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Alkusanat

Työ on tehty Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:lle, jossa on tavoit-
teena lisätä vedenjakeluverkoston hallintaa Älykäs Vesi-hankkeen myötä. Vedenjakelu-
verkosto on suunniteltu jaettavan aluemittausalueisiin, joiden myötä vuotavuudesta saa-
tava tieto lisääntyy. Verkoston jakamisen yhteydessä muodostuu paineenhallinnan to-
teuttamiselle potentiaalisia alueita. Tässä työssä tarkastellaan paineenhallinnan mah-
dollisuuksia ja tavoitteita yleisellä tasolla sekä muutamalla valitulla suunnitellulla
aluemittausalueella. Paineenhallintamenetelmien osalta tarkastellaan niiden soveltu-
vuutta erityyppisille verkostoille ja alueille. Tavoitteena on esittää tietoa, jonka avulla
voidaan määrittää HSY:n tapa paineenhallintaan tulevaisuudessa.

Ohjaajina työssä ovat toimineet DI Raisa Kyrönseppä HSY:stä ja Aalto yliopistosta DI
Suvi Ahopelto, valvojana toimi professori Riku Vahala. Tahdon kiittää heitä saamastani
tuesta haasteellisissa tilanteissa sekä tarkoista ja kehittävistä kommenteista työn edetes-
sä.

Kiitokset Rambolliin joustavuudesta opiskeluintoni suhteen. Erityisesti tahdon kiittää
Osmo Niirasta ja Matti Heikkistä valaisevasta keskustelutuokiosta sekä Allan Lambertia
ja Stuart Trowta saamistani materiaaleista ja avusta. Kuitenkin tärkein kiitettävä taho
lienee perheeni, kiitokset saamastani tuesta.

Espoossa 14.2.2016

Suvi Virta



5

Sisällysluettelo

Tiivistelmä
Abstract
Alkusanat
Sisällysluettelo .................................................................................................................. 5
Merkinnät ja lyhenteet ...................................................................................................... 7
1 Johdanto .................................................................................................................... 8
2 Vedenjakeluverkoston paineenhallinta ................................................................... 10

2.1 Vesijohtoverkosto ............................................................................................. 10
2.2 Virtausmekaniikan perusteita ........................................................................... 11
2.3 Painetasot .......................................................................................................... 12
2.4 Paineenhallinnan suunnittelun perusteita ......................................................... 13

2.4.1 Verkoston jakaminen painepiireihin ......................................................... 13
2.4.2 Paineenhallinnan mahdollisuuksien arviointi ........................................... 14
2.4.3 Painepiirien ominaisuuksia ....................................................................... 16

2.5 Painetasojen optimointi .................................................................................... 17
2.5.1 Käytäntöjä painetasoista............................................................................ 17
2.5.2 Suomessa ylläpidettävä verkostopaine ...................................................... 18
2.5.3 Keskimääräinen piste ................................................................................ 19
2.5.4 Kriittinen piste ........................................................................................... 19

2.6 Paineenhallinnan tavoitteet ja vaikutukset ....................................................... 20
2.6.1 Vedenkäyttö .............................................................................................. 20
2.6.2 Vuotovedet ................................................................................................ 23
2.6.3 Putkirikot ................................................................................................... 27
2.6.4 Energiankulutus......................................................................................... 28
2.6.5 Asiakaskokemus ........................................................................................ 28
2.6.6 Vaikutusten seuranta ja mittaukset............................................................ 29

2.7 Paineenhallinnan toteutustapoja ....................................................................... 30
2.7.1 Vesisäiliöt .................................................................................................. 30
2.7.2 Paineenkorotuspumput .............................................................................. 31
2.7.3 Paineensäätöventtiilit ................................................................................ 31
2.7.4 Turbiinit .................................................................................................... 34

2.8 Paineenhallinnan säätötapoja............................................................................ 35
2.8.1 Valvontajärjestelmä ja kaukokäyttö .......................................................... 35
2.8.2 Ohjauspisteet ............................................................................................. 35
2.8.3 Lähtöpaineen säätö vakiotasolle ............................................................... 37
2.8.4 Aikaohjattu paineen säätö ......................................................................... 37
2.8.5 Virtaamaohjattu paineen säätö .................................................................. 38
2.8.6 Kriittisen pisteen mukaan ohjattu paineensäätö ........................................ 38
2.8.7 Useamman syöttölinjan painepiirit ........................................................... 40

2.9 Kokemuksia paineenhallinnasta maailmalla .................................................... 40
3 Tutkimusaineisto ja tutkimusmenetelmät ............................................................... 45

3.1 HSY, tavoitteet ja strategia ............................................................................... 45
3.2 Verkostomallit .................................................................................................. 45
3.3 Aluemittausalueet ............................................................................................. 49
3.4 Hyötyjen arviointimenetelmät .......................................................................... 49

3.4.1 Paineenhallinta-alueiden arvottaminen ..................................................... 50
3.5 Tarkastelujen yleiset periaatteet ....................................................................... 51

4 Tarkastelujen tulokset ............................................................................................. 53



6

4.1 Tarkastelualueiden kuvaus ............................................................................... 53
4.1.1 Muuttuvan kulutuksen alue ....................................................................... 53
4.1.2 Läpivirtaus alueella ................................................................................... 55
4.1.3 Aleneva alue .............................................................................................. 58

4.2 Mahdolliset paineenhallinta-alueet ................................................................... 61
4.2.1 Läpivirtaus alueella ................................................................................... 61
4.2.2 Aleneva alue .............................................................................................. 63

4.3 Alueiden arvottaminen ..................................................................................... 66
4.4 Verkostomallinnukset ja vaikutusten arviointi ................................................. 69

4.4.1 Muuttuvan kulutuksen alue ....................................................................... 69
4.4.2 Läpivirtaus alueella ................................................................................... 72
4.4.3 Aleneva alue .............................................................................................. 76

4.5 Paineenhallintamenetelmät erilaisille alueille .................................................. 81
4.5.1 Muuttuvan kulutuksen alue ....................................................................... 82
4.5.2 Läpivirtaus alueella ................................................................................... 83
4.5.3 Aleneva alue .............................................................................................. 84

4.6 Toteutetun paineenhallintamenetelmän tarkastelu ........................................... 85
4.6.1 Verkostomallinnukset ............................................................................... 86

5 Johtopäätökset ja suositukset .................................................................................. 91
Lähdeluettelo ................................................................................................................... 93

Liite 1 Paineperusteisten osamallien tiedot



7

Merkinnät ja lyhenteet

H [mmp] Painetason korkeus (N2000-korkeusjärjestelmässä)
Hg [mmp] Kiinteistön ylimmän vedenkäyttöpisteen korkeus (N2000-

korkeusjärjestelmässä)
P [mvp] Verkostopaine, metriä vesipatsasta 10 kPa ≈1,0197 mvp

AOP Keskimääräinen verkostopaine engl. average operating pres-
sure

AZP Painepiirin keskimääräistä verkostopainetta edustava piste
engl. average zone point

BABE Menetelmä verkostovuotojen jakamiseen komponentteihin
engl. the background and burtst estimates

CARL Toteutunut vuosittainen vuotovesimäärä engl. current annual
real losses

DMA Aluemittausalue engl. district metered area
FAVAD Menetelmä vuototason ja verkoston ominaisuuksien yhtey-

den määrittämiseen engl. fixed and variable area discharges
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
ILI Vuotavuusindeksi engl. infrastructure leakage index
PMA Painepiiri engl. pressure managed area
PMI Paineenhallintaindeksi engl. pressure management index
UARL Laskennallisesti pienin mahdollinen vuotovesimäärä engl.

unavoidable annual real losses
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1 Johdanto
Vedenjakelun paineenhallinnalla pyritään varmistamaan optimaalinen painetilanne eri
puolilla vedenjakeluverkostoa. Painetasoja pyritään pitämään käyttöpisteissä ja verkos-
tossa sopivalla tasolla. Painetaso määräytyy ylävesisäiliön pinnankorkeuden tai pai-
neensäätölaitteen lähtöpaineen ja korkeusaseman mukaan ja alenee verkostossa muo-
dostuvien painehäviöiden myötä. Vedenjakeluverkoston korkeusaseman määrittelee
pitkälti maanpinnan topografia ja käyttöpisteiden korkeusasemaan vaikuttaa lisäksi ra-
kennuskannan korkeus. Verkostopaine on vallitsevan painetason ja verkoston korkeus-
aseman erotus. Verkostopaine alenee verkostossa muodostuvien virtausvastusten myötä
ja on pienimmillään virtaamien ollessa suurimmillaan.

Korkeat verkostopaineet lisäävät verkostosta vuotavan veden määrää ja mahdollisesti
myös putkirikkoja sekä pienentävät verkoston käyttöikää. Virtaaman vähentyminen
lisää verkoston vedenjohtokapasiteettia, kun suurempi osa johdettavasta vedestä ohjau-
tuu kulutukseen. Verkosta vuotavan veden määrän vähentäminen pienentää vedenkäsit-
telylaitoksissa puhdistettavan veden määrää ja vaikuttaa verkostossa sijaitsevien pump-
pujen tarvittavaan tuottoon. Energiankulutus saattaa painetta alennettaessa pienentyä,
mutta siihen vaikuttaa myös pumppujen mitoitus, mahdollisuus toimia parhaalla hyö-
tysuhdealueellaan sekä pumppausten optimointi ja ohjaustavat.

Tämä työ on laadittu Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY). HSY
tuottaa vesi- ja jätehuollon palveluja sekä tietoja pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä.
Vesihuollon toiminta-alueeseen kuuluvat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten
kaupungit. Vesijohtoverkostoa on yhteensä noin 3000 km. Vesijohtoverkossa on 12
vesitornia sekä useita paineenkorotusasemia.

Työssä on koottu vedenjakeluverkoston paineenhallinnan periaatteita, mahdollisuuksia
ja tavoitteita luvussa 2. Tavoitteena on selvittää paineenhallintaan soveltuvien alueiden
ominaisuuksia ja niille soveltuvia paineenhallintamenetelmiä. Paineenhallintaa voidaan
toteuttaa vesisäiliöiden pinnankorkeutta säätämällä, verkostoon asennettavilla turbiineil-
la, paineensäätöventtiileillä ja paineenkorotuspumpuilla, joista työn empiirisessä osassa
tarkastellaan kahta viimeksi mainittua.

Painetta voidaan säätää painepiirin syöttölinjoilla erilaisilla tavoilla. Paineensäätölait-
teelta lähtevää painetta voidaan säätää paikallisesti pitämällä lähtöpainetta vakiona, ai-
kaohjattuna tai virtaamaohjattuna. Paineensäätölaitteelta lähtevää painetta voidaan sää-
tää myös verkoston painetason mukaan, jolloin ohjaus perustuu verkoston kriittisissä
pisteissä olevaan jatkuvatoimiseen painemittaukseen.

Luvussa 4.5 esitetään kooste erilaisten teoriaosassa läpikäytyjen paineenhallintamene-
telmien soveltuvuudesta erityyppisille paineenhallinta-alueille niiden vesijohtoverkosto-
jen ominaisuuksiin perustuen. Paineenhallintamenetelmien valintaan vaikuttaa alueen
ominaisuuksien lisäksi menetelmälle asetetut tavoitteet mm. kaukokäytön ja automaati-
on haluttu taso sekä kustannukset. Tässä työssä ei käsitellä menetelmien kustannuseroja,
jotka ovat suuresti riippuvaisia menetelmälle asetetuista tavoitteista, sekä menetelmän ja
alueen ominaisuuksista. Paineenhallinnasta aiheutuvat sopimustekniset seikat on rajattu
työn ulkopuolelle.
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Empiirisessä osassa tarkastellaan eri paineenhallintamenetelmien soveltuvuutta valituil-
le tyyppialueille. Valitut alueet ovat HSY:lle suunniteltuja aluemittausalueita, joiden
rajauksia ei tämän työn yhteydessä muuteta. Tyyppialueita ovat: Kivistön kasvava alue.
Rannikolla sijaitsevat Santahaminan, Laajasalon ja Tammisalon alenevat alueet, joilla
paineenvaihtelut ovat suuria ja verkosto kapasiteettirajoitteinen. Variston ja Askiston
alueet, joista Variston lävitse kulkee runkolinja, jonka lopullinen sulkeminen ei ole
mahdollista.

Tyyppialueiden keskinäiseen arvottamiseen paineenhallinnan kannalta esitetään luvussa
3.4.1 paineenhallinta-alueen arvoa kuvaavaa tunnuslukua, jonka avulla pyritään tunnis-
tamaan suurimmat mahdollisuudet paineenhallinnan toteutukseen omaavat aluekokonai-
suudet. Tunnusluku on suunniteltu rajatuista alueista, kuten aluemittausalueista, muo-
dostettujen erilaisten paineenhallinta-aluekokonaisuuksien keskinäiseen vertailuun.
Tunnusluvulla ei pyritä valitsemaan alueille soveltuvia paineenhallintamenetelmiä.
Tunnusluvun muodostamisessa on huomioitu paineenhallinnalla arvioitu saavutettavissa
oleva vuotovesien vähenemä, alueiden verkostopituus sekä syöttölinjojen lukumäärä.

Paineperusteisella verkostomallinnuksella tarkastellaan valittujen paineenhallintaratkai-
sujen vaikutuksia vuotovesien määrään tyyppialueilla. Tarkastelujen tulokset on esitetty
luvussa 4. Paineperusteinen laskenta muuttaa verkostomallin solmupisteeltä saatavilla
olevaa virtaamaa painetilanteen muuttuessa toisin kuin kulutusperusteinen laskenta.
Paineperusteisella laskennalla voidaan saavuttaa todenmukaisempia laskentatuloksia
erityisesti tarkasteltaessa verkoston toimintaa alhaisissa painetilanteissa. Työssä ei muu-
tettu koko HSY:n toiminta-alueen verkostomallia paineperusteiseksi vaan luotiin ylä-
vesisäiliön painepiirin kattavat osamallit tyyppialueiden tarkasteluun. Osamalleja ei
tämän työn yhteydessä kalibroitu, joten mittaustietoja saataessa mallien kalibrointia
suositellaan jatkotoimenpiteenä. Verkostomallia kalibroitaessa virtaaman ja paineen
tulee vastata mitattuja mahdollisimman tarkasti. Vuotavan veden määrä eri verkostoalu-
eilla voidaan kalibroida vastaamaan aluemittausalueiden yöaikaista virtaamaa alueen
vuotovesifunktion vuotovesieksponenttia muuttamalla.

Valkonauhantien painepiirissä on toteutettu kulutusperusteiseen ohjaukseen perustuva
paineenhallintamenetelmä. Paineperusteisella verkostomallinnuksella simuloitiin tilan-
netta ennen ja jälkeen menetelmän käyttöönoton. Verkostomallinnuksesta saatuja tulok-
sia verrataan paineenhallinnan käyttöönotolla saavutettuihin tuloksiin luvussa 4.6.
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2 Vedenjakeluverkoston paineenhallinta

2.1 Vesijohtoverkosto
Vesi toimitetaan käyttöpisteille vesijohtoverkostossa. Vesijohtoverkostossa on aktiivisia
ja passiivisia osia (Gembrano ym. 2000). Passiivinen osa koostuu vesisäiliöistä, runko-
linjoista, jakeluverkostosta ja tonttijohdoista. Runkolinjoilla voidaan siirtää vettä pitkiä
etäisyyksiä ja yleensä liittymiä ei tehdä suoraan runkolinjoihin vaan vedenjakeluverkos-
toon. Vesihuoltolain (119/2001) mukaan vesihuoltolaitoksen tulee määrätä kiinteistölle
liittämiskohta, jonka tulee sijaita kiinteistön välittömässä läheisyydessä. Liittämiskohta
voi olla kiinteistön rajalla tai lähempänä rakennusta. Jakeluverkoston ja rakennuksen
välistä johto-osuutta kutsutaan tonttijohdoksi. Aktiivinen osa koostuu säädettävissä ole-
vista elementeistä, kuten pumpuista ja venttiileistä, joita säätämällä voidaan vaikuttaa
passiivisen osan paine- ja virtaamaolosuhteisiin (Gembrano ym. 2000).

Vesijohtoverkosto on paineellinen järjestelmä. Vesi pumpataan verkostoon vedenkäsit-
telylaitoksilta, joita voi olla verkostossa useita. Vesijohtoverkostossa voi olla kulutus-
huippuja tasaamassa vesisäiliöitä, joihin johdetaan vettä verkostosta pienemmän veden-
kulutuksen aikana. Ylävesisäiliöistä vesi johdetaan verkostoon painovoimaisesti ja ala-
vesisäiliöistä pumpataan kulutushuippujen aikana.

Liittymä on kiinteistökohtainen, tällöin mm. kerrostalo, omakotitalo ja teollisuuskiin-
teistö ovat liittymiä, joiden vedenkäyttö on hyvin erityyppistä. Käyttöpiste on sijainti,
jossa vettä otetaan käyttöön esim. vesihana. Kerrostalossa on useita käyttöpisteitä asun-
noissa ja mahdollisissa muissa tiloissa. Kerrostalon vedenkäyttöön vaikuttavat asukkai-
den kulutustottumukset ja mahdollisten muiden toimintojen luonne. Omakotitalon ve-
denkulutus on asutuksen vedenkulutusta ja piha-alueilla vettä voi kulua kasteluun. Teol-
lisuuskiinteistöjen ja palvelutoiminnan vedenkulutus riippuu toiminnan luonteesta. Pal-
jon vettä kuluttavilla teollisuuslaitoksilla saattaa olla omat vedenottamot.

Pelastuslain (379/2011) mukaan pelastuslaitoksen tulee laatia sammutusvesisuunnitelma
yhteistyössä alueen kuntien ja vesihuoltolaitosten kanssa. Kunnan tulee huolehtia sam-
mutusveden hankinnasta huomioimalla se vesihuollon kehittämissuunnitelmassa, vesi-
laitosten toiminta-alueiden hyväksynnässä ja luonnonvesilähteiden osalta. Vesihuolto-
laitoksen tulee toimittaa vettä pelastuslaitoksen tarpeisiin sammutusvesisuunnitelman
mukaan. Vesijohtoverkostot mitoitetaan ensisijaisesti talousveden toimittamista varten
(RIL 2010a, s. 32). Sammutusveden ottopaikkoja verkostosta ovat runkolinjojen ja mui-
den riittävän halkaisijan ja vedenjohtamiskapasiteetin omaavien johtojen palopostit ja
sammutusvesiasemat.
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2.2 Virtausmekaniikan perusteita
Virtausmekaniikan yhtälöitä käytetään tarkasteltaessa veden virtausta verkostossa. Ko-
koonpuristumattomille nesteille, jollaisena vettä voidaan pitää, pätee jatkuvuusyhtälö
(kaava 1), jonka mukaan virtausnopeus kasvaa virtausta kohtisuoraan olevan alan pie-
nentyessä. Vesijohtoverkostossa putken halkaisijan pienentyessä virtausnopeus kasvaa.

= = = , (1)

jossa Q [m3/s] on virtaama
v [m/s] virtausnopeus
A [m2] poikkipinta-ala. (Hammer ja Hammer Jr.1986, s. 94-99).

Termodynamiikan ensimmäisen lain mukaan systeemin energia säilyy eli kokonais-
energia on vakio. Kokonaisenergia on potentiaalienergian, kineettisen energian ja pai-
nekorkeuden summa. Kokonaisenergia tilavuuspainoyksikköä kohti on

= + + , (2)

jossa Z [mmp tai m] on korkeusasema
P [mvp tai m] paine
ρ [kg/m3] virtaavan nesteen tiheys
g [m/s2] putoamiskiihtyvyys
v [m/s] virtausnopeus. (Hammer ja Hammer Jr.1986, s. 94-99).

Kahden pisteen välillä tapahtuvia energian muutoksia voidaan tarkastella laajennetulla
Bernoullin yhtälöllä

+ + = + + + ℎä ö , (3)

jossa Z [mmp tai m] on korkeusasema
P [mvp tai m] paine
ρ [kg/m3] virtaavan nesteen tiheys
g [m/s2] putoamiskiihtyvyys
v [m/s] virtausnopeus. (Hammer ja Hammer Jr.1986, s. 94-99).

Veden liikkuessa putkessa muodostuu kitkahäviöitä, jotka alentavat verkostopainetta.
Muodostuvien häviöiden suuruuteen vaikuttavat mm. putken halkaisija, virtausnopeus
ja virtauksen turbulenttisuus. Häviöt kasvavat virtausnopeuden kasvaessa. Painehäviöi-
den määrittämiseen täydessä eli paineellisessa putkessa käytetään mm. empiirisesti mää-
ritettyä Darcy-Weisbachin yhtälöä

ℎ = ∗ 	 ∗ 	  , (4)

jossa hf [mvp] on painehäviö
f [-] kitkahäviökerroin, joka riippuu seinämäkarkeudesta
L [m] putken pituus
d [m] putken halkaisija
v [m/s] veden keskimääräinen virtausnopeus
g [m/s2 ] putoamiskiihtyvyys 9,81 m/s2. (RIL 2010b, s. 35).



2.3 Painetasot
Vedenjakeluverkoston painetaso määräytyy verkoston korkeusaseman, säiliöiden v
denpinnankorkeuksien, verkoston virtausolosuhteiden ja virtaaman sekä paineensäät
laitteiden sijainnin ja toiminnan perust
esitetty painetasojen, verkostopaineen ja käyttöpaineen määräytyminen ylävesisäiliöll
sessä eli vesitornillisessa painepiirissä, jossa painetaso määräytyy vesitornin pinnanko
keuden mu
haisen kulutuksen aikana lähes tornin vedenpinnankorkeuden määräämällä tasolla. K
lutuksen kasvaessa kasvavat myös virtausnopeus ja painehäviöt verkostossa (RIL 2010
a, s. 109). Paine

Kuva 1 Painetason, verkostopaineen ja käyttöpaineen muodostuminen
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Käyttöpaine on painetason ja ylimmän käyttöpisteen korkeusaseman erotus. Vedenjak
luverkoston kapasiteetin ja painetason tulee riittää takaamaan veden s
käyttöpisteissä (RIL 2010a, s. 109). Kuvan tapauksessa verkoston voidaan arvioida ol
van kapasiteettirajoitteinen. Paineenvaihtelu on suurimmillaan 20 mvp verkoston lait
milla. Kriittinen käyttöpiste sijaitsee paikassa 2 mäellä sijaitsevan k
yläkerroksissa, joissa käyttöpaine on alhaisimmillaan.

Painetasoja voidaan säätää ja hallita erilaisilla säätölaitteilla. Paineensäätölaitteella vo
daan korottaa tai alentaa painetta. Alueellinen paineenkorotus tulisi määrittää jakelua
een painetason määrittelyn yhteydessä (RIL 2010 b, s. 27). Paineenkorotuspumppa
moilta lähtevä painetaso asettuu pumpun lähtöpaineen ja pumppaamon korkeusaseman
mukaiselle tasolle. Paineenalennusventtiileiden lähtöpaine ja korkeusasema määrittävät
painetason venttiilin jälkeen. Paineenhallinnan toteutustapoja käsitellään luvussa
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2.4 Paineenhallinnan suunnittelun perusteita

2.4.1 Verkoston jakaminen painepiireihin
Suuren vesihuoltoverkoston paineenhallinta kannattaa suunnitella analysoimalla verkos-
ton osa-alueita ja paineenhallinnan soveltuvuutta niille (EU Good Practices on Leakage
Management 2015, s. 61). Vesihuoltoverkoston keskimääräiset painetasot tulee selvittää
ja tunnistaa alueet, joilla painetaso on liian korkea tai matala (Fantozzi ja Lambert
2010). Jakelualueen korkeuserojen ollessa suuria, tai verkoston ominaisuuksien niin
edellyttäessä, verkosto voidaan jakaa painepiireihin (RIL 2010a, s. 109-110).

