti kesäkuukausien ja talven pakkaskauden

7

6

5

4

3

2

1
Vedenkul utus

0 1 1 1 1 1 1 1 1

6 12 18 6 12 18 6 12 18
11.04.-76 12.04-76 13.04.-76
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virtaamia. Siis sellaisten ajanjaksojen virtaamia, jolloin pohja—

veden pinta yleensä on alhaalla ja pinta— ja vajovesiä on vähän.

Sadeajan vuotovesimäärä kuvaa sateiden vaikutusta vuotovesivir—

taamaan. Ajallisesti se tarkoittaa yleensä syksyn sekä lumen su

lamisen keväällä aiheuttamia vuotovesimääriä, Kyseessä on siis

sellaisten ajanjaksojen virtaamat, jolloin pohjaveden pinta on

normaalia ylempänä tai kun pinta- ja vajovesiä esiintyy runsaas

ti.

Tutkimusjakson (kesästä 1975 kevääseen 1976) vuotovesimäärät oli

vat verraten pieniä ja tasaisia jakson alusta aina marras-joulu

kuun vaihteeseen saakka. Tämän ajanjakson virtaamia tarkastellaan

kohdassa 4.23. Sateet joulukuun alussa lisäsivät selvästi useiden

alueiden vuotovesimääriä. Vuotovesivirtaamia joulukuun alusta

pakkaskaudelle saakka tarkastellaan kohdassa 4.24. Lumen sulami

sen aiheuttamia vuotovesiä selvitetään kohdassa 4,24,

4.23 Kuivan ajan vuotovesimäärät

Kuivan ajan vuotovesimäärät olivat yleensä pieniä mittausjakson

alusta aina marraskuun loppupuolelle saakka. Pientaloalueiden kes

kimääräiset vuotovesimäärät tänä aikana on esitetty taulukossa 5.

Taulukko 5. Pientaloalueiden keskimääräiset vuotovesimäärät
heinä—marraskuussa 1975.

Alue Viemärivesi Jätevesi2) Vuotovesi
m3/vrk m3/vrk

1’
vuotovesi/

________

5 jätevesi
Uusimki 40 — 150 35 0,0 - 1,0 0,1 - 3,3
Juhanila 75 45 0,17 0,7
Lansa 10 10

Tillinmaki 20 5 0,09 3,0
Pöykkä 120 35 0,25 2,4

1) alueelta ei ole jatkuvaa virtaarnakäyrää
2)

vedenkulutuksen mukaan arvioitu
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Vuotovesivirtaamat olivat suhteellisen tasaisia koko kyseisen

ajanjakson ja sateiden vaikutus virtaamaan oli pieni. Lievä nou

seva suuntaus oli tosin havaittavissa syksyn edetessä. Poikkeuk

sena on Uusimäen alue, jossa runsaiden, lyhytaikaisten sateiden

jälkeen mitattiin vuotovesimääräksi 0,5 - 1,0 1/s.km. Kuivimpina

aikoina Uusimäessä ei juuri pystytty vuotovesiä mittauksilla ha

vaitsemaan.

llsten

Juvan
teoll . alue

Juvan
pääviemri

Molemmilla kerrostaloalueilla (Suvela ja Karakallio) kuivan ajan

viemärivesivirtaama oli noin 10 % vedenkulutusta pienempi (tau

lukko 6). Ero johtunee osittain viemärin ohittavasta vedenkulu

tuksesta (kastelu- ja pesuvedet yms.) ja osittain mittausvirheis

tä. Sama ilmiö on havaittavissa kuivina aikoina Espoon Suomenojan

keskuspuhdistamolla. Pientaloalueiden mahdollisesti viemärin

ohitse joutuva vedenkulutus peittyy pienen virtaaman takia mit

taustarkkuuteen. Toisaalta pientaloalueilla absoluuttisesti pie

netkin vuotovesimäärät aiheuttavat suhteellisena määränä suuria

virtaaman lisäyksiä, joten ne ovat erotettavissa. Kuvassa 9 on

esitetty Karakallion virtaamakäyrä ajalta 24. - 26.10.1975. Suve

lan virtaamakäyrä lähes yhtenee Karakallion käyrään.

Taulukko 6. Kerrostaloalueiden sekä Mellstenin ja Juvan alueen
keskimääräiset vuotovesimäärät heinä—marraskuussa
1975,

. .. Vuotovesi
Alue Viemarivesi Jatevesi

m3/vrk m3/vrk l/s”kin v.xtovesi/jätevesi

Karakallio 560 vuotovettä ei erotettavissa (vedenkulutus
620 m3/vrk)

Suvela 770 erotettavissa (vedenkulutus
840 m3/vrk)

4302)

210

230

3901) 0,17

170 0,22

2l0 0,05

0,10

0,24

1)
vedenkulutus oletettu samaksi kuin elokuun ja helmikuun virtaarna

2punppaanon avulla määrätty suhteellinen virtaama

Juvan alueelta tuleva virtaama
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Mikäli kerrostaloalueiden viemärivesivirtaamiin sisältyy vuotove-

siä, ne ovat erittäin vähäisiä, sillä suoritetuissa tv-kuvauksis

sa ei vuotovettä havaittu tulevan putkiin.

u-)

2

Kuva 9. Karakallion viemärivesivirtaamakäyrä 24,10, - 26.10.1975.

Taulukossa 6 on esitetty myös Juvan teollisuusalueen ja Juvan pää—

viemarin vuotovesimaarat Juvan teollisuusalueella viemarin ohitse

joutuva vedenkulutus osoittautui merkittavaksi Alueen vedenkulu—

tus on keskimäärin 307 m3/vrk. Valtaosa siitä on teollisuuden jääh

dytysvesiä. Alueen suurin vedenkäyttäjä ilmoitti laskevansa valta-

15

6 12 18 6 12 18 6 12 18
Perjantai Lauantai Sunnuntai
24.10—75 2510—75 26.10-75
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osan (noin 130 m3/vrk) veden kulutuksestaan pintavesiviemäriin, mi

kä myös todettiin, Muut merkittävät kuluttajat ilmoittivat laske

vansa kaikki jätevetensä jätevesiviemäriin. Vuotovesitarkasteluis

sa käytetty vedenkulutus 170 m3/vrk perustuu likimain tähän ero

tukseen.

Todennäköisesti Juvan teollisuusalueen viemärin ohitse joutuva ve

denkulutus on edellä esitettyä suurempi. Tätä oletusta tukee se,

että viemäriveden yö- ja viikonloppuvirtaamat ovat verrattain suu

ria, mutta kuitenkaan alueella ei suoritetun kyselyn perusteella

pitäisi olla merkittävää veden yö- tai viikonloppukulutusta (kuva 10).

Juvan teollisuusalueella ei viemärivesivirtaamassa ole mittausvir—

hemahdollisuutta. Alueen viemärivesivirtaamaa oli mahdollista mi

tata kahdella venturilla, joista toinen sijaitsi alueen kokoojavie

märissä ja toinen Juvan pääviemärissä, sekä vielä näiden välissä

olevalla pumppaamolla.

4,24 Sadeajan vuotovesimäärät

Ensimmäisen kerran sateiden vaikutus virtaamassa näkyi selvästi

useilla alueilla marras—joulukuun vaihteessa, Taulukossa 7 on esi

tetty maksimivuorokausivirtaamat 29.11. - 8,12.1975 niillä alueil

la, joilla virtaaman kasvu oli selvä, Tillinmäen alueella putki

osuus oli arka liettymään pienen virtaaman ja pienen putkikalte

vuuden vuoksi, eikä tältä ajanjaksolta ole luotettavia mittaustu

loksia,

Taulukko 7. Maksimivuotovesimäärät eräillä tutkimusalueilla
marras—joulukuun vaihteessa,

Alue Vuotovesimäärä
uotovesi/jätevesi

Uusimäki 320 2,7 11
Juhanila 190 1,1 4,2
Mellsten 130 0,56 0,33
Juvan teoll.alue 100 0,55 0,59
Röykkä 130 0,38 3,7
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Kuva 10. Juvan teoli is uusalueen viemärivesivirtaamakäyrä

CJ

Sf ‘DWDDIJ!A

Q

31,10, 3.11.1975.
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Kuvassa 11 on esitetty Juvan teollisuusalueen viemäreiden vuoro

kausivirtaamat 25.11.1975 6.1.1976. Siinä on esitetty myös vuo
rokauden keskilämpötila ja vuorokautinen sademäärä, Kuvasta on
nähtävissä, että pakkaskauden myötä virtaama palautuu kuivan ajan
tasolle,

Voimakkaimmin sateiden vaikutus näkyi Uusimäen alueella, jossa vuo
rokausivirtaamat 3. - 6.12. olivat noin 330 m3/vrk (vedenkulutus
30 m3/vrk). Sateiden vaikutuksen lyhytaikaisuutta kuvaa se, että

3jo 10,12, virtaama oli pudonnut arvoon 100 m /vrk.

Pakkaskaudella limnigrafin jäätyminen aiheutti mittausvaikeuksia

(vrt. 3.231), joten tammikuussa kaikki limnigrafit irroitettiin
huoltoa varten, Helmikuussa tehtiin mittaluodin avulla tarkistus

mittauksia eivätkä ne osoittaneet oleellisia eroja kuivan ajan

mittaustuloksiin, Limnigrafit asetettiin jälleen paikoilleen maa

liskuun lopussa.

4.25 Lumen sulamisen aiheuttamat vuotovesimäärät

Maaliskuun lopussa vuorokauden keskilämpötila kohosi 0 °C:n ylä

puolelle. Virtaaman voimakas lisääntyminen tapahtui 29, maaliskuu

ta ja ensimmäiset varsinaiset tulvavuorokaudet olivat 30. ja 31.

maaliskuuta (taulukko 8).

Taulukko 8. Maksimivuotovesimäärät eräillä tutkimusalueilla
maaliskuun lopussa.

Alue Vuotovesimäärä

kl/s’kmvuotovesi/ätevesi

Uusirnäki — 3,ll) 13
Juhanila 250 1,4 5,6
Tillinniäki 220 1,3 44
Juvan teoll,alue 560 3,1 3,3
l1sten 450 1,9 1,2

2päivävirtaann mukaan
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Kuva 11. Juvan teollisuusalueen vuorokausivirtaamat 25.11.1975
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Huhtikuun alussa lämpötila oli noin puolitoista viikkoa nollan

paikkeilla. Tällöin vuotovesivirtaamat olivat selvästi ensim

mäistä tulvavuorokautta pienempiä. Lämpötilan kasvun myötä 11.

ja 12, päivän virtaama alkoi jälleen voimakkaasti nousta, Maksi

mivirtaamat kaikilla alueilla saavutettiin 14. 18. huhtikuuta

(taulukko 9).

Taulukko 9, Tutkimusalueiden maksimivuotovesimäärät (vuoro
kaudessa) 13, 18.4,1976,

Alue Vuotovesimäärä

kl/s’kmvuotovesiätevesi

Uusiinki 9,41)
23

Juhanila 780 4,5 17
Lansa 40 0,46 4,0
Tiilinmki 405 2,4 81
Suvela 170 1,0 0,22
llsten 650 2,8 1,7
Juvan tll,alue 250 1,4 1,5
Juvan pääviemäri >1 2002) >3,1

iltapäivävirtaann mukaan

2piirturin kapasiteetti ylittyi (vrt, teksti)

Karakalliosta ei ole huhtikuun alkopuolelta luotettavia mittaus

tuloksia limnigrafin häiriöiden takia. Sitä vastoin Tillinmäessä,

jossa syksyllä haittasi mittauksia putken liettyminen, kevään

tulvavedet puhdistivat putken ja vesien mittaukset sujuivat tämän

jälkeen vaikeuksitta.

Virtaaman vaihtelut maksimivuorokausina ovat voimakkaita. Huippu

virtaamia oli säännöllisesti klo 16 - 20 (kuva 12), Juhanilan

alueella (kuva 12) 14.4, iltapäivällä esiintyneet suuret hetkel

liset virtaamat saattavat johtua venturin alapuolisen putken pa

dotuksesta tai alueen pienpumppaamon lähes yhtäjaksoisesta toi

minnasta. Samana vuorokautena kohosi Juvan pääviemärissä olevan

venturin limnigrafin kynä yli piirturipaperin klo 16 - 22, Tämän

mukaan virtaama on siten ollut vähintään 45 l/s (l503/h), Toden-
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CM
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Huhtikuun 11. ja 12, päivänä alkanut virtaamien maksimijakso kes

ti noin viikon, jonka jalkeen virtaamat pienenivat parissa pai

vässä nopeasti. Sen jälkeen virtaama pysytteli verraten tasaise

na aina toukokuun alkupuolelle saakka, Taulukossa 10 on esitetty

eniten vuotavien alueiden keskimääräiset vuotovesimäärät 20,4,

4,5,1976.

Taulukko 10, Eräiden tutkimusalueiden keskimääräiset vuotovesi-
määrät 20,4, 4,5,1976,

Alue Vuotovesimaara

l/s km vuotovesi/atevesi

näköinen syy virtaaman suureen kasvuun on pääviemärin alkupäässä

olevan valtaojan tulviminen viemärin ylivuotokaivoon (sivu 47),

16

14

12

10

8

6

4

1

Vedenkul utus
II

6 12 18 6 12 18 6 12 18
1204-76 1304-76 1404-76

Kuva 12, Juhanilan viemärivesivirtaama 12,4, - 14.4,1976,

m3/vrk

Uusirnki
Juhanila
llsten
Juvan tll. alue
Röykkä

320 2,7 11
260 1,5 5,8
130 0,56 0,33
140 0,77 0,82
115 0,33 3,3
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Toukokuun alussa virtaama kasvoi vielä yllättävän nopeasti useim-

milla alueilla, Erityisen suurena tämä lisäys näkyi Juvan alueel

la, Tämä todennäköisesti roudan sulamiseen liittyvä virtaaman kas

vu näkyy myös Juhanilan alueen virtaamakäyrässä (kuva 13), joskin

huomattavasti vähäisempänä. Uusimäen alueelta ei mittaustavan

vuoksi ole vastaavia havaintoja. Tätä toukokuun alussa tapahtunut

ta virtaaman kasvua käsitellään tarkemmin kohdassa 5.

Toukokuun alun virtaaman äkillisen kasvun jälkeen vuotovesimäärät

alkoivat jälleen tasaisesti laskea kohti kuivan ajan arvoja. Vir

taamamittaukset lopetettiin toukokuun puolen välin jälkeen.

6

Kuva 13. Juhanilan viemärivesivirtaama 5.5. 7.5.1976.

4,3

Sääoloja koskevat tiedot on koottu Ilmatieteen laitoksen julkaise

mista kuukausikatsauksista. Vuotovesivirtaamien kannalta merkittä

viä ovat nimenomaan sadehavainnot. Selvitettäessä tutkimusjakson

poikkeavuutta normaalivuodesta normaalivuodella tarkoitetaan kau

den 1931 1960 keskiarvoja.

tn

E

>

5

4

3

2

1

0
6 12 18 6 12 18 6 12 18

0505-76 O605-76 0705-76
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Vuoden 1975 sadanta oli Helsingin seudulla $0 % normaalivuoden

sadannasta, Varsinkin vuoden toisella puoliskolla sademaarat oli

vat pieniä: kesä-, heinä, loka ja marraskuussa sadanta oli 50 %

normaalivuoden arvoista Vain syys- ja joulukuussa sadanta ylti

normaaliin arvoon

Vuoden 1975 vahasateisuus on alentanut pohjaveden pintaa Koska

vuoden jälkipuoliskon sademäärät olivat selvästi normaalia pie

nempia, jaivat vuotovesimaarat syksylla alle normaalivuoden arvo—

j en

Kevättulvan voimakkuutta voidaan ainakin karkeasti arvioida talvi-

kuukausien sadannan ja lumipeitteen syvyyden perusteella. Tammi

kuun sadanta oli lahes normaalivuoden tasolla Helmikuussa se oli

noin 50 %, mutta maaliskuussa 150 % normaalivuoden tasosta, Lumi—

peitteen syvyys 15 maaliskuuta vastasi suunnilleen normaalivuo—

den tasoa

Edellä olevan perusteella voidaan otaksua, että kevään 1976 pinta

vesitulvat olivat likimain normaalivuoden tasoa,

Maaliskuun lopun, huhtikuun ja toukokuun alun lampotilavaihtelut

selittavat hyvin vuotovesimaarien vaihtelua (kuva 14) Tapahtuihan

virtaaman ensimmäinen voimakas kohoaminen maaliskuun 29, päivänä

ja 30, päivä voidaan katsoa ensimmäiseksi tulavuorokaudeksi, Myös

14 18 huhtikuuta sattuneet maksimiarvot ovat selvassa yhtey-

dessä lämpötiloihin. Toukokuun 5. ja 6. päivänä tapahtunut virtaa-

man kasvu lienee yhteydessa lampotilan voimakkaan nousun aiheutta

maan roudan sulamiseen,

4.4 Pohjaveden pinnan taso tutkimusalueilla

Pohjaveden pinnan korkeutta mitattiin tutkimusalueille sijoitetuil-

la pohjavesiputkilla. Pohjaveden mittauspisteitä oli kullakin

alueella 5 - 11 kpl (vrt. liitteet 1 - 10). Pohjavesiputket sijoi

tettiin viemärikaivantoon mahdollisimman lähelle putkea, jotta ne
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kuvaisivat pohjaveden pinnan korkeutta viemärikaivannossa

Taulukosta 11 a käy ilmi alueiden pohjavesiolot syksyllä 1975.

Heinä-marraskuussa pohjaveden pinta pysytteli likimain vakiota

solla, Pohjaveden pinta nousi selvästi marras-joulukuun vaihtees

sa (11 a). Viemärilinjojen pohjavesioloja keväällä 1976 selvittää

taulukko 11 b.

Taulukko 11 a. Pohjavesiolot tutkimusalueilla syksyllä 1975,

Alue Verkosto-osuus (%), jossa pohjaveden painekorkeus vesi—
juoksuun näiiaen on

ocm 1 —30cm >30cm

1) 2) 1) 2) 1) 2)

Uusimki 60 30 25 50 15 20
Juhanila 50 40 40 40 10 20
Lansa 100 95 0 5 0 0
Tillinniäki 55 50 35 35 10 15
Karakallio 80 80 20 15 0 5
Suvela 75 70 15 15 10 15
llsten 85 80 15 20 0 0
Juvan teoll,alue 30 20 40 45 30 35
Juvan pääviem. 40 30 30 30 30 40
Pöykkä 60 50 25 30 15 20

l).. 2)
heina—iirraskuu marras—joulukuun vaihde

Taulukko 11 b. Pohjavesiolot tutkimusalueilla keväällä 1975,

Alue Verkosto-osuus (%), jossa pohjaveden painekorkeus vesi—
juoksuun nähden on

0an 1—30cm >30cm
1) 2) 1) 2) 1) 2)

Uusimäki 20 50 50 35 10 15
Juhanila 40 50 30 35 30 15
Lansa 90 100 10 0 0 0
Tillinmäki 40 50 20 30 40 20
Karakaflio 80 80 15 20 5 0
Suvela 70 70 15 15 15 15
Mellsten 60 70 20 20 20 10
Juvan teoll,alue 20 30 40 40 40 30
Juvan pääviem. 20 30 30 40 50 30
1ykkä 40 50 40 30 20 20

huhtikuun lopussa 2) toukokuun lopussa
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5. VUOTOKOHDÄT JA NIIDEN VAIKUTUS VUODON MRÄN

5.1 Pintaveden ja pohjaveden muodostuminen

Viemäriputkistoon tuleva vuotovesi on joko pintavettä tai maape

rässä olevaa pohja- ja vajovettä. Vaikka vuotovesimäärä riippuu

viemäriverkoston tiiviydestä, se ei kuitenkaan jatkuvasti kasva

pitkäaikaisina keskiarvoina viemärin tiiviyden huonontuessa, Var

sin pian putkiston ympäristössä olevan veden puute rajoittaa vuo—

tovesimäärää.

Pintavetenä viemäriverkostoon pääsevät vuotovedet voivat viemärin

tiiviyden mukaan saavuttaa erittäin suuria hetkellisiä arvoja.

Pintavesitulvien lyhytaikaisuuden vuoksi pitempiaikaisten keski-

arvojen merkitys jää vähäiseksi. Maaperästä tulevan vuotoveden

määrään vaikuttaa usein ratkaisevasti veden puute. Seuraavassa

tarkastellaan lyhyesti pintaveden ja pohjaveden muodostumista.

Etelä-Suomessa vuotuinen sademäärä on keskimäärin 600 - 700 mm ja

se vähenee pohjoiseen mentäessä siten, että Lapin pohjoisosissa

sataa noin 500 mm, Vuosisadannasta tulee lumena maamme eri osissa

suurimmillaan saman verran, keskimäärin 200 — 230 mm. Etelä-Suo

messa lumen osuus sadannasta on siten noin 30 % ja Lapissa 40 —

EZfl 0
.Ju 0.

Lumen sulaessa osa vedestä painuu maahan ja osa virtaa ojissa ja

puroissa kohti järviä ja jokia. Kevätvalunta kestää yleensä noin

kuukauden ja on noin 80 % lumen vesiarvon maksimista ja 30 - 50 %

vuosivalunnasta /20/, Lumen sulamisen jälkeen elokuun loppuun

saakka valunta on yleensä erittäin pieni. Kesäaikana ilmastolli

nen haihduntakyky on sadantaan verrattuna tavallisesti suuri.

Maassa on tavallisesti useiden kymmenien millimetrien sadantaa

vastaava kosteusvajaus, joten maa pystyy imemään verraten suuria

ajoittaisia sateita. Niinpä keskikesällä yleiset sadannaltaan

20 - 30 min:n ukkossateet eivät juuri aiheuta valuntaa. Toukokuus

sa valunta on keskimäärin 10 %, kesä-heinäkuussa 1 - 3 % ja elo-
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kuussa 10 % sadannasta /20/,

Syyskuusta pysyvän lumipeitteen tuloon saakka valunta vaihtelee

suuresti eri vuosina, Syksyllä ilmastollinen haihduttamiskyky on

yleensä pieni. Jos syys—lokakuun sadanta ei yhtä keskimääräistä

ja sateet ajoittuvat tasaisesti, valunta ei ole merkittävää, Sa—

dannan ylittäessä normaaliarvon pitkänä ajanjaksona maan kosteus—

vajaus pienenee ja suhteellisen vähäisetkin sateet aiheuttavat

valuntaa, Etelä—Suomessa valunta on keskimäärin 20 % syyskuun,

30 % lokakuun ja 50 % marraskuun sadannasta /20/.

Pysyvän lumipeitteen aikainen valunta (talvivalunta) on pääasias

sa pohjavesivaluntaa. Tosin eteläisellä rannikkoalueella suoja—

säät voivat aiheuttaa merkittävää maanpäällistä valuntaa /20/,

Edellä esitetty vuosivalunnan vaihtelu selittää hyvin tutkimus-

alueiden vuotovesivirtaaman vaihtelun, Maan kosteusvajaus kesäl

lä aiheuttaa sen, että pintavesivalunta on vähäistä ja pohjave

den pinta laskee. Kesällä 1975 mitatut vuotovesimäärät olivat

pieniä. Vuotovesivirtaaman ensimmäiset merkittävät lisäykset ta

pahtuivat tutkimusalueilla marras-joulukuun vaihteessa. Myös tä

mä sopii hyvin syysvalunnan luonteeseen, kun otetaan huomioon

sääolot syksyllä 1975. Talvi- ja kevätvalunta selittävät hyvin

myös talvella ja keväällä mitattuja vuotovesimääriä,

Pohjavedeksi joutuvan veden määrä riippuu pääasiassa maan pinta

kerrosten vedenläpäisevyydestä. Soramaassa on todettu 30 % vuosi—

sadannasta muuttuvan pohjavedeksi. Vastaava arvo hiekkaisessa 50—

rassa on vähän yli 20 % ja silttiä sisältävässä sorassa alle 20 %.

Moreenimaat ovat melko tiiviitä ja veden joutuminen pohjavedeksi

on vähäistä, Jos moreenimaassa on karkeaa silttiä ja sitä hienom

pia lajitteita vähemmän kuin 20 %, voi pohjavedeksi joutua 15 %

vuosisadannasta /20/. Taaja—asutusalueilla pohjavedeksi joutuvan

veden määrää vähentävät päällystetyt pinnat ja pintavesiviemärit.

Lähteen /8/ mukaan jo näennäisesti pienillä vuotovesimäärillä on
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merkittävä pohjaveden muodostumista viemärin läheisyydessä väherr—

tävä vaikutus. Jos 10 % vuosisadannasta tunkeutuu maahan, tarvit-

see neliökilometrin alalta vuotaa viemäriverkostoon vain 1,9 l/s

ja uutta pohjavettä ei synny lainkaan. Lähteessä /8/ on esimerk

kinä eräs KeskiRuotsissa oleva 40 ha:n suuruinen asuntoalue,

jonka yleisten viemäreiden pituus on 3,9 km, Laskettaessa mukaan

myös tonttiviemärit on viemäripituus likimain kaksinkertainen eli

noin 8 km, Arvioitu vuotovesimäärä, 8 l/m’vrk (= 0,09 l/s’km),

on vuodessa 23 000 m3. Määrältään 600 min:n vuosisadannasta 10 %

(24 000 m3) joutuu maaperään, mutta vain 1 000 m3 eli 4 o/oo vuo

sisadannasta muodostaa uutta pohjavettä. Käytännössä tämä merkit

see pohjaveden pinnan alenemista,

Esimerkin mukaisessa tilanteessa riittäisi viemärin tiiviyskokeen

perusteella määrätty sallittu vuotovesimäärä (kohta 4.1) johta

maan kaiken sateena maaperään tulevan veden viemäriin. Tämä tar

koittaisi, että esim, vuoden keskimääräistä vuotovesimäärää aja

tellen on yhdentekevää täytetäänkö tiiviysvaatimukset juuri ja

juuri vai jätetäänkö ne täyttämättä. Käytännössä tilanne on tus

km näin yksinkertainen.

Pohjaveden pinta on yleensä 1 5 metrin syvyydessä maanpinnasta

ja vaihtelee vuodenaikojen mukaan siten, että se on korkeimmil

laan loppusyksyllä ja keväällä lumen sulamisen jälkeen. Vaihtelut

voivat olla maaperästä riippuen muutamista senttimetreistä usei

sun metreihin /37/. Kesällä ja talvella pohjaveden pinta on alJin

millaan ja useimmiten vain osassa verkostoa se on putkiston ylä

puolella, tonttiviemäreiden yläpuolella vain harvoissa paikoissa.

Edellä olevan perusteella voidaan todeta, ettei pitemmän ajan

keskimääräinen vuotovesimäärä useinkaan yhtä tiiviyskokeessa

määrättyä sallittua vuotovesimäärää, vaikkei viemäri aivan täyt

täisikään tiiviysvaatimuksia. On kuitenkin painotettava jokaisen

yksittäisen verkoston omaleimaisuutta, joten teoreettisille yleis

tyksihle ei tule panna liian suurta painoa. Tästä antaa käsityksen

seuraava kirjallisuudesta /2/ otettu esimerkki.
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Esimerkkialueella on noin 20 omakotitaloa ja se on suuremman ver—

koston osa-alue, Jätevesiviemärit ovat suurimmaksi osaksi jatku

vasti pohjaveden pinnan alapuolella. Maaperä on pääasiassa hienoa

hiekkaa, Alueen poikki kulkee kuitenkin soraharjanne. Vuotovesi

määriksi mitattiin erittäin suuria arvoja, 200 250 m3/vrk, sekä

korkean että matalan pohjaveden pinnan aikaan. Vuotovedet tulivat

osittain rakennusten salaojavesistä. Kuitenkin pääosa virtaamali—

säyksestä, eli noin 150 m3/vrk, voitiin paikallistaa 50 m:n pi—

tuiselle johto—osuudelle. Tv-kuvauksessa todettiin käytännöllises

ti katsoen koko vuotovesimäärän tulevan yhdestä saumasta. Johto-

linja leikkaa juuri tällä kohtaa soraharjanteen.

5.2 Vuotovesien jaottelu

Kohdassa 4.21 erotettiin toisistaan kuivan ajan ja sadeajan vuoto—

vesimäärät, Vuotovedet voidaan ryhmitellä myös niiden syntytavan

perusteella. Lähteessä /41/ on esitetty seuraava jako, joka on

verrattain yleisessä käytössä:

a) Varsinainen vuotovesi finfiltration) on pohja- tai vajovettä,

joka tulee putkissa ja kaivoissa olevien rakojen, halkeamien

ym. viallisten kohtien kautta viemäriin tahattomasti,

b) Hulevuotovesi (inflow) on se osa vuotovedestä, joka ei ole

varsinaista vuotovettä. Hulevuotovesi pääsee viemäriin katoil

ta ja pihoilta yleensä laittomien liitäntöjen kautta, kaduilta

esim. kaivojen kansista jne. Myös rakennusperustusten ja vas

taavien rakenteiden salaojituksesta tarkoituksellisesti johde

tut kuivatusvedet voidaan lukea tähän ryhmään.

Edellä olevalla jaottelulla on pyritty siihen, että taha€tomasti

- etupäässä putkien ja tarkastuskaivojen saumoista - tuleva

vuotovesi on varsinaista vuotovettä, kun taas tahallisesti (luval

lisesti tai luvattomasti) viemäriin johdettu ylimääräinen vesi on

hulevuotovettä, Lisäksi pintavesi, joka joutuu heti viemäriin eli

toisin sanoen ei joudu vajovedeksi, on hulevuotovettä.
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Jaottelu ei ole kuitenkaan aivan yksikäsitteinen, jos halutaan

erottaa pintaveden ja pohjaveden merkitys vuotovesistä, Tutkimus-

alueilla osoittautuivat pahimmiksi vuotokohdiksi tarkastuskaivo

jen ylimmät saumat, Niistä tuleva vesi on luettavissa varsinai

siin vuotovesiin Kuitenkin pintavesi pääsee usein näistä kohdis

ta suoraan viemäriin, joten ne voidaan edellä esitetyn jaottelun

mukaan katsoa kuuluviksi myös hulevuotovesiin

Tässä tutkimuksessa käytetäänkin selostetusta jaottelusta poike

ten seuraavaa vuotovesien ryhmittelyä:

a) tarkoitetaan

yleensä salaoja- ja pintavesiä, jotka tahallisesti (luvalli

sesti tai luvattomasti) johdetaan vienriin. Tällaisia ovat

mm. tonttien perustusten kuivatusvedet, piha- ja kattovedet,

jotka on johdettu jätevesiviemäriin, ritiläkantisten kaivojen

kautta tuleva vesi jne.

b) Pintavesivuodoilla tarkoitetaan pintavettä, joka tulee tahat

tomasti viemäriin tarkastuskaivojen kansista, kaivojen ylim

mistä saumoista, viemärin ylivuotoputkista jne.

c) Varsinaisilla vuotovesillä tarkoitetaan maaperästä lähtöisin

olevaa vettä, joka tulee tahattomasti viemäriin putkiosuuk

silta ja tarkastuskaivojen alimmista osista,

5.3 lisestiviemäriinohdetutvuotovedet

5.31 Tutkimusalueilla havaitut tapaukset

Sekä Espoossa että Nurmijärvellä tonttien kuivatusvesien johtami

nen jätevesiviemäriin on kielletty. Niinpä tapaukset, joissa

tonttivesiä havaittiin johdettavan viemäriin rajoittuivat muuta

miin harvoihin. Kuitenkin yksikön tällainen vuotokohta voi ai

heuttaa huomattavan virtaaman lisäyksen kuten Juhanilasta, Röy

kästä ja Uusimäestä havaitut tapaukset osoittavat,
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Juhanilassa olevalta pientalotontilta tulevaksi maksimivirtaamak

si mitattiin yli 120 m3/vrk, mikä vastaa noin 800 pientaloasuk

kaan vedenkulutusta (150 l/as.vrk). Juhanilan alueen maksimivuo

tovesimäärästä tonttiviemärin vuodon osuus oli yli 15 %. Keväällä,

huhtikuun alkupuolelta toukokuun loppupuolelle saakka, keskimää

räinen virtaama oli noin 60 m3/vrk, Joulukuussa virtaama oli 20 -

30 m3/vrk, kun taas ktiivana aikana ei tonttiviemäristä tullut vuo

tovesiä. Tonttiviemärillä johdettiin kellariin tulvivia vesiä sekä

tarkastuskaivon kautta pihavesiä (kuva 15) yleiseen viemäriin.

Röykän alueella olevalta pientalotontilta johdettiin yleiseen ver

kostoon yksinomaan salaojavesiä. Tontin sijaintipaikassa pohjave

den pinta on ylhäällä myös kuivana aikana. Lokakuussa mitattiin
3tontilta tulevaksi vuotovesimaaraksi 20 m /vrk. Vuotomaara ei juu

ru muuttunut sääolojen vaikutuksesta.

Putkistoltaan vanhirnmalla alueella, Uusimaessa, havaintokauden

maksimitulvavuorokautena havaittiin useista pientalojen tonttijoh

doista tulevan vuotovettä. Näissä tapauksissa kaikkia vesiä ei

kuitenkaan voitu lukea tahallisesti johdettuihin kuivatusvesiin.

Kaikilta tonteilta ei ole havaintoja, koska osa tonttijohdoista

on liitetty putkiosuuksiin.

Uusimäen vuotovesivirtaama pahimman tulvavuorokauden, 14.4.1976,

iltapäivällä oli erittäin suuri, noin 45 m3/h (9 l/s.km). Karkeas

ti arvioituna tonteilta tulevan veden osuus oli 40 - 60 %, josta

määrästä pääosa voidaan katsoa johdettuihin vuotovesiin. Tutkimus-

alueiden yleisten viemäreiden osalla (katu- ja puistoalueilla) ei

havaittu tahallista ylimääräisen veden johtamista jätevesiviemä

riin erään pienpumppaamon kuivatusvesiputkea lukuun ottamatta.

Tällöinkin tuleva vesimäärä todettiin kuitenkin pieneksi.

5.32 Tahallisesti johdettujen vuotovesien merkitys

Eräässä ruotsalaisessa artikkelissa /2/ todetaan: “Jostakin syys

tä monet vesihuoltoteknikot eivät tunnu olevan tietoisia tonttien
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kuivatusjohtojen olemassaolosta vaan olettavat, että viemärien

vuotaminen tapahtuu pää- ja tonttiviemäreistä, Tonttien kuivatus

johtoja ei ole kuitenkaan rakennettu tiiviiksi, vaan imemään11

pohjaveden, kun taas pää- ja tonttiviemärit on rakennettu tii

viiksi.’

Tahallisesti johdettujen vuotovesien osuus jätevesiviemärin yli—

määräisistä vesistä riippuu suuresti siitä, missä määrin kuiva

tusvesien johtaminen jätevesiviemäriin on kielletty ja missä mää

rin mahdollista kieltoa valvotaan, Kymmenestä tutkimusalueesta

vain kolmella alueella johdetuilla vuotovesillä oli merkitystä

vuotovesimäärälle

Muutamissa, lähinnä amerikkalaisissa tutkimuksissa, joissa on

selvitetty vuotovesilähteiden merkitystä kokonaisvuotovesimääräl

le, on nimenomaan tonteilta johdetut kuivatusvedet esitetty mer

kittäväksi syyksi suuriin sateenaikaisiin virtaaman lisäyksiin

/6/, /7/, /37/, /47/. Näissä tutkimuksissa on tonttivesien osuu

deksi arvioitu 40 - 80 % virtaaman lisäyksestä.

Eräässä Göteborgin esikaupungissa suoritetussa tutkimuksessa /40/

mitattiin viemärivesimäärää ja vedenkulutusta 23.10, - 27.10, ja

13.11 - 20.11.1968, Tuloksissa erotettiin pohjaveden aiheuttamak

si vuodoksi 1 l/s’km. Lyhytaikaistenkin sateiden todettiin lisää

vän voimakkaasti ja lähes välittömästi vuotovesivirtaamaa (maksi

miarvo 6,1 l/s’km 7,5 x vedenkulutus). Sateen aiheuttaman vir

taaman lisäyksen syyksi arvioitiin tonttien kuivatusvedet, sillä

yksityiskohtaisia havaintoja alueella ei tehty. Tutkimusajankohdan

sääolot olivat poikkeukselliset. Lokakuun sadannaksi Göteborgissa

mitattiin 204 mm, joka on vuodesta 1860 lähtien tehtyjen mittaus

ten lokakuun sademäärän ennätys.

Väljästi rakennetuilla alueilla, joista sadevesiviemärit puuttu

vat, on tonttien kuivatusvesien johtaminen jätevesiviemäriin

usein helpoin ratkaisu, On luonnollisesti viemärilaitoksen pitä

jän asia, missä määrin sitä sallitaan. Kuitenkin on varauduttava
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siihen, että pienehköissä verkostoissa jo muutama tapaus voi li

sätä tulvakausina erittäin suuresti viemäriveden virtaamaa, Ehdo

ton kieltokaan ei aina auta, Espoossa viemärien kunnossapitopuo

len havaintojen mukaan on eräällä pientaloalueella pidetty tulva-

aikana viemärikaivojen kansia auki pihojen kuivattamiseksi.

Tutkimusalueiden yleisistä viemäreistä ei havaittu johdetun mer

kittävästi tahallisesti kuivatusvesiä viemäriverkostoon. Tätä ei

kuitenkaan liene yleistettävissä. Lähteessä /42/ on esimerkkinä

mainittu eräs keskisuomalainen kunta, jossa silmämääräisin ha

vainnoin paikallistettiin vuotokohtia. Tukkimalla selvät vuoto-

kohdat vaihtamalla ritiläkannet umpikansiin ja estämällä pin

tavesien suora pääsy viemäriin voitiin vuotovesiä vähentää

30 % ja siten siirtää puhdistamon investointeja vähintään 5 vuot

ta eteenpäin.

5.4 Pintavesivuodot

5,41 Vuotokohdat ja vuotojen luonne

Pintavesivuodoilla tarkoitetaan pintavettä, joka pääsee tahatto

masti viemäriin. Tutkimusalueilla olivat merkityksellisiä vuoto-

kohtia tarkastuskaivojen ylinunät saumat. Tarkastuskaivon kannet

vuotavat myös huomattavasti, vaikka tutkimusalueilla niiden kaut

ta tulevien vuotovesien merkitys oli vähäinen,

Tutkituilla alueilla oli pintavesivuotokohtia verrattain runsaas

ti. Pintavesivuodoilla ja tahallisesti johdetuilla vuotovesillä

on yhtäläisyyttä siinä, että jo yksikin vuotokohta voi lisätä

merkittävästi virtaamaa. Hyvä esimerkki siitä, kuinka suureksi

pintavesivuoto voi kohota, oli Juvan alueella mitattu hetkellinen

maksimivirtaama, jonka ilmeinen syy oli pintavesien tulviminen

ylivuotokaivon kautta viemäriin (vrt, sivu 32).

Juvan pääviemärissä olevan venturin piirturin kapasiteetti yht

tyi keväällä pahimpana tulvavuorokautena (14.4.) noin 7 tunniksi
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(kuva 16). Venturin yläjuoksun puolella, noin 4 km:n päässä, on

pumppaamo, jonka käyntituntimäärä kyseisenä vuorokautena oli 9,

kun se edellisinä vuorokausina oli 2 4, Kun vielä tämän pump

paamon yläjuoksun puolella, noin 1 km:n päässä, oli virtaamamit—

tari, voitiin vuotokohta rajata tälle kilometrin osuudelle. Muu

ta järkevää syytä voimakkaalle virtaaman kasvulle ei voitu löy

tää kuin pumppaamon vierestä kulkevan valtaojan tulviminen yli

vuotokaivon kautta viemäriin. Tulviminen edellyttää vedenpinnan

kohoamista tänä aikana noin 120 cm kuivan ajan tasosta. Tämä on

täysin mahdollista, sillä alue on alavaa ja tasaista peltoa. Tul

vimiskäsitystä vahvistaa myös se, että ylivuotokaivon väippään

oli tarttunut peltoalueelta peräisin olevia roskia.
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Kuva 16. Viemärivesivirtaama Juvan pääviemärissä 14.4.1976.
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Edellä oleva tapaus on tuskin ainutlaatuinen, sillä myös esim,

Espoossa on vastaavia havaintoja tehty /41/, Pintaveden tulvimi=

nen viemärin ylivuotokaivon kautta rajoittuu ainakin edellä kuva-

tussa tapauksessa varsin lyhyeen ajanjaksoon, joten sillä ei ole

yksittäisenä tapauksena merkitystä esim, vuodenajalle laskettuna

keskimääräisenä virtaamana, Kuitenkin tulvavuorokausina vuotove—

sivirtaamat kaikista vuotokohdista ovat suurimmillaan. Näin ollen

yksittäisistä vuotokohdista tulevat lyhtyaikaisetkin suuret vir

taamat rasittavat verkostoa ja puhdistamoa ja häiritsevät varsin

km biologisen puhdistamon toimintaa,

5,42 Vuodot tarkastuskaivojen ylimmistä saumoista

5,421 Vuotojen määrä ja merkitys

Viemärivesien maksimivirtaamat tutkimusalueilla havaitiin maalis

huhtikuun vaihteen lämpiminä päivinä ja 12, 18, huhtikuuta vuo

rokauden keskilämpötilan uudelleen kohotessa nollan yläpuolelle

(sivu 32), Yleisimmät ja merkittävimmät syyt näihin maksimivir

taamiin olivat vuodon tarkastuskaivojen ylimmistä saumoista.

Uudemmilla asuntoalueilla ne olivat lähes ainoat syyt. Niinpä

esimerkiksi Tillinmäessä maksimivirtaamat olivat käytännöllises

ti katsoen kokonaan tarkastuskaivojen ylimpien saumojen kautta

tulevasta pintavedestä aiheutuvia.

Tutkituilla alueilla oli yleensä 1 2 kaivoa, joista tuli run

saasti vuotovettä, muutamilla alueilla jopa pääosa vuotovedestä,

Tillinmäessä mitattiin yhdestä kaivosta tulevaksi vuotovesivir-

taamaksi noin 2 l/s. Mittaus suoritettiin 9,4.1976, joten se ei

tapahtunut pahimpina tulvavuorokausina, Silmämääräisten arvioiden

mukaan oli 14,4,1976 havaittu yhdestä kaivosta tuleva suurin vuo

to yli 5 lis. Tarkastuskaivojen ylirnmistä saumoista tulevia vuoto

vesiä tarkasteltaessa on huomattava, että lukumääräisesti enemmän

on kaivoja, joista tuleva vuotovesimäärä on pieni (kuvat 17 ja 18).
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Kuva 17.