Painepiirien koko riippuu paineenhallinnalle asetettavista tavoitteista. Usein pyritään
minimoimaan paineenhallinnasta muodostuvia kustannuksia ja toisaalta maksimoimaan
sen hyötyjä. Hyötyjen arvioiminen ja arvottaminen ei ole yksiselitteistä. Hyötyjä arvioi-
taessa tulee huomioida käyttäjien, vesilaitoksen, poliittisten päättäjien sekä muiden si-
dosryhmien näkökulmat. Paineenhallinnan yleisimpiä tavoitteita ja vaikutuksia käsitel-
lään luvussa 2.6.

Painepiirien muodostamisessa merkittävin tekijä on verkoston korkeusasema (Giustolisi
ja Ridolfi 2014). Käyttöpisteiden korkeusasema vaikuttaa osaltaan vaadittaviin paine-
tasoihin, mutta toisaalta korkeimmissa rakennuksissa voi olla käytössä kiinteistökohtai-
nen paineenkorotus. Painepiiri kannattaa pyrkiä muodostamaan topografialtaan saman-
kaltaiselle alueelle (Giustolisi ja Ridolfi 2014). Painepiirin muodostamisessa huomioi-
daan myös luonnolliset rajat, kuten joet, vesistöt, tiet ja hallinnolliset rajat (Gomes ym.
2015).

Painepiirien muodostamisessa tulee huomioida verkoston rakenne ja hydrauliikka sekä
tekniset rajoitteet ja mahdollisuudet. Paineensäätölaitteiston ja ohjauspisteen sijainti
verkostossa tulee suunnitella niin, että painetasoja voidaan ohjata ja hallita tehokkaasti
painepiirissä. (Yoo ym. 2012). Paineensäätötapoja ja ohjauspisteitä käsitellään luvussa
2.8.

Verkoston segmentointi eli jakaminen voidaan suorittaa analyyttisesti erilaisilla lasken-
ta-algoritmeihin perustuvilla menetelmillä. Segmentoinnin perusteeksi voidaan asettaa
useita tavoitteita, joiden saavuttamiseksi määritetään tavoitefunktiot. Segmentointi
muodostaa usein monitavoiteoptimointia edellyttävän tarkastelun, jossa pyritään mak-
simoimaan osaa ja minimoimaan osaa tavoitefunktioista. Laskentamäärien pienentämi-
nen tekemällä rajoittavia oletuksia saattaa olla tarpeen laskenta-ajan kohtuullistamisek-
si. Paineenhallinnan kannalta tavoitteina voisivat olla mm. verkostopaineen, kustannus-
ten, suljettavien ja säädettävien linjojen määrän sekä vuotovesien minimoiminen ja pai-
neenalennuksen maksimoiminen tai toisaalta alueen korkeuserojen minimoiminen. Ver-
koston segmentointimenetelmiä käydään seuraavissa kappaleissa läpi muutamia, usein
segmentoinnin ensisijaisena tavoitteena on ollut aluemittausalueiden muodostaminen.

Verkkoteoriaan (graafiteoriaan) perustuvia segmentointimenetelmiä käytetään usein
vedenjakeluverkoston jakamisessa aluemittausalueisiin (De Paola ym. 2014). Verkko
koostuu solmuista ja niitä mahdollisesti yhdistävistä viivoista. Suunnatussa verkossa
viivoille on annettu suunta. Painotettu verkko on suunnattu verkko, jonka viivoille on
annettu painoarvot eli esimerkiksi putkelle pituus. (Kyppö 2015).
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Di Nardo ym. (2011) käyttivät verkkoteoriaan perustuvaa menetelmää virtaamilla, put-
kihalkaisijoilla ja virtausvastushäviöillä painotetun verkon segmentointiin yhdistettynä
hydrauliseen verkostomallinnukseen. Segmentoinnissa käytettiin MLBB (engl. Multi
Level Recursive Bisection) laskenta-algoritmia, joka jakaa verkon tavoiteltuun osa-
alueiden lukumäärään. Menetelmällä saatiin verkoston resilienssi, eli kyky selviytyä
häiriötilanteista, ja hydraulinen toiminnallisuus pysymään hyvinä, eli pystyttiin vähen-
tämään suljettavien yhteyksien vaikutusta niihin. Menettely on sovellettavissa suurille ja
monimutkaisille verkostoille.

De Paola ym. (2014) käyttivät segmentoinnissa verkkoteoriaa ja EMO (engl. Evolu-
tionary Multi-Objective algorithm) monitavoitteista kehitysalgoritmia. Tavoitteiksi
määritettiin kokonaiskustannusten ja suljettavien yhteyksien minimoiminen, solmupis-
teiden riittävän painetason ja virtaaman ylläpitäminen sekä verkoston resilienssin vähe-
neminen enintään 20 %:lla lähtötilanteesta. Kokonaiskustannuksissa huomioitiin sulku-
venttiilien ja mittauspisteiden investointikustannusten lisäksi vuotovesistä aiheutuvat ja
pumppausenergian kustannukset. Vaihtoehtoisia osa-aluejakoja optimoitiin NSGA-II
(engl. Non-dominated Sorting Genetic Algorithm) -algoritmilla. Osa-alueiden liittymien
määrälle asetettiin ylä- ja alarajat ja alueiden kokonaismäärälle yläraja. Floyd-Warshall
algoritmilla määritettiin lyhin solmun ja vesilähteen hydraulinen etäisyys verkostossa ja
tarkistettiin vesilähteiden saavutettavuus. Optimoinnin tavoitteena oli löytää paras mah-
dollinen aluemittausalueiden lukumäärä.

Cambell ym. (2014) hyödynsivät segmentointiin sosiaalista verkkoteoriaa STN (engl.
Social Network Theory). Verkostosta erotettiin asiantuntija-arvioon perustuen runko-
johdot, jotka jätettiin pois segmentoinnista. Runkojohtojen sulkemisella olisi liian suuri
vaikutus verkoston toiminnallisuuteen ja niiden jättäminen pois tarkastelusta vähentää
laskentamäärää. Sosiaalisessa verkkoteoriassa tunnistetaan elementit, joilla on eniten
vuorovaikutusta muiden solmujen kanssa sekä solmut, joiden kautta kulkee eniten yhte-
yksiä muihin elementteihin. Segmentoinnin perusteina käytettiin verkoston resilienssiä,
paineenalennusta sekä osa-alueen kokorajoitetta.

2.4.2 Paineenhallinnan mahdollisuuksien arviointi
Tunnuslukuja vedenjakelun toiminnan seurantaan ja yhteismitalliseen vertailuun ovat
olleet kehittämässä vuonna 1999 perustetun IWA (engl. The International Water Asso-
ciation) asiantuntijaverkoston jäsenet (Alegre ym. 2006, johdanto). Vuotavuusindeksi
ILI on kehitetty tunnusluvuksi, jolla voidaan verrata vuotavuutta teknisesti erilaisissa
vedenjakeluverkostoissa (EU Good Practices on Leakage Management, s. 53). ILI-lukua
voidaan käyttää myös verratessa vesihuoltolaitoksen vedenjakeluverkoston osa-alueiden
vuotavuutta keskenään (EU Good Practices on Leakage Management, s. 55).

ILI-luku ilmaisee, montako kertaa verkoston vuotovesien määrä on suurempi kuin tek-
nisesti saavutettavissa oleva pienin vuotovesimäärä nykyisellä painetasolla (EU Good
Practices on Leakage Management 2015, s. 55). ILI-luvun ollessa lähellä arvoa 1 ver-
kosto on erittäin hyvässä kunnossa ja vuotavuus alhaisella tasolla (Alegre ym. 2006, s.
173). Tunnusluku on riippuvainen verkostopaineesta ja laskennassa käytetyn verkosto-
paineen määritysperiaate tulee esittää tulosten yhteydessä, jotta tunnuslukujen vertailta-
vuus säilyy (Lenzi ym. 2014).
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Vuotavuusindeksi ILI määritetään jakamalla vuotuinen vuotovesimäärä CARL (engl.
current annual real losses) pienimmällä teknisesti saavutettavissa olevalla vuoto-
vesimäärällä UARL (engl. unavoidable annual real losses) (EU Good Practices on Lea-
kage Management 2015, s. 53).

= (5)

Pienintä teknisesti saavutettavissa olevaa vuotovesimäärää (UARL) laskettaessa on syy-
tä huomioida, että pienillä alle 3 000 liittymän alueilla tai suurilla poikkeuksellisen hy-
väkuntoisilla verkostoilla todellinen vuotovesimäärä voi jäädä laskennallista pienem-
mäksi. Pienintä teknisesti saavutettavissa olevaa vuotovesimäärää määritettäessä huo-
mioidaan kyseisen verkoston tekniset ominaisuudet, eikä sitä tule käyttää suoraan eri
verkostojen vertailuun (Lambert ym. 2014). Pienin teknisesti saavutettavissa oleva vuo-
tovesimäärä voidaan arvioida liittymää kohden kaavalla

UARL	[l/liittymä/d] 	= 18 ∗ + 0,8 + 0,25 ∗ Lp ∗ P,		 (6)

jossa Lm [km] on verkostopituus
Nc [kpl] liittymien lukumäärä
Lp [km] tonttijohtojen kokonaispituus kiinteistön rajalta vesimittarille
P [mvp] nykyinen verkostopaine keskimääräisessä pisteessä AZP (Alegre
ym. 2006, s. 173).

Vuotuinen UARL [m3/a] voidaan määrittää kaavalla

	[ ⁄ ] = (6,57 ∗ + 0,256 ∗ + 9,13 ∗ ) ∗ ,		 (7)

jossa Lm [km] on verkostopituus
Nc [kpl] liittymien lukumäärä
Lt [km] tonttijohtojen kokonaispituus jakeluverkostosta mittarille
P [mvp] nykyinen verkostopaine keskimääräisessä pisteessä AZP (Lam-
bert ym. 2014).

IWA:n paineenhallintaan erikoistunut asiantuntijaryhmä WLSG (engl. Water Loss Spe-
cialist Group) ehdotti vuonna 2005, että paineenhallinnan mahdollisuuksia kannattaa
tarkastella alueilla, joiden vuotavuusindeksi ILI on alle 8. Suuremman vuotavuusindek-
sin alueilla verkoston kuntoa kannattaa ensin järjestelmällisesti parantaa mm. saneeraa-
malla. (EU Good Practices on Leakage Management 2015 s. 57). Vuotavuusindeksin
ollessa alle 2 paineenhallinta ja muut vuotovesiä vähentävät toimenpiteet eivät todennä-
köisesti ole taloudellisesti kannattavia (Lambert ym. 2014).

Trow (2009) on kehittänyt PMI-paineenhallintaindeksin, jolla voidaan arvioida pai-
neenhallinnan mahdollisuuksia ja vaikuttavuutta vuotovesien vähenemiseen suunnitte-
lualueella. Paineenhallintaindeksi määritetään seuraavasti

= 	[ ]
	[ ] … 	

 , (8)

jossa AOP [mvp] on keskimääräinen verkostopaine
Pmin [mvp] minimipaine verkostossa
3…5 mvp varmuusmarginaali. (Trow 2009).
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2.4.3 Painepiirien ominaisuuksia
Painepiirit pyritään usein suunnittelemaan mahdollisimman pienellä määrällä rajan yli
täviä johtoyhteyksiä (Perelman ym. 2014). Painepiiriin voi olla yksi tai useampia alueen
rajan ylittäviä syöttölinjoja, joissa
taan jokaiselle syöttölinjalle, millä on suora vaikutus järjestelmän investointi
kustannuksiin. Painepiiriä luotaessa muut rajan ylittävät linjat tulee varustaa sulkuven
tiilein (Perelman ym. 2

Yhdellä syöttölinjalla suunnitellulla alueella säätölaitteelta lähtevän verkostopaineen
tulee usein olla korkeammalla tasolla kuin useammalla syöttölinjalla suunnitellulla al
eella, jotta kaikissa käyttöpisteissä vallitsee riittävä painetaso. Virta
syöttölinjassa kasvavat myös virtausvastukset ja painehäviöt sekä paineenkorotuspum
paamon energiankulutus. Verkostossa muodostuvien painehäviöiden vuoksi käyttöpi
teiden painetaso vaihtelee virtaaman muuttuessa. (Wright ym. 2014). Yhden syö
jan painepiirin toimintavarmuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Paineensäätölai
teiston häiriötilanne ei saa katkaista alueen vedenjakelua eikä estää sammutusveden
saantia. Verkosto ei saa myöskään päästä paineettomaan tilaan. Paineenalennusv
tulisi voida ohittaa tarvittaessa (Guidelines for water loss reduction 2015, s.171). Pa
neenkorotusasemilla toimintavarmuutta voidaan parantaa rinnakkaisilla paineenkor
tuspumpuilla (Grundfos 2015) sekä varavoiman käyttömahdollisuudella sähkönjake
häiriön aikana. Toimintavarmuutta voidaan lisätä myös verkostojärjestelyillä. Esime
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kiksi avaamalla alueen rajaventtiileitä tarvittaessa, mikä edellyttää verkostomallinnusta
ja ratkaisun testausta sen toiminnallisuuden varmistamiseksi. Venttiilien toiminnan kau-
kokäyttö helpottaa tarvittavien muutosten tekemistä. (Wright ym. 2014). Useampi syöt-
tölinja painepiiriin lisää järjestelmän toimintavarmuutta myös poikkeuksellisissa veden-
käyttötilanteissa. Alueelle johdettavaa virtaamaa voidaan tarvittaessa ohjata esimerkiksi
muuttamalla syöttölinjojen virtaamasuhteita huoltotoimenpiteiden aikana (Wright ym.
2014). Useamman syöttölinjan paineenhallinta lisää järjestelmän investointi- ja käyttö-
kustannuksia.

2.5 Painetasojen optimointi

2.5.1 Käytäntöjä painetasoista
Verkostopaineita pyritään pitämään optimaalisella tasolla, jolla voidaan taata kuluttajien
häiriötön vedenkäyttö. Tyypillisesti verkostopaineita pyritään pitämään 20…50 mvp
välillä (Hamilton ja McKenzie 2014, s. 19). Useissa maissa korkeimpana sallittuna ver-
kostopaineena pidetään 90 mvp, mikä on verrattain korkea paine. Verkostopaineiden
optimoinnin kannalta ei tulisi ylläpitää 60 mvp korkeampia verkostopaineita. (Hamilton
ja McKenzie 2014, s. 19-20). Käyttöpisteessä pyritään pitämään paineenvaihtelu maltil-
lisena. Hyvässä verkostossa käyttöpisteen painetason vaihtelun tulisi vuorokauden aika-
na pysyä alle 10 mvp tasolla (RIL 2010b, s. 30).

Optimaalisessa verkostossa painetasojen tulee olla riittävän korkealla tasolla, jotta käyt-
töpisteissä voidaan taata riittävä virtaama ja vesikalusteiden edellyttämä käyttöpaine
käyttöpisteissä. Tarpeettoman korkeita painetasoja ja verkostopaineita voidaan alentaa,
jolloin voidaan vähentää verkostosta vuotavia vesiä ja mahdollisesti pidentää verkoston
käyttöikää (EU Good Practices on Leakage Management 2015, s. 75). Kullakin paine-
piirillä on oma painetasonsa (RIL 2010a, s. 109-110).

Korkeat verkostopaineet lisäävät paineiskujen aiheuttamien putkivaurioiden mahdolli-
suutta. Paineisku synnyttää yli- ja alipainetilanteita verkostossa (RIL 2010b, s.31). Ver-
kostopaine saattaa hetkellisesti ylittää putken sisäisen ylipaineen kestävyyden eli paine-
luokan (RIL 2010b, s. 73-74). Paineaalto voi myös aiheuttaa putkeen alipainetilanteen
ja putken lommahtamisen korkeustasoiltaan vaihtelevassa verkostossa.

Keski-Euroopassa, erityisesti Itävallassa, Saksassa ja Sveitsissä, verkostopaineet pide-
tään riittävän korkealla tasolla huomioiden erityistilanteet, kuten sammutusveden tarve.
Verkostopaineiden alentamista 30…40 mvp välille pidetään väliaikaisena keinona vai-
kuttaa huonokuntoisesta verkostosta aiheutuviin ongelmiin, mutta ei syihin. Paineenhal-
linta ei poista verkostojen saneerauksen tarvetta. Itävallassa verkostopaineet ovat noin
40…50 mvp, minimipaine on 30 mvp ja sammutusvedenoton edellyttämä paine 17 mvp.
Itävallan Salzburgissa keskimääräinen verkostopaine on 46 mvp. Vesi johdetaan paino-
voimaisesti kulutukseen. Painetta alennetaan aikaohjatusti keskeisissä painepiireissä
yöllä, jotta verkostopaine pysyy alle 60 mvp, edistyneempää paineenhallintaa ei suunni-
tella. (Koelbl 2014). Saksan Münchenissä keskimääräinen verkostopaine on 50…70
mvp. Vesi johdetaan vuoriston korkeilta alueilta painovoimaisesti kiinteistöjen säiliöi-
hin. Paineenhallintaa ei toteuteta eikä suunnitella. (Prein 2014).

Kroatian Pulassa paineensäädön piirissä on noin 30 % verkostosta. Alennettu verkosto-
paine on keskimäärin 40 mvp. Erityistilanteiden edellyttämä lisääntynyt vedentarve ka-
tetaan hydraulisilla toimilaitteilla varustetuilla paineenalennusventtiileillä, joilla virtaa-
maa saadaan kasvatettua tarvittaessa. (Kovač 2014).
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tokapasiteettia tarkastella huippukulutustilanteessa. (RIL 2010b, s. 28-34). Sammutus-
vedenotto verkostosta saattaa edellyttää mahdollisuutta kasvattaa alueen virtaamaa. Ker-
rostaloalueilla tulee varautua joukkuelähdön vedentarpeeseen 30…40 l/s. Alueilla, joilla
sijaitsee teollisuus- ja liikekiinteistöjä tulee varautua komppanialähdön vedentarpeeseen
90 l/s, mikä edellyttää useimmiten rinnakkaisten vesilähteiden yhteiskäyttöä. (Suomen
Kuntaliitto 2011, s. 13)

2.5.3 Keskimääräinen piste
Alueen keskimääräinen piste AZP (engl. average zone point) edustaa verkostossa sijain-
tia, jossa verkostopaineen voidaan arvioida edustavan alueen keskimääräistä verkosto-
painetta. Keskimääräisen pisteen verkostopainetta voidaan käyttää arvioitaessa paineen-
hallinnan vaikutuksia vedenkulutukseen ja vuotovesien määrään sekä paineenalennus-
venttiilien asennusten takaisinmaksuaikaa. (AZPandNDFCalcs 2013).

Keskimääräinen piste voidaan määrittää systemaattisesti, laskemalla ensin alueen ver-
kostopituudella, paloposteilla tai liittymillä painotettu korkeustaso. Painotettu korkeus-
taso lasketaan kertomalla kunkin korkeuskäyrävälin keskiarvon korolla välille sijoittu-
vien painotusperusteena käytettyjen elementtien lukumäärä, summaamalla saadut tulot
ja jakamalla tulojen summa painotusperusteena käytettyjen elementtien kokonaismää-
rällä. Painotetun korkeustason määrittämisessä voidaan käyttää myös paikkatieto-
ohjelmistoja. (AZPandNDFCalcs 2013).

Keskimääräinen verkostopaine voidaan määrittää mittaamalla painetta verkoston useas-
sa kohdassa vuorokauden ajan (AZPandNDFCalcs 2013). Keskimääräinen verkostopai-
ne AOP (engl. average operating pressure) voidaan määrittää myös kalibroidusta ver-
kostomallista saatavista laskentatuloksista kaavalla

	[ ] 	=
∑ (	 ∑ , 	)

∑
, (10)

jossa ,  [mvp] on verkostopaine solmulla i ajanhetkellä t
 solmulle annettu sijainnista riippuvainen painoarvo, painotusperusteen

valinta kuten painotettua korkeustasoa laskettaessa, yleensä kuitenkin käy-
tetään arvoa 1
T kokonaislaskenta-aika
N solmujen lukumäärä (Lenzi ym. 2014).

Verkoston keskimääräinen piste valitaan painotetulta korkeustasolta (±0,5 mmp) tai
keskimääräistä verkostopainetta edustavalta verkoston alueelta. Keskimääräisen pisteen
tulee sijaita verkoston keskiosassa ja edustaa keskimääristä putkikokoa. (Lambert 2013,
AZPandNDFCalcs 2013).

2.5.4 Kriittinen piste
Kriittinen piste edustaa verkostossa sijaintia, jossa verkostopaine käy alhaisimmillaan
(Hamilton ja McKenzie 2014, s.19). Kriittisen pisteen sijainti riippuu maanpinnan, ver-
koston ja rakennusten korkeustasoista sekä verkoston rakenteesta, putkikooista, virtaa-
mista ja muodostuvista virtausvastuksista. Kriittinen piste voi sijaita painepiirin kor-
keimmalla kohdalla tai pitkien ja/tai kapasiteettirajoitteisten putkilinjojen jälkeen. Pai-
nepiirissä saattaa olla useita kriittisiä pisteitä, joissa kaikissa tulee taata riittävä paineta-
so. (Guidelines for water loss reduction 2015, s. 150-151). Käytännössä kriittinen piste
voi sijaita myös korkeimman painetasovaatimuksen omaavan käyttöpisteen kohdalla.
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Kriittisen pisteen sijainti saattaa muuttua painepiirin ominaisuuksien muuttuessa. Esi-
merkiksi painepiiriin voi olla useampia syöttölinjoja, joista yhtä käytetään tavanomai-
sesti ja muita tarvittaessa, uusien yhteyksien aukaiseminen muuttaa verkoston virtaus-
olosuhteita ja mahdollisesti kriittisen pisteen sijaintia. Kriittisen pisteen sijaintia voi
muuttaa myös vedenkulutuksen muuttumisesta aiheutuvat muutokset virtausolosuhteis-
sa sekä suuret paikalliset vedenottomäärät. (Guidelines for water loss reduction 2015, s.
150-151).

Kriittisiä pisteitä voidaan etsiä verkostomallinnuksella. Hydraulisella verkostomallilla
lasketaan erilaisia virtaamatilanteita, kussakin tilanteessa paikallistetaan piste, jossa
verkostopaine on alimmillaan. Verkoston toimintaa kannattanee tarkastella tilanteissa,
joissa tavanomaista suurempi vedenotto keskittyy vuorotellen verkoston eri osiin. Kriit-
tisen pisteen ohjaavuutta voidaan tarkastella mallintamalla suunniteltu paineenhallinta-
menetelmä (Berardi ym. 2015). Tavoitteena on löytää piste tai pisteet, joissa verkostos-
sa tapahtuvat virtausmuutokset vaikuttavat verkostopaineeseen (Gembrano ym. 2000).