Vuotava tarkastuskaivo.

Kuva 18.
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5.422 Ympäristön merkitys

Läheskään kaikki kaivojen vialliset saumat eivät aiheuta vuotove

siä, mikä johtuu ympäristöstä. Voimakas vuotaminen edellyttää

kaivon sijaitsemista kohdassa, johon pintavedet voivat kerääntyä

laajalta alueelta, Vuotavimmat kaivot ovat teiden ja katujen

pientareilla. Keväällä rummut ovat usein jäässä tai lumi ja jää

estävät muuten veden virtausta ojissa (kuva 19). Ojien täyttyessä

vedellä vuodolle edullisessa kohdassa olevasta viallisesta kaivon

saumasta tuleva vuotovesimäärä kohoaa suureksi, Puisto- ja pelto

alueilla, huolimatta selvästi havaittavista viallisista saumoista,

ei vettä tullut sanottavasti kaivoihin Tämä johtuu siitä, että

ympäristössä ei ollut pintavettä taikka jäässä oleva tai muutoin

tiivis maapeite esti veden pääsemisen saumoista kaivoon.

Kuva 19. Kevättulva Tillinmäessä,
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Erityisen selvästi ympäristön vuotovesimäärää rajoittava merki

tys näkyi Röykässä. Siellä oli vanhimmilla linjoilla kaivoja,

joiden saumoja ei ole tiivistetty juuri ollenkaan. Kuitenkaan

kaivoista ei havaittu merkittäviä vuotovesimääriä niiden sijain

nin takia.

5.423 Syyt saumojen aukeamiseen

Tutkimusalueiden tarkastuskaivot ovat pääasiassa bituminauhalla

tiivistettyjä betonirengaskaivoja. Sementtilaastilla saumattuja

kaivoja on Uusimäessä, Mellstenin rannan alueella sekä osassa

Juvan ja Röykän alueen verkostoa. Pahimmat vuotokohdat olivat bi

tuminauhalla saumatuissa kaivoissa. Kuitenkaan ei voida yleistää

sitä, että bituminauhalla saumattu kaivo vuotaisi enemmän kuin

laastisaumattu kaivo, sillä ympäristön olosuhteet ratkaisevat

huomattavalta osalta vuodon määrän. Onhan laastisaumatun kaivon

käytöstä yleisesti siirrytty bitumitiivisteisen kaivon käyttöön

laastisauman murtumisalttiuden takia, Kuitenkin jos bituminauha

irtoaa osittain saumasta (mikä ei ole kovinkaan harvinaista), jää

saumaan rako, joka aiheuttaa pahemman vuotokohdan kuin renkaiden

väliin jäävät raot silloin, kun ei käytetä mitään saumausainetta.

Tarkastuskaivon sauman aukeamisen syyksi esitetään yleensä kaivon

routiminen. Tämän estämiseksi on kaivoja eristetty roudalta /21/.

Routa on tuskin kuitenkaan ainoa tai edes pääsyy nimenomaan bitu

minauhalla tiivistettyjen kaivojen ylimpien saumojen vuotamisiin.

Routiminen ei selitä maanpinnan tasolla olevien saumojen aukeamis

ta eikä myöskään katualueella routimattomassa täytteessä olevien

saumojen aukeamista, Useimmiten syynä lienee huolimaton saumaus

ja saumauksen kannalta tärkeiden materiaaliominaisuuksien — tar

tunnan ja elastisuuden - pakkasalttius eli huono pakkasenkestä

vyys.

Bituminauhalla saumaaminen on verraten hankalaa. Tartunnan aikaan

saamiseksi nauha on lämmitettävä 150 - 200 0C:seen. Mikäli saumaa

lämmitetään liikaa, se alkaa valua, Jos sitä taas ei lämmitetä
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tarpeeksi ja varsinkin, jos saumapintoihin jää kosteutta, tartun

taa ei tapahdu, Lämpötilan laskiessa 5 lO °C:seen bitumi me

nettää elastisuutensa ja muodonmuutos on palautumaton kaivon olo

suhteissa, Pakkanen vaikuttaa eniten juuri ylimpiin saumoihin,

koska maaperä ei suojaa eikä viemärivesi lämmitä niitä niin pal

jon kuin alempia saumoja.

Bituminauhan etu verrattuna esimerkiksi kumitiivisteeseen on tar

tuntaominaisuuksissa. Bituminauha estää kaivon renkaiden 1iikku

mista, Renkaiden liikkumista tien luiskiin rakennetuissa kaivois

sa voi aiheuttaa roudan lisäksi maanpaine. Juhanilassa havaittiin

tapaus, jossa maanpaineen aiheuttama renkaiden siirtymä oli usei

ta senttimetrejä. Bituminauhan aikaansaamaa tartuntaa on kokeiltu

työmailla jopa niin, että ylimmästä renkaasta on nostettu koko

kaivo ilmaan renkaiden pysyessä yhdessä. On kuitenkin ilmeistä,

etteivät nauhojen tartuntaominaisuudet ole niin pysyviä, että sa

ma koe onnistuisi esimerkiksi vuoden kuluttua rakentamisesta.

5,43 Vuodot tarkastuskaivojen kansista

Tarkastuskaivojen kansista tapahtuvat vuodot vaikuttivat kokonai

suutena tarkastellen vähän tutkimusalueella mitattuihin vuotove

simääriin, Jotta vuotovedet pääsevät tarkastuskaivojen kansista

viemäriin, on kaivon sijaittava notkelmassa, johon pintavesi ke

rääntyy.

Pintaveden pääsemistä sateella viemäriin tarkastuskaivojen kan

sista havaittiin asfaltoiduilla kaduilla Suvelassa ja Karakal

liossa. Suvelassa oli eräässä tapauksessa kansikehikko irronnut

renkaasta ja murtanut asfaltin ympäriltään. Alueiden viemärive

den virtaamakäyrissä ei kuitenkaan havaittu sateiden vaikutusta,

Osittain tämä johtuu alueiden suurehkosta vedenkulutuksesta.

Myös muilla tutkimusalueilla havaittiin kansikehikon irtoamisia

renkaasta.

Kaivojen kansista tulevat vuodot olivat merkittävimpiä Röykän
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alueella, jossa on osittain käytössä betonikannet, Pari kaivoa

sijaitsi notkelmassa siten, että pintavedet pääsivät suoraan

kannen ja renkaan välistä kaivoon, Näissäkään kohdissa ei tapah

tunut valuma—alueen pienuuden vuoksi suuria vuotoja muutoin kuin

hyvin lyhytaikaisesti,

Tarkastuskaivojen kansivuodoissa vuotovesimäärää merkittävämpi

haitta lienee veden mukana jätevesiviemäriin joutuva hiekka, Su

velassa oli pienikaltevuuksinen putkiosuus lähes puolillaan hie

kansekaista lietettä, Karakalliossa oli erään kaivon välikannen

päällä runsaasti katualueelta peräisin olevaa hiekoitushiekkaa,

Kirjallisuudessa ei ole sanottavasti havaintoja tarkastuskaivojen

kansien kautta tulevista vuotovesimääristä, Useissa lähteissä to

sin mainitaan ilmeisesti samaan alkuperäislähteeseen /31/ perus

tuva teoreettinen esimerkki, jossa vuodon määräksi tarkastuskai—

vojen kansien kautta on esitetty 0,1 - 0,3 m3/min (1,7 - 5,0 l/s)

aukkojen koon ja lukumäärän mukaan,

Lähteen /28/ mukaan valurautaisessa standardikannessa on jokaisen

reiän pinta-ala 5 cm2, Kansi, jossa on 3 - 4 reikää, voi aiheut

taa vuotovesimäärän 1 - 2 l/s, jos vettä on kannen päällä 5 cm,

Mikäli viemäriverkostossa havaitaan tulvakausina voimakkaita ja

äkillisiä virtaaman kasvuja, siinä todennäköisesti on suhteelli

sen harvoja vuotokohtia, joiden merkitys virtaamalle on oleelli

nen, Tällaiset vuotovedet kuuluvat johdettujen vuotovesien ja/tai

pintavesivuotojen ryhmään,

Vaikkakaan tutkimusalueilla tarkastuskaivojen kannet eivät olleet

kovin merkityksellisiä vuotokohtia, ei niitäkään saa jättää huo

miotta, Kirkkonummen kunnassa on todettu tapaus, jossa tie kat

kaisi pintaveden virtauksen ja patosi vettä varsin laajalta alu

eelta, Tien varrella sijaitsevan betonikantisen kaivon kautta ve

si pääsi suoraan viemäriin,
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5.5 Varsinaiset vuotovedet

5.51 Vuotokohdat ja vuotojen luonne

Varsinaisilla vuotovesillä tarkoitetaan maaperästä lähtöisin ole

vaa vettä, joka pääsee viemäriin putkiosuuksista ja tarkastuskai

vojen alaosista, Pääasiallisimpia vuotokohtia ovat putkien ja

kaivojen saumat. Myös putken ja kaivon renkaiden raot ja halkea

mat sekä putken ja kaivon liitoskohta saattavat vuotaa.

Varsinaiset vuotovedet poikkeavat pintavesivuodoista mm. siten,

ettei yksittäisestä vuotokohdasta tuleva vesimäärä ole yleensä

yhtä suuri kuin pintavesivuodossa. Maaperä hidastaa veden liikku

mista ja varsinkin tiiviissä maalajeissa veden virtaaminen on

erittäin hidasta. Maaperän veden virtausta hidastava vaikutus ai

heuttaa toisaalta sen, että vuotaminen on pitempiaikaista. Varsi—

naiselle vuotovedelle on lisäksi luonteenomaista, että sitä saat

taa tulla hyvin lukuisista kohdista.

Betoniputkea käytettäessä on putkipituudesta riippuen viemäriki

lometriä kohti 500 - 1 000 saumaa (putken yksikköpituus 1 - 2 m).

Muoviputken yksikköpituus on yleensä 6 m, joten saumoja on 160 -

170 kpl/km. Esimerkiksi halkaisijaltaan 300 mm:n, metrin pitui

sista betoniputkista rakennetun putkiston vedenpaineella määrätty

sallittu vuoto (sivu 20) ylitetään, jos saumaa kohti vuotaa enem

män kuin 0,0002 l/s eli vajaa litra tunnissa, Näköhavaintona tii

viyskokeen vaatimusten kannalta liiallisesti vuotava viemärilinja

on todettavissa mm. tv-kuvauksessa, Jos viemärin tv-kuvauksessa

havaitaan valtaosan tutkittavan linjan saumoista vuotavan siten,

että vuotaminen on nähtävissä joko yhdestä kohdasta tippuvina pi

saroina tai juuri ja juuri havaittavana valumisena, on vuotovesi

määrä liian suuri (suurempi kuin sallittu vuoto).

Mahdollisten vuotokohtien runsaslukuisuuden vuoksi käytännön tii

viysvaatimukset edellyttävät, että valtaosa saumoista on täysin

tiiviitä, Jo muutamat runsaasti vuotavat saumat vastaavat kymme

niä pieniä vuotoja.



55

Vuotovesiä ehkäistäessä on päähuomio kiinnitetty yleensä nimen

omaan putkiosuuksilla tapahtuviin vuotoihin parantamalla putkien

laatua ja kehittämällä saumausmenetelmiä. Myös viemärin tiiviys

vaatimukset koskevat toistaiseksi vain putkiosuuksia. Tämä onkin

järkevää siksi, että lukumääräisesti suurin osa mahdollisista

vuotokohdista sijaitsee putkiosuuksilla. Lisäksi putkiosuuksien

vuotokohtien paikallistaminen ja korjaaminen on käytössä olevas

sa viemärissä erittäin hankalaa ja kallista,

Seuraavassa tarkastellaan varsinaisten vuotovesien — putkiosuuk

silta ja tarkastuskaivojen alaosista tulevien vuotovesien määrää

ja sen merkitystä tutkimusalueiden kokonaisvuotovesimääriin. Vuo—

tovesivirtaaman suuruutta arvostellaan vedenpainekokeella määrite

tyn sallitun vuoden 0,2 l/s’km (sivu 20) perusteella.

5,52 Määrä ja merkitys tutkimusalueilla

Tutkimusjakson alkupuolella (heinä-joulukuu 1975) vuotovedet oli

vat pääasiassa varsinaisia vuotovesiä ja vuotovesimäärät pieniä

koko verkostopituutta kohti ne olivat yleensä selvästi pienempiä

kuin tiiviyskokeen sallima vuotovesimäärä.

Vain Röykässä ja Juvan teollisuusalueella sekä ajoittain myös Uusi-

mäessä vuotovesimäärä oli yli 0,20 l/s’km. Röykän alueellakin var

sinainen vuotovesi jäi tätä pienemmäksi, kun vuotovesistä erote

taan viemäriin liitetyn salaojan aiheuttama johdettu vuotovesi

(sivu 42).

Röykässä noin 60 % vuotovesistä tuli verkosto-osasta, jonka yleis

ten viemäreiden pituus oli 160 m (koko alueen verkostopituus noin
34 km). Taman osa-alueen vuotovesista tuli noin 20 m /vrk 0,24

l/s) edellä mainitusta salaojaliitännästä ja noin 7 m3/vrk yhdes

tä tonttiliittymästä (tonttijohdon varsinaisia vuotovesiä). Loppu

osa tämän osa—alueen vuotovesistä, noin 25 m3/vrk, tuli kolmen

tarkastuskaivon pohjasta sekä yleisen viemärin putkiosuudelta. Nä

mä Röykän alueen kolme kaivoa olivat ainoat tarkastuskaivot, jois
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sa vettä havaittiin selvästi tulevan kaivon pohjasta. Syynä tä

män pienen alueen runsaisiin vuotoihin on huono rakennustekniik—

ka ja se, että pohjaveden pinta verkoston tässä osassa on jatku

vasti korkealla.

Juvan teollisuusalueen vuotovesimäärä oli hiukan yli 0,20 1/skm.

Vuotovesi tuli putkiosuuksista sekä muutamien syvien tarkastus

kaivojen aliinmista saumoista. Vuotovesimäärää on vaikea jakaa

tarkasti kaivojen ja putkiosuuksien kesken. Kaivoista vuotaminen

näkyi maalajien sekaisen veden tihkumisena, joten tämän vuotove

den osuus oli hyvin pieni.

Uusimäen alueella vuotovesimäärät eivät kuivan ajan keskiarvoina

ylittäneet arvoa 0,20 1/s°km. Runsaiden sateiden jälkeen mitat

tiin vuotovesimääräksi suurimmillaan n, 1,0 l/skm, Alueen van

himmat viemärilinjat on rakennettu 1950-luvun puolenvälin jälkeen

asukkaiden toimesta. Tvkuvauksissa todettiin osa viemärilinjois

ta erittäin heikkokuntoisiksi. Putkiosuuksien vuotovedet eivät

aiheuttaneet kuitenkaan koko virtaamalisäystä. Osittain lisäys

johtui tonttijohdoista tulevista kuivatusvesistä, Osa alueen

tonttijohdoista on liitetty putkiosuuksilla, joten tarkkaa kuvaa

eri tekijöiden suhteista ei ole ollut mahdollista selvittää.

Kuivan ajan pienet vuotovesimäärät eivät välttämättä osoita vie

märiä tiiviiksi, sillä yleensä vain oa tutkimusalueiden viemä

reistä oli pohjaveden pinnan alapuolella. Lansan alueella koko

verkosto oli pohjaveden pinnan yläpuolella. Karakallion alueella

pohjavettä oli niin vähän, ettei vuotaminen ollut juuri mahdol

lista (taulukko 11, sivu 37), Kuitenkin tutkimusalueilla mitatut

pienet, tasaiset vuotovesimäärät osoittavat, että viemärilinjat

ovat yleensä tiiviitä. Vanhirnmalla alueella, Uusimäessä, vuoto

vesimäärä vaihteli herkästi sään mukaan. Sateiden jälkeen vuoto

vettä tuli, mutta poudalla vuotovesimäärät vähenivät nopeasti.

Kuivana aikana pohjaveden pinnan ollessa alhaalla vuotovedet ovat

pääosin yleisten viemäreiden putkiosuuksilta tulevaa vuotovettä.
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Syksyn sateiden ja kevättulvien nostaessa pohjaveden pintaa yhä

enenunän osa verkostoa joutuu pohjaveden pinnan alapuolelle. Tä1

löin myös osa tarkastuskaivojen alasaumoista ja osa tonttiviemä—

reistä voi joutua pohjaveden pinnan alapuolelle.

Marras—joulukuun vaihteen sateet kohottivat pohjaveden pintaa

tutkimusalueilla. Sateet aiheuttivat vuotovesimäärän voimakasta

kasvamista Uusimäessä (maksimi noin 2,7 l/s’km), mutta niiden

vaikutus oli lyhytaikainen. Röykässä vuotovesimäärä oli lähes

0,40 1/s’km. Samaa suuruusluokkaa vuotovesimäärä oli joulukuun

alkupuolella Juvan teollisuusalueella. Myös Juhanilan ja Mellste

nin alueen vuotovesimäärä ylitti arvon 0,20 l/s’km.

Joulukuun maksimivuotovesimäärä (vuorokaudessa) Juhanilassa oli

1,10 l/s’km, mutta tässä arvossa on mukana pintavesiä. Joulukuun

keskimääräinen vuotovesimäärä, 0,62 l/s’km, kuvaa paremmin varsi

naisten vuotovesien määrää, Vettä tuli putkiosuuksissa olevien

vuotojen ohella merkittävästi muutamien tarkastuskaivojen alimmis—

ta saumoista. Lisäksi on huomattava, että noin 25 % joulukuun vuo

tovesistä aiheutui johdetuista kuivatusvesistä.

Mellstenin alueen joulukuun viemärivesivirtaama kasvoi alueen

pumppaamon käyntituntien mukaan noin 30 % verrattuna loppukesään

ja alkusyksyyn. Koska alueen vedenkulutus on verraten suuri (390

m/vrk), on vuotovesimäärä viemäripituutta kohti merkittävä eli

noin 0,50 l/s.km. Virtaama pysyi varsin tasaisena joulukuun vii

meiselle viikolle saakka. Tammikuussa virtaama oli taas lähes

30 % pienempi. Vuotovedet olivat peräisin lähes yksinomaan putki

osuuksilta. Tämä käy hyvin ilmi alueen pohjavesioloista (taulukko

11) — pohjaveden pinta joulukuussa oli osassa verkostoa putken

vesijuoksun yläpuolella, mutta ei yleensä putken laen yläpuolella.

Edellä olevasta käy ilmi, että kaikki ne alueet, joilla ei ole

tehty rakentamisen aikaisia tiiviyskokeita (vrt, taulukko 4, sivu.

7) kuuluvat alueisiin, joissa vuotovesimäärä ylittää arvon 0,2

1/s.km.
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Lumen sulamisen aiheuttamien pintavesitulvien vaimennuttua huhti

kuun loppupuolella tuli varsinaisten vuotovesien osuudesta rat

kaiseva,. Suurimmat vuotovesimäärät mitattiin samoilla alueilla

kuin syksylläkin. Uusimäessä vuotovesimäärä oli 2,7 1/skm, Juvan

teollisuusalueella 0,8 l/skm, Juhanilassa 1,0 l/s.km (ilman sa

laojavuotoa), Röykässä ja Melistenin rannan alueella 0,6 l/s’]cm.

Tillinmäessä vuotovesimäärä oli hiukan yli 0,2 l/s.km. Muilla

alueilla vuotovesimäärät olivat alle 0,2 1/s.km.

Keväällä tarkastuskaivojen alasaumojen merkitys vuotokohtina ko

rostui syksyyn verrattuna. Tillinmäessä tarkastuskaivojen alim

pien saumojen osuus vuotokohtina oli oleellinen.

Toukokuun alussa sattuneet vesisateet yhdessä lämpötilan suuren

kohoamisen kanssa sulattivat routaa äkkiä myös sellaisissa paikois

sa, joissa roudan syvyys oli suuri. Tämä kasvatti vuotovesimäärää

muutamaksi vuorokaudeksi. Kahden alueen virtaamakäyrässä — Juvan

pääviemärissä ja Juhanilassa - kasvu näkyi yhtäkkisenä virtaa-

man kasvuna 6. päivänä toukokuuta (vrt, sivu 33). Juhanilassa

kasvu oli 1,4 l/s f 0,7 l/s.km). Äkillisen kasvun syynä lienevät

pääasiassa vialliset tarkastuskaivot, Juvan pääviemärissä virtaa

ma kasvoi erittäin voimakkaasti, noin 6 l/s. Samoin kuin Juvan

pääviemärissä huhtikuun puolivälissä tapahtunut virtaaman lisäys

(sivu 47) oli myös tämän virtaaman lisäys rajoitettavissa päävie

märin yläjuoksulle kilometrin osuudelle. Toukokuun 6. päivän vir

taaman kasvun laannuttua tapahtui samalla osuudella uusi samaa

suuruusluokkaa oleva virtaaman kasvu 11. toukokuuta. Viemärilinja

on pari vuotta vanha. Tv—kuvauksessa sen kunto todettiin hyväksi

(tosin linjaa ei kuvattu kokonaisuudessaan). Näiden voimakkaiden

lisäysten syynä on mahdollisesti valtaojan uusi tulviminen tai

peltoalueella olevien vesien pääseminen tarkastuskaivoihin.