2.6 Paineenhallinnan tavoitteet ja vaikutukset

2.6.1 Vedenkäyttö
Veden ominaiskäyttö koostuu talousveden, palvelutoimintojen, teollisuuden ja yleisen
vedenkäytön osuuksista sekä vuotovedestä. Suomessa veden ominaiskäyttö on ollut
laskussa 1970-luvulta lähtien. (RIL 2010a, s. 19).

Laatimalla vesitase (Taulukko 1) voidaan tunnistaa talousveden jakautuminen taseen eri
osiin (EU Good Practices on Leakage Management 2015, s. 51). Vesitaseessa huomioi-
daan usein vain talousvesi, jolloin prosessiin tulevan raakaveden määrää, häviöitä siirto-
linjoilla ja prosessissa ei huomioida (Lambert ym. 2014).

Taulukko 1 Vesitase (mukaillen EU Good Practices on Leakage Management 2015, s.
51)
Ostettu talo-

usvesi

Toimi-
tettu

talous-
vesi

Laskutettu

Tukkumyynti

Talousvesi
käsittelylai-

toksilta

Kulutus

Jakeluver-
kostoon

pumpattu
talousvesi

mitattu ja mittaamaton

Laskutta-
maton

Laskuttamaton luvallinen käyttö
mitattu ja mittaamaton

Vuoto-
vesi

Näennäi-
nen vuo-

tovesi

Luvaton käyttö

Vialliset vesimittarit
Todelli-

nen vuo-
tovesi

Runko- ja jakelujoh-
tovuodot
Säiliöylivuodot
Tonttijohtovuodot

Laskutettu vesi sisältää asutuksen, palveluiden ja teollisuuden vedenkäytön sekä tuk-
kumyynnin. Mittaamattoman kulutuksen osuuden arviointi saattaa aiheuttaa haasteita,
mikäli vesimittareita ei ole merkittävällä osuudella kulutuspaikoista (Alegre ym. 2006,
s. 129).
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Käyttöpaineella on vaikutusta suihkuista ja hanoista tulevaan virtaamaan, mutta ei säi-
liötilavuuden täyttämiseen, eikä pesukoneiden käyttämään vesimäärään (Gomes ym.
2014). Vesikalusteissa kiinnitetään nykyisin huomiota vedenkulutuksen vähentämiseen
esimerkiksi hanojen virtaamaa rajoittamalla, säätämällä sekoittimia, kaksiotehanoilla ja
vettä säästävillä suihkupäillä (Motiva 2015). WC-istuinten säiliöt perustuvat useimmi-
ten painovoimaiseen huuhteluun, jolloin käyttöpaineella on vaikutusta säiliön täytty-
misnopeuteen, mutta ei kulutettuun vesimäärään. Huuhtelulaitteen käyttämää vesimää-
rää pyritään vähentämään ns. kaksoishuuhtelulla tai huuhteluun käytettävää vesimäärää
pienentämällä. Kotitalouksissa vedenkulutusta voidaan usein vähentää uusimalla vanhat
vesikalusteet (Motiva 2015). Kiinteistöllä voidaan alentaa vedenjakeluverkostosta saa-
tavaa painetta vakiopaineventtiilillä vedenkulutuksen vähentämiseksi (D1 Suomen ra-
kentamismääräyskokoelma).

Australiassa tutkittiin verkostopaineen alentamisen vaikutuksia kotitalouksien vedenku-
lutukseen. Kulutuksen vähentymiselle johdettiin seuraava FAVAD (engl. Fixed and
Variable Area Discharges) -menetelmään perustuva yhtälö

= 1 − ∗ 	 − (1 − ) ∗ 	 , (11)

jossa C [%] on kulutuksen väheneminen
OC [%] kotitalouksien sisätilojen ulkopuolella käyttämä vesi
P [mvp] verkostopaine P0 ennen ja P1 jälkeen paineenalennuksen
N3i [-] eksponentti, jolla kuvataan kotitalouksien sisätilojen paineesta riip-
puvaista vedenkäyttöä, kehittyneissä maissa arvo on 0…0,10, parhaana
arviona suositellaan käytettävän arvoa 0,04
N3o [-] eksponentti, jolla kuvataan kotitalouksien ulkona tapahtuvaa pai-
neesta riippuvaa vedenkäyttöä, arvo on välillä 0,50…0,75, mikä kuvaa
puutarhaletkujen ja sadettimien ominaisuuksia, useimmissa tutkimuksissa
arvo on sijoittunut skaalan alkupäähän. (Lambert ja Fantozzi 2010, Lam-
bert sähköposti 22.7.2015).

Yhtälöä (11) käytettäessä tulee arvioida kotitalouksien ulkona käyttämän veden määrä,
joka muodostuu pääosin kasteluvesistä. Kasteluvedet ja auton pesuvedet muodostavat
Suomessa noin 3 % kotitalouksien vedenkäytöstä (Etelämäki 1999). Verkostopaineen
muuttumisella on tutkimuksen mukaan suurempi vaikutus ulkona kuin sisätiloissa käy-
tettävän veden määrään (Lambert ja Fantozzi 2010). Käytettäessä N3o arvona 0,70 ja
N3i arvona 0,04 kaavalla (11) määritetty vedenkulutuksen väheneminen verkostopainei-
ta alennettaessa on esitetty taulukossa (Taulukko 2). Esimerkiksi alennettaessa verkos-
topaineita tasosta (P0) 79 mvp tasoon (P1) 55 mvp, keskimääräinen verkostopaineen
alenema on noin 30 % ja kun 3 % kotitalouksien kulutuksesta tapahtuu ulkona, saadaan
kulutuksen vähenemiselle arvio 2,0 %.
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Taulukko 2 Arvioitu kotitalouksien vedenkulutuksen väheneminen paineenalennuksen
seurauksena (mukaillen Lambert ja Fantozzi 2010)

Mallinnettaessa paineenalennuksen vaikutuksia vedenkulutukseen ja virtaamiin mallin-
nuksen tulee olla paineperusteista. Solmupisteiltä saatavilla olevan virtaaman tulee
muuttua paineen muuttuessa, jolloin voidaan laskea, paljonko solmupisteeltä on saata-
villa vettä kyseisellä painetasolla. Paineperusteista mallinnusta käsitellään tarkemmin
kohdassa 3.2.

2.6.2 Vuotovedet
Paineenhallinnalla voidaan vähentää verkoston vuotovesien määrää. Vuotovesien vä-
hentämisellä voidaan vapauttaa verkoston kapasiteettia johtamaan vettä kulutukseen.
Tällöin verkoston kapasiteetin kasvattamiseen tähtäävät saneeraushankkeet voidaan
siirtää myöhemmäksi ja kohdentaa saneerausinvestointeja huonokuntoisiin verkoston
osiin.

Vuotovesien määrän vähentämiseen voidaan ohjata säätelyllä. Englannissa ja Walesissa
vesilaitokset ovat yksityisiä ja niitä valvovat Ofwat, Water Services Regulation Authori-
ty sekä ympäristöviranomaiset. Vesilaitoksille on asetettu määräyksiä mm. vuotovesien
määrän ja toimintavarmuuden suhteen (Trow ja McCarthy 2014). Tanskassa vuotovesi-
en määrä lasketaan verkostoon pumpatun ja laskutetun vesimäärän erotuksena ja vuoto-
vesien määrän ylittäessä 10 % vesilaitokselle lankeaa kuutioperusteinen lisävero (Nis-
sen ja Jakobsen 2014).

Verkoston vuotovesien vähentäminen, mahdollinen kulutuksen väheneminen ja toisaalta
veden tuotannon kapasiteetin säilyminen ennallaan saattaa vapauttaa kapasiteettia veden
myyntiin. Veden myynnistä saadaan tuottoa, jolloin paineenhallintaan ja vuotavuuden
vähentämiseen kohdistuvien investointien kustannustehokkuus kasvaa. (Trow ja Mc-
Carthy 2014).

Kuivuudesta tai raakavesilähteiden puutteesta kärsivillä alueilla raakavedenkulutuksen
minimoiminen on tärkeää. Talousveden tuottamisen kustannusten kasvaessa raaka-
vesilähteiden laadun ja veden saatavuuden huonontuessa kasvaa paineenhallintaan teh-
tyjen investointien kustannustehokkuus. (Burrows 2015, Trow ja McCarthy 2014).

Suomessa ei ole yleisesti pulaa raakavesilähteistä ja raakaveden laatukin on hyvällä
tasolla. Verkostojen vuotavuuden lisääntyessä kasvaa myös käsiteltävän ja verkostoon
pumpattavan veden määrä. Pumppauksen energiankulutukseen vaikuttaa niin virtaama
kuin nostokorkeus, joiden kasvaessa myös energiankulutus kasvaa. Pumppujen energi-
ankulutukseen vaikuttaa myös niiden toiminta parhaalla hyötysuhdealueella.

0 % 3 % 5 % 10 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
10 % 0.4 % 0.6 % 0.8 % 1.1 % 1.8 % 3.1 % 4.4 % 5.8 % 7.1 %
20 % 0.9 % 1.3 % 1.6 % 2.2 % 3.6 % 6.3 % 9.0 % 11.7 % 14.5 %
30 % 1.4 % 2.0 % 2.5 % 3.5 % 5.6 % 9.7 % 13.8 % 18.0 % 22.1 %
40 % 2.0 % 2.9 % 3.4 % 4.8 % 7.6 % 13.2 % 18.8 % 24.5 % 30.1 %
50 % 2.7 % 3.8 % 4.5 % 6.3 % 9.9 % 17.0 % 24.2 % 31.3 % 38.4 %
60 % 3.6 % 4.9 % 5.8 % 8.0 % 12.3 % 21.1 % 29.8 % 38.6 % 47.3 %
70 % 4.7 % 6.3 % 7.3 % 9.9 % 15.2 % 25.6 % 36.1 % 46.5 % 56.9 %

Paineen
alennus

[%]

Kotitalouksien vedenkäytöstä ulkona tapahtuvaa, OC [%]



Verkoston vuodot voidaan BABE (
menetelmän mukaan jakaa äkillisiin vuototapahtumiin, taustavuotoon ja raportoimatt
maan vuotoon (
putkirikoissa, vuototapahtuman kesto on rajattu ja vuodon määrä riippuu merkittävästi
olosuhteista, kuten rikkoontuneen putken halkaisijasta sekä vuodon havaitsemisen ja
eristämisen nopeudesta. Taustavuodolla tarkoitetaan verkostosta tasai
vettä, jonka vuotokohtia ei havaita mittauksin. Raportoimattomia vuotoja ovat piil
vuodot eli vuodot, joita ei havaita. Vuotava vesi voi esimerkiksi imeytyä läpäisevään
maaperään. Piilovuotojen havaitseminen edellyttää verkoston vuotavuuden
listä selvittämistä ja seurantaa sekä vuototason nousemista havaittavissa olevalle tasolle.
Piilovuodot voivat myös kasvaa hiljalleen ja muuttua lopulta havaittaviksi ilmivuodoi
si. (Lambert ja Fantozzi 2010).
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aiempaa harvemmin, mitä tarkastellaan kohdassa
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May (1994) esitti, että verkostopaineen ja putkimateriaalin yhteyttä vuotoveden mää-
rään tarkastelualueella voidaan arvioida FAVAD -menetelmällä

= , (12)

jossa L [esim. l/s, m3/h] on vuotavan veden määrä L0 ennen ja L1 jälkeen pai-
neenalennuksen
P [mvp] verkostopaine keskimääräisessä pisteessä AZP P0 ennen ja P1
jälkeen paineenalennuksen
N1 putkimateriaalista riippuva kokemusperäisesti määritetty vuotoekspo-
nentti.

Vuotoeksponentin N1 arvo on yleensä luokkaa 1,5 taustavuodoille ja halkeamille jous-
tavassa putkimateriaalissa, luokkaa 0,5 jäykässä putkimateriaalissa ja luokkaa 1 suurissa
putkimateriaaleiltaan heterogeenisissä verkostoissa. (EU Good Practices on Leakage
Management 2015, s. 88). Vuotoeksponentin arvo 1 tarkoittaa käytännössä, että 10 %
muutos keskimääräisessä verkostopaineessa aiheuttaa 10 % muutoksen vauriokohdasta
vuotavan veden määrää ja vuotoeksponentin ollessa 1,5 muutos vuotavan veden mää-
rässä on 15 %, vuotoeksponentilla 0,5 muutos on 5 %. Putkimateriaalin vaikutus on
merkittävässä roolissa vuotoeksponentin arvon määräytymisessä (Cassa ja van Zyl
2013).

FAVAD -menetelmä ei anna oikeita tuloksia tarkasteltaessa yksittäistä vuotokohtaa.
Vuotokohdan koko ja muoto sekä putken materiaali vaikuttavat vuotavan veden mää-
rään. Yksittäisen vuotokohdan vuotoeksponenttia määritettäessä joustavassa putkimate-
riaalissa Cassa ja van Zyl (2013) ehdottavat yksiköttömän vuotoluvun NL käyttöä. Yk-
sittäistä vuotokohtaa tarkasteltaessa FAVAD -menetelmän vuotoeksponentin N1-arvon
on havaittu muuttuvan paineen muuttuessa. Arvo lähenee arvoa 0,5 verkostopaineen
lähentyessä nollaa ja arvoa 1,5 verkostopaineen lähestyessä ääretöntä. Tällöin sama yk-
sittäinen vuotokohta saa eri N1-arvoja mitattaessa eri verkostopaineessa. (Cassa ja van
Zyl 2013). Tutkittaessa vuotoeksponentin määräytymistä erikokoisille rei’ille toistu-
vuusanalyysillä (Schwaller ja van Zyl 2013) havaittiin yksittäisten vuotokohtien yhteis-
käyttäytymisen selittävän kenttämittauksissa saadut tulokset N1-arvon hajonnassa.

N1-arvon määrittäminen verkostolle sisältää epävarmuustekijöitä. Vallitseva painetilan-
ne vaikuttaa vuotoeksponentin arvoon. Vuotokohtien sijainteja tai reikien kokoja ja
muotoja ei tiedetä. Putkimateriaalitietoa on usein saatavilla, mutta tietojen kattavuus voi
olla puutteellista. Putkimateriaalilla arvioidaan olevan em. muuttujista merkittävin rooli
vuotoeksponentin määräytymisessä (van Zyl ja Cassa 2014). Tarkastelualueen N1-arvo
voidaan arvioida seuraavan empiirisen kaavan perusteella

N1 = 1,5 − (1 − 0,65/ILI) ∗ p/100, (13)

jossa ILI [-] on alueen vuotavuusindeksi
p [%] jäykkien putkien osuus alueen putkista. (Thornton ja Lambert 2005).
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2.6.3 Putkirikot
Putkirikkojen syntymiseen on useita syitä, kuten maan siirtymät, asennusvirheet, ver-
koston kunto, maarakennustyöt, korroosio, paineiskut, verkostopaine ja sääolosuhteet
(Lambert ym. 2010). Putkirikkojen esiintymistaajuudessa on havaittu vuosittaista ja
kausittaista vaihtelua (Lambert ja Thornton 2012). Yksiselitteistä yhteyttä verkostopai-
neen ja putkirikkojen välillä ei ole löydetty (Lambert ym. 2010) ja kattavaa tieteellistä
tutkimusta aiheesta ei tiettävästi ole tehty. Paineenhallinnan aiheuttamien muutosten
arviointi putkirikkojen määrässä tai verkoston käyttöiässä on epävarmaa.

Paineenhallinnan vaikutuksia seurattiin 112 paineenhallinta-alueella 10 maassa (Thorn-
ton ja Lambert 2006), jolloin paineenalennuksen ja putkirikkojen esiintymistaajuuden
välisen yhteyden havaittiin usein toteuttavan yhtälöä

	 äℎ ä	[%] = 	 	 ∗ 	 	[%], (14)

jossa kerroin S [-] oli 1,4 alueilla, joilla putkirikkojen määrä on suhteellisen
suuri ennen paineenhallintaa ja kertoimen arvo vaihteli eri alueilla välillä
0,7…2,8. (Lambert ja Fantozzi 2010).

Paineenalentaminen vähensi useimmilla alueilla uusien putkirikkojen muodostumista,
mutta joillakin alueilla vaikutuksia ei havaittu ja joillakin alueilla putkirikot lisääntyivät
(Lambert ja Fantozzi 2010). Merkittävimmät vaikutukset havaittiin alueilla, joilla putki-
rikkojen määrä oli suhteellisen suuri ennen paineenhallintaa (Lambert ja Thornton
2012). Erot putkimateriaalien tyypillisissä vaurioitumistavoissa ja verkoston putkimate-
riaalijakaumat sekä verkoston kunto selittävät osaltaan eri alueiden välisiä eroja. Pai-
neenalennus ei poista verkostossa jo olevia vaurioita, eikä verkoston kunnossapitotar-
vetta (Hamilton ja McKenzie 2014, s. 22). Arvioitaessa paineenhallinnan vaikutuksia
putkirikkojen määrään, tulee yhtälössä (14) käyttää alueen suurimpia verkostopaineita.
Tasaisilla alueilla voidaan käyttää keskimääräisessä pisteessä AZP mitattua korkeinta
verkostopainetta, mutta topografialtaan vaihtelevalla alueella tulee käyttää alavimmissa
kohdissa vallitsevaa korkeinta verkostopainetta. (AZPandNDFCalcs 2013).

Paineenhallinnan vaikutuksista putkirikkojen määrään on ehdotettu myös yhtälöä (14)
tarkempia empiirisiä yhtälöitä. Verkostopaineen ja putkirikkojen keskinäinen riippu-
vuus saattaa olla lineaarista tai neliöön verrannollista. (Lambert ja Thornton 2012). Li-
sätutkimukset verkostopaineen ja putkirikkojen määrän yhteydestä olisivat tarpeen.

Paineiskut saattavat vaurioittaa sekä putkia että putkivarusteita ja vaikuttaa osaltaan
putkirikkojen syntyyn. Paineisku syntyy kun energiaerot pyrkivät tasoittumaan muodos-
taen paineaallon. Paineisku voi syntyä virtauksen muuttuessa äkillisesti esimerkiksi
venttiilin sulkeutuessa, pumpun pysähtyessä tai putken rikkoontuessa. Paineiskua voi-
mistavat mm. suuri virtausnopeus ja putkipituus sekä linjan profiili. Paineisku saattaa
aiheuttaa putkeen alipainetilanteen, jolloin maaperän vesi voi päästä putkeen vau-
riokohdista ja muodostaa kontaminaatioriskin (LeChevallier ym. 2003). Paineiskujen
muodostuminen tulisi estää, mihin pyritään mm. pumppujen taajuusmuuttajakäytöllä.

Verkostopaineen vaikutusta putkien käyttöikään on tutkittu asbestisementtiputkilla Uu-
dessa Seelannissa, tutkimuksen suoritti Black J., Opus Consultants ja sen tulokset ovat
julkaisemattomia. Lambert ja Fantozzi (2010) haastattelivat tutkimuksen tekijöitä ja
koostivat tehdyn tutkimuksen tulokset putkien käyttöiästä eri verkostopaineessa
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(Taulukko 3). Halkaisijaltaan keskisuurten putkien käyttöiän voidaan havaita kasvavan
verkostopaineen alentuessa (Lambert ja Fantozzi 2010).

Taulukko 3 Asbestisementtiputkien käyttöiät [a] (Lambert ja Fantozzi 2010)
Halkaisija Verkostopaine maksimi [mvp]
DN 40 50 60 70
100 55 54 52 51
150 60 58 55 53
200 72 69 66 63
250 82 78 75 71
300 95 91 86 82

2.6.4 Energiankulutus
Energian säästämiseksi vesi kannattaa siirtää alemman painetason painepiiristä ylem-
pään (RIL 2010a, s. 109-110) eikä alentaa painetta. Vedenjakelujärjestelmä olisi hyvä
suunnitella siten, että verkostopaine on yleisesti mahdollisimman alhaisella tasolla ja
painetta korotetaan korkeamman painetason painepiireihin pumppaamalla suoraan jake-
luverkostoon tai ylävesisäiliöihin (RIL 2010a, s. 112).

Pumppauksen energiankulutus riippuu pumppujen tehosta, hyötysuhteesta ja toiminta-
pisteestä. Taajuusmuuttajakäytöllä, pumppujen oikealla mitoituksella sekä rinnankyt-
kennällä voidaan minimoida pumppauksen energiankulutusta (Grundfos 2015, Vacon
2015). Paineenkorotuksen määrä, käytännössä tarvittava nostokorkeus, vaikuttaa ener-
giankulutukseen, joten alentamalla painetasoja pienemmän kulutuksen aikana voidaan
pumppauksen energiankulutusta pienentää (Hamilton ja McKenzie 2014, s. 20). Pump-
pauksen energiankulutusta vähentää myös ylävesisäiliöiden pinnankorkeuden alentami-
nen, koska painetaso alenee ja verkostoon pumppaavien pumppujen nostokorkeus pie-
nenee (Niiranen ja Heikkinen haastattelu 11.9.2015). Vesisäiliöiden täyttö kannattaa
tehdä alhaisen kulutuksen aikaan, jotta verkostossa muodostuvat virtausvastushäviöt
jäävät mahdollisimman pieniksi. Vuotovesien määrän vähentyminen vaikuttaa tarvitta-
vaan pumppaustehoon vähentäen energiankulutusta, mikäli pumput toimivat edelleen
parhaalla hyötysuhdealueellaan.

Rakennetuissa verkostoissa voi olla alueita, joilla painetasot ovat liian korkeita optimaa-
liseen tilanteeseen nähden ja ainakin osa-aikainen paineenalennus on tarpeen. Pai-
neenalennuksessa menetetään energiaa. Paineenalennuksen ollessa suuri voidaan ener-
giaa ottaa talteen ja hyödyntää turbiineilla tai käyttämällä pumppuja turbiineina (Trica-
rico ym. 2013).

2.6.5 Asiakaskokemus
Paineenhallinnan toimiessa verkostopaineet pysyvät optimaalisella tasolla. Erityisesti
aktiiviset muuttuvaan virtaamaan reagoivat paineenhallintamenetelmät lisäävät paine-
tasojen hyväksyttävällä tasolla pysymistä. Paineenhallinnan käyttöönoton jälkeen asia-
kasvalitukset jakelukatkoksista ja alhaisista verkostopaineista ovat vähentyneet Bristol
Water -vesihuoltoyhtiössä Englannissa (Lambert ja Fantozzi 2010).

Paineenhallinnalla pyritään pitämään verkostopaine optimaalisella tasolla käyttäjän
kannalta eli käyttöpisteessä sopivana. Verkostopaineen ollessa yli 50 mvp tulee kiinteis-
töllä käyttää paineenalennusventtiiliä (D1 Suomen rakentamismääräyskokoelma). Aust-
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raliassa paineenkorotuspumpuilta lähtevää painetta on rajoitettu 50 mvp tasolle, millä
pyritään tarjoamaan käyttöpisteissä optimaalinen painetaso vesikalusteiden rikkoontu-
misen estämiseksi ja melun vähentämiseksi (Lambert ja Fantozzi 2010).

Putkirikkojen mahdollinen väheneminen vähentää asiakkaille kohdistuvia haittoja
(Lambert ja Fantozzi 2010). Putkirikkojen vähentyminen vähentää jakelukatkoksia ja
veden laadullisien häiriöiden riskiä.