Toukokuun alussa tapahtunut virtaaman kasvu oli muilla alueilla

lievempää, mutta yleensä selvästi havaittavaa, Juhanilan ja Juvan

pääviemärin lisäksi myös Tillinmäessä virtaaman lisäys näkyi yht

äkkisenä, mutta virtaama-arvot ovat epäluotettavia, koska huhti-
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kuun puolenvälin jälkeiset pienet virtaamat aiheuttivat putken

liettymistä.

5,53 Putkiosuuksien vuodot

5.531 Yksittäisten kaivovälien vuodot

Havaintojen mukaan eivät putkiosuuksilta tulevat vuodot yleensä

yhtä 0,20 1/s’km laskettuna keskimääräisinä arvoina alueiden ko

ko verkostopituutta kohti. Lyhytaikaisina arvoina näyttää yläraja

olevan arvon 1,0 1/s.km vaiheilla eniten vuotavilla alueilla (van—

hinta aluetta lukuun ottamatta). Useilla alueilla lyhytaikaisetkin

vuotovesien maksimiarvot jäävät arvon 0,20 l/s.km vaiheille.

Suurimmat vuotovesimäärät yksittäisiltä kaivoväleiltä mitattiin

merkkiaineen avulla (vrt, kohta 6) Uusimäessä, Suurin lisäys to

dettiin joulukuun alun mittauksessa, jolloin 76 m:n pituisella

kaivovälillä mitattiin lisäystä 1,10 1/s. Kuitenkin kun kaivoväli

myöhemmin tv-kuvattiin, havaittiin putkiosuudella tonttijohtohii

täntä, joka on todennäköinen syy virtaaman hisäykseen. Samassa

mittauksessa todetut suurimmat lisäykset sellaisilla kaivoväleil

lä, joilla ei ollut tonttijohtoliitäntöjä, olivat 0,05 - 0,20 l/s.

Yleensä muilla alueilla yksittäisten kaivovähien havaitut vuoto-

vesien hisäykset olivat niin pieniä, että niiden mittaminen oli

erittäin vaikeata. Liitteissä on esimerkkejä näistä mittauksista.

5.532 Putkilinjojen tv-kuvaukset

Putkilinjojen tv-kuvauksia suoritettiin Uusimäessä, Karakalhios

sa, Juvan teollisuusalueella, Juvan pääviemärissä ja Juhanilassa.

Tv-kuvauksia tehtiin talvella ja touko-kesäkuun vaihteessa. Yh

teen laskettu kuvattu linjapituus oli 3,5 km.

Talvella kuvattiin Uusimäessä, Karakalliossa ja Suvelassa. Uusi—

mäessä kuvatut linjat olivat huonokuntoisia (rakennettu v. 1957).
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Huonoimndlla kaivoväleillä lähes jokainen sauma oli auennut, Pa

himmillaan putkien siirtymät saumojen kohdalla olivat useita sent

timetrejä. Putkirikkoja (halkeamia putkissa) löytyi kolmesta koh

dasta. Viallisista kohdista ei putkeen havaittu tulevan vettä,

koska pohjaveden pinta oli alhainen kuvaushetkellä.

Suvelassa kuvattujen linjojen saumat todettiin moitteettomiksi.

Sitä vastoin painumat putkilinjoilla olivat yleisiä. Vaikka pai

numat olivat yleisiä kaikilla alueilla, ne eivät vaikuta vuoto

vesiin, mikäli saumat eivät aukea,

Karakalliossa todettiin yksi paha putkirikko sekä yksi pienehkö

halkeama, Kahdesta saumasta oli kumitiiviste liukunut osittain

irti, Yhdellä kaivovälillä oli puiden juuria tunkeutunut muuta

mista saumoista putkeen ja aiheuttanut pieniä halkeamia.

Loppukeväällä kuvauksia suoritettiin Juvan alueella ja Juhanilas

sa. Lisäksi täydennettiin talvellisia kuvauksia Karakalliossa ja

Uusimäessä, Talvella liettyneet viemärilinjat huuhdeltiin ennen

kuvausta, Keväällä huuhtelua ei suoritettu, Talvellisissa kuvauk

sissa laitteistoa vedettiin maan päältä vaijerilla ja keväällä

käytettiin pyörällistä itsestään ryömivää laitteistoa.

Juvan teollisuusalueella kuvatuissa linjoissa ei havaittu putki

rikkoja eikä saumojen pahoja aukeamisia. Sitä vastoin havaittiin

useissa saumoissa hienojen maalajien tunkeutumista putkeen. Juvan

pääviemärin alkuosan kuvaukset osoittivat linjan hyväkuntoiseksi.

Tosin linjalta löytyi kaksi saumaa, joiden laesta havaittiin sel

västi tihkuvaa vettä. Lisäksi havaittiin parilla kaivovälillä vä

häistä hienojen maalajien tunkeutumista putkeen.

Juhanilassa havaittiin muutamia yksittäisiä vuotokohtia (saumoja).

Yhdessä tapauksessa vettä tuli verraten runsaasti, muissa todet

tim vain pientä veden tai maalietteen tihkumista saumasta,

Karakalliossa jatkettiin talvella suoritettua kuvausta noin 200 m
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varsinaisen tutkimusalueen ulkopuolelle puistoon. Kuvauksissa ha-

vaittiin juurien tunkeutumista saumojen läpi putkeen ja pieniä

halkeamia saumojen ympärillä. Myös Uusimäessä havaittiin juurien

tunkeutuneen saumojen läpi. Näistä saumoista todettiin vettä tih

kuvan putkeen. Karakalliossa kuvattiin uudestaan talvellinen kaivo—

väli, jolla todettiin kahden kumitiivisteen roikkuvan irti saumas

ta. Tällöin vettä ei todettu tulevan putkeen, vaikka kaivoväli on

korkeusasemaltaan tutkimusalueen alin.

Yhteenvetona suoritetuista kuvauksista voidaan todeta, että viat

vanhinta aluetta, Uusimäkeä, lukuun ottamatta olivat yksittäista

pauksia. Havaittu veden virtaaminen putkeen oli yleensä erittäin

pientä, mihin tosin vaikuttanevat suhteellisen kuivat kuvausajan—

kohdat. Painumat viemärilinjoilla olivat yleisiä sekä uusissa et

tä vanhoissa verkostoissa (taulukko 12).

Taulukko 12. Tutkimusalueiden viemärilinjojen tv-kuvauksissa
havaitut viat,

Vika Yleisyys

Notkelmat yleisiä kaikilla linjoilla

Putkien paikaltaan siirty
miset yleisiä Uusimäessä

Hienojen maalajien tai veden
tihkuminen saumastal) 60 tapausta

Juurien tunkeutuminen sauman
läpi ja pienet halkeamat sau
man ympärillä 17 tapausta

Vahingoittunut putki
(halkeamia putkessa) 10 tapausta

Tiiviste irti saumastaU 2 tapausta

Ukumitiivisteiset putket

Selvä ero oli uusimpien linjojen (Suvela ja Juvan pääviemäri

rakennettu 1971-74) ja Juvan teollisuusalueen linjojen (rakennet

tu 1967) kunnon välillä, Juvan teollisuusalueella ei ole tehty

tiiviyskokeita putkistoa rakennettaessa,
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Kuvatut putkistolinjat olivat Uusimäkeä lukuun ottamatta kumitii

visteisiä betoniputkilinjoja. Uusimäen linja on rakennettu ennen

kumitiivisteiden tuloa markkinoille, Suvelassa ja Juhanilassa ku

vattiin muutamia muoviputkista rakennettuja kaivovälejä Näissä

putkistoissa ei todettu vikoja, mutta kylläkin painumia,

Kuvauksen suhteellisen suurten kustannusten vuoksi ei voitu kuva

ta kuin osa alueiden viemärilinjoista. Lisäksi kuvaaminen oli mah

dollista vain sellaisilla linjoilla, jonne päästiin autolla, Ke

väällä oli tarkoitus kuvata myös Röykän ja Mellstenin rannan

alueen linjoja, mutta kaivojen ahtauden takia itsestäänryömivä

kamera ei mahtunut viemäriin,

Ruotsissa on Svenska vatten— och avloppsföreningen11 velvoittanut

jäsenyhteisöjään, jotka ovat suorituttaneet viemäreiden tv-kuvauk

sia, lähettämään tuloksensa yhdistyksen käyttöön, Lähteessä /44/

on esitetty yhteenveto näistä tuloksista, Kumitiivisteisiä betoni

putkia oli vuoteen 1972 mennessä kuvattu 84 km ja muoviputkia 3 km,

Lisäksi oli kuvattu 145 km vanhempia sementtilaastilla saumattuja

betoniputkilinjoja, Tuloksista ei voi selvittää vikojen lukumäärää

esim, kaivoväliä kohti,

Kumitiivisteisten betoniputkien suurimmat vikaryhmät ruotsalaisen

selvityksen mukaan olivat seuraavat:

- rikkoutunut putki,

- painumat (notkelmat) ja paikaltaan siirtymiset,

- vuotavat saumat; monessa tapauksessa tiiviste liukunut saumasta,

- rikkoutuneet tai muuten huonot tonttiviemäriliitännät ja

- puiden juurien tunkeutuminen saumojen läpi sekä kivet ja vie

raat aineet putkissa0

Muoviputkien kuvauksissa on vioiksi ilmoitettu liian suuri muodon

muutos (5 kpl), vuodot saumoissa, painumat sekä yhdessä tapaukses

sa putken halkeamat.

Jos pohjaveden pinta on kuvauksen aikana putken yläpuolella, on
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mahdollista nähdä ne kohdat, joista vettä pääsee viemäriin. Kun

vedenpinta on putken alapuolella, ei kuvauksella voida paikallis

taa kaikkia vuotokohtia. Erään amerikkalaisen tutkimuksen /13/

mukaan ty-kuyaus . ei antanut täyttä selvyyttä vuotokohdista täl-.

laisessa tapauksessa. Tutkimuksessa vuotokohdat paikattiin : (vrt.
sivu 92) ja paikkauslaastin kulutuksen perusteella arvioitiin

vuotokohdan merkittävyys ja verrattiin sitä tv-kuvauksen perus

teeUasaatuiin käs,flykseen vuotokohdasta. (taulukko . 1SL.

Taulukko 13. Tv-kuvauksen ja paikkauslaastin kulutuksen perus
teella suoritettu putkisaumojen kunnon vertailu
/13/.

hyvä = ei havaittrraa vikaa
keskinkertainen = < 1/2” aukko
huono =>l/2” aukko

hyvä = laastinkulutus <. 3,4 £
keskinkertainen = —“- 3,4 - 7,2
huono = —“— > 7,2 £

5.533 Iän .: vaikutus viemär±n tiiviytåen

Kuten jo edeltäkäsin oli odotettavissa heikkokuntoisirmnat viemä

rilinjat olivat viemäröinniltään vanhicalla alueella Uusimäessä.

Saumöjen kunto Saurnöjen kimto Saumojen lukumäärä $

tv-kuvauksen laastinkulutuksen
perusteella 1) perusteella 2) (kpl)

.: . :. .
.. 782

. !.HYtJX . .. ..... 74;:
KESKINKERTAINEN 138 18
HUONO 61 8

;KESKINERTAINEN . . 539 . : 100t

. 77.
. . KE5KflRTflNWJ 89 16

HUONO . 70 14

HUONO 273 100
HYVÄ fl
KESKINKERTAINEN 63 23

.: . .‘: 65 24

1

1) fl—kuvauksessa:

2) Paikkauksessa:
£
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Ero muiden alueiden viemärilinjoihin on erittäin selvä. Tämän pe

rusteella ei voida kuitenkaan tehdä yleistäviä johtopäätöksiä iän

vaikutuksesta nykytekniikalla rakennettujen viemärilinjojen tii

viyteen, koska vanhat verkostot on rakennettu heikompilaatuisista

putkista, niiden saumauksessa on käytetty nykyistä kehittymättö

mämpiä menetelmiä jne.

Kumitiivisteiset betoniputket ovat olleet yleisessä käytössä 196O

luvun alkupuolelta lähtien, Tutkimusalueiden vanhimmat kumitiivis

teiset linjat ovat 11 12 vuotta ja uusirnmat 2 3 vuotta vanho

ja. Selvityksen perusteella uusimmat linjat osoittautuivat verrat

tain tiiviiksi, Tosin vuotovesimäärät eivät välttämättä pohjavesi

olosuhteiden takia ole aina vanheinmissa verkostoissa suurempia.

Vanhaan tapaan saumatut saumat bitumisauma ja laastisauma

murtuvat putkien liikkuessa maaperässä. Sitä vastoin kumitiiviste

sallii pienet kulmapoikkeamat sauman tiiviyden siitä kärsimättä.

Juuri putken liikkuminen on todennäköinen syy viemärin tiiviyden

heikkenemiseen, Jos kumitiiviste on väärin asennettu tai sen pak

suus on virheellinen tai putki ei ole mittatarkka, pienikin putken

liikkuminen (painuminen) voi aiheuttaa vuotavan sauman, vaikka

linja vielä heti rakentamisen jälkeen täyttäisikin tiiviyskokeen

vaatimukset.

Suoritettujen tv-kuvausten mukaan painumat (notkelmat) putkilin

joilla olivat yleisiä. Saumat olisi tästä syystä rakennettava si

ten, että vähäinen painuniinen ei aiheuttaisi niiden aukeamista.

Myös kumitiivisteen oikea puristuvuusalue on erittäin tärkeä.

Ihanteellinen kokoonpuristuvuus on 30 40 %. Tällöin kumitiivis

te antaa oikean jouston, eikä putki halkeile muhvi- ja kärkiosan

välisissä liikkeissä. Jos esimerkiksi kumitiivisteen poikkileik

kausmitat ovat 14,5 x 17,5 mm ja kovuus 33° IRH, on tiivisteren

kaan kuormitus 10,4 kp/cm. Kokoonpuristumisen kasvaessa 35 %:sta

45 %:iin, kuormitus kasvaa kaksinkertaiseksi. Tämän seurauksena

saattaa muhvi tai kärkiosa rikkoutua, mitä ei useinkaan tapahdu
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heti asennuksen jälkeen /24/.

Taulukossa 14 /17/ on suomalaisia havaintoja vastaanottotarkastuk

sissa todetuista yleisimmistä putkivaurioista. Taulukon mukaan

väärin asennettu kumitiiviste ja virheellinen kumitiivisteen pak

suus ovat erittäin yleisiä.

Taulukko 14. Vastaanottotarkastuksissa todetut putkivauriot 47/,

Vuotokohta Vuodon syy Esiintymistiheys

Beton iputket

Liitos kumitiiviste väärin asennettu eritt, yleinen

kumitiivisteen paksuus virheellinen yleinen

putken tiivistepinnat epätasaiset yleinen

putkien tiivistepinta rikkoutunut harvinainen

eri valmistuserien putkien liitos harvinainen

kahden peräkkäisen putken kulma
poikkeama harvinainen

Putki huokoisia putken seinämissä yleinen

varomaton käsittely yleinen

varomaton katkaisu yleinen

varomaton peitto harvinainen

Muoviputket

Liitos katkaistun putken viistämättömyys yksittäistapaus

Putki varomaton peitto — II —

huolimaton asennus — —

Valimoiden työn tasoerojen vuoksi markkinoilla on myös huonolaa—

tuisia betoniputkia. Taulukko 15 /17/ kuvaa vuosina 1972-73

tehtyä tutkimusta kymmenen eri valimon tuotteista. Tiiviyskoe on

tehty normien mukaisena kolmen putken kokeena,

Myöskään kumitiivisteiden käyttö betoniputkissa ei salli huolimat

tomuutta linjan rakentamisessa. Ajan myötä tapahtuva putken liik
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kuminen avaa virheelliset saumat. Huolimattomasti rakennettu vie

märilinja ei ilmeisesti muutaman vuoden kuluttua rakentamisesta

täyttäisi esim. ilmanpaineella suoritettua tiiviyskoetta.

Taulukko 15. Betoniputkien tiiviystutkimus 1.11,1972
1.3,1973 /17/.

Valimo Tutkittuja koeeriä Hyväksyttyjä Hylättyjä

kpl kpl kpl

Ä 1 1

B 1 1 -

C 5 5

D 3 3

E 6 5 1

F 2 1 1

G 4 4

H 3 2 1

1 2 2

J 3 3

Yhteensä 30 24 6

Putkilinjan liikkumista voidaan ehkäistä kiinnittämällä erityis

tä huomiota putken perustamiseen. Tällöin rakennuskustannukset

nousevat helposti kohtuuttomiksi, Olisi kiinnitettävä erityis

huomiota myös putkien ja kumitiivisteiden mittatarkkuutteen.

Saumausmenetelmä olisi pyrittävä kehittämään sellaiseksi, ettei

vähäinen huolimattornuus työnsuorituksessa pääsisi ratkaisevasti

vaikuttamaan sauman tiiviyteen.

5.534 Putkimateriaalin vaikutus viemärin tiiviyteen

Tutkimusalueista Lansan ja Tillinmäen viemärit on rakennettu muo

viputkista. Lansassa ei putkiosuuksilta tullut vuotovesiä, mutta
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toisaalta pohjaveden pinta oli jatkuvasti viemärin alapuolella.

Tillinmäessä ainakin osassa verkostoa pohjavesiä oli jatkuvasti

viemärin yläpuolella. Kuivana aikana mitattu keskimääräinen vuo

tovesivirtaama 0,09 l/s.km on mittaustarkkuuden rajoilla. Tulva-

aikoina tapahtuneet virtaaman kasvut aiheutuivat tarkastuskaivo—

jen vuodoista,

Merkkiaineen avulla suoritettiin mittauksia Mikkelin Pursialan

alueella, Kangasalan kirkonkylässä ja Kirkkonurnmen Masalassa si

jaitsevissa muoviputkikohteissa. Linjat olivat 1 - 2 km pitkiä.

Mikkelin ja Kangasalan kohteet valittiin Valtion teknillisen tut

kimuskeskuksen (VTT) toimesta suoritettujen muodonmuutosmittaus

kohteiden joukosta. Valinnan perustana oli pääasiassa se, että

putkistot olivat pohjaveden alapuolella. Kirkkonummen Masalassa

sijaitseva linja ei ollut mittaushetkellä vielä käytössä.

Talvella suoritettiin yksi mittaus Mikkelissä ja Kangasalla. Mik

kelissä 5.3.1976 tehdyssä mittauksessa ei todettu selvää virtaa-

man kasvua. Kangasalan mittauksessa (12.2.1976) todetut lisäykset

olivat merkityksettömiä.

Keväällä (7.5.1976) Mikkelissä suoritettu mittaus ei osoittanut

virtaaman kasvua. Kangasalla (24.4.1976) virtaama kasvoi huomat

tavasti linjan loppupäässä. Kasvu ei kuitenkaan johtunut vuodois

ta putkiosuuksilla. Vettä tuli yhdestä sivuhaarasta (ei käytössä),

jonka tarkastuskaivot vuotivat, Lisäksi muutamissa kaivoissa mit

tauslinjalla oli putki vedetty kaivon läpi ja sahattu putken la

keen aukko (lävistysholkkeja ei oltu käytetty). Yhdessä kaivossa

vettä todettiin tulevan putken ulkopinnan ja kaivon betonipinnan

välistä (liitteet 11 ja 12).

Kirkkonurnmen Masalassa olevan muoviputkilinjan ensimmäinen kaivo

sijaitsi tien luiskassa. Kaivoon valui sen verran vuotovettä, et

tä mittaus voitiin suorittaa (linja ei ollut käytössä). Virtaama

ensimmäisessä kaivossa oli 0,11 l/s ja siitä noin kilometrin

päässä 0,26 l/s. Tällä kilometrin välillä olevien tarkastuskaivo



68

jen vuodot huomioon otettuna ei putkiosuuksille jää sanottavaa

osuutta vuotovesimäärästä

Mittausten mukaan muoviputkilinjoista ei tullut vuotovesiä tai

niiden määrät olivat erittäin pieniä. Muoviputki on verrattain

uusi viemärien rakennusmateriaali, Myös havaintokohteiden muovi—

putkilinjat olivat kaikki melko uusia, Mitattuja vuotovesimääriä

ei voida suoraan verrata betoniputkilinjojen vuotovesimääriin ot

tamatta huomioon putkistojen ikää.

Muoviputkilinjoilla on eräitä etuja betoniputkilinjoihin verrat

tuna, Muoviputkien suuri yksikköpituus vähentää saumojen lukumää

rää. Lisäksi saumaus on helppo suorittaa, joten työtapa ei pääse

yhtä helposti vaikuttamaan lopputulokseen (sauman tiiviyteen).

Toisaalta on huomattava, että sekä betoni- että muoviputkiverkos

tojen maksimivirtaamissa pintavesien pääsy viemäriin oli ratkai

sevaa,

Muoviputkiviemäreiden haittoja ovat putken muodonmuutokset, jotka

aiheutuvat kaivannon täytteen kuormituksesta, VTT:n tutkimuksessa

/19/ pyrittiin selvittämään mm, ajan vaikutusta muoviputken muo

donmuutoksiin, Tutkimustulosten mukaan muodonmuutokset eivät kas

vaneet merkittävästi 750 vuorokauden aikana putken asentamisen

jälkeen (kuva 20) ja muodonmuutokset asianmukaisesti asennetuilla

putkilinjoilla jäivät yleensä pieniksi. Hollannissa suoritetuissa

mittauksissa on havaittu merkittävästi suurempia muodonmuutoksia

(kuva 21), jotka ovat johtuneet pääasiassa erilaisesta asennusta—

vasta, Suurista muodonmuutoksista ei kuitenkaan ole aiheutunut

putkirikkoja,

Pienet putken muodonmuutokset tuskin vaikuttavat sauman tiiviyteen,

jos tiivisteen paksuus on oikein valittu, Muoviputken mittatark

kuus on suhteellisen hyvä ja tiivistettä varten muhvipuolella on

yleensä ura, joten tiiviste ei pääse valumaan saumasta ulos,
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Kuva 20. Keskimääräinen muodonmuutos
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Ä = viernärin ja kadun rakentainisajanjakso

3 = tontUen rakentamisaj anj akso, jolloin katu kuonriittuu pääasiassa
raskaiden kuonna-autojen vaikutuksesta

C = rmaalitilanne, jolloin katu ki.orndttuu pääasiassa henkilöauto-
liikenteestä

Kuva 21. PVC-putkien
2

(3,2 kp/cm ) muodonmuutos hollantilaisten
mittausten mukaan /15/.

6

P1

g
0
E

1
4

2

0!
0

instollaton

750 1000250 500

flmUoys ofter

Ajan vaikutus taipuisan putken muodonmuutobeen Pitkäaikaisten muodonmuutos

mittausten tulokset Kauniaisissa. Putket I...9: du = 315 mm PVC-T (NP 6,0 kp/cm2 (0,6 N/mm2)).

Putket l0..21: d 315 PVC-L (NP 4,0 kp/cm2 (0,4 N/mm2)). Vertical defonnation pysty

mora muotionmuutos, time, days after installation = aika asennuksen jälkeen, vrk.

eri kaivoväleillä
Kauniaisten koeasennuksessa /19/.

0
D

c
0
-o
0
:3

Q25 Q5 1 2
Aika, vuotta

34 56 78910
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6. VUOTOVESIEN VÄHENTÄMINEN RAKENNETUSSA VERKOSTOSSA

6,1 Vuotovesien vähentämisen kannattavuuden arviointi

Vuotovesien vähentämistoimet on jaettavissa kahteen ryhmään

vuotokohtien paikallistamiseen ja

vuotokohtien korjaamiseen.

Harkittaessa systemaattista vuotovesien vähentämistä on siitä

saatavaa hyötyä aina verrattava paikallistamisen ja korjauksen

aiheuttamiin kustannuksiin, Vertailun suorittaminen on kuiten

km erittäin vaikea tehtävä. Vuotovesien aiheuttamat suoranai

set taloudelliset haitat ovat vaikeita arvioida. Vielä hankalam

paa on edeltäkäsin laskea paikallistamisen ja korjauksen kustan

nuksia. Tässä tyydytään päällisin puolin tarkastelemaan vuotove

sien aiheuttamia haittoja ja vuotovesien vähentämisen kannatta

vuutta.

Vuotovesien vähentämisen tavoitteet on lähteessä /28/ eritelty

seuraavasti:

Verkosto:

1. Vähentää kellaritulvien riskiä,

2. Lisätä viemäreissä tilaa jätevedelle.

3. Vähentää ylivuotoja.

4. Vähentää ja eliminoida pohjaveden saastumisvaaraa (ulosvuoto).

5. Vähentää pumppauskustannuksia.

Puhdistamo:

1. Vähentämällä vuotovesimäärää

- lisätä laskeutumista,

- vähentää kuormitusta ja

- vähentää vesistöön pääsevien aineiden kokonaismäärää.

2. Vähentää virtaamahuippujen aiheuttamia häiriöitä,

3. Vähentää pumppauksen ja puhdistuksen kustannuksia.

koostuvat henkilöstömenoista, huol
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to- ja korjauskustannuksista sekä energiakustannuksista. Henki

löstö—, huolto— ja korjauskustannusten voidaan katsoa olevan

jokseenkin riippumattomia vuotovesimäärästä, Tosin virtaamahuip

pujen voidaan olettaa lisäävän huoltokustannuksia. Puhdistamon

ilmastuksen aiheuttamat energiakustannukset sekä saostuksesta

syntyvät kemikaalikustannukset riippuvat lika-ainepitoisuudesta,

joten puhtaat vuotovedet eivät periaatteessa aiheuta lisäkustan

nuksia. Käytännössä automaattinen säätö tapahtuu kuitenkin yleen

sä virtaaman perusteella, joten vuotovesivirtaaman vaihtelut li

säävät todellisuudessa kustannuksia,

Lähteen /27/ mukaan puhdistamon käyttökustannukset jakautuvat

seuraavasti:

Simultaanisaostuslaitos 5 000 - 10 000 asy

- puhdistanon hoito 17,0 % käyttökustannuksista

- sähköenergia 17,0 % — -

— ilmastuksen energia 23,5 %

- ferrosulfaatti 7,0 %

— lietteen käsittely 21,0 %

- koneiston ja laitteiston
kunnos sapito

________

9,5 %

100 %

Suorasaostuslaitos 5 000 — 10 000 asy

- puhdistamon hoito

- sähköenergia

- kalkin syöttö

— lietteen käsittely

- koneiston ja rakennusten
kunnossapito

16,0 % käyttökustannuksista

15,0 % — —

36,5 % — —

— —

Edellä olevasta kustannusjakaumasta voidaan päätellä, että vuoto-

vesien vähentäminen vaikuttaa noin puoleen laitoksen kustannuk

sista. Lähteessä /27/ on esitetty, että simultaanisaostuslaitok

—

— II —

— II —

II

24,0 %

8,0 %

100 %
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sen ja suorasaostuslaitoksen käyttökustannuksiin vaikuttavat seu

raavat tekijät prosenttimäärien mukaisessa suhteessa:

Simultaanisaostuslaitos:

vesimäärä 45 % käyttökustannuksista

BHK 25%

kiintoaine 20 %

fosfori 10 %

Suorasaostuslaitos:

vesimäärä 40 % käyttökustannuksista

BHK 20%

kiintoaines 25 %

fosfori 15 %

Tällä perusteella on esimerkiksi lähteissä /41/ ja /43/ arvioitu,

että vuotovesien aiheuttama kustannusosuus on 40 45 % vuotove

sien osuudesta viemärivesivirtaamasta, Jos kuitenkin arvioidaan,

että vuotovesien vähentäminen ei vaikuta henkilöstö-, lietteenkä

sittely- eikä kunnossapitomenoihin, olisi edellä olevaa arvoa

suurennettava vielä 50 %, Ehkä parempi on sanoa, että vuotovesien

poistamisesta saatava suoranainen taloudellinen hyöty on 0,20 -

0,50 x vuotovesien suhteellinen osuus virtaamasta. Älarajaa lä

hempänä ollaan ilmeisesti silloin, kun vuotovesivirtaaman vaihte

lu on lievää ja ylärajaa lähempänä silloin, kun vuotovesien vaih

telu on jyrkkää.

Karkean käsityksen markkamääräisistä arvoista antaa seuraava esi

merkki:

- kysymyksessä on suorasaostuslaitos,
3

— viemarivesimaara on keskimaarin 3 000 m /vrk, josta vuotovesien

osuus on 30 %,

— valuma—alueen verkostopituus on 20 km,

- puhdistamon jäljellä oleva ikä 20 v,

- korkokanta 6 % ja

- laitoksen käyttökustannukset 200 000 mk/v,
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Vuotovesien aiheuttamien kustannusten nykyarvoksi saadaan:

11,47 x
2040

x x 200 000 mk 138 000 272 000 mk

Jos halutaan vähentää vuotovesiä esimerkiksi 50 %, saisivat pai

kallistamisen ja korjauksen kustannukset olla korkeintaan 70 000

140 000 mk, kun ei oteta huomioon muuta kuin puhdistuksessa

saatavaa suoranaista taloudellista hyötyä. Oletetaan, että vuoto-

kohdat paikallistetaan viemäreiden tv-kuvauksella. Linjoista ku

vataan puolet (10 km), Nämä kustannukset ovat noin 50 000 75 000

mk (vrt, kohta 6,222), Vuotokohtien korjaukseen jäisi enää niin

pieni summa, ettei voitaisi korjata kuin vähäinen osa putkiosuuk—

sien vuotokohdista. Esimerkiksi kahden kaivovälin korjaus sujutus

menetelmällä maksaisi 20 000 — 30 000 mk (vrt, kohta 6.32).

Edellä on tarkasteltu keskimääräisen vuotovesimäärän aiheuttamia

puhdistuskustannuksia Useimmiten merkittavampia lienevat kuiten

kin vuotovesivirtaaman aiheuttamat häiriöt puhdistamon toimintaan.

Tällöin ovat kysymyksessä lähinnä tulva-aikojen virtaamahuiput.

Puhdistamo mitoitetaan yleensa siten, etta se kykenee vastaanotta

maan 2 — 4 kertaisen mitoitusvirtaaman. Biologinen ja kemiallinen

osa mitoitetaan useimmiten vain kaksinkertaiselle mitoitusvirtaa

malle. Lähteessä /43/ on asiaa havainnollistettu seuraavalla pel—

kistetyllä esimerkillä:

Biologinen puhdistamo (aktiivinen lietelaitos) varustettu fosforin

rinnakkaissaostuksella:

Mitoitusarvot

- asukasmäärä 30 000,

- mitoitusvirtaama 15 000 m3/vrk,

- biologinen hapenkulutus 2 250 kg/BHK7/vrk ja

- fosfori 120 kg/P/vrk,
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Taulukko l6 Puhdistamoon tulevan jäteveden laatu eri virtaa
milla /43/,

Virtaama BHK7pitoisuus Ppitoisuus

mit
150 mg/Q 8 mg/9.

2 x Q 75 4
mit

4 x Q 37,5” 2 “—
mit

Taulukko 17, Puhdistustulos eri virtaamilla /43/

BHK7

Jätevesivirtaama Poisto Puhdistus Poisto Puhdistus

% mg/2 kg/vrk % mg/2 kg/vrk

it
90 15 225 80 1 6 24

2 x 80 15 450 65 1 3 40

x

josta

2 x ylivuotoon 37 5 1125 2 60

2 x
mit

puhdistamoon (60) 15 450 (50) 1 0 30

x yhteensä 30 26 1575 25 1 5 90

Taulukosta 17 havaitaan, että virtaamahuippujen aikana puhdistus

tulos jää erittäin huonoksi, Tämä johtuu osittain ylivuodoista ja

osittåin siitä, että jäännöslikapitoisuus on likimain vakio, jo

ten suuremman vesimäärän mukana kulkee myös enemmän likaa, Lisäk

si on huomattava, että virtaamahuiput saattavat häiritä biologi

sen osan toimintaa siten, että puhdistustehon palautuminen vie

runsaasti aikaa,
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Kun vuotovesien haitat aiheutuvat äkillisistä virtaamahuipuista,

kannattaa ainakin selvittää pintavesien ja tahallisesti johdet

tujen vuotovesien osuus virtaamasta. Näiden vuotokohtien paikal-

listaminen käy yksinkertaisesti silmävaraisin havainnoin, joten

kustannukset ovat viemärilaitoksen organisaatiossa usein vain

laskennollisia. Korjauksella saatetaan päästä huomattavaan hyö

tyyn paikkaamalla suhteellisen harvalukuinen joukko pahimpia

vuotokohtia,

stanääomakustnuksissa voidaan vuotovesiä vähentämällä

saavuttaa hyötyä olemassa olevassa viemärilaitoksessa, mikäli in

vestointeja voidaan siirtää tai pienentää. Käytännössä tällainen

tilanne saattaa syntyä esimerkiksi silloin, kun puhdistamo on ah

taasti mitoitettu ja vuotovesimäärä on arvioitua suurempi. Vuoto

vesien vähentämiseen käytettävä summa on teoreettisesti 1asketta

vissa siten, että tarpeellisesta investoinnista vähennetään sen

siirtämisajan päässä oleva diskontattu jäännösarvo (kaava 3),

5= K—
1

‘‘K (3)
(1+)t T

5 on vuotovesien vähentämiseen käytettävä summa

K tarvittava investointi

p korkoprosentti

T investoinnin suunnittelujakso (kuoletusaika)

t investoinnin siirtoaika

Tallaisissa tapauksissa saattaa vuotovesien vahentamisesta saata

va hyoty olla huomattava Jos esim T = 30 v ja p = 6 %, voidaan

vuotovesien vähentämiseen käyttää 37 % investoinnista, kun sen

siirtoaika on 5 v ja 62 % investoinnista, kun sen siirtoaika on

10 v Sivulla 46 mainittiin tapaus, jossa puhdistamon investoin

teja voitiin siirtää ainakin 5 vuotta tukkimalla pahimmat pinta

vesien vuotokohdat, Paikkaamistyöhön käytettiin aikaa 1 miestyö

kuukausi.

Jos vuotovesien vähentämiseksi joudutaan tiivistämään putkilinjo
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ja laajamittaisesti, on vuotovesien vähentämisestä saatava suora

nainen taloudellinen hyöty kyseenalaista. Kuitenkin vanhat linjat

on ennenpitkää korjattava ja näiden kohdalla tilannetta voidaan

arvostella myös muiden seikkojen kuten esim. putkiston sortumis

vaaran ja pohjavesien pilaantumisen kannalta,

muodostuvat

yksittäisten putkisortumien korjaus, viemäreiden puhdistus,

tukkeutuneiden viemäreiden aukaisu- ja verkoston tarkastuskustan

nuksista sekä pumppaamoiden energia— ja hoitokustannuksista. Vuo

tovesimäärä vaikuttaa suoranaisesti vain pumppauksen energiakus

tannuksiin. Tietyn vesimäärän pumppaukseen tarvittava energia on

suoraan verrannollinen vesimäärään (kaava 4).

- Q’H
11

W on tarvittava energia (kWh)

Q vesimäärä (m3)

H pumppauskorkeus (m)

pumpun hyötysuhde

Yksistään pumppauksen kustannukset ovat vain harvoin riittävä pe

ruste vuotovesien vähentämiseen. Seuraava esimerkki antaa käsityk

sen markkamääräisistä kustannuksista:

- 5 000 asukkaan yhdyskunta,

- verkostopituus 15 km (3 m/as),

vedenkulutus 300 l/asvrk,

vuotovesimäärä keskimäärin 0,5 l/s’km ( 30 % virtaamasta),

- verkoston jäljellä oleva ikä 20 v,

- korkokanta 6 %,

- energian hinta 0,20 mk/kWh ja

- koko vesimäärä pumpataan nostokorkeudelle 10 m.

Vuotovesien aiheuttamien pumppauskustannusten nykyarvoksi saadaan

11,47 x 15 x 0,5 x 86,4 x 365 x 10 0,20 mk = 21 100 mk367 x 0,7
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Lasketulla summalla voitaneen paikallistaa ja korjata ainoastaan

pahimmat pintavesivuotokohdat. Putkiosuuksilla olevia vuotokoh

tia tuskin kannattaa lähteä etsimään, sillä jo 3 - 4 viemäriki

lometrin tv-kuvaus kuluttaisi koko summan,

Viemäriverkoston investointikustannuksissa vuotovesiä vähentämä1-

lä saatavaa hyötyä voidaan tarkastella samalla tavalla kuin puh

distamon investointikustannuksia. Vuotovesiä vähentämällä saadaan

viemäriin lisätilaa jätevedelle ja siirretään näin verkoston in

vestointeja. Käytännössä voivat yleensä tulla kysymykseen vain

pääviemärit, joiden valuma-alue on suhteellisen suuri. Verkoston

latvaosien viemäreiden koon määrää minimiputkikoko, joka sallii

latvaosissa suhteellisen suuren vuotovesimäärän. Investoinnin

siirtämisestä saatava hyöty on laskettavissa samalla tavoin kuin

edellä puhdistamon yhteydessä. Markkamääräisistä arvoista antaa

käsityksen seuraava esimerkki:

- Pääviemärilinjan putkikoko on 600 mm ja pituus 5 km, Vuotovedet

aiheuttavat tulvakausina ylivuotoja. Vähentämällä vuotovesimää

rää 50 % voitaisiin investointeja siirtää 10 v.

- Linjan korvaaminen uudella ja sen mitoitus 30 vuoden tarvetta

varten edellyttäisi putkikooksi 1 000 mm. Uusimiskustannukset

ovat 5 milj.mk.

- Vuotovesien vähentämiseen 50 %:lla voitaisiin näin ollen käyt

tää (p = 6 %)

$ = 5 milj.mk — 1
10

milj.mk = 3,1 milj.mk
1,06

Yhteenvetona voidaan todeta, että mikäli vuotovesiä vähentämällä

voidaan siirtää tai pienentää investointeja, kannattaa vuotove—

sien vähentämiseen käyttää huomattaviakin summia. Sitä vastoin

viemärilaitoksen käyttökustannuksissa saatava hyöty on vähäisem

paa.
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Vuotovesien aiheuttamat haitat puhdistamon toiminnassa, pohjaveden

saastumisvaara ja kellaritulvat voivat olla jo sinänsä riittäviä

syitä verkoston tiivistämiseen huolimatta taloudellisesta panok

sesta,

Korjauskustannuksia ei ole edellä pyritty arvioimaan, koska Suo

messa ei ole käytössä varsinaisia paikkausmenetelmiä ns. sujutus—

ta lukuun ottamatta. Mikäli korjauksia on tehty, ovat ne yleensä

tapahtuneet kohteen uudelleen rakentamisena, Vuotokohtien korjaus

saadaan näyttämään edullisemmalta, jos vuotokohdat voidaan korja

ta ns. injektointimenetelmillä (kohta 6.3). Yleisohjeena vuotove

sien vähentämisessä voitaneen pitää sitä, että ennen kuin puutu

taan putkiosuuksiin, kannattaa aina ensin selvittää pintavesivuo

tojen ja tahallisesti johdettujen vuotovesien osuus vuodoissa.

Yhdysvalloissa on vuotovesien vähentäminen ollut viime vuosina

suuren huomion kohteena, Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto

(EPÄ) on ottanut käyttöön käsitteen “liiallinen vuotaminen”

(excessive inflow/infiltration). Käsite tarkoittaa, että vuotami

nen on liiallista silloin, kun siitä aiheutuvat kustannukset ovat

suurernnunat kuin vuotoveden vähentämiskustannukset. EPÄ:n toimesta

on kehitetty malli liiallisen vuotamisen toteamiseksi suoranaisia

taloudellisia kustannuksia vertailemalla, Lainsäädäntötoimin on

määrätty, että haettaessa valtiolta avustuksia viemärilaitoksen

investointeihin, on pystyttävä osoittamaan (EPÄ:lle), ettei viemä

rilaitoksessa tapahdu liiallista vuotamista /3, 12, 29/. Ympäris

tönsuojeluvaatimusten jatkuvasti tiukentuessa joudutaan siirtymään

yhä korkeampitehoisiin puhdistamoihin, jolloin vuotovesien aiheut

tamat haitat kasvavat.

6.2 kohtienaikallistaminen

6.21 Paikallistamisen suunnittelu

Vuotovesien vähentämistä suunniteltaessa voidaan alustavat toimet

eritellä seuraavasti:
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1) Selvitetään vuotovesien vähentämisen tavoitteet:

- verkoston kapasiteetin lisääminen,

(ylivuodot viemärilinjoilla ja pumppaamoissa, kellaritulvat)

- puhdistamon kapasiteetin lisääminen

puhdistamon toimintahäiriöiden vähentäminen,

puhdistuskustannusten vähentäminen ja

muut tavoitteet.

2) Selvitetään puhdistamon virtaamamittausten perusteella mahdol

lisimman tarkasti vuotovesimäärä ja sen vaihtelu,

3) Asetetaan määrällinen tavoite vuotovesien vähentämiselle

(esim. tulvahuippuja vähennetään 50 %).

4) Selvitetään, kuinka paljon vuotovesien vähentämiseen on käy

tettävissä rahaa (vrt, kohta 6.1).

5) Jaetaan verkosto osa—alueisiin valmiina olevien mittauspistei

den (pumppaamoiden) mukaan, Mikäli pumppaamoiden valuma—alueet

ovat liian suuria tai pumppaamoita ei ole, on pyrittävä jär

jestämään mittauspisteitä (vrt, kohta 3). Jos tyydytään pai

kallistamaan ainoastaan silmävaraisin havainnoin tarkastuskai—

vojen ja tahallisesti johdettujen vuotovesien vuotokohdat,

voidaan mittauspisteiden järjestämisestä luopua. Selvitetään

osa—alueita koskevia tietoja: verkoston ikä, saumaustapa, maan—

käyttö, pintavesiviemäröinti jne.

Alustavien toimien jälkeen valitaan ne osa-alueet, joilla virtaa

mamittausten perusteella on suurimmat vuotovesiongelmat, Ellei

virtaamahavaintoja ole, yksityiskohtainen paikallistaminen aloite

taan alueelta, jossa oletetaan olevan suurimmat vuotovesfongelmat.

Esim, tahallisesti johdettuja vuotovesiä tulee ilmeisesti eniten

pientaloalueilta, joilla ei ole pintavesiviemäreitä.