2.6.6 Vaikutusten seuranta ja mittaukset
Paineenhallinnan vaikutusten seuranta edellyttää tehtyjä mittauksia ja tilastointia ennen
ja jälkeen paineenhallinnan toteuttamisen. Paineenhallinnan vaikutusten arviointi edel-
lyttää vertailutietoja aiemmasta tilanteesta sekä alueilta, joilla paineenhallintaa ei toteu-
teta. (Lambert ja Thornton 2012). Seurattavia asioita ovat verkoston vuotavuus, vuoto-
vesimäärän muuttuminen, keskimääräinen verkostopaine, putkirikkojen määrä jakelu-
verkostossa ja tonttiliittymissä, putkirikkojen korjaamiseen kulunut aika ja systeemin
energiankulutus. (EU Good Practices on Leakage Management 2015, s. 60).

Paineenhallinnan vaikutuksia putkirikkojen määrään tulisi seurata, jotta paineenhallin-
nan vaikutuksia kunnossapitokustannuksiin ja verkoston kestävyyteen voidaan arvioida.
Toteutuneet putkirikot tulee tilastoida ainakin 3…4 vuotta ennen paineenhallinnan aloit-
tamista ja sen jälkeen, erotellen jakeluverkostossa ja tonttijohdoissa tapahtuneet rik-
koontumiset. Jakeluverkoston häiriöistä tulee erotella putkissa ja putkiliitoksissa olevat
rikkoontumiset varusteiden rikkoontumista. Tonttijohtojen osalta tulee erotella putkiri-
kot toimilaitteiden ja mittareiden rikkoontumisista. Paineenhallinta-alueiden putkirikko-
tilastoja tulee verrata alueisiin, joilla muutoksia ei ole tehty, jotta paineenhallinnan vai-
kutukset saadaan erotettua sääolosuhteiden ja muiden ympäristötekijöiden aiheuttamista
muutoksista putkirikkojen esiintymistaajuudessa. Mikäli tarkoituksena on seurata ni-
menomaisesti paineenhallinnan ja putkirikkojen korrelaatiota, on syytä valita tarkaste-
luun alueita, joilla putkirikkojen määrä ennen merkittävää paineenalennusta on suuri
esim. yli 20 kpl/100 km/a. (Lambert ja Thornton 2012).

Paineenhallinnassa on olennaista verkoston hallinta. Painepiirien rajaventtiilien tulee
olla suljettuja ja pitäviä, jotta painepiiri muodostaa muusta verkostosta erotetun alueen.
Suurimmat edut saavutetaan paineenalennuksen käyttöönotolla painepiirissä, mihin riit-
tää syöttölinjojen lähtöpaineensäätö. Paineenhallinnan edistyksellisemmät menetelmät
lisäävät mahdollisuuksia muuttaa ja hallita painetasoja aktiivisesti, esimerkiksi vastaa-
maan äkillisiin kulutusmuutoksiin ja sammutusvedentarpeeseen. (Hamilton ja McKen-
zie 2014, s. 29-31). Paineensäätötapoja käsitellään kohdassa 2.8.

Ohjattaessa paineensäätölaitteita verkoston kriittisen pisteen mukaan, pysyvä painemit-
taus tulee sijoittaa ohjauspisteeseen. Verkostossa voi olla useampi ohjaava piste, jolloin
pysyvä painemittaus tarvitaan joka pisteelle. (Guidelines for water loss reduction 2015,
s. 152-154). Kriittisissä pisteissä tulisi seurata painetasoja ennen paineenhallinnan toteu-
tusta, jotta järjestelmän ohjaamiseen tai seurantaan merkittävimmät pisteet tunnistetaan.
Seuranta voidaan toteuttaa esimerkiksi siirrettävillä mittalaitteilla. (HSY 2015).

Jatkuvatoimisella painemittauksella verkoston keskimääräisessä pisteessä AZP voidaan
seurata alueen keskimääräistä verkostopainetta ja arvioida paineenhallinnan vaikutuksia.
Keskimääräisen pisteen painetasoa tulisi käyttää arvioitaessa paineenalennuksen vaiku-
tuksia vuotovesien ja laskutetun veden määrään (Lambert 2013). Keskimääräisen pis-
teen määrittäminen on kuvattu kohdassa 2.5.3. Paineenhallinnan seurauksia vuotovesien
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käyttöpisteissä. Ylävesisäiliön täyttötilanteessa säiliöön johdetaan verkostosta vettä,
jolloin pumpuilla nostetaan painetta ja paineviiva kallistuu tornin suuntaan.
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Alavesisäiliö voidaan täyttää painovoimaisesti verkostosta. Alavesisäiliöstä vesi johde-
taan kulutukseen pumppaamalla. Paineenkorotuspumppaamoja käsitellään kohdassa
2.7.2.

2.7.2 Paineenkorotuspumput
Paineenkorotusasemat vesijohtoverkostossa eivät yleensä sisällä alavesisäiliötä (RIL
2010a, s.112). Paineenkorotuspumppu nostaa verkostopainetta tarvittavalle tasolle.
Pumppuja ohjataan usein automaatiojärjestelmällä, joka perustuu verkoston paine- ja
virtaamamittauksiin sekä automaattiseen tiedonsiirtoon (RIL 2010b, s. 77). Pumppausta
voidaan ohjata esim. paineen perusteella, jolloin pumppaus käynnistyy vesijohdon ver-
kostopaineen laskiessa määritetyn tason alapuolelle (RIL 2010a, s. 112).

Paineenkorotusasemalla on toimintavarmuuden vuoksi usein vähintään kaksi pumppua.
Pumppuja käytetään taajuusmuuttajilla, jolloin pumput voidaan käynnistää ja sammut-
taa hallitusti estäen paineiskuja ja niiden pyörimisnopeutta voidaan muuttaa (Vacon
2015). Kahdella pumpulla toteutetulla asemalla pumput mitoitetaan tavanomaisesti vuo-
rokäyttöön, jolloin yhdellä pumpulla saadaan pumpattua huippuvirtaama ja toinen on
varalla. Suuren osan ajasta vedenkäyttö on huippukulutusta pienempää. Tällöin huippu-
virtaamalle mitoitettu pumppu ei välttämättä toimi parhaimmalla hyötysuhteellaan suur-
ta osaa ajasta. Paineenkorotusasema voidaan suunnitella perustuen useamman pumpun
rinnakkaiseen käyttöön. Tällöin huippukulutuksen aikana voidaan käyttää useampaa
pumppua ja pienemmän kulutuksen aikana yhtä. (Grundfos 2015).

Paineenkorotusasemalle tulisi asentaa yksisuuntaventtiili eli takaiskuventtiili, joka mah-
dollistaa virtauksen vain yhteen suuntaan. Paineenkorotusta ei aina pienen kulutuksen
aikana tarvita, jolloin paineenkorotuspumppu voidaan ohittaa ja virtaus alueelle johtaa
tulopuolen painetasossa. (RIL 2010b, s. 80).

Paineenkorotuspumppaamon nostaessa vettä kulutuksen lisäksi yläsäiliöön, voidaan
pumppausta säätää tilanteesta riippuen eri tavoilla, kuten yläsäiliön pinnankorkeuden tai
verkostopaineen mukaan. Täytettäessä kulutusalueella olevaa alavesisäiliötä, tulee var-
mistaa ennen paineenkorotusasemaa olevan kulutusalueen riittävä painetaso. Alavesisäi-
liö voidaan varustaa vastapaineventtiilillä. Alavesisäiliöstä vesi pumpataan jakeluver-
kostoon. (RIL 2010a, s. 113).

2.7.3 Paineensäätöventtiilit
Paineenalennus painepiirin syöttölinjoilla voidaan toteuttaa paineensäätöventtiilein (RIL
2010b, s. 77-79). Paineenalennukseen voidaan käyttää omavoimaisia tai toimilaitteelli-
sia säätöventtiileitä. Toimilaite pystyy muuttamaan venttiilin sulkuelimen asentoa ohja-
usjärjestelmästä tulevan signaalin mukaan. Venttiilityyppeinä voidaan käyttää mm. kal-
vo-, pallo-, mäntä- tai läppäventtiileitä (Guidelines for water loss reduction 2015, s. 157,
SFS-EN 1349). Paineenalennustarpeen tulisi olla yli 3 mvp paineenalennusventtiilin
optimaalisen toiminnan kannalta (Gomes ym. 2014).

Omavoimaiset säätöventtiilit hyödyntävät verkoston painetason vaihteluita (RIL 2010b,
s. 77). Venttiilit saavat käyttövoimansa verkostopaineesta, toimintaan ei tarvita ulko-
puolista virtalähdettä (Guidelines for water loss reduction 2015, s. 157). Alennettaessa
painetta omavoimainen paineenalennusventtiili voidaan asettaa pitämään lähtevä paine
tasaisena riippumatta tulopuolen paineesta (Guidelines for water loss reduction 2015, s.
157-164). Omavoimainen kalvoventtiili voi saada impulssiputkella toisiopuolen paine-
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tiedon ja säätyä sen mukaan. Jousivoima, johon asetuspaine on säädetty, pyrkii avaa-
maan venttiiliä ja kalvotoimilaitteen paine sulkemaan (Konwell 2015).

Säätöventtiilien toimilaitteet edellyttävät sähköliitäntää. Toimintavarmuutta kasvattaa
akkuvarmistus tai toimilaitteen virransaanti voidaan varmistaa turbiinilla. Toimilaitteel-
listen säätöventtiilien toimintaa voidaan ohjata valvontajärjestelmällä, mikä edellyttää
automaattista tiedonsiirtoa valvontajärjestelmän, toimilaitteen ja mittalaitteen välillä
(RIL 2010b, s. 77). Edistyneimmät paineenhallintamenetelmät edellyttävät valvontajär-
jestelmän käyttöä, erilaisia säätötapoja käsitellään kohdassa 2.8.

Venttiilityyppiä valitessa tulee huomioida mm. tarvittava paineenalennuksen suuruus,
virtaamat ja säätötarve. Kavitaatio tulee ottaa huomioon erityisesti venttiilin yläpuolisen
verkostopaineen, virtausnopeuden tai paine-eron ollessa suuri (Guidelines for water loss
reduction 2015, s. 161-163). Kavitaatiossa staattinen paine laskee alle nesteen höyryn
kyllästyspaineen ja nesteeseen muodostuu höyrykuplia, jotka romahtavat tiivistymällä
paineen noustessa (SFS-EN 736-3). Kavitaatio myötävaikuttaa venttiilin ja kor-
roosioherkkien putkien vaurioitumiseen. (Guidelines for water loss reduction 2015, s.
161-163).

Venttiilikaivoon (Kuva 8) tulee asentaa sulkuventtiilit ja painemittarit ennen ja jälkeen
paineensäätöventtiilin (RIL 2010b, s. 79). Virtausmittari asennetaan ennen venttiileitä
(Guidelines for water loss reduction 2015, s. 170). Virtausmittaus voi olla vakinainen tai
tilapäinen (RIL 2010b, s. 79), jatkuva mittaus mahdollistaa virtaaman ja toiminnan seu-
rannan ja on suositeltavaa (Guidelines for water loss reduction 2015, s. 165). Paineen-
säätöventtiilin ohitusputki on suositeltavaa asentaa venttiilin huolto- ja korjaustoimenpi-
teiden aikaisen vedenjakelun sekä sammutusveden saannin turvaamiseksi. Sammutus-
vesien johtamisen kannalta ohitusputken venttiilin tulee aueta tarvittaessa. (Guidelines
for water loss reduction 2015, s. 170-171). Venttiilien oikea mitoitus on oleellista toi-
minnan ja kestävyyden kannalta. Venttiilin tulisi aueta pienimmällä virtaamalla ainakin
10 % ja mitoitusvirtaama olla 80…90 % suurimmasta eli täysin avoimen venttiilin vir-
taamasta. Venttiilien mitoituksessa tulee käyttää huippuvirtaamaa. Jos tarvittava huip-
puvirtaama on noin kolminkertainen keskimääräiseen virtaamaan nähden, tarvitaan ohi-
tusputki huippuvirtaaman johtamiseksi. Hetkellinen suurin virtausnopeus venttiilissä saa
olla noin 6 m/s. (Stenman ym. 9.6.2015 haastattelu). Alueen virtaamien vaihteluiden
ollessa niin suurta, ettei yhden venttiilin kapasiteetti riitä, voidaan venttiileitä asentaa
rinnan. Paineenalennustarpeen ollessa niin suuri, että kavitaatioriski on ilmeinen, voi-
daan asentaa paineenalennusventtiileitä sarjaan. Sarjaan asennettaessa painesäätöä oh-
jaava painemittaus asennetaan venttiilien alapuolelle. (Guidelines for water loss reducti-
on 2015, s. 170-171).
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Venttiilin säätökäyrä kuvaa virtaaman ja ven
Avautumisasteen ja virtaaman yhteys voidaan jakaa kolmeen luokkaan; neliöllinen

opening), lineaarinen (linear) ja tasaprosenttinen (equal
noudattaa neliöllistä käyrää, jolloin venttiilin pieni avautuma aiheuttaa

suuren virtaaman lisääntymisen. Kalvoventtiileitä voidaan käyttää esimerkiksi silloin,
kun paineenalennuksen tarve on suhteellisen pieni ja virtaamat suhteellisen suuria. Pi

rtaamilla kalvoventtiilillä operoitaessa voi verkostossa muodostua paineen aalto
lua. Esimerkiksi mäntäventtiilin säätö voi reagoida lineaarisesti virtaaman muutokseen,
jolloin paineensäätö voidaan toteuttaa tarkasti venttiilin koko virtausalueella. Tasapr
senttisella säätökäyrällä toimivan venttiilin avaaminen kasvattaa virtaamaa aiempaan
verrattuna avautumista vastaavan prosentuaalisen lisäyksen verran, tällöin venttiilin
avautuma kasvattaa virtaamaa hitaammin kuin neliöllisellä tai lineaarisella säädöllä
(Guidelines for water loss reduction 2015, s.

Venttiilien säätökäyriä (Guidelines for water loss reduction 2015, s.

Kokonaiskustannuksiltaan kalvoventtiilit voivat muodostua edullisemmiksi kuin mänt
iilit. Toisaalta yli DN 400 putkissa mäntäventtiili voi olla edullisempi ratkaisu,

koska sillä voidaan säätää suurempaa virtausaluetta ja kalvoventtiileitä saatettaisiin ta
vita useampi rinnanasennettuina. Kalvoventtiilin painemittari tukkeutuu helposti ve
sä olevan sakan vuoksi. Tukkeutumista voidaan ehkäistä suodattimella, mutta kalv

Venttiilikaivon periaatekuva (Guidelines for water loss reduction 2015, s.

Venttiilin säätökäyrä kuvaa virtaaman ja venttiilin avautuman riippuvuutta (
Avautumisasteen ja virtaaman yhteys voidaan jakaa kolmeen luokkaan; neliöllinen

opening), lineaarinen (linear) ja tasaprosenttinen (equal
noudattaa neliöllistä käyrää, jolloin venttiilin pieni avautuma aiheuttaa

suuren virtaaman lisääntymisen. Kalvoventtiileitä voidaan käyttää esimerkiksi silloin,
kun paineenalennuksen tarve on suhteellisen pieni ja virtaamat suhteellisen suuria. Pi

rtaamilla kalvoventtiilillä operoitaessa voi verkostossa muodostua paineen aalto
lua. Esimerkiksi mäntäventtiilin säätö voi reagoida lineaarisesti virtaaman muutokseen,
jolloin paineensäätö voidaan toteuttaa tarkasti venttiilin koko virtausalueella. Tasapr
senttisella säätökäyrällä toimivan venttiilin avaaminen kasvattaa virtaamaa aiempaan
verrattuna avautumista vastaavan prosentuaalisen lisäyksen verran, tällöin venttiilin
avautuma kasvattaa virtaamaa hitaammin kuin neliöllisellä tai lineaarisella säädöllä
(Guidelines for water loss reduction 2015, s. 161–162).

Venttiilien säätökäyriä (Guidelines for water loss reduction 2015, s.

Kokonaiskustannuksiltaan kalvoventtiilit voivat muodostua edullisemmiksi kuin mänt
iilit. Toisaalta yli DN 400 putkissa mäntäventtiili voi olla edullisempi ratkaisu,

koska sillä voidaan säätää suurempaa virtausaluetta ja kalvoventtiileitä saatettaisiin ta
vita useampi rinnanasennettuina. Kalvoventtiilin painemittari tukkeutuu helposti ve
sä olevan sakan vuoksi. Tukkeutumista voidaan ehkäistä suodattimella, mutta kalv

Venttiilikaivon periaatekuva (Guidelines for water loss reduction 2015, s.

ttiilin avautuman riippuvuutta (
Avautumisasteen ja virtaaman yhteys voidaan jakaa kolmeen luokkaan; neliöllinen

opening), lineaarinen (linear) ja tasaprosenttinen (equal-percentage). Esimerkiksi
noudattaa neliöllistä käyrää, jolloin venttiilin pieni avautuma aiheuttaa

suuren virtaaman lisääntymisen. Kalvoventtiileitä voidaan käyttää esimerkiksi silloin,
kun paineenalennuksen tarve on suhteellisen pieni ja virtaamat suhteellisen suuria. Pi

rtaamilla kalvoventtiilillä operoitaessa voi verkostossa muodostua paineen aalto
lua. Esimerkiksi mäntäventtiilin säätö voi reagoida lineaarisesti virtaaman muutokseen,
jolloin paineensäätö voidaan toteuttaa tarkasti venttiilin koko virtausalueella. Tasapr
senttisella säätökäyrällä toimivan venttiilin avaaminen kasvattaa virtaamaa aiempaan
verrattuna avautumista vastaavan prosentuaalisen lisäyksen verran, tällöin venttiilin
avautuma kasvattaa virtaamaa hitaammin kuin neliöllisellä tai lineaarisella säädöllä

).

Venttiilien säätökäyriä (Guidelines for water loss reduction 2015, s.

Kokonaiskustannuksiltaan kalvoventtiilit voivat muodostua edullisemmiksi kuin mänt
iilit. Toisaalta yli DN 400 putkissa mäntäventtiili voi olla edullisempi ratkaisu,

koska sillä voidaan säätää suurempaa virtausaluetta ja kalvoventtiileitä saatettaisiin ta
vita useampi rinnanasennettuina. Kalvoventtiilin painemittari tukkeutuu helposti ve
sä olevan sakan vuoksi. Tukkeutumista voidaan ehkäistä suodattimella, mutta kalv

Venttiilikaivon periaatekuva (Guidelines for water loss reduction 2015, s.

ttiilin avautuman riippuvuutta (
Avautumisasteen ja virtaaman yhteys voidaan jakaa kolmeen luokkaan; neliöllinen

percentage). Esimerkiksi
noudattaa neliöllistä käyrää, jolloin venttiilin pieni avautuma aiheuttaa

suuren virtaaman lisääntymisen. Kalvoventtiileitä voidaan käyttää esimerkiksi silloin,
kun paineenalennuksen tarve on suhteellisen pieni ja virtaamat suhteellisen suuria. Pi

rtaamilla kalvoventtiilillä operoitaessa voi verkostossa muodostua paineen aalto
lua. Esimerkiksi mäntäventtiilin säätö voi reagoida lineaarisesti virtaaman muutokseen,
jolloin paineensäätö voidaan toteuttaa tarkasti venttiilin koko virtausalueella. Tasapr
senttisella säätökäyrällä toimivan venttiilin avaaminen kasvattaa virtaamaa aiempaan
verrattuna avautumista vastaavan prosentuaalisen lisäyksen verran, tällöin venttiilin
avautuma kasvattaa virtaamaa hitaammin kuin neliöllisellä tai lineaarisella säädöllä

Venttiilien säätökäyriä (Guidelines for water loss reduction 2015, s. 162)

Kokonaiskustannuksiltaan kalvoventtiilit voivat muodostua edullisemmiksi kuin mänt
iilit. Toisaalta yli DN 400 putkissa mäntäventtiili voi olla edullisempi ratkaisu,

koska sillä voidaan säätää suurempaa virtausaluetta ja kalvoventtiileitä saatettaisiin ta
vita useampi rinnanasennettuina. Kalvoventtiilin painemittari tukkeutuu helposti ve
sä olevan sakan vuoksi. Tukkeutumista voidaan ehkäistä suodattimella, mutta kalv
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Venttiilikaivon periaatekuva (Guidelines for water loss reduction 2015, s. 170)

ttiilin avautuman riippuvuutta (Kuva 9).
Avautumisasteen ja virtaaman yhteys voidaan jakaa kolmeen luokkaan; neliöllinen

percentage). Esimerkiksi
noudattaa neliöllistä käyrää, jolloin venttiilin pieni avautuma aiheuttaa

suuren virtaaman lisääntymisen. Kalvoventtiileitä voidaan käyttää esimerkiksi silloin,
kun paineenalennuksen tarve on suhteellisen pieni ja virtaamat suhteellisen suuria. Pie-

rtaamilla kalvoventtiilillä operoitaessa voi verkostossa muodostua paineen aaltoi-
lua. Esimerkiksi mäntäventtiilin säätö voi reagoida lineaarisesti virtaaman muutokseen,
jolloin paineensäätö voidaan toteuttaa tarkasti venttiilin koko virtausalueella. Tasapro-
senttisella säätökäyrällä toimivan venttiilin avaaminen kasvattaa virtaamaa aiempaan
verrattuna avautumista vastaavan prosentuaalisen lisäyksen verran, tällöin venttiilin
avautuma kasvattaa virtaamaa hitaammin kuin neliöllisellä tai lineaarisella säädöllä.

162)

Kokonaiskustannuksiltaan kalvoventtiilit voivat muodostua edullisemmiksi kuin mäntä-
iilit. Toisaalta yli DN 400 putkissa mäntäventtiili voi olla edullisempi ratkaisu,

koska sillä voidaan säätää suurempaa virtausaluetta ja kalvoventtiileitä saatettaisiin tar-
vita useampi rinnanasennettuina. Kalvoventtiilin painemittari tukkeutuu helposti vedes-
sä olevan sakan vuoksi. Tukkeutumista voidaan ehkäistä suodattimella, mutta kalvo-
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percentage). Esimerkiksi
noudattaa neliöllistä käyrää, jolloin venttiilin pieni avautuma aiheuttaa
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e-
i-

lua. Esimerkiksi mäntäventtiilin säätö voi reagoida lineaarisesti virtaaman muutokseen,
o-

senttisella säätökäyrällä toimivan venttiilin avaaminen kasvattaa virtaamaa aiempaan
verrattuna avautumista vastaavan prosentuaalisen lisäyksen verran, tällöin venttiilin

.

ä-
iilit. Toisaalta yli DN 400 putkissa mäntäventtiili voi olla edullisempi ratkaisu,

r-
s-
o-



34

venttiilin toiminta tulee tarkastaa säännöllisesti, erityisesti kohteissa, joissa venttiili ei
ole kaukovalvonnan piirissä. (Guidelines for water loss reduction 2015, s. 161-164).

2.7.4 Turbiinit
Paineenalennuksesta vapautuva energia voidaan muuttaa turbiinin pyörimisenergiaksi ja
edelleen generaattorilla sähköenergiaksi. Sähköenergian kaupallinen hyödyntäminen
edellyttää sen johtamismahdollisuutta sähköverkkoon (Tricarico ym. 2013). Vesijohto-
verkostossa voidaan käyttää turbiineita tai pumppuja turbiineina (Tricarico ym. 2013).
Pumppujen käyttöä turbiineina puoltavat niiden edulliset hankintakustannukset ja hyvä
saatavuus (Darvini ja Soldini 2015). Pumppuja on helpompi operoida ja huoltaa kuin
perinteisiä turbiineja. Pumppujen käyttäminen turbiineina pienen mittakaavan vesivoi-
massa on kustannustehokas tapa tuottaa energiaa. (Budris 2015).