Esimerkkinä mittasuhteiltaan laajasta vuotovesien vähentämisohjel

masta on Houstonin aluetta varten laadittu ohjelma Yhdysvallois—
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/10/. Houstonin alueen viemäripituus on noin 6 400 km, Viemä

rilaitos käsittää noin 40 puhdistamoa ja 160 pumppaamoa. Ohjelman

käytännön toteutus aloitettiin koeohjelmilla suhteellisen pienil

lä osa-alueilla, Ensimmäisiä näistä oli vuotokohtien paikallista

minen Sharpstown-nimisellä alueella (viemäripituus 32 km), Äiti

eelle sijoitettiin kolme virtaamamittaria. Vuotokohdat paikallis

tettiin yksityiskohtaisesti pääasiassa savukokeilla ja tv-kuvauk

sella, Tv-kuvauksen perusteella todettiin, että 21 % viemärilin

joista olisi korjattava joko siten, että linja korvataan uudella

tai korjataan sujutusmenetelmällä (putken sisälle työnnetään uusi

putki), Tv-kuvauksen mukaan 3,9 % linjoista voidaan korjata pe

rinteisen pistekorjauksen (linja kaivetaan auki) ja sisäpuolisen

paikkauksen avulla, Edelleen 5,7 % linjoista on korjattavissa

pelkästään sisäpuolisella paikkauksella. Tv-kuvauksen mukaan ei

yhdelläkään linjalla voida tyydyttävästi käyttää pelkästään pe

rinteistä pistekorjausta,

6,22 Yksityiskohtainen paikallistaminen

6,221 Tarkastuskaivot ja tahallisesti johdetut vuotovedet

Silmävaraiset havainnot

Tarkastuskaivojen ja tahallisesti johdettujen vuotovesien vuoto-

kohdat voidaan paikallistaa silmävaraisin havainnoin. Paikallista

minen on tehtävä tulva-aikana, mieluummin keväällä, silloin, kun

virtaamamittari (puhdistamoissa) osoittavat virtaaman kasvua,

Paikallistaminen on syytä suorittaa uudestaan roudan sulamisen

edistyttyä, jolloin nähdään myös kaivojen alasaumojen vuotokohdat.

Vuotokohdat tallennetaan parhaiten valokuvaamalla, Valokuvan pe

rusteella voidaan helpoiten päättää kuivana aikana tehtävistä kor

jauksista. Lisäksi valokuvasta voidaan karkeasti arvioidan vuodon

suuruus,

Tonttiviemäreistä tahallisesti johdetut vuotovedet on nähtävissä
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voimakkaana, tasaisena vesivirtana tonttiliittymästä, mikäli lii

tos on tehty tarkastuskaivoon. Vuodon tarkemman alkuperän selvit

tämiseksi tarvitaan yksityiskohtaisia havaintoja tontin kuivatus

vesijärjestelmästä.

Paikallistaminen silmävaraisin havainnoin (+ valokuvaus) on hal

paa ja nopeaa. Paikallistaminen käy hyvin kahden miehen ryhmältä

valokuvauskameran, viemärikartan ja muistiinpanolomakkeen avulla.

Lomakkeeseen merkitään kaivojen sijainnit ja muut kirjattavat

huomiot. Menetelmän haittana on suoritusajan riippuvuus tulvakau

desta. Kevättulva kestää noin kuukauden, mutta pahin tulvajakso

vain 1 - 2 viikkoa,

Paikallistaminen voidaan tehdä myös loppusyksyllä, mutta monien

pintavesivuotojen paljastuminen edellyttää normaalia sateisempaa

syksyä.

Kattovesien johtaminen viemäriin voidaan paikallistaa silmävarai—

sin havainnoin vain sateiden aikana. Oikein ajoitettuna silmäva—

rainen havainnointi on paras tapa tarkastuskaivojen vuotokohtien

paikallistamiseen (kannet, saumat, putken ja renkaan liitoskohta,

kaivon pohja). Se soveltuu hyvin myös tahallisesti johdettujen

vuotovesien vuotokohtien etsimiseen.

5 avukoe

Savukoetta on käytetty tahallisesti johdettujen tonttivesikytken

töjen etsimiseen. Menetelmän käyttökelpoisuutta kokeiltiin myös

tässä tutkimuksessa. Savukokeessa tarvitaan suuritehoinen puhal

lin sekä savua synnyttävä kemikaali. Lisäksi tarvitaan kaksi vie

märitulppaa ja viemärikaivoon sopiva kansi, johon puhaltimesta

tuleva letku kiinnitetään (kuva 22).

Savukoe suoritetaan siten, että tulpilla eristetään sopiva viemä

riosuus (esim. 4 - 6 kaivoväliä). Tälle osuudelle puhalletaan sa

vua. Savu pyrkii helpointa tietä ulos viemäristä. Tässä tutkimuk



82

sessa yhdellä alueella suoritetuissa kokeissa osoittautui, että

helpoimniat tiet olivat kellareiden lattiakaivot ja viemäreiden

tuuletusputket. Ainakin yhdessä tapauksessa savua tuli myös ta

lon sisällä olevasta viallisesta viemäristä. Koska savu pääsi

talojen sisätiloihin, koe keskeytettiin. Ehdottoman vaarattoman

ja haitattoman sekä samalla riittävän tehokkaan savukemikaalin

löytäminen osoittautui vaikeaksi,

Lähteen /5/ mukaan savukokeen avulla on onnistuttu selvittämään

1 600 asukkaan yhdyskunnan (viemäripituus noin 12 km) sateenai

kaiset tonttien kuivatusvesistä aiheutuneet erittäin pahat yli

vuoto-ongelmat. Alueen kaikkiaan 450:sta tontista 40:llä oli

erilaisia luvattomia kuivatusvesikytkentöjä. Lähteessä /25/ on

Kuva 22, Savukoelaitteisto,
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esitetty savukokeella löydettyjä vikoja. Niitä oli yhteensä 535

kpl, joista 329 oli vuotovesilähteitä talojen ulkopuolella. Ta

lojen sisätiloista löytyi 206 tapausta, joissa savua todettiin

tulevan vesilukottomista lattiakaivoista ja kylpyammeista, put

kien viallisista saumoista jne0 Savukokeella testattu linjapi

tuus oli noin 90 km,

Savukoe on nopea ja suhteellisen halpa. Kallein investointi on

puhallin. Menetelmän haittana on savun tunkeuturninen talon sisä—

tiloihin, Edellä mainittujen lähteiden mukaan sopiva savukemikaa

li on kosteuspitoisuudeltaan suuri sinkkikloridi, jonka ei pitäi

si aiheuttaa terveydellisiä haittoja, ei tarttua vaatteisiin eikä

aiheuttaa j äännöstä,

Tässä tutkimuksessa kokeiltiin useita Suomesta saatava savukemi—

kaaleja, joista mitään ei kuitenkaan todettu hyvin tarkoitukseen

soveltuvaksi. Kokeissa käytetty kemikaali tilattiin Englannista,

mutta VTT:n kemian laboratorion suorittaman analyysin mukaan

senkin käyttöön oli suhtauduttava varauksellisesti.

Savukoetta voidaan käyttää myös putkilinjoilla olevien vuotokoh

tien paikallistamiseen, vaikkakin sen pääasiallisin käyttötarkoi

tus on ollut luvattomien liitäntöjen paljastaminen.

Väriainekoe

Väriainekoetta käytetään paljastamaan tonttien luvattomat kuiva

tusvesikytkennät. Väriainetta (yleisimmin rhodamiini) päästetään

sadeaikana esim, rakennusten kattovesien joukkoon. Väriainekoe

on lähinnä muiden menetelmien täydentäjä. Sitä on käytetty mm.

edellisessa kohdassa esitetyn, lahteesta /25/ peraisin olevan

savukokeen yhteydessä.
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6.222 Putkilinjat

Tv—kuvaus

Tv-kuvaus sopii verrattain hyvin putkilinjojen vuotojen paikallis

tamiseen ja erityisesti putkilinjan yleisen kunnon selvittämiseen.

Muiden käytettävien menetelmien voidaan katsoa lähinnä vähentävän

tv—kuvattavaa linjapituutta, koska kuvaaminen on suhteellisen kal

lista.

Tv—kuvaus perustuu puhtaasti näköhavaintoon. Viemärin kunnon to

teamiseksi voidaan käyttää myös tavanomaista valokuvausta, jolloin

viemäristä otetaan yksittäisiä valokuvia. Vuotokohtien löytäminen

tällä tavalla on sattumanvaraista. Tv-kuvauksessa nähdään jatkuva

filmi, joka voidaan nauhoittaa tai monitorista voidaan tarvittaes

sa ottaa valokuvia yksityiskohdista. Yleensä käytetään erityistä

lomaketta, johon havainnot merkitään ja tarvittaessa otetaan vuo

to- tms. kohtien havainnollistamiseksi valokuvia (kuva 23),

Kuva 24 esittää tv-kuvauksen periaatetta. Laitteistoon kuuluu kes

kusyksikkö, yhdyskaapeli, erikoisvalmisteinen tv-kamera sekä vai

jerit ja kelat kameran siirtämistä varten, Käytössä on myös itses

tään ryörniviä kameroita, jolloin kamera on kiinnitetty pyöräI1i

seen “kameratraktoriin”. Tällaisen kameran liikkuminen estyy hel

posti vanhassa viemärissä, jota ei ole huuhdeltu, tai jos linja

ei ole aivan suora. Kamera voidaan myös irroittaa traktorista ja

sitä voidaan vetää vaijerin avulla.

4%;M
Kuva 24, Tv-kuvauksen periaate /9/.
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Tvkuvauksen suunnittelussa ja toteutuksessa tärkeimmät huomioon

otettavat seikat ovat:

— Ennen kuvauksen alkua on pyrittävä esim, virtaamamittauksilla

selvittämään, mitä osuuksia kannattaa kuva, Jos silmävaraisil

la havainnoilla voidaan sulkea pois lyhyet latvaviemärit, jos

niissä ei havaita vuotovettä,

Ennen kuvausta kannattaa selvittää putkien täyttöaste, kaivo

jen koko, autolla liikkumismahdollisuudet viemärilinjoilla,

viemäreiden ikä ja materiaali (myös saumaustapa), Kun kuvatta

viksi suunniteltavista linjoista on mahdollisimman tarkat en

nakkotiedot, voidaan kuvauksesta pyytää urakkatarjous.

- Kuvausta varten on varauduttava järjestämään viemärin korkea—

painehuuhtelu, Ainakin vanhoilla linjoilla huuhtelu on useim

miten välttämätöntä,

- Tv-kuvauksessa ei voida nähdä viemäriveden läpi, Jos putken

täyttöaste on yli 50 %, joudutaan linja tulppaamaan kuvauksen

ajaksi,

— Vuotokohtien havaitsemisen kannalta kuvaus on paras suorittaa

veden pinnan ollessa putken ulkopuolella korkeimmillaan, Jos

putken täyttösuhde on suuri, kuvaus sujuu parhaiten, kun vie—

märin virtaus on pieni (kuiva aika, yöaika, tulppaus),

— Tv—kuvaus voidaan suorittaa kooltaan 225 — 800 mm:n putkissa.

Pienet kaivot (600 mm) hankaloittavat kameratraktorilla varus

tetulla laitteistolla tehtävää kuvausta,

Tv-kuvauksen tuntiveloitushinta oli vuoden 1976 alussa noin 180

mk, Eräs yhtiö ilmoittaa työvuoron kuvaussaavutukseksi 300 -

1 100 m viemärin kunnon mukaan, Käytännössä kuvataan useimmiten

vanhoja linjoja, joten työvuorosaavutus jäänee 300 - 500 metriin

(noin 3 - 5 mk/m), Urakkahinnoittelulla päästään mahdollisesti
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huomattavasti alempiin metrihintoihin, Tv-kuvauksen kustannuksia

lisää usein välttämätön korkeapainehuuhtelu Tämän tutkimuksen

kokemusten perusteella tuntiveloituksella suoritettu huuhtelu li

sää tv-kuvauksen kustannuksia 30 50 %.

Vaikka tv-kuvaus on suhteellisen kallista, niin viemärilinjojen

uusimiskustannuksiin verrattuna se on halpaa Viemärilinjaa kor—

jattaessa voidaan tv-kuvauksen avulla välttyä tarpeettomalta uu

delleenrakentamiselta ja ratkaista, milloin selvitään esimerkik

si sujutusmenetelmällä,

Merkkiainemittaus

Merkkiainemittauksella havaitaan virtaamalisäyksiä kaivoväleillä,

Merkkiaineena on käytetty mm, rhodamiinia, jonka käyttöä on sel

vitetty lähteessä /36/, Tässä tutkimuksessa oli merkkiaineena ra

dioaktiivinen isotooppi, VTT:n reaktorilaboratoriossa aktivoitu

kaliumbromidisuolan (KBr) bromin radionyklidi 82Br, Bromin puo

liintumisaika on 36 tuntia, Merkkiaineen panosten aktiivisuudet

vaihtelivat 2 Ci - 1 Ci virtaamien mukaan, Merkkiaine liuotettiin

viemäriin pumpattavaan vesimäärään, joka oli yleensä 10 - 20 1.

Mittausmenetelmä perustuu merkkiaineliuoksen laimenemiseen, Panos—

tuspaikalta pumpataan merkkiaineliuosta vakioannostuksella tarkas—

tuskaivoon ja alajuoksun kaivoista otetaan näytteitä, joiden ra—

dioaktiivisuus määritetään, Mikäli esim, kahdesta perättäisestä

kaivosta otetuissa näytteissä merkkiainepitoisuus on vähentynyt

puoleen, on virtaama kasvanut kaksinkertaiseksi,

Näytteiden merkkiainepitoisuutta vastaavat virtaamat saadaan kaa

vasta (5)

P -T P
Q=gxLx5X

(5)
h kn

Q on viemäriveden virtaama (l/s)

g merkkiaineen pumppausnopeus (annostus) (1/s)
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L pumpattavasta merkkiaineliuoksesta valmistetun standardi

näytteen laimennussuhde

standardinäytteen puissimäärä

T viemäriveden pulssimäärä ilman merkkiainetta

näytteen puoliintumisaikakorjaus

ks
standardinäytteen puoliintumisaikakorjaus

näytteen puissimäärä

Merkkiainemittauksessa panostusaika voidaan määrätä vapaasti.

Vuotovesitutkimuksessa käytetyt panostusajat olivat yleensä

30 45 min, Ånnostus järjestettiin astialla, jonka pohjaan asen

netusta letkusta merkkiaine virtasi vakionopeudella tarkastuskai

voon. Vantaan mittauksessa oli panostusastiana tynnyri, josta

merkkiaineliuosta pumpattiin kalvopumpulla tarkastuskaivoon.

Tarkasti suoritettuna mittaus tapahtuu siten, että viemärilinjan

jokaisessa halutussa poikkileikkauspisteessä (tarkastuskaivo) on

kaksi miestä, jotka ottavat näytteitä esim, 2 minuutin välein.

Näin saadaan jokaisesta poikkileikkauspisteestä panostusajan vir

taamiskäyrä.

Jos kaivovälejä on paljon ja halutaan tutkia viemärilinjan jokai

nen kaivoväli, kasvaa tarvittava miehitys kohtuuttomasti. Tällöin

voidaan menetellä siten, että seurataan saman virtaamakappaleen

(tietyn pituinen vakiovirtausnopeuden omaava vesimassa putkessa)

etenemistä viemärissä, Kun panostus on alkanut, mennään ensimmäi

selle mittauspisteelle ja todetaan kannettavalla pulssimittarilla

merkkiaineen saapuminen sinne, Tämän jälkeen odotetaan, kunnes

pulssimäärä tasoittuu ja otetaan 3 5 näytettä. Näin jatketaan

läpi koko mittauslinjan.

Normaalisti pysytään kävelyvauhdilla hyvin virtaaman edellä, Kun

näyte otetaan jokaisesta tai joka toisesta kaivosta,voidaan yhdel

lä panostuksella (30 — 45 min) mitata 500 - 1 500 m, Panostusai

kaa ja poikkileikkauspisteiden väliä pidentämällä voidaan yhdellä

panostuksella mitattavaa linjapituutta lisätä. Käytännössä ei kan
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nata ottaa näytteitä jokaisesta kaivosta, vaan mitata yhtenäisiä,

useamman kaivovälin välimatkoja.

Virtaamakappaleen seuraamiseen perustuva mittaustapa edellyttää

verraten tasaista virtaamaa. Mikäli virtaama koko ajan vaihtelee,

ei voida tarkalleen tietää, missä kohdassa virtaamakappaletta ol

laan. Koko panostusajan kestävä jatkuva näytteenotto olisi pyrit

tävä tekemään ainakin yhdessä poikkileikkauspisteessä, mieluiten

mitattavan linjaosuuden molemmissa päissä.

Radioaktiivisella merkkiaineella suoritetun mittauksen kustannuk

set ovat pääasiassa palkkakustannuksia. Mittaukseen tarvitaan Sä—

teilyturvallisuuslaitoksen lupa. Tällä hetkellä (1976) mittaus

voidaan suorittaa vain VTT:n reaktorilaboratorion toimesta. Mit

tauksen suorittajalta on mukana vähintään yksi mies, yleensä kui

tenkin kaksi. Äputyövoimana voidaan käyttää tilaajan omaa henki

löstöä. Itse mittausajan palkkakustannusten lisäksi kustannuksia

tulee panoksen valmistamisesta ja mittaustulosten käsittelystä.

Merkkiainemittaus on huolellisesti suoritettuna tarkka menetelmä.

Se on suunniteltava huolellisesti, Mittaukseen ryhdyttäessä on

tiedettävä tarkallaan, mihin mittauksella pyritään ja suoritetta

va mittausjärjestelyt sen mukaan. Menetelmä on viemäriverkostossa

käytettynä uusi ja varsinkin sen panostuslaitteet kaipaavat kehit

tämistä. Koska merkkiainemittaus tehdään tilaustyönä, sen kustan

nukset nousevat helposti melko suuriksi. Tarvittavien esivalmiste—

lujen takia työvuorossa voidaan tuskin suorittaa enempää kuin 2 - 3

mittausta, Tämän hetkisen käsityksen mukaan radioaktiivisen merk

kiaineen käyttö vuotovesien määrän selvittämisessä rajoittunee

erikoistapauksiin.

$ avukoe

Savukoetta on käytetty myös putkilinjojen vuotokohtien paikallis

tamiseen. Menettely on periaatteessa sama kuin tonttien (luvatto

mia) liitäntöjä etsittäessä: tulpilla eristetylle linjalle puhal—
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letaan savua, jonka pääseminen maanpinnalle osoittaa vuotokohdan,

Savukokeen käyttökelpoisuutta putkilinjojen vuotokohtien paika1

listamisessa kokeiltiin tässä tutkimuksessa Otaniemessä suorite

tussa alustavassa kokeessa savu tunkeutui maanpinnalle vesijohdon

venttiilikaivon kautta sekä sadevesiviemärin tarkastuskaivosta,

Sadevesiviemäri oli joko kytketty jätevesiviemäriin tai savu pää

si siihen kaivannosta, Tutkimusalueiden viemärilinjojen savuko

keissa savun ei todettu pääsevän maapeitteen läpi maanpinnalle.

Lähteessä /10/, jossa on käsitelty edellä mainittua Houstonin

alueen vuotovesiohjelmaa, savukokeella haettiin vuotokohtia pie

nistä putkista (150 mm - 250 mm). Yhteenvedossa todetaan, ettei

menetelmä ollut kovin tuloksekas. Kuitenkin samassa lähteessä to

detaan myös, että savukoe on tehoton vasta yli 4 m:n (10 jalan)

peitesyvyyksillä. Merkittävimmäksi tulokseksi savukokeista oli

saatu se, että savun todettiin pääsevän sadevesiviemäriin lähes

kaikissa kohdissa, joissa sadevesiviemäri kulki 200 mm:n tontti-

johdon ylitse.

Savukokeella ei vielä riittävän tarkasti pystytä selvittämään

viemärilinjan kuntoa, vaikka savun todettaisiinkin pääsevän joko

maapeitteen läpi tai sadevesiviemäriin. Korjausta silmällä pitäen

on tarpeen suorittaa tarkempi tutkimus tv-kuvauksella tai linjan

valokuvauksella. Savukokeen etuna on sen nopeus ja halpuus. Tämän

tutkimuksen kokemusten perusteella savun tunkeutuminen maaperän

läpi on epävarmaa.

ekoe

Käytössä olevan viemärilinjan tiiviyden testaamiseen voidaan käyt

tää ilmanpainekoetta samalla tavalla kuin suoritettaessa viemärin

tiiviyskoetta rakentamisen yhteydessä. Menetelmä antaa käsityksen

viemärin tiiviydestä normien tiiviysvaatimuksiin nähden, Sen pe

rusteella voidaan tuskin kuitenkaan päättää, kannattaako linjaa

lähteä korjaamaan.
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Kuuntelu

Vedenpinnan ollessa kaivannossa putken yläpuolella on vuotokoh

tien paikallistamiseen käytetty myös kuuntelua. Putkessa uitetaan

vedenpitävällä suojuksella varustettua mikrofonia. Kokeen suorit

taja kuuntelee veden tippumisen tai lorinan aiheuttamia ääniä ja

arvioi kuulemansa perusteella vuotokohdan suuruuden. Lähteen /35/

mukaan on tällaista menetelmää käytetty myös viemärivuotojen et

sintään. Kirjallisuudesta ei havaittu kuitenkaan muita maininto

ja menetelmän käytöstä.

6,3 Vuotokohtien korjaus

6.31 Korj ausmenetelmistä

Tarkastuskaivojen ylimmissä osissa olevat viat voidaan parhaiten

korjata uudelleen rakentamalla, koska kaivutyöt jäävät verraten

vähäisiksi. Alernmissa osissa olevien pienehköjen vikojen korjauk

sessa olisi mielekkäämpi käyttää injektointia, mutta varsinaisia

työmenetelmiä tarkoitusta varten ei ole kehitetty. Tosin lähtees

sä /38/ mainitaan menetelmänä betoni-injektointi, jossa renkaa

seen porataan reikä injektoinnin suorittamiseksi. Ilmeisesti tä

hän tarkoitukseen olisi kehitettävissä myös erityisiä tiivistys

massoja.

Suomessa on viemärilinjoja korjattu yleensä vain siksi, että vie

märi ei ole tukkeuduttuaan enää toiminut kunnolla. Korjaus on

yleensä tehty kaivamalla viallinen kohta esiin ja vaihtamalla

rikkoutuneet putket uusiin tai rakentamalla koko linjaosuus uu

delleen. Tällaisen työn suuret kustannukset ovat syynä siihen,

ettei uudempien linjojen korjausta pelkästään vuotovesien takia

pideta jarkevana

Viime vuosina on vanhoja linjoja uusittaessa käytetty ns, sujutus

menetelmää, jossa muoviputki työnnetään uusittavan viemärin si

sään. Viemärilinjan tiivistäminen voi tapahtua myös sisäpuolisel
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la korkeapaine tai matalapaineinjektoinnilla. Injektointimenete1

miä ei tiettävästi ole Suomessa käytetty.

6.32 Suj utus

Sujutuksessa on käytetty sekä polyeteeni (PEH) että polyvinyyli

kloridi (?VC)putkia. PEHputki vedetään yhteenhitsattuna uusitta

van kaivovälin läpi. Tällöin joudutaan suorittamaan kaivutöitä

uusittavan linjan molemmissa päissä. Yhtenäisen uusittavan johdon

pituus voi olla jopa yli 200 m /34/.

PUSKUHTSAflU P0LYNAL
TM POLYPEHPUTKi

Kuva 25. Periaatekuva sujutuksesta /16/.

Ruotsissa on patentoitu menetelmä, jossa sopivanpituiset PVCput

ket työnnetään tunkin avulla tarkastuskaivosta putkeen. Putket

liitetään yhteen muovipinnalla, joka liimataan liitoskohdan ympä

rille (kuva 26), Sekä PVC—putkea että PEHputkea käytettäessä jou

dutaan viemärivedet pumppaamaan tekeillä olevan linjan ohitse.

PUTKEN OHJAUS VETOPÄÄ

¶ ¶ ‘1 ‘1 1 ¶1 ii1i

Kuva 26, Viemärilinjan korjaus PVC-putkella /23/.
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Putkilinjan korjaus sujuttamalla on suoritettava ennen kuin liii—

jalla alkaa esiintya runsaasti putkirikkoja Sujutus ei nimittain

onnistu, jos putkilinjan kunto on liian huono Putkilinjan kunto

voidaan todeta esim tv-kuvauksella Itse sujutuksen onnistuminen

varmistetaan vetamalla koekappale linjan lavitse ennen varsinais

ta sujutusta

Sujutuksen kustannukset ovat tapauskohtaisia Halvimman ja kal—

leimman urakointitarjouksen hintaero on ollut eraissa tapauksis

sa jopa yli kymmenkertainen /34/ Samassa lahteessa mainitaan, et

ta urakoitsijan riskin pienentamiseksi on tarjouspyyntoasiakir—

joissa syyta selvittaa suoritetut esitutkimukset

Lahteessa /41/ mainitaan, etta kustannuksiksi on yleensa arvioitu

noin kolmasosa siita, mita viemarin esiinkaivaminen ja uudelleen

rakentaminen tulisivat maksamaan Saman lahteen mukaan kesalla

1973 urakalla suoritettuna 300 mm n ja 225 mm n betoniputkiviema

reiden korjauskustannukset sujutusmenetelmalla olivat 180,— ja

155,- mk/metri

6 33 Sisapuolinen paineinjektointi

Viemarin sisalta tapahtuva paineinjektointi soveltuu vuotavien

saumojen paikkaamiseen Menetelmaa varten tarvitaan erityinen

laitteisto , jota esittaa kuva 27 Vedettavan laitteiston edessa

kulkee tv—kamera ja sen jaljessa tiivistinlaite Tiivistinlait—

teen tullessa viallisen sauman kohdalla ilmatyynyt taytetaan ja

niiden valiin jaavasta tilasta painetaan injektointiaine ja ka

talysaattori vuotokohtaan ja putkea ymparoivaan maaperaan Seos

tayttaa tyhjat tilat ja kovettuu maaratyn ajan kuluessa

Menetelmaa on kaytetty Yhdysvalloissa, jossa on myos selvitetty

paineinjektoinnin vaikutusta korjaustulokseen. Lähteessä /13/ se

lostetussa tutkimuksessa mitattiin tutkimusalueen viemärivesimää—

rä huhtikuussa 1970 ja suoritettiin paikkaus sekä mitattiin vie

märivesimäärä uudestaan huhtikuussa 1971, Keskimääräinen virtaama



Kuva 27 Poikkileikkaus paineinjektointilaitteesta /13/
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putkessa oli pienentynyt noin 40 %:iin vuotta aikaisemmasta ar

vosta, Alueella oli kuitenkin myös pohjaveden pinta laskenut

huomattavasti, Alueen linjat oli rakennettu v 1952,

Paineinjektoinnin keskimääräiseksi työsaavutukseksi työvuorossa

on edellä olevassa tutkimuksessa mainittu noin 90 m (306 jalkaa),

sekä kustannuksiksi noin 23 mk/sauma ($ 5,79) ja laskettuna vie

märipituutta kohti noin 37 mk/m ($ 1,93/jalka) (1970), Lähtees

sä /13/ mainitaan kustannuksiksi (v, 1975) noin 200 mk/sauma

($ 40,00) sekä lisäksi 600 mk/kaivoväli ($ 150,00), Viimeksi mai

nittu kustannustieto on esitetty EPA:n vuotovesien vähentämisen

kustannusarviomenetelmässä, Houstonin koeohjelmassa on arvioitu,

että paineinjektointi on 65 % halvempi kuin sujutusmenetelmä,

Kuitenkin paineinjektointi katsottiin Houstonissa useilla linjoil

la väliaikaiseksi ratkaisuksi, koska se ei estä linjoilla esiinty

nyttä rikkivetyhapon aiheuttamaa korroosiota,

6,34 Matalapaineinjektointi

Matalapaineinjektointia voidaan verrata vedenpaineella suoritetta

vaan tiiviyskokeeseen, Veden tilalla on tällöin injektointiliuos.

Viemärilinja tulpataan (tiivistettävälle osuudelle järjestetään

ohipumppaus) ja paikattava linja täytetään yläpuolisesta kaivosta

paikkausnesteellä. Injektointiliuos joutuu viallisista kohdista

maaperään tarttuen samalla vuotokohdan reunoihin ja maarakeisiin

tukkien vuodon, Kun yläpuolisessa kaivossa injektointiliuoksen

pinnan laskeutuminen hidastuu, siirrytään seuraavalle kaivovälil—

le avaamalla tulppa.

Paikkauskemikaal ina on käytetty bitumipohj aista inj ektoint1ainet-

ta, jota on liuotettu veteen suhteessa 1:100, Menetelmän eduksi

on mainittu sen nopeus ja halpuus /33/, mutta sen tehokkuudesta

on vähän tietoja.
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7, VUOTOVESIEN EHKÄISEMINEN UUTTA VERKOSTQÄ RAKENNETTAESSA

7.1 Kannattavuus

Viemäriverkoston kuoletusiäksi lasketaan usein 40 vuotta. Käytän

nössä todellinen ikä vaihtelee huomattavasti, Epäedullisissa o1o

suhteissa huonosti rakennettu viemäri saattaa kestää vain muuta

mia vuosia. Joka tapauksessa viemäri on tarkoitettu suhteellisen

pitkäikäiseksi investoinniksi, joten nykyisin rakennettavat lin

jat ovat yleensä käytössä vielä vuoden 2000 jälkeen.

Nykyisin voidaan vuotovesien kannalta vanhoiksi viemäreiksi nimit

tää yli 10 15 vuoden ikäisiä viemärilinjoja. Näiden korjaaminen

on usein yhtä kallista kuin uuden verkoston rakentaminen, Nykyään

kannattaa tuskin rakentaa vuotavia linjoja, sillä ympäristönsuoje

luvaatimusten myötä vaatimukset tiiviistä viemäristä tulevat yhä

tiukkenemaan, Ehdottoman tiivis viemäri lisää tietysti kustannuk—

sia tavanomaiseen rakennustapaan verrattuna, Hyvä tulos saavutet

taisiin varmasti esimerkiksi puskuhitsatuilla putkilla ja saumat

tomilla kaivoilla, Myös nykyisin yleisesti käytetyillä ha1vemmil-

la menetelmillä on rakennettu tiiviitä viemäreitä. Hyvä tulos voi

daan saada, kun mm,

a) käytetään vain korkealaatuisia, hyväksi todettuja tuotteita,

b) putkistot rakennetaan normien mukaan ja rakentamista valvo

taan asianmukaisesti sekä

c) tiiviyskokeet suoritetaan aina kaikilla verkosto-osilla ja

huolehditaan myös viallisten kohtien korjauksesta.

Tehokas rakennusvalvonta ja tiiviyskokeet eivät olennaisesti li

sää rakennuskustannuksia, mutta takaavat linjan tiiviyden ainakin

heti rakentamisen jälkeen. Putkimateriaalia ja putkien toimitta

jaa valittaessa ei tule tuijottaa vain merkityksettömän pieniin

hintaeroihin, vaan varmistaa myös tuotteen laatu ja tuotteilla

saatavissa oleva lopputulos.

Tiiviin verkoston rakentamisen lisäkustannukset on saatavissa ta
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kaisin niin. kasvavana mitoitusvarmuutena. Käytännön mitoituksessa

vuotovedet johtavat usein ylimitoitukseen (vrt, kohta 8), jota

voidaan välttää asettamalla verkoston tiiviydelle etukäteen mää

rätyt vaatimukset.

7.2 Tuotekehittely, rakentaminen ja tiiviyskokeet

7. 21 Tarkastuskaivot

Tämän tutkimuksen perusteella yleisimmin käytetty tarkastuskaivo

jen saumausmenetelmä, bitumisauma, ei takaa tiivistä kaivoa (koh

ta 5,42). Huonoon tiiviyteen on usein syynä myös renkaiden huono

mittatarkkuus.

Uudempia tuotteita ovat kumitiivisteiset betoniset elementtikai

vot, joihin myös putkiliitokset tehdään kumitiivisteellä, muovi

set saumattomat tarkastuskaivot sekä muoviset tarkastusputket,

joissa on erillinen pohjaelementti ja siten yksi sauma. Vaikka

saumaton muovikaivo on täysin tiivis, on huolehdittava siitä,

ettei kaivon kansi jää notkelmaan, josta pintavedet voivat pääs

tä viemäriin. Saumatonmuovikaivo on myös kallein; sen materiaa—

likustannukset (1976) ovat noin kolminkertaiset verrattuna bitu

mitiivisteiseen betonikaivoon, Muovisen tarkastusputken (630 nm)

materiaalikustannukset pohjaelementteineen ovat noin kaksinkertai

set verrattuna bitumitiivisteisen betonikaivon kustannuksiin. Käy

tettäessä muovikaivoja mm, liikennöidyillä alueilla on liikenteen

aiheuttamat rasitukset siirrettävä betonisella kartiorenkaalla

maaperään. Muovikaivojä on toistaiseksi käytetty verraten vähän.

Kumitiivisteisen betonikaivon seinämänpaksuus on suurempi kuin

normaalisti käytetyn bitumitiivisteisen kaivon, koska saumassa on

erityinen tila tiivistettä varten, Kumitiivisteen käyttö edellyt

tää kaivolta hyvää mittatarkkuutta, Nämä seikat sekä pohjaelemen

tin erikoisrakenne ja kumitiivisteen verraten korkea hinta teke

vät kumitiivisteisen kaivon huomattavasti bitumitiivisteistä kai

voa kalliimmaksi, Ruotsalaisten normien mukaan kumitiivisteiselle



98

kaivolle suoritetaan rakentamisen jälkeinen tiiviyskoe periaat

teessa samoin kuin putkilinjalle, Tämä asettaa luonnollisesti

tuotteelle mittatarkkuusvaatimukset, Saumatun kaivon on rakenta

misen jälkeen kestettävä roudan aiheuttamat renkaiden siirtymi

set (routivassa maassa). Routasuojauksen tarpeellisuus nimen

omaan kumitiivistekaivon irtonaisen rakenteen vuoksi olisi syytä

selvittää. Kaivo ei ole kuitenkaan suhteellisen suuren painonsa

takia yhtä herkkä roudan aiheuttamille siirtymille kuin esim.

muovikaivo. Teiden luiskissa ym. vastaavissa rakenteissa esiin

tyvät maanpaineen aiheuttamat, kaivoon kohdistuvat kuormat on

otettava huomioon suunnitteluvaiheessa.

Viemäriverkoston tiiviyden määrää sen heikoin osa, Tarkastuskai

vojen tiiviyteen ei ole toistaiseksi sanottavasti kiinnitetty

huomiota. Tosin silmävaraiset tarkastukset tehdään rakentamisen

jälkeen. Uudet suomalaiset normit tulevat ruotsalaisen ohjeen

mukaisesti koskemaan myös ilman— tai vedenpaineella suoritetta

vaa tarkastuskaivojen tiiviyskoetta. Jos kaivot tarkastettaisiin

vielä silmävaraisesti tulvakautena ensimmäisen talven jälkeen ja

ne läpäisisivät myös tämän tarkastuksen, voitaisiin katsoa kaivo

tiiviiksi ja rakentaminen huolellisesti suoritetuksi.

7.22 Putket

Putkilinjojen materiaaleja, rakentamista ja tiiviyden tarkasta

mista koskevien normien ja työselitysten noudattaminen on tii—

viin viemärin edellytys. Seuraavassa ei ole toistettu näitä oh

jeita, vaan on tarkasteltu eräitä lähinnä tuotekehittelyn kannal

ta keskeisiä seikkoja. Näitä on jo osittain käsitelty kohdassa

5.2.

Nykyisin ei putkissa juuri ole suoranaisia materiaalivirheitä

(taulukko 15 sivu 64), Putkilinjan kriittinen kohta on sauma, Hy

vän sauman tärkeimmät vaatimukset ovat:

1) Sauma on joustava ja sallii kulmapoikkeamat tiiviyden siitä

kärsimättä.
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2) Putket ja tiivisteet ovat mittatarkkoja.

3) Saumaus on helppo suorittaa.

Lähteessä /35/ on esitetty Yhdysvalloissa tehty laboratoriokoe,

jossa tutkittiin sauman vedenpitävyyttä erilaisilla kulmapoik

keamilla. Putket olivat muhvillisia, lasitettuja saviputkia ja

tiivisteet muovirenkaita. Kahden putken välinen kulmapoikkeama

sai olla keskimäärin
9,750,

ennen kuin vesi tunkeutui putkeen.

Tällöin putkea ei kuormitettu, Kun putkea kuormitettiin pysty

suunnassa, sallittu kulmapoikkeama pieneni. Kulmapoikkeaman ja

kuormituksen välillä oli havaittavissa verraten selvä riippu

vuus (kuva 28). Kuvassa 28 on vaaka-akselilla kulmapoikkeama

(asteina) ja pystyakselilla kuormitus (paunoina).

Edellä esitetyn kokeen perusteella ei luonnollisesti voida pää

tellä sitä, miten Suomessa käytössä olevat putket ja tiivisteet

käyttäytyvät vastaavassa tilanteessa. Laboratoriokoe saattaa an

taa liian hyvän kuvan, koska huolimattoman asennuksen osuus jää

pois. Kuormitustilanteessa jompikumpi putki lepää enemmän tai vä

hemmän toisen putken varassa, joten tiivisteen puristuvuus ei ole

tasainen. Tiivisteen roikkuminen sauman ulkopuolella kuului ruot

salaisessa tv-kuvausaineistossa /44/ kolmanneksi tärkeimpiin vi

karyhmiin. Myös tässä tutkimuksessa havaittiin kaksi tällaista

tapausta. Myös juurien tunkeutuminen saumaan pääsee mahdollises

ti alulle pienistä virheellisyyksistä. Näin ollen putken mitta

tarkkuuden merkitystä tuskin koskaan painotetaan liikaa.

Markkinoilla on pyöreiden tiivisteiden ohella pisaranmuotoisia

ja ns. kielitiivisteitä. Viimeksi mainitut toimivat siten, että

putkia toisiaan kohti työnnettäessä tiiviste pyörähtää ja lukit

see sauman, Painavia putkia käsiteltäessä tiivisteen oikeaan

paikkaan jääminen edellyttää huolellista saumausta. Tuotekehitte

ly voi vielä ilmeisesti parantaa saumauksen suoritusta.

Esimerkiksi Suomen Kaupunkiliiton julkaisemassa työselityksessä

/50/ on annettu ohjeet viemarikaivannon salaojittavan vaikutuksen
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ehkäisemiseksi: “Kun kaivanto on huonosti vettäläpäisevässä maa—

perässä ja täyttä on osittainkin tehty vettäläpäisevällä materi

aalilla, on rakennuttajan määräämiin paikkoihin tehtävä vähintään

0,5 m vahvuinen savipato, jottei putkien sivuille tai alle muo

dostuisi sa1aojaa Savipadot tehdään yleensä 20 m:n välein”

(-n
D

Kuva 28 Muovirengastiivisteisen lasitetun saviputken kriitti
nen kulmapoikkeama kuormituksen funktiona /35/e
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Edellä mainittua ohjetta ei ilmeisesti käytännössä sanottavasti

noudateta. Salaojan muodostuminen vaikuttaa kuitenkin myös vuoto-

vesiin siten, että yksikin vuotokohta voi osoittautua merkityk

sekkääksi, jos salaoja kerää kaiken yläjuoksulla olevan veden ja

padottaa sen vuotavaan kohtaan,

Myös putkistojen perustamiseen ja asennustekniikkaan tulee kiin

nittää erityistä huomiota, Usein saumojen aukeaminen johtuu put

kien painumisesta, Muoviputkistojen huolimaton asennus voi ai

heuttaa putkille sallittua suurempia muodonmuutoksia,

7,23 Tonttien viemäröinti

Vuotovesiä tonttiviemäreistä vähennetään merkittävästi, kun eli

minoidaan tahallisesti johdetut vuotovedet, Tonttiviemärit raken

netaan usein puutteellisella ammattitaidolla ja valvonnalla, Vuo

tovesiä ajatellen päästään yleensä hyvään lopputulokseen, kun

käytetään muoviputkia, joiden saumaus on yksinkertaista.

Tärkeää on, liitetäänkö tonttiviemärit tarkastuskaivoihin vai put

kiosuuksille, Eräässä ruotsalaisessa artikkelissa /28/ todetaan

yksiselitteisesti, että tonttiviemäreitä ei tulisi liittää putki—

osuuksiin, Kanta perustuu tv-kuvauksiin, joissa on todettu, että

lähes jokainen putkiosuudella tehty liitäntä on ollut viallinen,

Nämä havainnot koskevat betoniputkia. Muoviputken liitäntä muovi

putkeen voi tapahtua myös ilmeisen varmalla ns, satulaliitännällä.

Tonttiviemäri tukkeutuu kuitenkin helposti ja tukkeuman avaaminen

saattaa olla vaikeaa,

-
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8. VUOTOVESIEN HUOMIOON OTTAMINEN MITOITUSVIRTAAMÄSSA

8.1 Mitoitusvirtaaman käsitteestä

Viemäriverkostoa ja puhdistamoa mitoitettaessa suunnittelujakso

pyritään valitsemaan mitoitettavan kohteen kuoletusiän pituisek

si, yleensä 30 40 vuodeksi, Putkikokoa määritettäessä mitoitus

virtaaman käsite on verraten selvä, Se tarkoittaa suunnittelujak

son vuosien maksimivirtaamaa. Koska viemärivesimäärä yleensä kas

vaa ja viemärilinja rakennetaan yleensä heti lopulliseen kokoon

sa, mitoitusvirtaama tarkoittaa suunnittelujakson viimeisen vuo

den maksimivirtaamaa.

Mitoitusvirtaama määrää vain suurerrpien kokoojaviemäreiden ja pää

viemäreiden putkikoon. Ns, latvaviemäreissä minimiputkikoko (beto

niputkilla yleensä 300 mm, muoviputkilla 250 mm) määrää putkikoon,

vaikka mitoitusvirtaama sallisi pienemmänkin putken. Putkilinjan

mitoituksessa on uudessa ruotsalaisessa ohjeessa /1/ mitoitusvir

taaman ohella otettu käyttöön ns. huuhteluvirtaama, jolla pyri

tään varmistamaan putkilinjan moitteeton toiminta,

Edellä todettiin, että putkilinja pyritään yleensä rakentamaan

heti lopulliseen. kokoonsa. Vaiheittain rakentaminen tullee har

voin kysymykseen, jos koko suunnittelujakson mitoitusvirtaama

tunnetaan, Putken halkaisijan kasvaessa kapasiteetti kasvaa lin

jan rakentamiskustannuksia nopeammin, joten laskennollisestikaan

hyötyä ei useimmiten ole, Johtojen risteilyt ja veden jako rinnak

kaisiin putkiin hankaloittavat vaiheittaisrakentamista, Näin ol

len useita vaiheistuksia pyritään käytännössä välttämään. Uusi

rinnakkaisjohto rakennetaan tavallisesti niin suureksi, ettei van

halla linjalla ole jäännösarvoa.