Pumppujen käyttöön turbiineina ei ole vakioituja suunnittelukäytäntöjä, ja pumpputoi-
mittajilta ei yleensä ole saatavissa pumppujen toimintakäyriä turbiinikäytössä (Darvini
ja Soldini 2015). Korrelaatio pumpun tavanomaisen toiminnan ja toimintakäyrän sekä
käänteisen toiminnan välillä tulee määrittää, jotta pumpulle turbiinina voidaan luoda
toimintakäyrä (Darvini ja Soldini 2015).

Paineenalennuskapasiteetti vaikuttaa turbiinien tai pumppujen kannattavaan toimintaan
ja optimaaliseen lukumäärään. Ylimääräisen verkostopaineen jakautuminen useammalle
turbiinille tai pumpulle, pienentää suhteessa yhdeltä turbiinilta saatavaa energiantuottoa
(Tricarico ym. 2013). Turbiineista ja pumppujen käytöstä turbiineina on saatu onnis-
tuneimpia kokemuksia suurissa siirtolinjoissa (Budris 2015). Pumppujen käyttö turbii-
neina mahdollistaa poikkeustilanteissa veden johtamisen vastakkaiseen suuntaan pai-
neenkorotuksella (Tricarico ym. 2013).

Pumppuja turbiineina käytettäessä vedenkulutuksen vaihteluihin vastaaminen nähdään
haasteena. Laajalla virtaama-alueella pumput turbiineina toimivat tehokkaalla hyötysuh-
teella suurilla virtaamilla, mutta pienillä virtaamilla hyötysuhde voi olla negatiivinen
(Darvini ja Soldini 2015). Ratkaisuna voi olla turbiinina käytettävän pumpun rinnalle
asennettava paineenalennusventtiili, jota käytetään alhaisilla virtaamilla (Darvini ja Sol-
dini 2015), tai rinnakkaisten pumppujen käyttö sekä automaatiojärjestelmään yhdistetty
operointi (Budris 2015).

Pumppujen käyttöä turbiineina on kokeiltu mm. alueella, jolla maaston korkeusvaihtelut
ovat merkittäviä. Tutkimuskohteessa painetta korotettiin pumppaamalla vuoristoiselle
alueelle ja toisaalta rannikon jakeluverkostossa oli merkittävä paineenalennuksen tarve.
Optimoitaessa järjestelmää huomioiden käyttöpisteiden painetasovaatimukset, pumppa-
uksen energiankulutuksen minimoiminen sekä turbiineista saatavan energian maksi-
moiminen, päädyttiin aiempaa korkeampiin keskimääräisiin verkostopaineisiin, jotta
kaikille pumpuille saatiin riittävä paine-ero kannattavaan energiantuottoon. (Tricarico
ym. 2013).
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2.8 Paineenhallinnan säätötapoja

2.8.1 Valvontajärjestelmä ja kaukokäyttö
Valvontajärjestelmällä tarkkaillaan verkoston toimintaa. Järjestelmään siirretään mitta-
ustiedot eri mittauspisteistä erikseen määritetyin aikavälein. Tarkimmillaan mittaus voi
olla reaaliaikaista ja liittyjäkohtaista, jolloin liittyjien vesimittareilta siirretään mittaus-
tietoa reaaliaikaisesti valvontajärjestelmään. Ideaalitilanteessa verkoston paineenhallin-
nan määrittelyssä olisi käytettävissä painemittaus jokaisessa verkoston solmupisteessä
(Ridolfi ym. 2014). Käytännössä mittausten määrää rajoittavat käytettävissä olevat re-
surssit. Mittaukset tulisi kohdistaa eniten informaatiota tarjoaville solmupisteille eli
kriittisille pisteille sekä keskimääräistä painetasoa edustaville pisteille. Muilla solmupis-
teillä verkoston painetasot voidaan mallintaa. (Ridolfi ym. 2014). Mittaustiedon määrän
kasvaessa korostuu tiedon jalostamisen merkitys eri tarkoituksissa hyödynnettäväksi
(Water21 2014). Mittaustulosten poikkeavuuksia analysoimalla voidaan havaita verkos-
ton ongelmia, kuten tukkeutumia, vuotoja tai jumiutuneita venttiilejä (Burrows 2015).

Paineenhallinta edellyttää verkostossa tehtäviä paine- ja virtaamamittauksia, joiden pe-
rusteella verkoston toimilaitteita voidaan säätää. Halutut ohjausarvot voidaan asettaa
manuaalisesti suoraan toimilaitteelle, jolloin asetusten muuttaminen edellyttää toimilait-
teella käyntiä. Tällöin toimilaitteelta ei välttämättä tarvita tiedonsiirtoa mittauksista val-
vontajärjestelmään, jolloin myöskään laitteen ja verkoston toimintaa ei kyetä seuraa-
maan valvomosta. Nykyisin verkoston toimintaa halutaan usein tarkkailla, joten mitta-
ustulokset tulee siirtää valvontajärjestelmään (Water21 2014). Valvontajärjestelmän
kautta voidaan myös muuttaa säätöjä ilman toimilaitteella käyntiä (Burrows 2015).
Edistyneimmillään toimilaitteiden säätö voidaan automatisoida (i2O Water LTD 2015).

Automatisoitaessa verkoston toimilaitteiden säätö kyseessä on ns. älykäs paineenhallin-
ta (Hamilton ja McKenzie 2014, s. 29-31). Mittaustietoja voidaan kerätä useammasta
pisteestä ja ohjausohjelmisto laskee jatkuvasti säätöjen muutostarvetta. Toimilaitteet
optimoivat säätölaitteelta lähtevää painetta jatkuvasti. (i2O Water LTD 2015). Kriittisis-
sä pisteissä ylläpidetään asetettua painetasoa säätämällä paineenkorotuspumppujen tai
paineenalennusventtiilien toimintaa. Kriittisillä pisteillä painetaso pysyy jatkuvan sää-
dön vuoksi hyvin tasaisena. (Hamilton ja McKenzie 2014, s. 29-31). Ohjaustapaa käsi-
tellään tarkemmin kohdassa 2.8.6.

2.8.2 Ohjauspisteet
Painetta voidaan säätää joko toimilaitteella mitattujen paineiden mukaan paikallisesti tai
verkostossa olevan mittauspisteen, kriittisen pisteen/pisteiden, mukaan (kohta 2.8.6).
Kuvassa (Kuva 10) on esitetty yksinkertaistettu kuvaus jakeluverkoston paineista. Kun
painetasot määräytyvät ylävesisäiliön pinnan mukaan, painetasot ovat turhan korkeita
erityisesti vähäisen kulutuksen aikana. Ilman paineenhallintaa painetaso verkostossa
vaihtelee vedenkulutuksesta riippuen. Hallittaessa verkostopaineita pitäen kriittisen pis-
teen (PKP) painetaso tavoitetasolla saavutetaan alhaisemmat painetasot ja paineenvaihte-
lun väheneminen verkostossa. Tällöin verkostossa tulee olla jatkuvatoiminen painemit-
taus myös kriittisessä pisteessä paineensäätölaitteen mittauspisteiden (P1 ja  P2) lisäksi.
(Guidelines for water loss reduction 2015, s. 150-151).



Kuva 10 Yksinkertaistettu kuvaus jakeluverkoston paineista (mukaillen Guidelines for
water loss reduction 2015, s.151)

Paineenhallintaa
PRV) lähtevän paineen mittauksen mukaan (P
asettaa minimipainevaatimukseen kriittisessä pisteessä, vaan säätöihin tu
ennakoimattomiin muutoksiin vedenkulutuksessa. Painetaso kriittisessä pisteessä alenee
alkutilanteeseen verraten ja kriittisessä pisteessä painetaso vaihtelee edelleen kulutuksen
mukaan (Guidelines for water loss reduction 2015, s. 150

Verkoston rakenteesta riippuen verkoston laitamilla tapahtuva poikkeuksellinen v
denottotilanne ei välttämättä vaikuta painetasoon ohjauspisteessä (Gembrano ym.
2000). Kuvassa (
vanomaisessa virtaamatilanteessa painetasoa alennetaan Δp1 ohjauspisteell
painetaso alenee saman verran verkoston lai
rikko pudottaa painetasoa Δp4 verran, jolloin painetaso putoaa oh
verran Δp3=
verkoston virtaamaolosuhteet vaikuttavat säädön muuttumiseen. Painetason aleneminen
putkirikon sijainnissa
alarajan. Tämän vuoksi paikallista ohjauspistettä käytettäessä säätörajoi
toimintavaraa.
ohjauspisteitä verkostorakenteen niin edellyttäessä

Kuva 11 Putkirikon vaikutus painetasoihin

Yksinkertaistettu kuvaus jakeluverkoston paineista (mukaillen Guidelines for
water loss reduction 2015, s.151)

Paineenhallintaa voidaan ohjata paineensäätölaitteelta (kuvassa paineenalennusventtiili
PRV) lähtevän paineen mittauksen mukaan (P
asettaa minimipainevaatimukseen kriittisessä pisteessä, vaan säätöihin tu
ennakoimattomiin muutoksiin vedenkulutuksessa. Painetaso kriittisessä pisteessä alenee
alkutilanteeseen verraten ja kriittisessä pisteessä painetaso vaihtelee edelleen kulutuksen
mukaan (Guidelines for water loss reduction 2015, s. 150

Verkoston rakenteesta riippuen verkoston laitamilla tapahtuva poikkeuksellinen v
denottotilanne ei välttämättä vaikuta painetasoon ohjauspisteessä (Gembrano ym.
2000). Kuvassa (Kuva
vanomaisessa virtaamatilanteessa painetasoa alennetaan Δp1 ohjauspisteell
painetaso alenee saman verran verkoston lai
rikko pudottaa painetasoa Δp4 verran, jolloin painetaso putoaa oh
verran Δp3=Δp4, mutta pysyy ohjausrajojen sis
verkoston virtaamaolosuhteet vaikuttavat säädön muuttumiseen. Painetason aleneminen
putkirikon sijainnissa
alarajan. Tämän vuoksi paikallista ohjauspistettä käytettäessä säätörajoi
toimintavaraa. Verkoston kriittistä ohjauspistettä käytettäessä voidaan käyttää useampia
ohjauspisteitä verkostorakenteen niin edellyttäessä

Putkirikon vaikutus painetasoihin

Yksinkertaistettu kuvaus jakeluverkoston paineista (mukaillen Guidelines for
water loss reduction 2015, s.151)

voidaan ohjata paineensäätölaitteelta (kuvassa paineenalennusventtiili
PRV) lähtevän paineen mittauksen mukaan (P
asettaa minimipainevaatimukseen kriittisessä pisteessä, vaan säätöihin tu
ennakoimattomiin muutoksiin vedenkulutuksessa. Painetaso kriittisessä pisteessä alenee
alkutilanteeseen verraten ja kriittisessä pisteessä painetaso vaihtelee edelleen kulutuksen
mukaan (Guidelines for water loss reduction 2015, s. 150

Verkoston rakenteesta riippuen verkoston laitamilla tapahtuva poikkeuksellinen v
denottotilanne ei välttämättä vaikuta painetasoon ohjauspisteessä (Gembrano ym.

Kuva 11) on havainnollistettu putkirikon vaikutus
vanomaisessa virtaamatilanteessa painetasoa alennetaan Δp1 ohjauspisteell
painetaso alenee saman verran verkoston lai
rikko pudottaa painetasoa Δp4 verran, jolloin painetaso putoaa oh

Δp4, mutta pysyy ohjausrajojen sis
verkoston virtaamaolosuhteet vaikuttavat säädön muuttumiseen. Painetason aleneminen
putkirikon sijainnissa ei välttämättä pudota painetasoa ohjauspistee
alarajan. Tämän vuoksi paikallista ohjauspistettä käytettäessä säätörajoi

Verkoston kriittistä ohjauspistettä käytettäessä voidaan käyttää useampia
ohjauspisteitä verkostorakenteen niin edellyttäessä

Putkirikon vaikutus painetasoihin

Yksinkertaistettu kuvaus jakeluverkoston paineista (mukaillen Guidelines for
water loss reduction 2015, s.151)

voidaan ohjata paineensäätölaitteelta (kuvassa paineenalennusventtiili
PRV) lähtevän paineen mittauksen mukaan (P
asettaa minimipainevaatimukseen kriittisessä pisteessä, vaan säätöihin tu
ennakoimattomiin muutoksiin vedenkulutuksessa. Painetaso kriittisessä pisteessä alenee
alkutilanteeseen verraten ja kriittisessä pisteessä painetaso vaihtelee edelleen kulutuksen
mukaan (Guidelines for water loss reduction 2015, s. 150

Verkoston rakenteesta riippuen verkoston laitamilla tapahtuva poikkeuksellinen v
denottotilanne ei välttämättä vaikuta painetasoon ohjauspisteessä (Gembrano ym.

) on havainnollistettu putkirikon vaikutus
vanomaisessa virtaamatilanteessa painetasoa alennetaan Δp1 ohjauspisteell
painetaso alenee saman verran verkoston lai
rikko pudottaa painetasoa Δp4 verran, jolloin painetaso putoaa oh

Δp4, mutta pysyy ohjausrajojen sis
verkoston virtaamaolosuhteet vaikuttavat säädön muuttumiseen. Painetason aleneminen

ei välttämättä pudota painetasoa ohjauspistee
alarajan. Tämän vuoksi paikallista ohjauspistettä käytettäessä säätörajoi

Verkoston kriittistä ohjauspistettä käytettäessä voidaan käyttää useampia
ohjauspisteitä verkostorakenteen niin edellyttäessä

Putkirikon vaikutus painetasoihin

Yksinkertaistettu kuvaus jakeluverkoston paineista (mukaillen Guidelines for

voidaan ohjata paineensäätölaitteelta (kuvassa paineenalennusventtiili
PRV) lähtevän paineen mittauksen mukaan (P2) (Kuva
asettaa minimipainevaatimukseen kriittisessä pisteessä, vaan säätöihin tu
ennakoimattomiin muutoksiin vedenkulutuksessa. Painetaso kriittisessä pisteessä alenee
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2.8.3 Lähtöpaineen säätö vakiotasolle
Paineensäätölaitteelta lähtevää painetta voidaan pitää vakiotasolla. Säädön kannalta
painemittaukset tarvitaan ennen (P1) ja jälkeen (P2) paineensäätölaitteen (Kuva 10)
(Guidelines for water loss reduction 2015, s. 152). Ohjauspisteessä (P2) ylläpidettävä
painetaso määritetään huippukulutuksen aikana, jolloin verkostopaineet ovat alimmil-
laan eli painetasovaatimus on korkeimmillaan. Pienemmän vedenkulutuksen aikana
huippukulutuksen mukaan määritetyt ja ylläpidettävät painetasot ovat turhan korkeita
(Hamilton ja McKenzie 2014, s. 24-25). Ylläpidettävää painetasoa nostaa edelleen
poikkeukselliseen vedenkäyttöön varautuminen. Paineenalennusventtiili pudottaa lähtö-
paineen asetetulle painetasolle. Venttiilinä voidaan käyttää omavoimaista venttiiliä,
mutta mittaustiedot alueen painetasoista olisi hyvä siirtää valvontajärjestelmään verkos-
ton toiminnan seuraamiseksi (Guidelines for water loss reduction 2015, s. 165). Oma-
voimainen kalvoventtiili voi säätyä toisiopuolen painetiedon mukaan (Konwell 2015).
Paineenkorotuspumppu pumppaa asetettuun vakiopaineeseen.

Paineensäätötapa soveltuu parhaiten painepiireille, joilla painehäviöt paineensäätölait-
teen ja kriittisen pisteen välillä ovat pieniä. Tasainen kulutusjakauma niin vuorokauden
kuin vuodenaikojen aikana puoltaa säätötapaa. Paineensäätömenetelmää voidaan käyt-
tää alueilla, joilla on puutteelliset tiedot verkostosta ja kulutuksesta. Omavoimainen
venttiili toimii myös alueilla, joilla sähköliitäntää ei ole saatavilla. Asennus-, huolto- ja
käyttökustannukset ovat verrattain edullisia. (Guidelines for water loss reduction 2015,
s. 152-155).

Säädettäessä lähtevää painetta vakiotasolle saattaa verkostosta saatavan sammutusveden
kapasiteetti jäädä liian vähäiseksi. Sammutusveden saannin turvaamiseksi paineenalen-
nusventtiilille voidaan asentaa ohitusputki, jonka tulee päästää virtaamaa painepiirin
verkostopaineen alentuessa (Guidelines for water loss reduction 2015, s. 171). Paineen-
säätölaitteen yhdistäminen kaukokäyttöön mahdollistaa painetason nostamisen erityisti-
lanteissa (i2O Water LTD 2015). Kaukokäyttö ja -valvonta kasvattavat järjestelmän
investointikustannuksia.

2.8.4 Aikaohjattu paineen säätö
Paineensäätö voidaan toteuttaa aikaohjatusti, jolloin alueen vedenkulutusjakaumaa hyö-
dynnetään tarvittavien painetasojen määrityksessä (Hamilton ja McKenzie 2014, s. 25-
26). Vuorokautinen paineprofiili muodostetaan alueen mittaushistorian perusteella ja
ohjausarvot määritetään jakauman mukaan (Wright ym. 2014). Painetasoa voidaan alen-
taa yöaikoina, jolloin vedenkulutus on vähäistä. Painetta ohjataan usein kahdella asetuk-
sella, korkeampi ja alhaisempi painetaso, mutta ohjaus voidaan asettaa noudattelemaan
vuorokautisia vedenkulutusvaihteluita tarkemminkin (Hamilton ja McKenzie 2014, s.
25-26). Paineenalennusventtiiliä ei tule asettaa avautumaan äkillisesti vaan useamman
minuutin ajanjaksolla. Omavoimaista venttiiliä voidaan käyttää, mutta ohjaus edellyttää
ainakin akkukäyttöistä toimilaitetta, ja mittaustietojen siirtäminen valvontajärjestelmään
on suositeltavaa (Guidelines for water loss reduction 2015, s. 155-165).

Paineensäätö aikaohjattuna ei reagoi virtaaman muuttumiseen (Hamilton ja McKenzie
2014, s. 25). Tavanomaista suuremman vedenoton aikana lähtevä paine ei muutu, mistä
saattaa aiheutua kapasiteettirajoitteita erityisesti alhaisen paineasetuksen aikana tapah-
tuvassa putkirikko- tai sammutusvedenottotilanteissa. Painetasot saattavat myös pudota
liian alhaisiksi. (Wright ym. 2014). Erityistilanteita varten paineenalennusventtiilille
voidaan asentaa ohitusputki (Guidelines for water loss reduction 2015, s. 171). Paineen-
säätölaitteen yhdistäminen kaukokäyttöön mahdollistaa painetason nostamisen erityisti-
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lanteissa (i2O Water LTD 2015). Kaukokäyttö ja -valvonta kasvattavat järjestelmän
investointikustannuksia.

Aikaohjattu paineensäätö soveltuu parhaiten alueille, joilla vedenkulutuksella on selkeä
vuorokautinen kulutusjakauma. Asutusalueilla vedenkulutus on tavanomaisesti suurim-
millaan sekä aamulla että illalla ja pienimmillään yöllä. (Hamilton ja McKenzie 2014, s.
25-31).

2.8.5 Virtaamaohjattu paineen säätö
Virtaamaohjatussa paineensäädössä virtaamaa mitataan paikallisesti ohjauspisteessä (P2)
(Kuva 10). Virtaaman ja vaadittavan lähtöpaineen (P2) korrelaatio perustuu mallinnuk-
seen ja mittaushistoriaan (Wright ym. 2014). Verkostopaine muuttuu virtaaman muuttu-
essa, suhteellinen painekäyrä (Q/H) laaditaan paineenhallinta-alueelle verkostomallin-
nuksen sekä mittaushistorian perusteella ennen säädön aloittamista (Ulanicki ym. 2000).
Lähtöpainetta säädetään mitatun virtaaman ja suhteellisen painekäyrän perusteella. Mitä
tarkemmin virtaaman ja lähtöpaineen yhteys on määritetty, sitä tarkempi ohjaus voidaan
asettaa, jolloin säätö toimii tasaisesti. (Guidelines for water loss reduction 2015, s. 156-
157).

Virtaamaohjattu reaaliaikainen säätö reagoi virtaaman muutokseen. Tavanomaista suu-
remmat kulutuspiikit eivät aiheuta paineensäädöstä johtuvia kapasiteettiongelmia ja
sammutusvedenotto saadaan turvattua. (Hamilton ja McKenzie 2014, s. 26-31). Laadi-
tun suhteellisen painekäyrän tulee sisältää tavanomaista suurempi virtaama, joka voi-
daan tällöin huomioida ohjauksessa (Guidelines for water loss reduction 2015, s. 156-
157).

Paineensäätö virtaamaohjattuna vaatii sähkökäyttöisen toimilaitteen sekä virtaamamit-
tauksen. Laitteiden lisääminen kasvattaa järjestelmän investointi- ja käyttökustannuksia.
Toimilaitteiden huolto ja tarvittava tekninen tuki tulee olla saatavilla laitteiden vikaan-
tuessa, mikä lisää osaltaan käyttökustannuksia. Toimilaitteita valittaessa tulee tarkastel-
la kokonaiskustannuksia verrattuna saavutettaviin hyötyihin. (Hamilton ja McKenzie
2014, s. 26-31).

2.8.6 Kriittisen pisteen mukaan ohjattu paineensäätö
Paineensäätöä voidaan ohjata verkoston kriittisen pisteen (PKP) painemittauksen mukaan
(Kuva 10) (Guidelines for water loss reduction 2015, s. 152-154). Tällöin verkostossa
olevasta painemittauksesta saatavalla mittaustiedolla ohjataan säätölaitteen lähtöpainetta
(P2) ja virtaamaa (Hamilton ja McKenzie 2014, s. 29). Mittaustieto tulee siirtää valvon-
tajärjestelmään ennalta määritetyin aikavälein tai jatkuvasti (Ulanicki ym. 2000). Ohja-
usta päivitetään mittaustulokset ja alueen verkostossa muodostuvat painehäviöt huo-
mioivalla laskenta-algoritmilla ja ohjausta voidaan muuttaa kaukokäyttönä (i2O Water
LTD 2015). Kriittisen pisteen tai pisteiden painetaso pyritään pitämään tasaisena ja vä-
himmäisvaatimustasolla (Fantozzi ym. 2014). Verkoston valvontajärjestelmään yhdis-
tettyjen mittauspisteiden määrän kasvaessa voidaan suunnitella edistyneemmän pai-
neenhallinnan käyttöönottoa (Ulanicki ym. 2000).

Paineensäätö reagoi paineen alenemiseen kriittisessä pisteessä, jolloin säätölaitteelta
lähtevä virtaama kasvaa. Kriittisen pisteen ohjaavuus, sekä sammutusvedenoton sijoit-
tuminen verkostossa vaikuttavat sammutusveden saantiin. Verkoston rakenteesta johtu-
en verkoston laitamien yksittäisissä johtolinjoissa tapahtuvat poikkeukselliset vedenot-
totilanteet eivät välttämättä vaikuta ohjauspisteen painetasoon (Kuva 11). Kriittisen pis-



39

teen sijainti verkostossa, jossa on kiertoyhteyksiä, parantaa sen ohjaavuutta (Gembrano
ym. 2000). Kriittisen pisteen ohjaavuutta voidaan arvioida verkostomallinnuksella (Be-
rardi ym. 2015) ja painemittauksin vaihtoehtoisissa kriittisissä pisteissä (HSY 2015).
Tarvittaessa ohjaavia pisteitä voi olla useampia (i2O Water LTD 2015).

Kriittisen pisteen mukaan ohjattava paineenhallinta voidaan toteuttaa aikaohjattuna,
tarvittavaa virtaamaa ennustaen (Ulanicki ym. 2000). Paineensäätö toimii kriittisen pis-
teen painemittauksen mukaan. Mittaustieto on ennalta asetetun mittausjakson keskiarvo
taajemmin tehdyistä mittauksista. Mittausjakso voi olla esim. 5-15 minuuttia. Ohjausjär-
jestelmä luo mittaustietojen perusteella aikaan perustuvan paineohjauksen 24 tunnin
ajanjaksolle erikseen arkipäiville ja viikonlopuille. Ohjausjärjestelmä vertaa saamaansa
mittaustietoa luotuun ohjaustapaan ja ehdottaa tarvittaessa ohjauksen muuttamista. Oh-
jauksen muuttaminen voidaan toteuttaa automatisoituna tai käyttäjän hyväksyntää edel-
lyttäen. Kun ohjaustapa on asetettu, voidaan säätö automatisoida pitämään kriittisen
pisteen painetaso asetettujen ala- ja ylärajojen välissä (i2O Water LTD 2015). Poikke-
ukselliset muutokset vedenkulutuksessa eivät tällöin päivitä suoraan ohjausta. Sammu-
tusvesien saannin kannalta esimerkiksi kerran vuorokaudessa päivittyvä ohjaustapa ja
aika-askeleittain toteutettu mittaus eivät takaa riittävää vedensaantia. Kaukokäytössä
olevalle säätölaitteelle voidaan asettaa hälytysrajat verkostopaineen pudotessa, mutta
tällöinkin viive säädön muuttamisessa on ainakin asetetun mittausjakson kestoinen ja
mahdollisesti käyttäjän toimenpiteistä riippuvainen.

Paineenhallinnan automaattinen optimointi on tällä hetkellä edistynein säätötapa. Opti-
mointialgoritmi päivittää jatkuvatoimiseen painemittaukseen perustuen säätölaitteelta
lähtevää virtaamaa. Optimointi huomioi verkostossa eri virtaamatilanteissa muodostuvat
painehäviöt hyödyntäen verkostomallinnusta. Optimointi simuloi verkostomallilla ohja-
ustavan muutoksen vaikutukset painetasoihin painepiirissä. (i2O Water LTD 2015).
Käytettävä verkostomalli voi olla verkostorakenteeltaan yksinkertaistettu malli, joka
erottelee vedenkulutuksen ja vuotovedet sekä huomioi paineen vaikutuksen virtaamiin.
Ohjausmallia tulee päivittää määräajoin. (Ulanicki ym. 2000). Ohjaustapojen muutokset
voidaan toteuttaa automaattisesti tai edellyttäen käyttäjän hyväksyntää. Painemittaustu-
losten poiketessa tavanomaisista optimointi keskeytyy ja järjestelmä antaa hälytyksen.
Muutokset ohjaukseen voidaan tehdä valvontajärjestelmästä. (i2O Water LTD 2015).

Edistyneen paineenhallinnan käyttöönoton kustannukset ovat korkeampia verraten pe-
rustasoiseen paineenhallintaan (Guidelines for water loss reduction 2015, s. 152). Kak-
sisuuntaiset tiedonsiirrot mittauspisteistä valvontajärjestelmään ja säätölaitteelle ovat
välttämättömiä. Tiedonsiirto valvomojärjestelmän, mittauspisteen ja säätölaitteen välillä
voidaan toteuttaa radioverkossa tai GPRS/GSM yhteydellä (Guidelines for water loss
reduction 2015, s. 152). Ohjaustapojen muutokset tehdään kaukokäyttönä, jolloin säätö-
laitteella käynti ei ole tarpeen kuin huoltotoimenpiteiden yhteydessä (i2O Water LTD
2015). Järjestelmän suunnittelu ja ylläpito vaatii asiantuntemusta (Hamilton ja McKen-
zie 2014, s. 29). Ohjelmistojen ja toimilaitteiden käyttöliittymien tulee olla yhteensopi-
via (Fantozzi ym. 2014). Tiedonsiirron viive vaikuttaa säädön nopeuteen toimilaitteella
(Niiranen ja Heikkinen, haastattelu 11.9.2015).

Edistyneen paineenhallinnan käyttöä puoltavat painepiirin verkoston suuret painehäviöt
ja kriittisen pisteen merkittävät painetasovaihtelut (Hamilton ja McKenzie 2014, s. 31).
Painepiirin rajojen ollessa muuttuvia ja/tai kriittisten pisteiden vaihdellessa eri aikoina,
automatisoinnilla voidaan optimoida painetasoa jatkuvasti. Jatkuvatoimisella optimoin-
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nilla voidaan vastata myös äkilliseen lisääntyneeseen vedentarpeeseen poikkeustilan-
teessa. (Guidelines for water loss reduction 2015, s. 166).

2.8.7 Useamman syöttölinjan painepiirit
Painepiirissä, johon on useampi syöttölinja, voidaan käyttää kaikkia edellä käsiteltyjä
ohjaustapoja. Esimerkiksi yhtä syöttölinjoista voidaan säätää kriittisen pisteen paineta-
son mukaan ja pitää muita vakioasennossa. Useamman syöttölinjan painepiirin paineen-
hallintamenetelmän valinnassa tulee käyttää verkostomallinnusta, jolla varmistetaan
suunnitellun säätötavan toimivuus kyseisellä alueella. (Guidelines for water loss reduc-
tion 2015, s. 164). Erilaisten säätötapojen yhdistäminen saattaa aiheuttaa verkostossa
ennakoimattomia vaikutuksia. Käytettäessä paikallista säätöä syöttölinjoilla, niiden tuli-
si olla toisistaan mahdollisimman riippumattomia (Ulanicki ym. 2000).

2.9 Kokemuksia paineenhallinnasta maailmalla
Paineen alentamisella on saavutettu vuotovesien määrän vähenemistä. Paineenhallinnan
ohella vuotovesien määrän alenemiseen on seuraavissa kappaleissa käsitellyissä esi-
merkkitapauksissa usein vaikuttanut verkoston reaaliaikainen seuraaminen vuotojen
havaitsemiseksi ja niiden nopea korjaaminen sekä huonokuntoisten verkoston osien
saneeraaminen. Vuotovesien ja verkostoon johdettavan vesimäärän vähentämiseen mo-
tivoivat erilaiset seikat, kuten vesilähteiden vähäisyys tai veden puute, veden myynnin
mahdollistuminen, ympäristöarvot tai säätely. Putkirikkojen määrä ja verkostojen kun-
nossapitokustannukset ovat useissa tapauksissa vähentyneet, mutta putkirikkojen mää-
rään vaikuttaa myös verkoston kunto ja ilmasto-olosuhteet. Laskutetun veden määrään
paineenhallinnalla ei ole havaittu olleen merkittäviä vaikutuksia. (Nissen ja Jakobsen
2014, Indzhov ym. 2014, Trow ja McCarthy 2014, CTD ym. 2014, Fantozzi ja Calza
2014, Marunga ym. 2006).

Paineenhallinnan suurimmat edut saavutetaan jo perustasoisella paineenhallintamene-
telmällä. Tarkastelemalla 400 toteutettua kohdetta havaittiin, että lähtöpaineen säädöllä
vakiotasolle saavutetut säästöt ovat olleet noin 60…70 % luokkaa saavutettavista ole-
vista. Ohjaamalla lähtöpaineen säätöä aikaperusteisesti on saavutettu noin 10…20 %
lisäsäästö verkoston ominaisuuksista riippuen. Virtaamaohjaus nostaa säästöt jo
90…95 % tasolle saavutettavissa olevista. Edistyneellä ja ns. älykkäällä paineenhallin-
nalla voidaan saavuttaa noin 2…10 % lisäsäästö. (Hamilton ja McKenzie 2014, s. 29-
30).

Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan muutamia paineenhallinnan toteutuksia eri maissa.
Taulukkoon (Taulukko 4) on koostettu tarkasteltujen alueiden verkostopituudet, asu-
kasmäärät sekä paineenhallinnan toteutukseen liittyen saatavilla olleita tietoja painepii-
reistä, keskimääräinen verkostopaine ja paineenhallinnassa toteutettu paineenalennus ja
paineenhallinnan ohjaustapa. Raportoitu keskimääräinen verkostopaine kuvannee eri
tapauksissa eri asiaa. Osassa tapauksista keskimääräisellä verkostopaineella tarkoitetta-
neen paineensäätölaitteen lähtöpainetta ja osassa painetilannetta verkostossa.
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Taulukko 4 Alueiden ja toteutetun paineenhallinnan perustietoja
Maa, alue/
vesihuoltolaitos

verkosto-
pituus

asukkaat painepiirit verkostopaine paineenhallinnan
ohjaustapa

km as. mvp alennus
Tanska,
Odense

1 003 160 000 13 kpl <1 000 as.
1 kpl 50 000 as.
1 kpl 100 000 as.

30 ? reaaliaikainen

Etelä-Afrikka,
Kapkaupunki

89 19 000 1 kpl 19 000 as. 25 30 % reaaliaikainen

Bulgaria, Dryano-
vo

38 7 316 17 kpl 42 7 % vakiopaineeseen

Englanti,
Anglian Water

38 000 4 500 000 24 % verkostosta 38 13 % reaaliaikainen

Ranska,
Bordeaux

3 132 8 kpl 37 4 % 4 alueella aikaperus-
teinen

Italia,
Iren Emilia

4 940 475 000 39 % verkostosta
103 kpl

44 ? 60 vakiopaineeseen
18 aikaperusteinen
25 reaaliaikainen

Zimbabwe,
Mutare

7,5 4 400 1 kpl 4 400 as. 50 35 % vakiopaineeseen

Tanskalainen vesihuoltoyhtiö VCS Denmark vastaa 160 000 asukkaan vesihuollosta
Odensen kaupungissa. Runkolinjoja on noin 185 km ja jakeluverkostoa 818 km. Veden-
kulutus on hiljalleen vähentynyt, vuonna 2013 ominaiskulutus oli noin 101 l/as*d. Ver-
kostossa on 13 pientä muutaman tuhannen asukkaan painepiiriä sekä 50 000 ja 100 000
asukkaan painepiirit. Verkoston vuotoja seurataan aluemittausalueilla, jotka kattavat
suuret painepiirit eli noin 95 % verkostosta. Kullekin mittausalueelle on yksi syöttölinja,
jolla mitataan virtaamaa ja painetta. Mittausalueiden rajaventtiileitä voidaan avata eri-
tystilanteen vedentarpeen turvaamiseksi. Mittaustulokset lähetetään valvontajärjestel-
mään. Painepiireissä verkostopaine pyritään pitämään 20…50 mvp välillä keskimääräi-
sen verkostopaineen ollessa 30 mvp. Paineenhallinta 50 000 asukkaan painepiirissä to-
teutetaan lähes reaaliaikaisesti. Verkostomalli saa syötteenä online-mittaustulokset ja
laskee tarvittavan paineen alueen viiden syöttölinjan paineenkorotusasemilla viiden mi-
nuutin välein. Dynaaminen paineenhallinta tekee paineensäädöstä tasaista ja vastaa ku-
lutusvaihteluihin. Tasaisesti muuttuvalla ja aiempaa alemmalla painetasolla saadaan
vähennettyä vuotoja, energiankulutusta sekä putkirikkoja, joissa on havaittu keskimää-
rin 35 % vähenemä. Paineenalennusventtiileitä vältetään niiden aiheuttaman energiahä-
viön vuoksi. Vuosittain putkirikkoja on jakelulinjoissa 1,8 kpl/100 putki-km ja liitty-
missä 1,2 kpl/1000 liittymää, vuotavuusindeksi ILI on 0,7. (Nissen ja Jakobsen 2014).

Etelä-Afrikan Kapkaupungissa verkoston vuotovesiprosentti oli 21 % ja putkirikkoja
21 kpl/100 putki-km vuodessa. Tilannetta pyrittiin parantamaan edistyneellä paineen-
hallinnalla. Painepiirissä oli jakeluverkostoa noin 89 km ja noin 19 000 asukasta. Ku-
vassa (Kuva 12) on paineenhallinnan optimointivaiheet ja niiden vaikutukset verkosto-
paineisiin. Alkutilanteessa (baseline, Kuva 12) alueen syöttölinjalla alennettiin painetta
paineensäätöventtiilillä 47 mvp vakiopaineeseen. Painepiiriä edeltävällä alueella verkos-
topaineet vaihtelivat noin 75…90 mvp välillä. Säädeltävällä alueella kriittisen pisteen
verkostopaine oli noin 35…37 mvp. Paineenhallintaa optimoitaessa ensimmäisessä vai-
heessa (phase 1, Kuva 12) säätötapaa muutettiin ohjautumaan verkoston kriittisen pis-
teen painetason mukaan. Kriittisessä pisteessä ylläpidettiin tasaista 27 mvp verkosto-
painetta. Edeltävän alueen paineenvaihtelu säilyi lähes ennallaan. Paineensäätöventtiilil-
tä lähtevä paine oli noin 36…40 mvp. Toisessa vaiheessa (phase 2, Kuva 12) säätöä
muutettiin niin, että kriittisessä pisteessä ylläpidettävä verkostopaine oli huippukulutuk-



sen aikana 27 mvp ja muina aikoina 23 mvp. Edeltävän alueen paineenvaihtelu tasoittui
paineen jäädessä noin 85…90 mvp välille. Paineenv
paineenvaihtelun osittainen siirtä
tiililtä lähtevä paine oli välillä 30…40 mvp. Optimoinnin tuloksena kriittisen pisteen
keskimääräinen painetaso huippukulutuksen aikana
% ja keskimääräinen lähtöpaine 27 %. Vuotovesien määrä väheni noin 38 %. Putkiri
kojen vuotuinen määrä laski tasolta 21 kpl/100 johto
väheni noin 58 %. Alueelle johdettu vesimäärä väheni
oitiin pidentyneen 5 vuodella. (EU Good Practices on Leakage Management 2015, s.
89-90).

Kuva 12 Painetasot ja virtaama eri ohjaustavoilla (EU Good Practices on Leakage
Management 2015, s.

Bulgarian Dryanovossa ja Razgradissa vuotovesien määrä oli suuri ja laskutettavan v
den määrä pieneni teollisuustuotannon ja kuluttajien vähentyessä sekä säästäessä vettä.
Vesimaksuista ja taksoista saatavien tulojen määrä oli pudonnut, jolloin investointeihin
ja verkoston saneeraukseen käytettävissä olevat varat vähenivät. Paineenhallinta ja a
tiivinen vuotojen paikallistaminen ja korjaaminen toteutettiin kahdessa pienessä ka
pungissa yhdistämällä aluemittaus ja paineenhallinta. (Indzhov ym. 2014).

Dryanovossa
johto-km vuodessa. Dryanovossa mallinnettiin verkosto ja perustettiin 12 aluemittau
aluetta kattamaan koko verkosto, jonka pituus oli noin 38 km, liittymiä noin 1470 kpl ja
asukkaita 73
joille sekä kriittisiin pisteisiin. Keskimääräistä verkostopainetta alennettiin tasolta
44,7 mvp tasolle 41,5 mvp eli noin 7 %. Vuotovesien määrä väheni noin 73
tetun vede
Putkirikkojen määrä ei muuttunut, toisin kuin odotettiin, tähän oletettiin olevan syynä
tarkasteluajankohdan sääolosuhteet sekä raportointipuutteet ajalta ennen paineenhalli
taa. (Indzhov ym. 2014). Verkosto lienee huonokuntoinen, koska putkirikkojen määrä
on suuri ja verkosto vaatisi
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paineen jäädessä noin 85…90 mvp välille. Paineenv
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tiililtä lähtevä paine oli välillä 30…40 mvp. Optimoinnin tuloksena kriittisen pisteen
keskimääräinen painetaso huippukulutuksen aikana
% ja keskimääräinen lähtöpaine 27 %. Vuotovesien määrä väheni noin 38 %. Putkiri
kojen vuotuinen määrä laski tasolta 21 kpl/100 johto
väheni noin 58 %. Alueelle johdettu vesimäärä väheni
oitiin pidentyneen 5 vuodella. (EU Good Practices on Leakage Management 2015, s.

Painetasot ja virtaama eri ohjaustavoilla (EU Good Practices on Leakage
Management 2015, s.
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Vesimaksuista ja taksoista saatavien tulojen määrä oli pudonnut, jolloin investointeihin
ja verkoston saneeraukseen käytettävissä olevat varat vähenivät. Paineenhallinta ja a
tiivinen vuotojen paikallistaminen ja korjaaminen toteutettiin kahdessa pienessä ka
pungissa yhdistämällä aluemittaus ja paineenhallinta. (Indzhov ym. 2014).

Dryanovossa putkirikkojen määrät olivat suhteellisen korkeita, noin 50…60
km vuodessa. Dryanovossa mallinnettiin verkosto ja perustettiin 12 aluemittau

aluetta kattamaan koko verkosto, jonka pituus oli noin 38 km, liittymiä noin 1470 kpl ja
asukkaita 7316. Verkostosta saneerattiin 28 %. Painemittaukset sijoitettiin alueiden r
joille sekä kriittisiin pisteisiin. Keskimääräistä verkostopainetta alennettiin tasolta

mvp tasolle 41,5 mvp eli noin 7 %. Vuotovesien määrä väheni noin 73
tetun veden määrä noin 4
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% ja keskimääräinen lähtöpaine 27 %. Vuotovesien määrä väheni noin 38 %. Putkiri
kojen vuotuinen määrä laski tasolta 21 kpl/100 johto
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Painetasot ja virtaama eri ohjaustavoilla (EU Good Practices on Leakage
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Vesimaksuista ja taksoista saatavien tulojen määrä oli pudonnut, jolloin investointeihin
ja verkoston saneeraukseen käytettävissä olevat varat vähenivät. Paineenhallinta ja a
tiivinen vuotojen paikallistaminen ja korjaaminen toteutettiin kahdessa pienessä ka
pungissa yhdistämällä aluemittaus ja paineenhallinta. (Indzhov ym. 2014).
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n määrä noin 4 %. Vuotavuusindeksi ILI putosi 20:stä 5,8:aan, noin 71
Putkirikkojen määrä ei muuttunut, toisin kuin odotettiin, tähän oletettiin olevan syynä
tarkasteluajankohdan sääolosuhteet sekä raportointipuutteet ajalta ennen paineenhalli

zhov ym. 2014). Verkosto lienee huonokuntoinen, koska putkirikkojen määrä
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keskimääräinen painetaso huippukulutuksen aikana
% ja keskimääräinen lähtöpaine 27 %. Vuotovesien määrä väheni noin 38 %. Putkiri
kojen vuotuinen määrä laski tasolta 21 kpl/100 johto
väheni noin 58 %. Alueelle johdettu vesimäärä väheni
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Vesimaksuista ja taksoista saatavien tulojen määrä oli pudonnut, jolloin investointeihin
ja verkoston saneeraukseen käytettävissä olevat varat vähenivät. Paineenhallinta ja a
tiivinen vuotojen paikallistaminen ja korjaaminen toteutettiin kahdessa pienessä ka
pungissa yhdistämällä aluemittaus ja paineenhallinta. (Indzhov ym. 2014).
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mvp tasolle 41,5 mvp eli noin 7 %. Vuotovesien määrä väheni noin 73

%. Vuotavuusindeksi ILI putosi 20:stä 5,8:aan, noin 71
Putkirikkojen määrä ei muuttunut, toisin kuin odotettiin, tähän oletettiin olevan syynä
tarkasteluajankohdan sääolosuhteet sekä raportointipuutteet ajalta ennen paineenhalli

zhov ym. 2014). Verkosto lienee huonokuntoinen, koska putkirikkojen määrä
enemmän saneerausinvestointeja paineenhallinnan lisäksi.

sen aikana 27 mvp ja muina aikoina 23 mvp. Edeltävän alueen paineenvaihtelu tasoittui
paineen jäädessä noin 85…90 mvp välille. Paineenv

minen paineensäätöventtiilin ylitse. Paineensäätöven
tiililtä lähtevä paine oli välillä 30…40 mvp. Optimoinnin tuloksena kriittisen pisteen
keskimääräinen painetaso huippukulutuksen aikana laski noin 27 %, muina aikoina 33
% ja keskimääräinen lähtöpaine 27 %. Vuotovesien määrä väheni noin 38 %. Putkiri
kojen vuotuinen määrä laski tasolta 21 kpl/100 johto-km tasolle 9 kpl/100 johto
väheni noin 58 %. Alueelle johdettu vesimäärä väheni
oitiin pidentyneen 5 vuodella. (EU Good Practices on Leakage Management 2015, s.
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Vesimaksuista ja taksoista saatavien tulojen määrä oli pudonnut, jolloin investointeihin
ja verkoston saneeraukseen käytettävissä olevat varat vähenivät. Paineenhallinta ja a
tiivinen vuotojen paikallistaminen ja korjaaminen toteutettiin kahdessa pienessä ka
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km tasolle 9 kpl/100 johto
väheni noin 58 %. Alueelle johdettu vesimäärä väheni 12 %. Verkoston käyttöiän arv
oitiin pidentyneen 5 vuodella. (EU Good Practices on Leakage Management 2015, s.

Painetasot ja virtaama eri ohjaustavoilla (EU Good Practices on Leakage

rian Dryanovossa ja Razgradissa vuotovesien määrä oli suuri ja laskutettavan v
den määrä pieneni teollisuustuotannon ja kuluttajien vähentyessä sekä säästäessä vettä.
Vesimaksuista ja taksoista saatavien tulojen määrä oli pudonnut, jolloin investointeihin
ja verkoston saneeraukseen käytettävissä olevat varat vähenivät. Paineenhallinta ja a
tiivinen vuotojen paikallistaminen ja korjaaminen toteutettiin kahdessa pienessä ka
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%. Vuotavuusindeksi ILI putosi 20:stä 5,8:aan, noin 71
Putkirikkojen määrä ei muuttunut, toisin kuin odotettiin, tähän oletettiin olevan syynä
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saneerausinvestointeja paineenhallinnan lisäksi.
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n-
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Razgradissa tutkittiin paineenhallinnan vaikutuksia neljällä kaupungin 24 aluemittaus-
alueesta. Paineenhallinta-alueilla oli yhteensä 716 liittymää ja 13 km verkostoa. Pai-
neenhallinta toteutettiin reaaliaikaisesti kriittisen pisteen painetason mukaan valvonta-
järjestelmän kautta. Paineita alennettiin 3…5 mvp. Verkostoa ei saneerattu järjestelmäl-
lisesti vaan keskityttiin paikallistettujen vuotavien putkien ja putkirikkojen korjaami-
seen. Vuotojen korjaaminen aiheutti painetason nousua keskimäärin 2,5 mvp, mutta
painetasoa voitiin alentaa vielä 5 mvp. Suuremman paineenalennuksen mahdollistumi-
sen arvioitiin johtuvan vähentyneestä virtausvastuksesta. Tutkimuksessa päädyttiin sii-
hen, että parhaat tulokset vuotavuuden vähentämisessä saavutetaan aluemittauksen ja
paineenhallinnan yhdistämisellä, ei pelkällä aluemittauksella. (Indzhov ym. 2014).