Puhdistamon mitoitusvirtaama on putkilinjan mitoitusvirtaamaa mo

nimutkaisempi käsite. Puhdistamon toiminta riippuu monista teki

jöistä, jotka yleensä on selvitettävä erikseen kussakin yksittäis

tapauksessa. Puhdistamon rakentaminen käy hyvin vaiheittain, sillä
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allasyksiköiden koolla on tietty käytännöllinen yläraja ja nii

den määrää on helppo myöhemmin lisätä,

8,2 Putkikoon määrittäminen

Mitoitusvirtaama muodostuu vedenkulutuksesta johtuvasta jSteve

simäärästä ja vuotovesimäärästä. Vedenkulutuksen aiheuttama jä

tevesivirtaama määritetään yleensä suoraan huipputunnin vedenku

lutuksen mukaan.Huipputunnin jätevesimäärä on ilmaistavissa kaa—

valla (6):

(maks) = kh x kk X X fkesk) (6)

(maks) on huipputunnin virtaama (m3/h)

(kesk)
keskimääräinen virtaama (m3/vrk)

kh suurin tuntikerroin

kk suurin vuorokausikerroin

Esimerkiksi lahteen /46/ mukaan vaihtelukertoimet saavat asukas—

luvun mukaan taulukon 18 mukaisia arvoja.

Taulukko 18. Vedenkulutuksen vaihtelukertoimet /46/.

Asukasluku Suurin vrk—kerroin Suurin tuntikerroin

< 10 000 1,8 1,5 2,4 — 2,0

10 000 30 000 1,5 1,4 2,0 1,7

30 000 100 000 1,4 1,3 1,7 1,6

>100 000 1,3 1,6 1,5

Suoraan vedenkulutukseen perustuva arviointimenetelmä sisältää

mitoitusvarmuuden, koska osa vedenkulutuksesta ei joudu viemä—

riin (kasteluvedet, katujen pesuvedet, vesijohtojen vuodot jne.)

Lisaksi gravitaatioviemarissa hidastuvuus ja putken varastointi—

kyky tasaavat virtaamahuippuja. Mitoitusvarmuus lienee lähes

vuorokausikertoimen suuruinen,
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Käytännön mitöituksessa vuotovesien määräksi arvioidaan yleisim

min 100 % keskimääräisestä jätevesimäärästä. Paljon on käytetty

myös menetelmää, jonka mukaan vuotovesimäärä on 50 % maksimijäte—

vesivirtaamasta. Menetelmä perustuu Suomen Kunnallisteknisen Yh

distyksen fSKTY) julkaisemiin ohjeisiin /48/, joissa todetaan:

“Erillisviemäröintialueilla, joissa viemärit mitoitetaan jäteve

den ja pohjaveden perusteella, on jätevesimäärän arvioon lisät

tävä 50 - 200 % pohjavettä silmällä pitäen. Älempaa arvoa käyte

tään tiheästi rakennetuilla alueilla, joissa jätevesimäärä on

suuri ja pohjaveden tunkeutuminen viemäriin pieni, jota vastoin

ylempää arvoa käytetään harvaan asutuilla alueilla. Melko ylei

sesti erillisviemäröinnissä viemärit mitoitetaan kaksinkertais

ta jätevesimäärää varten,”

Suhteellisen vuotovesimäärän ja viemäripituutta kohti lasketun

vuotovesimäärän yhteyttä selvittää kuva 29. Tiheästi rakennetuil

la kerrostaloalueilla viemäripituus voi olla 0,5 1 m/as kuten

esimerkiksi tässä tutkimuksessa mukana olleilla kerrostaloalueil

la. Tällaisilla alueilla suhteellinen arviointitapa antaa suuria

vuotovesimääriä verkostopituutta kohti. Pientaloalueilla saadaan

pienempiä vuotovesimääriä verkostopituutta kohti, Todellisuudes

sa tilanne on päinvastoin.

Edellä esitetystä voidaan päätellä, että tiheään rakennetuilla

alueilla suhteelliseen vuotovesimäärään perustuva mitoitustapa

aiheuttaa ylimitoitusta ja harvaan rakennetuilla alueilla alimi

toituksen vaaran. Käytännön mitoituksessa kuitenkin putkien stan

dardikoot sinänsä ja tahallinen ylimitoitus (mitoitus- osatäyttö

suhteelle) saavat aikaan varsinkin pienissä putkissa verraten

suuren mitoitusvarmuuden, Viemärin hyvän tuuletuksen järjestämi

seksi suositellaan /20/, että suurimmankin virtaaman aikana kol

manneksen putken sisäkorkeudesta tulee olla ilman täyttämä. Put

ken kapasiteetista tämän suuruisen ilmatilan osuus on noin 30 %.

Taulukkoon 19 on laskettu betonisten standardiputkien mitoituk

sessa syntyvien ilmatilojen osuus putken kapasiteetista. Putkien

suhteellisen kapasiteetin laskeminen perustuu kaavaan (7).
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v = 72 R°’6351°’5

v on veden nopeus (m/s)

R hydraulinen säde Cm)

1 kai tevuus

(7)

Taulukko 19. Betonisten standardiputkien suhteellinen kapasi
teetti ja mitoituksessa syntyvän ilmatilan osuus
putken kapasiteetista (kaltevuus vakio),

Putkikdco Suhteellinen Ilmatilan osuus kapasiteetista, %
kapasiteetti

(mm) (Ø 800 = 100) Mitoitus täydelle Mitoitus 2/3—
putkeile täyttösuhteelle

300 8

400 16 0—53 keskim, 27 30—67 keskim, 49

500 29 0—44 —“— 22 30—61 —“— 46

600 47 0—38 —“— 19 30—57 —“— 44

800 100 0—53 —‘— 27 30—67 —“— 49

1000 180 0—44 —“— 22 30—61 —“— 46

1200 291 0—38 —“— 19 30—57 —“— 44

1400 437 0—33 — 17 30—53 —“— 42

1600 621 0—30 —“— 15 30—51 —“— 41

1800 847 0—26 —“— 13 30—49 —“— 40

2000 1118 0—24 —— 12 30—47 —“— 39

Käytännön mitoituksessa ei mielellään mennä lähelle täyden putken

kapasiteettia, koska tiedetään mitoitusvirtaaman epävarmuus. Täs

tä syystä todellinen tilanne vastannee taulukossa esitettyä mitoi

tusta osatäyttösuhteelle. Tämä johtaa luonnollisesti suuriin mi

toitusvarmuuksiin, mutta myös kasvaviin kustannuksiin ja yleensä

seuraavaksi suurempaan putkikokoon.

Kuvassa 30 on tarkasteltu pelkistetysti mitoitusvirtaaman antamaa

käsitystä ilmatilan suuruudesta suunnittelujaksolle. Vedenkulutuk

sesta johtuva jätevesimäärä kasvaa ominaiskulutuksen kasvun ja
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uuden verkoston myötä. Vuotovesimäärä on sidottu jätevesimäärään

(50 % maksimijätevedestä). Suunnittelujakson alkuvuosina ilmati

lan suuruus jää varsin suureksi (putken täyttöaste pieneksi) ja

vasta suunnittelujakson loppuvuosina tullaan 2/3-täyttösuhderajal-

le. Mitoitusvirtaamaviivan ollessa voimakkaasti kasvava tahallinen

ylimitoitus ilmatilan takia ei liene perusteltua. Tosin vuotove

sien suhteellinen arviointitapa vääristää helposti tilannetta, Ku

van katkoviiva kuvannee todellista tilannetta, Lähtötilanteessa

on mukana vanhaa vuotavaa verkostoa ja lisäksi asukaskohtainen

viemäripituus on suuri. Ominaiskulutuksen kasvu suunnittelujak—

solla ei kasvata vuotovesimäärää. Uuden verkoston myötä vuotove—

simäärä kasvaa, mutta vedenkulutusta hitaammin. Tämän syynä on

uuden verkoston parempi tiiviys ja asukasta kohti lasketun viemä

ripi tuuden väheneminen.

100-

Vedenkulutuksesta johtuva
jateves, (maksim,)

0
lv Suunnitte[ujQkso 40v

Kuva 30. Mitoitusvirtaaman antama käsitys putken täyttöasteesta
suunnittelujaksolla. Katkoviiva kuvaa todellista tilan
netta (vrt, teksti).
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Pyrittäessä tarkkaan mitoitukseen silloin, kun mitoitettavan vie

märin valuma—alueella on vanhaa verkostoa, on vuotovesimäärä sel

vitettävä mittauksilla. Mitään yleispätevää arvoa kutakin yksit

täistapausta varten ei voida antaa, Tämän tutkimuksen mittaus

alueilla, jotka olivat pieniä yksiköitä, maksimivuotovesimäärä

vaihteli Lansan alueen 0,5 l/s.km:sta Uusimäen alueen 9 l/s’km:

iin. Todennäköisesti olemassa olevissa verkostoissa suurempia ko

konaisuuksia tarkasteltaessa ovat maksimivuotovesimäärät 1 — 3

1/s’km, Pientalovaltaisissa verkostoissa saatetaan päätyä suurem

piinkin arvioihin,

Rakennusvaatimukset määräävät suunnittelujaksolla rakennettavan

uuden verkoston tiiviyden. Kun pintavesien pääsy viemäriin ehkäis

tään eikä tahallista ylimääräisen veden johtamista viemäriin sal

lita, nykyisin käytössä olevilla putkimateriaaleilla ja saumaus

tavoilla on päästävissä maksimivirtaamallakin lähelle vedenpai

neella määrättyä sallittua vuotoa (0,13 - 0,33 l/s’km, sivu 20),

Joka tapauksessa vuotovesissä tulisi päästä alle 1 l/s’km:n. Mah

dollisesti sopivana mitoitusarvona voitaisiin käyttää jopa 0,5 1/

s’km. Viemärikilometriä kohti laskettu arvo on verraten hankala

käyttää, mutta se kuvaa paremmin viemärin tiiviyttä kuin suhteel

linen vuotovesimäärä. Käytön helpottamiseksi se voidaan muuttaa

esim. erilaisille maankäyttötyypeille asukasta kohti lasketuksi

arvoksi,

Tukholman uusimmilla alueilla on käytetty viemäröidun alueen pin

ta-alaan sidottua arvoa 0,2 1/seha. Lähteessä /22/ on laskettu,

että tämä vastaa 17,3 m3/vrk/ha eli noin 50 % 100 - 120 asukkaan

jätevesimäärästä. Edelleen lähteessä todetaan, että tällainen

asukastiheys vastaa rivitaloalueen asukastiheyttä. Menetelmä an

taa siten kerrostaloalueilla Suomessa käytettyjä menetelmiä pie

nemmän arvon,

Yhdysvalloissa on mitoituksessa käytetty viemärikilometriä kohti

ilmaisten arvoja 0,14 - 2,7 l/s’km /11/. 1970-luvun alussa on

Yhdysvalloissa sallituissa vuotovesimäärissä päädytty vaatimuk
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seen 185 l/vrk.kmcm (= 0,064 1/s.km, kun $ = 300 mm) /30/, Edel-

leen lähteessä /30/ todetaan, että vaatimus 185 1/vrk’km.cm voi

daan saavuttaa kaikentyyppisillä putkilla rakennuskustannusten

oleellisesti kohoamatta.

8.3 Puhdistamon mitoitusvirtaama

Vesihallituksen toimesta laadituissa puhdistamon mitoitusohjeis

sa /49/ jaetaan mitoitusvirtaaman määrittäminen kolmeen vaihee

seen:

- nykyisen jätevesimäärän selvittäminen riittävin mittauksin,

— jätevesimäärän kehityksen ennustaminen ja

- itse mitoitusvirtaaman määrittäminen.

Mitoitusvirtaaman arvioimiseksi annetaan ohjeissa seuraava kaava

(8)

A T 3
= kit (? + + m /h (8)

on asutuksen keskimääräinen jätevesimäärä, m3/d

teollisuuden keskimääräinen jätevesimäärä, m3/d

TÄ tuntimäärä, jolle A jaetaan

TT tuntimaara, jolle T
jaetaan

sade, perustusten kuivatus- ja vuotovesien keskiarvo

vuoden aikana (m3/d)

kmjt vuorokausiheilahteluista riippuva mitoituksen kerroin

kmit riippuu virtaaman vuorokausivaihteluista seuraavasti:

maxkesk kit

1—2 1—1,2

2—4 1,2—1,4

4 — 8 1,4 — 1,6

Q määritetään kymmenen suurimman vuorokausivirtaaman keskiar
max

vona.
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Vastaavassa ruotsalaisessa suosituksessa /32/ ei ole otettu huo

mioon mitoitusvirtaamakerrointa, jota ilman mitoitusvirtaama

tarkoittaa keskimääräistä päivätuntivirtaamaa.

Vesihallituksen ohjeiden mukaan laitos tulee mitoittaa siten,

että se pystyy suuremmitta vaikeuksitta käsittelemään virtaaman

2 x ja esikäsittelylaitteiden osalta virtaaman 4 x

Keskimääräisen vuotovesimäärn osalta ohjeissa /49/ todetaan:

tulisi määrittää suoranaisen mittauksen avulla, muussa tapaukses

sa sille on mitoitusvirtaamaa määritettäessä annettava arvo Q =

50 - 150 % jätevesivirtaamasta, riippuen mm. viemäriverkoston

kunnosta, pohjavesiolosuhteista, sade— ja kuivatusvesien viemä

riin johtamisesta.” Toinen mitoitusvirtaamassa vuotovesien kan

nalta keskeinen tekijä on max”kesk’ joka määrää mitoitusvirtaa

makertoimen, Ohjeissa todetaan: “Koska Qmax/Qkesk0fl yleensä vä

hintään 2 — 4, edellyttää arvon kmit < 1,2 käyttö luotettavia

mittauksia tai perustellun selvityksen siitä, että mitoitustilan

teessa max’kesk on pienempi kuin 2.”

Vesihallituksen uudet ohjeet antavat varsin hyvän pohjan mitoitus

virtaaman määrittämiselle, koska niissä painotetaan mitoitusvir

taaman lähtötilanteessa suoritettavien mittausten merkitystä. Oh

jeissa ei kuitenkaan sanottavasti puututa suunnittelujaksolla ta

pahtuvaan vuotovesien kehityksen arvioimiseen. Vuotovesimäärän

kehitystä arvioitaessa voidaan yleensä lähteä siitä, että vuoto-

vesien suhteellinen osuus on vähenevä, Kehitystä arvioitaessa on

otettava huomioon maankäytön muutokset ja uuden verkoston parempi

tiiviys. Uuden verkoston (puhdas erillisviemäröinti) keskimääräis

tä vuotovesimäärää arvioitaessa voitaneen hyvin lähteä arvosta

0,20 l/s’km. Keskimääräisenä arvona vuotovesimäärä harvoin ylit

tää tämän arvon, vaikkei viemäri aivan täyttäisikään tiiviysvaa

timuksia, sillä pohjaveden pinta on yleensä suurimman osan vuodes

ta suuressa osassa verkostoa putken alapuolella. Vuotovesimäärän

suhteelliseen arviointitapaan olisi suhtauduttava varauksellises—

ti varsinkin silloin, kun viemäröintialueen asukasluvun ja veden

kulutuksen kasvu suunnittelujaksolla on voimakas.
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YHTEENVETO

Sekä vanhoilla että uusilla tutkimusalueilla mitattiin tulva-ai

kana suuria vuotovesimääriä. Tämä johtuu siitä, että pintavesiä

pääsee viemäriin sekä uusissa että vanhoissa verkostoissa ja vuo

toveden määrään vaikuttavat hyvin merkittävästi ympäristön olo

suhteet. Kun ei oteta huomioon pintavesitulvien aikaisia vuotove

simääriä, rakennustavalla ja verkoston iällä oli kuitenkin selvä

vaikutus vuotovesimääriin. Erityisesti vanhin alue (Uusimäki) ja

osa Röykän alueen verkostosta, joka on rakennettu puutteellises

ti valvoen, eroavat vuotovesimääriltään muista alueista. Putki

osuuksilta tulevat vuodot olivat pienimpiä niillä alueilla, joil

la oli tehty tiiviyskokeet rakentamisen yhteydessä.

Viemäriputkistojen tiiviys on parantunut putkimateriaalien ja

saumaustapojen kehittymisen myötä. Nykyisillä menetelmillä voi

daan saada verrattain tiiviitä putkilinjoja, kun käytetään kor

kealaatuisia tuotteita ja tehdään asennukset huolellisesti. Ra

kentamisen yhteydessä on aina ehdottomasti suoritettava tiiviys

kokeet. Tämä jo sinänsä asettaa tuotteelle laatuvaatimukset ja

edistää siten tuotekehittelyä - pyrkimystä mittatarkkoihin put

kun ja helposti suoritettavaan liittämiseen ja saumaukseen.

Tulvahuippujen aikana tarkastuskaivo on usein ratkaiseva vuoto—

kohta. Rakentamisen aikainen tiiviystarkastus on ulotettava myös

tarkastuskaivoihin. Uudet normit koskevatkin jo kumitiivisteisiä

tarkastuskaivoja. Bitumisauman pakkasalttius yhdessä verrattain

hankalan saumaustavan kanssa edellyttää erityisen huolellista ra

kentamista varsinkin kohdissa, joihin pintavedet kerääntyvät.

Renkaat voivat siirtyä maanpaineen ja roudan vaikutuksesta1 sora

päällysteisillä kaduilla aurauksen tai lanauksen seurauksena. Nä

mä seikat on syytä ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa. Roudan

vaikutus kaivoihin kaipaisi lisätutkimusta.

Viemäriverkkoa suunniteltaessa on kiinnitettävä huomiota erityi

sesti sellaisiin kohtiin, joissa pintavedet voivat nousta tulva-

aikoina kaivon kansille, Tällaisissa tapauksissa saattaa tulla
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kysymykseen paineen kestävien kansien käyttö. Pumppaamot sijait

sevat alimmissa maastokohdissa, joihin pintavedet voivat kerään

tyä tulva-aikoina. Tällöin on vaarana pintavesien pääsy ylivuoto

järjestelyjen kautta viemäriin.

Tonttien kuivatusvesien johtamisen ehkäisemiseksi jätevesiviemä

riin olisi hyvä vaatia viemäröintiä anottaessa selvitys tontin

kuivatusvesijärjestelmästä. Sadevesiviemärin puuttuessa kuivatus—

vesijärjestelyt saattavat tulla ongelmallisiksi. Tonttiviemäröin

nin liittäminen yleiseen viemäriin edellyttää tutkimusta sopivan

yleisen käytännön luomiseksi.

Vuotovesien aiheuttaessa tulvakausina virtaamhuippuja kannattaa

ensiksi silmävaraisin havainnoin selvittää tarkastuskaivojen ja

tonttien kuivatusvesien osuus vuotovesimäärästä ja pyrkiä korjaa

maan ainakin pahimmat silmin havaittavat vuotokohdat. Monesti

saatetaan suhteellisen vähäisellä työllä saada aikaan merkittäviä

tuloksia. Putkiosuuksilta vuotoja haettaessa kannattaa systemaat

tinen paikallistaminen yleensä vain vanhojen, saneeraustarpeessa

olevien linjojen kohdalla. Sopiva menetelmä on tv-kuvaus, jolla

voidaan selvittää linjan yleinen kunto ja sitten päättää korjaus

tarpeesta ja -menetelmistä, Uutta verkostoa rakennettaessa olisi

varattava virtaaman mittauspisteitä verkoston tärkeimpiin kohtiin,

jolloin virtaamamittauksilla on tarvittaessa helppo rajata mahdol

liset vuotavat verkostoalueet.
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LIITE 11 Viemärivesimäärän mittaus Mikkelissä
LIITE 11

Näytteenottokaivo Virtaama

/s

5,3,1976 7,5,1976

1 3,12 3,48

2 2.98 3,48

3 3,02 3.37

4 2,98 3,93

5 2,73 3,71

6 3,02 3,58

7 3,29 3,33

erot kaivojen välillä aiheutuivat virtaaman vaihtelusta

mittausaikana
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LIITE 12 Viemärivesivirtaaman mittaus Kangasalalla

Mittauslinjan yläjuoksun puolella on pumppaamo, jonka pysähtymisen

jälkeen mittauslinjan alkupäässä ei virrannut lainkaan vettä. Tal

vella suoritetussa mittauksessa pumppaamo pysäytettiin pitemmäksi

ajaksi ja aiheutettiin palopostista perusvirtaama, jonka avulla

mitattiin suhteellisia lisäyksiä. Saatiin pulssimäärksi linjan

alkupäärrä 12 111 ja loppupäässä 11 717 eli virtaaman kasvu 3 %.

Keväällä mittaus suoritettiin pumppaamon normaalin toiminnan

aikana järjestämällä panostus linjan loppupuolella olevan sivu

haaran lähelle, josta tuli tasainen virtaama, Yhdestä pisteestä

otettiin jatkuvasti näytteitä 2 minuutin välein. Vähän ennen pump

paamon käynnistymistä virtaama laski pisteessä lähes siihen arvoon,

jonka mitattiin tulevan sivuhaarasta (1, 10 /s). Jatkuvan näyt

teenottopisteen jälkeen todettiin virtaaman kasvavan neljän kaivo

välin matkalla 0,19 %/s. Vettä tuli yhden kaivon pohjasta sekä

kahden kaivon saumoista.
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