Englantilainen Anglian Water on yksityisomistuksessa oleva alueellinen vesihuoltoyh-
tiö, joka vastaa noin 4,5 miljoonan asukkaan vesihuollosta. Verkostopituus on noin
38 000 km, jossa on 1800 aluemittausaluetta. Reaaliaikaisen paineenhallinnan piirissä
on 24 % verkostosta ja tavoitteena on kasvattaa osuutta 50 %:iin. Paineenhallinta ote-
taan käyttöön suurilla painepiireillä aluemittausalueiden lisäksi, koska pieni pai-
neenalennus suurella alueella on tehokkaampaa kuin suuri paineenalennus pienellä alu-
eella. Tavoitteena on saavuttaa keskimääräinen 38 mvp verkostopaine, mikä tarkoittaa
13 % paineenalennusta nykyisestä 44 mvp verkostopaineesta. Putkirikkoja on 12
kpl/100 putki-km. Putkirikkoihin arvioidaan vaikuttavan merkittävästi kylmien sää-
olosuhteiden ja roudan, mutta paineenhallinnan laajentamisella odotetaan saavutettavan
30 % vähenemä putkirikkojen määrään ja 11 % vähenemä vuotovesiin. (Trow ja Mc-
Carthy 2014).

Ranskan Bordeaux’ssa vesijohtoverkosto, jonka pituus on noin 3 132 km, on jaettu 8
painepiiriin, joiden keskimääräinen verkostopaine on 37 mvp. Paineenhallinnan vaiku-
tuksia kokeiltiin kahdella alueella, joilla painetta alennettiin keskimäärin 10 mvp päiväl-
lä ja 20 mvp yöllä. Ensimmäisen alueen verkostopituus oli 660 km ja verkostoon toimi-
tettu vesimäärä oli 37 000 m3/d. Alennettaessa painetta liitoskohtien vuodot vähenivät
44 % ja verkoston putkirikot tasolta 15 kpl/100 johto-km tasolle 13 kpl/100 johto-km.
Toinen alue kattoi 200 km verkostoa ja vesimäärä oli 10 200 m3/d. Alennettaessa pai-
netta liitoskohtien vuodot vähenivät 53 %, mutta verkoston putkirikot nousivat tasolta
14 kpl/100 johto-km tasolle 17 kpl/100 johto-km. Putkirikkojen kasvun syyksi arveltiin
ilmastonmuutoksen vaikutuksia pääosin valurautaiseen putkistoon, joten putkirikot eivät
olleet paineesta riippuvaisia. Vuotovesien määrän vähenemisen vuoksi verkostoon joh-
dettava vesimäärä väheni noin 19 %. Laskutetun veden määrässä ei ollut merkittävää
muutosta. (CTD ym. 2014).

Italiassa Iren Emilia vesihuoltoyhtiö vastaa 45 kunnan vesihuollosta, asukkaita on noin
475 000 ja verkostoa 4 940 km. Alueen topografia on vaihtelevaa ja paineenhallintaa
toteutetaan 39 % verkostosta, tavoitteena on laajentaa hallinta-aluetta 56 %:iin. Pai-
neenhallinta toteutetaan erilaisilla alueilla eri menetelmillä. Menetelmää valittaessa tut-
kitaan alueen verkosto painemittauksin, joiden tavoitteena on selvittää mahdolliset pai-
neiskut ja niiden syyt. Verkostomallinnuksella tarkastellaan suunnittelualueen verkoston
toiminnallisuutta. Paineenhallintamenetelmä valitaan optimoiden asiakkaiden palveluta-
so sekä investoinnin takaisinmaksu, huomioiden vuotojen ja putkirikkojen vähenemi-
nen. Verkostossa on 103 painepiiriä. 60 painepiiriä syötetään vakiopaineella, näillä alu-
eilla verkostossa muodostuvat painehäviöt ovat pieniä. 18 alueella painetta säädellään
kahdella asetuksella, päivän ja yön tarvetta vastaamaan. 25 alueella painetta säädetään
reaaliaikaisesti kriittisen pisteen mukaan, jolloin pystytään vastaamaan paremmin vuo-
rokautiseen ja kausittaiseen kulutusvaihteluun. Kokemusten mukaan paineenhallinta
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olisi syytä huomioida aluemittausalueita suunnitellessa ja toteutettaessa. Paineenhallin-
nalla on saavutettu vuodesta 2005 lähtien energiankulutuksessa 20 % ja putkirikoissa
33 % vähentyminen. Vuotovedet ovat vähentyneet 388 l/liittyjä*d tasosta tasolle 170
l/liittyjä*d eli noin 56 %. Kunnossapitokustannukset ja asiakasvalitukset ovat vähenty-
neet putkirikkojen vähentymisen myötä. Verkoston vuotavuusindeksi ILI on 2,5. (Fan-
tozzi ja Calza 2014).

Zimbabwen Mutaren kaupungissa tutkittiin painetason alentamisen vaikutusta johdetta-
vaan vesimäärään asuinalueella, jolla arvioitiin olevan noin 4400 asukasta. Laskuttamat-
toman veden osuus tutkimusalueella oli noin 32 % verkostoon pumpatusta vedestä. Ta-
voitteena oli vähentää laskuttamattoman veden määrää, mihin arvioitiin erityisesti vai-
kuttavan putkirikkojen, mittausvirheiden sekä ilkivallasta johtuva yleisten vesihanojen
jatkuva auki oleminen. Lähtötilanteessa verkostopaine oli 75…80 mvp. Paineensäätö-
venttiililtä lähtevää painetta alennettiin 10 mvp portain aina 30 mvp asti, jolloin kor-
keimmilla alueilla ei enää saatu vettä ja verkostomallinnuksen perusteella alueille saat-
toi muodostua jopa alipainetilanne. Verkostotarkastelun ja paineenalennuksen aikaisten
astiamittausten perusteella optimaaliseksi painetasoksi määritettiin 50 mvp, jolloin kriit-
tisessä pisteessä verkostopaine oli mallinnuksen mukaan noin 17 mvp. Yöaikainen mi-
nimivirtaama väheni 25 % kun paineen alennus oli 35 %. Paineenalennuksella arvioitiin
saavutettavan merkittävä vuotovesien vähenemä. (Marunga ym. 2006).

Taulukkoon (Taulukko 5) on koottu yhteenvetona edellä tarkasteltujen tapausten pai-
neenhallinnalla saavutettuja tuloksia. Putkirikkojen määrä ja vuotavuuden tunnusluvut
kuvaavat tilannetta paineenhallinnan jälkeen. Kaikissa tapauksissa ei ole raportoitu
kaikkia tunnuslukuja, eikä niiden laskentaperusteita ole esitetty. Vuotovesien määrään
paineenalennuksella on ollut alentava vaikutus kaikissa raportoiduissa tapauksissa. Put-
kirikkojen määrään vaikutukset ovat olleet vaihtelevia. Useimmiten putkirikkojen määrä
on vähentynyt. Bulgarian tapauksessa verkosto on oletettavasti huonokuntoinen ja pai-
neenhallinta ei paranna sen tilaa vaan tarvittaisiin enemmän saneeraustoimenpiteitä.
Vaikutusten arviointiin vaikuttaa lähtötilanne, johon muuttunutta tilannetta verrataan.
Putkirikkojen määrää on ainakin joissain tapauksista verrattu vain paineenhallintaa edel-
tävän vuoden toteutumaan, joka saattaa olla tavanomaisesta tai keskimääräisestä poik-
keava. Vaikutusten arviointiin olisi hyvä olla tietoja useammalta edeltävältä vuodelta
ennen toimenpiteitä sekä useammalta vuodelta niiden jälkeen sekä vertailualueelta, jolla
paineenhallintaa ei toteuteta (Lambert ja Thornton 2012).

Taulukko 5 Paineenhallinnan raportoituja vaikutuksia tarkastelualueilla
Maa, alue/VHL verkostopaine putkirikot vuotovedet

mvp alennus kpl/100 km muutos ILI m3/km*d muutos
Tanska, Odense 30 ? 1,8 -35 % 0,7 1,1 -67 %
Etelä-Afrikka, Kapkaupunki 25 30 % 9 -58 % -12 %
Bulgaria, Dryanovo 42 7 % 60 +21% 5,8 -73 %
Englanti, Anglian Water 38 13 % 12 -30 % 5,1 -11 %
Ranska, Bordeaux 37 4 % 15 -3 % 2,5 -49 %
Italia, Iren Emilia 44 ? 16 -33 % 2,5 -56 %
Zimbabwe, Mutare 50 35 % -25 %
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3 Tutkimusaineisto ja tutkimusmenetelmät

3.1 HSY, tavoitteet ja strategia
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on kuntayhtymä, joka tuottaa vesi- ja jäte-
huollon palveluja sekä tietoja pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä. Vesihuollon toi-
minta-alueeseen kuuluvat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit. Vesi-
johtoverkostoa on yhteensä noin 3000 km. Vedenjakeluverkostoon on liittynyt noin
1,05 miljoonaa asukasta. Vesijohtoverkossa on 12 vesitornillista painepiiriä sekä pien-
painepiirejä, joiden painetasoja ylläpitävät paineenkorotusasemat. (HSY 2013).

HSY:n tavoitteena on kehittää vedenjakelujärjestelmän ohjausjärjestelmän käyttöä ja
verkoston hallintaa. Vedenjakelun katkoksien kestoa pyritään lyhentämään. Asiakasko-
kemus laadukkaasta vedestä ja palvelusta halutaan säilyttää hyvänä. (HSY 2014b).

Verkostoon pumpatun veden määrä pyritään pitämään nykyisellä tasollaan eli pienen-
tämään määrää asukasta kohden (HSY 2014b). Vesijohtoverkostoon pumpatun veden
määrä on noin 93 milj.m3/a (HSY 2013). Liittyjien määrän kasvaessa vedenkulutus kas-
vaa, joten vuotovesien määrää tulisi vähentää, jotta pumpatun veden määrä pysyisi ny-
kyisellä tasollaan. Vuotovesiä on arvioitu olevan noin 20 % toimitetusta vedestä. Koko
HSY:n toiminta-alueelle määritetty ILI-luku on 6. Helsingin alueen ILI-luku on 9 ja
muiden alueiden 4. (HSY 2013).

HSY:n verkostosuunnittelukäytännöissä (2014a) verkostopaineen tavoitetasoksi on
määritetty 30…50 mvp. Verkostopaineen minimi- ja maksimiarvojen tulee olla välillä
25…70 mvp. Paineenvaihtelu solmupisteellä pyritään pitämään alle 10 mvp.

Verkkotietojärjestelmä sisältää tietoja mm. vedenjakeluverkoston putkista, laitteista,
putkirikoista ja saneeraustoimenpiteistä. Tietojärjestelmiin viedään verkostosta mittaus-
tietoja sekä laskutustiedot. Tiedot ovat paikkatietoina.

3.2 Verkostomallit
HSY:n verkostomalli on Bentley WaterGEMS V8i -ohjelmistopohjainen. Verkostomalli
kattaa koko HSY:n toiminta-alueen, tässä työssä tehtyihin mallinnustarkasteluihin laa-
dittiin omat osamallinsa. Espoon ja Vantaan osalta malli sisältää halkaisijaltaan yli DN
100 putket ja Helsingin osalta yli DN 150 putket, sekä oleelliset kiertoyhteydet. Malli
on kalibroitu vastaamaan virtaama- ja painemittausten tuloksia. Mallin kalibroinnin yh-
teydessä on mittaustulosten perusteella pienennetty putkikokoja, muutettu karkeusker-
toimia tai suljettu yhteyksiä, jotta laskentatulokset vastaavat mitattuja. Kalibrointi aihe-
uttaa epävarmuutta tarkasteltaessa yksittäisten linjojen painehäviöitä ja toimintaa. Ka-
librointitoimenpiteet on merkitty malliin. (Kyrönseppä haastattelu 29.6.2015, Pöyry
2014a).

Vedenkulutus on viety verkostomalliin solmupisteille lähtötietona. Perusteena Helsingin
ja Vantaan verkoston osalta ovat laskutusjärjestelmän mittarikohtaiset vuosikulutustie-
dot ja Espoon verkoston osalta laskutuksen vuosikulutuksen keskiarvo pienalueittain.
Laskutetun kulutuksen lisäksi kullekin solmupisteelle on lisätty vuotovesiä, jolloin sol-
mupisteellä laskutettu kulutus on kerrottu esimerkiksi kertoimella 1,25. Vuotovesien
määrä vaihtelee alueittain ja perustuu mitattuihin virtaamiin. Solmupisteelle määritetty
kulutus noudattaa alueen mitattua kulutusjakaumaa. (Kyrönseppä haastattelu 29.6.2015,
Pöyry 2014a).
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Verkostomalliin on viety solmuille tieto vaadittavasta painetasosta. Painetasotieto ei
vaikuta laskentaan, mutta sitä voidaan hyödyntää tulosten tarkastelussa sekä pai-
neenalennuskapasiteetin arvioinnissa. Painetaso on määritetty kullekin käyttöpisteelle
rakennuksen katon korkeustiedon ja maanpinnan korkeustason erotuksena. Verkosto-
mallissa ei ole solmua jokaiselle käyttöpisteelle, joten malliin on viety solmun lähialu-
een korkein painetasovaatimus. Painetasovaatimusten kohdistaminen tiettyyn rakennuk-
seen vaatii läheisten käyttöpaikkojen painetasovaatimusten manuaalista läpikäyntiä.
Rakennusten mahdolliset omat paineensäätöjärjestelmät eivät ole tiedossa. (Kyrönseppä
haastattelu 29.6.2015). Tässä työssä paineenalennuspotentiaalit määritettiin paine-
tasovaatimusten ja nykytilan verkostomallinnuksen mukaisten painetasojen erotuksena.

Kulutuksen ollessa solmulle asetettuna kulutusperusteinen laskenta pyrkii vastaamaan
asetettuun kulutukseen. Laskenta ei huomioi verkostopaineen vaikutusta solmupisteiltä
saatavilla olevaan virtaamaan, jolloin asetettu kulutus pysyy vakiona paineen muuttues-
sa. Tällöin myös verkostossa virtaamat ovat asetetun kulutuksen mukaisia eivätkä alene
paineen muuttuessa. Kulutusperusteinen mallinnus yliarvioi virtaamia ja edelleen ver-
kostossa muodostuvia painehäviöitä, joten solmupisteen painetaso voi jäädä mallinnuk-
sessa todellista alemmaksi (Laucelli ym. 2012). Kun solmupisteelle asetettua kulutusta
ei saavuteta, laskenta antaa virheilmoituksen riittämättömistä tai negatiivisista verkosto-
paineista (WaterGEMS). Erityisesti erityistilanteissa, joissa verkostopaineet putoavat
alhaiselle tasolle, laskennalla ei saavuteta tarkkoja tuloksia verkoston toimintavarmuu-
desta (Tanyimboh ym. 1999) eikä saada tietoa saatavilla olevista virtaamista eri solmu-
pisteillä (Laucelli ym. 2012). HSY:n kulutusperusteinen malli on kalibroitu vastaamaan
nykytilan mitattuja virtaama- ja painetietoja. Mallin käyttö paineenalennuksen vaikutus-
ten arviointiin muuttaa painetilannetta, jolloin mallinnustilanne ei enää vastaa kalibroin-
titilannetta.

Vuotovedet yhdistetään verkostomalleissa usein muuhun vedenkulutukseen (Ulanicki
ym. 2000), kuten HSY:n mallissa on tehty. Laskennalliset virtaamat perustuvat solmu-
pisteille asetettuun kulutukseen ja taustavuotoja ei käytännössä mallinneta (Laucelli ym.
2012). Verkostosta vuotavan veden määrä on riippuvainen paineesta, mitä on käsitelty
kohdassa 2.6.2. Vuotovesien määrä on suurimmillaan verkostopaineen ollessa suurim-
millaan eli käytännössä yöllä, jolloin kulutus on pienimmillään (Obradović 2000). Taus-
tavuodon mallintaminen edellyttää vuotovesien erottamista kulutuksesta ja kulutusja-
kaumasta (Ulanicki ym. 2000). Vuotovesille voidaan laatia oma kulutusjakauma (Obra-
dović 2000) tai niiden määrä voidaan määrittää muuttuvaksi verkostopaineen mukaan.
Vuotovesien määrän muuttumisen arviointi paineenalennuksen myötä edellyttää paine-
perusteista mallinnusta.

Paineperusteissa mallinnuksessa käytetyssä Bentley WaterGEMS V8i-ohjelmistossa
verkostopaine vaikuttaa solmupisteeltä saatavaan virtaamaan eli kulutukseen seuraavan
kaavan mukaan
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jossa 	[mvp] on laskettu verkostopaine solmupisteellä i
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 [esim. l/s tai m3/h] lähtökulutus solmupisteellä i
 [esim. l/s tai m3/h] laskettu kulutus solmupisteellä i
 [mvp] tarvittava verkostopaine solmupisteen i lähtökulutukseen, refe-

renssipaine
 [mvp] verkostopaineen kynnysarvo, jonka alittuessa solmupisteeltä saa-

tava virtaama on paineesta riippuvainen, kynnysarvon on oltava suurempi
tai yhtä suuri kuin referenssipaine

 paineen ja kulutuksen yhteyttä kuvaava eksponentti. (WaterGEMS).

Paineen ja virtaaman yhteyttä kuvaava eksponentti α on erisuuri taustavuodolle ja kulu-
tukselle. Käytetyssä laskentaohjelmassa voidaan asettaa yksi paineesta riippuvaa kulu-
tusta kuvaava funktio kullekin solmupisteelle. Paineperusteiseksi kulutukseksi voidaan
määrittää haluttu osuus solmupisteen kulutuksesta. (WaterGEMS).

Tarkastelualueet erotettiin tässä työssä omiksi osamalleikseen, jotka kattavat kukin ylä-
vesisäiliön painepiirin. Osamallien tiedot on koottu liitteeseen 1. Koko HSY:n toiminta-
alueen kattavan mallin muuttaminen paineperusteiseksi edellyttää muutoksia alkuperäi-
seen malliin ja sen skenaarioihin sekä mallin uudelleen kalibroinnin, mitä ei tämän työn
yhteydessä tehty. Myöskään osamalleja ei kalibroitu tämän työn yhteydessä. Aluemit-
tausalueita ei ole vielä toteutettu eikä painemittauksia suoritettu tähän työhön liittyen,
joten mittaustietoja ei ollut kattavasti saatavilla. Mallinnustarkastelujen tulokset on esi-
tetty luvussa 4.

Mallia kalibroitaessa virtaaman ja paineen tulee vastata mitattuja mahdollisimman tar-
kasti. Kalibroinnin yhteydessä olisi hyvä tehdä painemittauksia eri puolella verkostoa
myös poikkeuksellisissa virtaamatilanteissa (Obradović 2000). Vuotovedet voidaan si-
joittaa malliin vesitaseesta määritetyn ja mitatun tiedon mukaan huomioiden putkipituu-
det. Vuotavan veden määrä eri verkostoalueilla voidaan kalibroida vastaamaan aluemit-
tausalueiden yöaikaista virtaamaa alueen vuotovesifunktion vuotovesieksponenttia
muuttamalla (Giustolisi ym. 2008).

Osamallien solmupisteille asetetusta lähtökulutuksesta erotettiin vuotovedet, jotka lisät-
tiin malleihin omina solmuinaan. Vuotovesisolmujen lukumäärä kullakin tarkastelualu-
eella määritettiin verkoston laajuuden mukaan, yksi solmu noin 4 km verkostopituutta
kohti. Vuotovesisolmut sijoitettiin tasaisesti eri puolille tarkastelualueiden verkostoja.
Vuotovesisolmut kuvaavat taustavuotoa, eivät yksittäisiä putkirikkoja. Vuotojen todelli-
sesta sijoittumisesta verkostoon ei ole tietoa, mutta aluemittausalueiden toteuttamisen
myötä verkoston osa-alueiden vuotavuudesta saadaan lisää tietoa. Vuotovesille asetet-
tiin verkostomalliin riippuvuus verkostopaineesta. Vuotovesille käytetyn paineperustei-
sen funktion α-eksponentin arvot asetettiin alueittain määrittämällä alueiden laskennal-
linen N1-arvo. Alueille määritettiin ILI-luku kaavalla (5). Teknisesti pienin saavutetta-
vissa oleva vuotovesimäärä (UARL) määritettiin kaavalla (7). Paineperusteisen vuoto-
vesieksponentin N1-arvo määritettiin kaavalla (13). Vuotuinen todellinen vuotovesien
(CARL) määrä arvioitiin vähentämällä vuotuisesta laskuttamattoman veden määrästä
2,5 % osuus, joka edustaa laskuttamatonta luvallista käyttöä, viallisia vesimittareita sekä
luvatonta käyttöä (2.6.1). Vuotovesifunktion alueittainen kalibroiminen esimerkiksi
yöaikaisen virtaamamittauksen perusteella olisi parantanut mallinnuksen tarkkuutta
vuotovesien määrän muuttumisessa kullakin alueella paineenalennuksen myötä.

Verkostomallissa vuotovesille asetettiin kynnysarvoksi 100 mvp. Referenssipaineena
käytettiin kynnysarvoa, jolloin vuotovesien määrä lisääntyy paineen kasvaessa koko



laskennan ajan. Vuotovesien määrä vuotosolmuille määr
kuvaavassa paineperusteisessa mallinnuksessa, eli nykyisessä verkostopaineessa, vuot
jen määrä on samalla tasolla kuin mitattu. Tässä työssä keskityttiin verkostomallinnu
sissa vuotovesien määrien muuttumisen arviointiin.

Asutuksen paineperusteiselle kulutusfunktiolle käytettiin eksponenttia
sesta 67 % määritettiin paineperusteiseksi (
käytettiin 30 mvp ja referenssipaine
paineenalennusta
si- ja kynnysarvojen ja solmupisteeltä on saatavilla sille asetettu lähtökulutus. Tarkaste
taessa asutuksen kulutuks
solmulle esimerkiksi sen painetasovaatimuksen mukaan, mutta tällöin painetasovaat
muksen määrityksessä tulisi huomioida kiinteistöjen paineenkorotuslaitteistot. Verko
tossa on alueita, joilla määri
renssipaine voitaisiin määrittää myös kalibroidun mallin solmupisteiden nykytilan ve
kostopaineen mukaan.

Asutuksen kulutus noudattelee tehdyissä mallinnustarkasteluissa vuorokautista kulutu
jakaumaa. Kulutusjakauma muuttuu erotettaessa vuodot kulutuksesta. Kulutuskertoimet
kuvaavat kunkin ajanhetken suhteellista kulutusta vuorokauden kokonaiskulutuksesta.
Kulutusjakaumaa muutettiin kullakin alueella poistamalla vuotovesien osuus laskutetu
ta vedestä, jonka jälkeen uusien kulutuskertoimien summa määritettiin 24:een. Kuvassa
(Kuva 13) on esitetty Kivistön alueella verkostomallissa aiemmin käytetty kulutusj
kauma sekä vuotovesien erotuksen jälkeinen uusi kulutusjakauma. Yöllä
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edellyttämää 90 l/s virtaamaa. Sammutusvesilaskennalla pyrittiin tunnistamaan tarkaste-
lualueiden kriittisiä solmupisteitä verkostopaineen sekä virtaaman kannalta.

3.3 Aluemittausalueet
HSY:n vesijohtoverkosto on jaettu 130 suunniteltuun aluemittausalueeseen, jotka toteu-
tetaan noin 6 vuoden kuluessa. Aluemittausalueiden suunnittelussa vedenjakelun toi-
mintavarmuutta ja palvelutason säilyttämistä on pidetty tärkeämpinä tavoitteina kuin
mittaustarkkuutta, joten aluemittausalueille on yleensä vähintään kaksi syöttölinjaa.
(HSY 2014a).

Aluemittausalueiden suunnitteluperusteissa on huomioitu paineenhallinta pyrkimällä
toteuttamaan alueet mahdollisimman pienillä korkeuseroilla. Aluemittausalueelle on
esitetty sijoitettavan painemittaus syöttölinjojen virtaamamittauksen yhteyteen sekä
kriittiseen pisteeseen, joiden lisäksi painemittaus voidaan asettaa pisteeseen, joka edus-
taa verkostopaineen tavanomaista painetasoa eli keskimääräiseen pisteeseen AZP. (HSY
2014a, Hyttinen 2013). Tarkasteltaessa paineenhallinnan soveltuvuutta suunnitelluille
aluemittausalueille tulee selvittää alueen paineenalennuspotentiaali eli paljonko alueella
on ylimääräistä verkostopainetta tarpeeseen nähden (Gomes ym. 2014). Paineenalen-
nuspotentiaali suunnitelluilla aluemittausalueilla voidaan selvittää verkostomalliin vie-
dyn painetasovaatimuksen perusteella. Mikäli alueella on jo nykytilanteessa riittämätön
painetaso jollakin solmupisteellä, tässä työssä oletetaan rakennuksessa olevan kiinteis-
tökohtainen paineenkorotus. Paineenkorotuksen olemassaolo tulee varmistaa ennen alu-
een painetasojen alentamista.

Aluemittausalueet voivat olla paineenhallinnan kannalta liian pieniä. Muuttuvalla ver-
kostorakenteella voitaisiin yhdistää paineenhallinta, toimintavarmuus ja mittaustark-
kuus. Alueelle tulevien johtoyhteyksien varustaminen automaatiojärjestelmään yhdiste-
tyillä säätöventtiileillä mahdollistaisi venttiilien avaamisen niin poikkeuksellisen ve-
denoton kuin päiväaikaisen vedenjakelun aikana. Venttiileitä voidaan sulkea yöaikaan ja
rajata mittausaluetta pienemmäksi, jolloin voidaan havaita tarkemmin vuotavia verkos-
toalueita. (Wright ym. 2014).

3.4 Hyötyjen arviointimenetelmät
Paineenhallinnasta saatavien hyötyjen ennalta arvioiminen on melko epävarmaa. Pai-
neenhallinnan vaikutuksia on käsitelty luvussa 2.6. Vuotovesien määrän vähenemistä
voidaan pitää todennäköisenä, mutta putkirikkojen tai verkoston käyttöiän muutoksien
arviointi on epävarmaa. Energiankulutukseen paineenhallinnan vaikutukset ovat moni-
naiset. Vuotovesien määrän väheneminen ja paineenkorotuspumppaamojen pienenevät
nostokorkeudet vähentävät energiankulutusta, mikäli pumppujen hyötysuhde pysyy op-
timaalisella tasolla. Paineenalennusventtiilien myötä menetetään energiaa, ellei sitä saa-
da hyödynnettyä esimerkiksi käyttämällä pumppuja turbiineina. Tässä työssä hyötyjen
arvioinnissa huomioitiin vuotovesien vähenemä sekä vedenkulutuksen laskennalliset
muutokset. Vuotovesien vähenemää arvioitiin FAVAD-teoriaan perustuvalla kaavalla
(12), vuotoeksponentin N1-arvoilla 0,5, 1 ja 1,5. Vaikutukset asutuksen vedenkulutuk-
seen arvioitiin kaavalla (11). Vuotovesimäärien muuttumista tarkasteltiin myös painepe-
rusteisella mallinnuksella. Mallinnustarkasteluissa vuotoeksponentti N1 määritettiin
alueille kaavalla (13).

Putkirikkoja tarkastelualueilla oli lukumäärällisesti niin vähän, ettei paineenhallinnan
vaikutuksia putkirikkojen esiintymiseen nähty mielekkäänä tehdä laskennallisia arvioi-
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ta. Paineenhallinnan vaikutukset putkirikkojen määrään eivät ole olleet eri maissa tehty-
jen tutkimusten mukaan yksiselitteisiä, mitä on käsitelty luvussa 2.6.3.

Paineenhallinnan kustannukset muodostuvat syöttölinjoille asennettavista paineensäätö-
laitteista sekä niiden huollosta, energiankulutuksesta ja ylläpidosta. Järjestelmän yhdis-
täminen kaukovalvontaan lisää investointikustannuksia, mutta parantaa järjestelmän
säätömahdollisuuksia. Kustannukset otettiin tässä työssä huomioon vain syöttölinjojen
lukumäärässä. Eri paineenhallintamenetelmien kustannuksia ei vertailtu. Menetelmien
valintaan vaikuttaa kulloinkin halutut ominaisuudet, kuten virtaaman kasvattamistarve
poikkeuksellisen vedenoton aikana.

3.4.1 Paineenhallinta-alueiden arvottaminen
Aluemittausalueiden keskinäiseen arvottamiseen paineenhallinnan kannalta muodostet-
tiin tunnusluku, jonka avulla pyrittiin tunnistamaan suurimmat mahdollisuudet paineen-
hallinnan toteutukseen omaavat aluekokonaisuudet. Tunnusluku perustuu alueen ver-
koston pituuteen sekä paineenalennuspotentiaalin kautta arvioituun vuotovesien vähe-
nemään. Tunnusluvussa huomioitiin myös alueen säädettävien syöttölinjojen määrä,
koska ne muodostavat suurimman kustannusvaikutuksen. Tunnuslukua voitaisiin käyt-
tää vertailtaessa mahdollisia paineenhallinta-aluekokonaisuuksia. Tunnusluvun laske-
minen pyrittiin pitämään yksinkertaisena, joten paineenalennusta tarkasteltiin paineta-
son alennuksena, ei ajan suhteen muuttuvana.

Tunnusluvun laskennassa käytetty keskimääräinen verkostopaine (AOP) saatiin verkos-
tomallista, joka on koko toiminta-alueen kattavassa laajuudessa kulutusperusteinen.
Keskimääräinen verkostopaine määritettiin kaavalla (10). Tunnuslukujen alueellisen
keskinäisen vertailtavuuden vuoksi tunnusluvun määrittämisessä käytettiin kulutuspe-
rusteiseen mallinnukseen perustuvaa painetasoa. Lisäksi kulutusperusteisen mallin käyt-
töä puolsi se, että malli on kalibroitu, toisin kuin paineperusteiseksi muutetut osamallit.
Paineenalennuspotentiaali määritettiin kunkin solmupisteen painetasovaatimuksen ja
painetason pienimmän erotuksen mukaan seuraavasti

= ( − ), (16)	

jossa Pa [mvp] on paineenalennuspotentiaali
Pv [mmp] painetasovaatimus solmupisteellä ajanhetkellä i
P0 [mmp] on solmupisteen painetaso ajanhetkellä i.

Kiinteistöjen mahdolliset paineenkorotuslaitteet eivät ole HSY:n tiedossa. Paineenalen-
nuspotentiaalin jäädessä negatiiviseksi kyseiset solmupisteet ja niiden painetasovaati-
muksen muodostavat kiinteistöt tulee selvittää ja tarkastaa paineenkorotuslaitteistojen
tilanne. Tässä työssä oletettiin negatiivisen paineenalennuspotentiaalin saaneiden kiin-
teistöjen omaavan paineenkorotuslaitteiston ja valittiin kunkin tarkastelualueen pai-
neenalennuspotentiaaliksi ensimmäinen positiivinen arvo. Paineenalennuspotentiaalin
voi määrittää yksittäinen kiinteistö, jolla on korkea painetasovaatimus. Tällaisiin tilan-
teisiin olisi hyvä määrittää toimintatapa, jolla alueen paineenalennuspotentiaali voidaan
määrittää. Esimerkiksi voidaanko hyväksyä jonkin osuuden alueen kiinteistöistä jäävän
alle painetasovaatimuksen ja miten kyseisten kiinteistöjen kanssa toimitaan painetta
alennettaessa.
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Paineenalennuspotentiaalin avulla määritettiin tarkastelualueen keskimääräinen verkos-
topaine paineenalennuksen jälkeen

= − , (17)

jossa P1 [mvp] on arvioitu keskimääräinen verkostopaine paineenalennuksen
jälkeen
P0 [mvp] keskimääräinen verkostopaine (AOP) nykytilamallissa
Pa [mvp] paineenalennuspotentiaali 	

Vuotovesien vähenemä arvioitiin laskemalla vuotovesien määrä paineenalennuksen
jälkeen FAVAD-teoriaan perustuvalla kaavalla (12) ja vähentämällä arvioitu vuoto-
vesimäärä nykyisestä laskuttamattoman veden määrästä

= 	 − ∗ , (18)	

jossa V [m3/a] on vuotovesien vähenemä
L0 [m3/a] vuotovesien määrä nykytilassa, laskuttamaton vesi
P0 [mvp] keskimääräinen verkostopaine nykytilamallissa
P1 [mvp] arvioitu keskimääräinen verkostopaine paineenalennuksen jäl-
keen
N1 vuotoeksponentti, laskennan yksinkertaistamiseksi arvona käytettiin 1.

Tunnusluvussa huomioitiin alueiden verkostopituus sekä alueelle tulevien syöttölinjojen
määrä. Näillä suureilla tavoiteltiin paineenalennuksen kustannustehokkuuden ja toimin-
nallisuuden huomioimista. Useiden pienten painepiirien toteuttaminen on kalliimpaa
kuin suurempien, mutta toisaalta suurilla alueilla paineenalennuspotentiaali jää usein
pienemmäksi. Tunnusluku, eli paineenhallinta-alueen arvo (PAA), alueiden keskinäi-
seen vertailuun muodostettiin seuraavasti

= ∗
ö ö

,

jossa PAA paineenhallinta-alueen arvo
V [m3/a] on vuotovesien vähenemä
Lm [km] jakeluverkoston pituus
Syötöt [kpl] alueelle tulevien säädettävien syöttölinjojen lukumäärä.	

3.5 Tarkastelujen yleiset periaatteet
Suunniteltuja aluemittausalueita ei tämän työn yhteydessä muutettu. Paineenhallinnan
mahdollisuuksia tarkasteltiin valituilla aluemittausalueilla ja niistä muodostuvilla koko-
naisuuksilla. Tarkasteltavat alueet sijaitsevat Vantaalla, Kauniaisissa ja Helsingissä.

Tarkastelualueiksi valittiin keskenään erityyppisiä alueita; muuttuva kulutus, läpivirta-
uksen mahdollistaminen sekä rannikon aleneva alue. Kun tarkastelualueeseen kuului
useampia vierekkäisiä suunniteltuja aluemittausalueita, tarkasteltiin ensin mahdollisia
paineenhallinta-aluekokonaisuuksia. Alueet arvotettiin paineenhallinta-alueen arvotta-
miselle luvussa 3.4.1 määritetyn PAA-tunnusluvun perusteella ja valittiin aluekokonai-
suudet paineenhallinnan soveltuvien menetelmien ja vaikutusten arviointiin. Tarkastelu-
alueiden paineenhallintavaihtoehtoja tarkasteltiin huomioiden menetelmän toiminnalli-
set vaatimukset kullakin alueella. Tarkastelualueille soveltuvista paineenhallintamene-
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telmistä esitettiin ehdotukset. Tarkastelluista vaihtoehdoista valittiin mallinnustarkaste-
luun osa aluekokonaisuuksista ja soveltuvista paineensäätömenetelmistä, kaikkia vaih-
toehtoja ei mallinnettu.

Alueille määritettiin ILI-luku kaavalla (5). Teknisesti pienin saavutettavissa oleva vuo-
tovesimäärä (UARL) määritettiin kaavalla (7). Paineenhallintaindeksi (PMI) määritettiin
kaavalla (8). PMI-lukua määritettäessä verkoston minimipaineena käytettiin 25 mvp ja
varmuusvarana 3 mvp. Paineperusteisen vuotovesieksponentti N1-arvo määritettiin
kaavalla (13). Putkimateriaaliltaan jäykkien putkien osuutta käytettiin alueen N1-arvon
määrittämisessä. Materiaaliltaan jäykkien putkien osuus määritettiin jakeluverkoston
osalta. Joustavina putkina pidettiin muoviputkia eli PE, PP ja PVC sekä putkia, joiden
materiaalitieto puuttui, muut putket luettiin jäykiksi. Vuotuinen todellinen vuotovesien
(CARL) määrä arvioitiin vähentämällä vuotuisesta laskuttamattoman veden määrästä
2,5 % osuus, joka edustaa laskuttamatonta luvallista käyttöä, viallisia vesimittareita sekä
luvatonta käyttöä (EU Good Practices on Leakage Management 2015, s. 52).

Laskuttamaton vesi jakaantuu eri komponentteihin, jotka on kuvattu vesitaseessa
(Taulukko 1). Tässä työssä laskuttamatonta vettä ei eroteltu vesimäärien muutoksia ar-
vioitaessa eri komponentteihin, vaan laskuttamattoman veden määrää käsiteltiin koko-
naisuudessaan vuotovesinä. Laskutettu vuosikulutusarvio perustuu laskutustietoihin.
Vuotovesien määrän muuttumista arvioitiin verkostomallinnuksella sekä teoriaosan lu-
vussa 2.6.2 esitetyillä kaavoilla. Vuotovesien muutos laskettiin käyttämällä FAVAD -
yhtälöön perustuvaa kaavaa (12), N1-kertoimien arvoilla 0,5, 1 ja 1,5. Laskutetun vesi-
määrän muutosta arvioitiin luvussa 2.6.1 esitetyllä kaavalla (11), käyttämällä kertoimia
N3o = 0,70, N3i = 0,04 ja OC = 0,03. Keskimääräisenä verkostopaineena käytettiin ku-
lutusperusteisen mallinnuksen perusteella määritettyä alueen nykyistä keskimääräistä
verkostopainetta, josta vähennettiin painetasovaatimukseen nähden arvioitu potentiaali-
nen paineenalennus. Kulutusperusteisen mallin painetilannetta käytettiin, koska se on
saatavilla koko toiminta-alueen laajuisesti ja malli on kalibroitu.

Verkostomallinnuksissa tarkastellut poikkeukselliset vedenottotapahtumat mallinnettiin
ns. vuototapahtumina, jotka asetettiin sijoittumaan suurimpien kulutusten aikaan, jotta
saatiin tarkasteltua suurimpien virtaamien vaikutuksia verkostossa ja ohjauspisteissä.
Vuototapahtuman kestoksi määritettiin kolme tuntia ja se tapahtui mallinnusvuorokau-
den aikana kahdesti klo 6:00 - 9:00 ja klo 20:00 - 23:00. Vuototapahtuman kestoa rajoi-
tettiin, jotta verkostomallin vesitase ei edellyttänyt muutoksia.

Kauniaisissa tarkasteltiin Valkonauhantien aluetta, jolle toteutetun paineenhallintamene-
telmän vaikutuksista oli saatavilla mittaustietoja. Mallinnuksella simuloitiin tilanteita
ennen ja jälkeen menetelmän käyttöönoton sekä alueella suoritetun huuhtelukokeen
aikana.
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sijainti (Hamilton j

painetasovaatimusten sijainnit, joissa
on vähiten ylimääräistä verkostopainetta. Vähiten ylimääräistä verkostopainetta oma

sijoittuvat kahdelle alueelle Kivistön verkostossa. Toinen alue si
neenkorotusaseman välittömässä läheisyydessä ja toinen verkoston laitamilla.
tomallinnuksella tarkasteltujen vuototapahtumien sijainnit on esitetty kuvassa.
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Vantaalla tarkasteltiin kasvavaa Kivistön aluetta, jolle on laadittu Marja-Vantaan
skaavassa alueelle on suunniteltu sijoittuvan noin

kkaa. (Vantaan kaupunki 2015). Kivistön alue muodos-

Vuotovesien
määrä ei kulutusennusteen mukaan lisäänny vaan pysyy vakiona (Pöyry 2014b). Kivis-

tilanteessa jo alhaisella tasolla, joten vuoto-
Paineenhallin-

nykytilanteen lisäksi
000 asukkaaseen. Kaavati-

/d. Tällöin omi-
sisältävän työpaikkojen vedenkulutus.

alvelutoimintojen luonteesta suhteessa vedenkäyt-

) on esitetty alhaisimman verkostopaineen saavan solmupisteen, eli
sijainti (Hamilton ja McKen-

painetasovaatimusten sijainnit, joissa
on vähiten ylimääräistä verkostopainetta. Vähiten ylimääräistä verkostopainetta omaa-

sijoittuvat kahdelle alueelle Kivistön verkostossa. Toinen alue sijaitsee pai-
neenkorotusaseman välittömässä läheisyydessä ja toinen verkoston laitamilla. Verkos-
tomallinnuksella tarkasteltujen vuototapahtumien sijainnit on esitetty kuvassa.
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Kuva 15 Kivistön alueen kriittinen piste, korkeimmat pai
lut vuototapahtumat

Kuvassa (
teiden painetaso ja
la +100 mmp
teessa alle painetasovaatimuksen. Määrääväksi painetasoksi tuli painetasovaatimus +97
mmp. Alueella muodostuvat virtausvastushäviöt ja niiden aiheuttamat paineen alenemat
olivat nyky

Kuva 16 Korkeimmat painetasovaatimukset ja painetasot nykytilamallinnuksen mukaan

Kivistön alueen kriittinen piste, korkeimmat pai
lut vuototapahtumat

Kuvassa (Kuva 16) on esitetty korkeimpien painetasovaatimusten omaavien solmupi
teiden painetaso ja -vaatimus. Solmupisteiden mallinnetut painetasot olivat lähes sama
la +100 mmp painetasolla. Alueella oli 5 solmupistettä, joiden painetaso oli nykytila
teessa alle painetasovaatimuksen. Määrääväksi painetasoksi tuli painetasovaatimus +97
mmp. Alueella muodostuvat virtausvastushäviöt ja niiden aiheuttamat paineen alenemat
olivat nykytilamallinnuksen mukaan erittäin vähäiset.

Korkeimmat painetasovaatimukset ja painetasot nykytilamallinnuksen mukaan

Kivistön alueen kriittinen piste, korkeimmat pai

) on esitetty korkeimpien painetasovaatimusten omaavien solmupi
vaatimus. Solmupisteiden mallinnetut painetasot olivat lähes sama

painetasolla. Alueella oli 5 solmupistettä, joiden painetaso oli nykytila
teessa alle painetasovaatimuksen. Määrääväksi painetasoksi tuli painetasovaatimus +97
mmp. Alueella muodostuvat virtausvastushäviöt ja niiden aiheuttamat paineen alenemat

tilamallinnuksen mukaan erittäin vähäiset.

Korkeimmat painetasovaatimukset ja painetasot nykytilamallinnuksen mukaan

Kivistön alueen kriittinen piste, korkeimmat pai

) on esitetty korkeimpien painetasovaatimusten omaavien solmupi
vaatimus. Solmupisteiden mallinnetut painetasot olivat lähes sama

painetasolla. Alueella oli 5 solmupistettä, joiden painetaso oli nykytila
teessa alle painetasovaatimuksen. Määrääväksi painetasoksi tuli painetasovaatimus +97
mmp. Alueella muodostuvat virtausvastushäviöt ja niiden aiheuttamat paineen alenemat

tilamallinnuksen mukaan erittäin vähäiset.

Korkeimmat painetasovaatimukset ja painetasot nykytilamallinnuksen mukaan

Kivistön alueen kriittinen piste, korkeimmat pai

) on esitetty korkeimpien painetasovaatimusten omaavien solmupi
vaatimus. Solmupisteiden mallinnetut painetasot olivat lähes sama

painetasolla. Alueella oli 5 solmupistettä, joiden painetaso oli nykytila
teessa alle painetasovaatimuksen. Määrääväksi painetasoksi tuli painetasovaatimus +97
mmp. Alueella muodostuvat virtausvastushäviöt ja niiden aiheuttamat paineen alenemat

tilamallinnuksen mukaan erittäin vähäiset.

Korkeimmat painetasovaatimukset ja painetasot nykytilamallinnuksen mukaan

Kivistön alueen kriittinen piste, korkeimmat painetasovaatimukset ja tarkaste

) on esitetty korkeimpien painetasovaatimusten omaavien solmupi
vaatimus. Solmupisteiden mallinnetut painetasot olivat lähes sama

painetasolla. Alueella oli 5 solmupistettä, joiden painetaso oli nykytila
teessa alle painetasovaatimuksen. Määrääväksi painetasoksi tuli painetasovaatimus +97
mmp. Alueella muodostuvat virtausvastushäviöt ja niiden aiheuttamat paineen alenemat

Korkeimmat painetasovaatimukset ja painetasot nykytilamallinnuksen mukaan

netasovaatimukset ja tarkaste

) on esitetty korkeimpien painetasovaatimusten omaavien solmupi
vaatimus. Solmupisteiden mallinnetut painetasot olivat lähes sama

painetasolla. Alueella oli 5 solmupistettä, joiden painetaso oli nykytila
teessa alle painetasovaatimuksen. Määrääväksi painetasoksi tuli painetasovaatimus +97
mmp. Alueella muodostuvat virtausvastushäviöt ja niiden aiheuttamat paineen alenemat

Korkeimmat painetasovaatimukset ja painetasot nykytilamallinnuksen mukaan
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vaatimus. Solmupisteiden mallinnetut painetasot olivat lähes samal-

painetasolla. Alueella oli 5 solmupistettä, joiden painetaso oli nykytilan-
teessa alle painetasovaatimuksen. Määrääväksi painetasoksi tuli painetasovaatimus +97
mmp. Alueella muodostuvat virtausvastushäviöt ja niiden aiheuttamat paineen alenemat

Korkeimmat painetasovaatimukset ja painetasot nykytilamallinnuksen mukaan
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Taulukossa (Taulukko 6) on esitetty Kivistön alueen verkostotietoja ja putkirikkojen
keskimääräinen toteuma viiden vuoden aikana. Kivistön alueen vesijohtoverkosto koos-
tuu pääosin muoviputkista, jolloin verkostopaineen alennuksen vaikutuksen vuotovesien
vähenemään voidaan arvioida olevan suurempi kuin jäykistä putkista koostuvassa ver-
kostossa (Cassa ja van Zyl 2013).

Taulukko 6 Kivistön alueen verkostotietoja
Verkostopituus Putkirikot

jakeluverkosto tonttijohdot jakeluverkosto tonttijohdot
km jäykkien putkien osuus km kpl/100km/5a kpl/100km/5a

Kivistö 81 8 % 43 1,2 0,4

Taulukossa (Taulukko 7) on esitetty alueelle lasketut tunnuslukuja, joiden laskentaperi-
aatteet on esitetty luvussa 3.5. Tarkastelualueella vuotoeksponentti N1 sai arvon 1,5,
koska muoviputkien osuus verkostossa oli suuri (Thornton ja Lambert 2005). Vuoto-
vesieksponentin suurilla arvoilla verkostopaineen muutoksella on suurempi vaikutus
vuotovesien määrään kuin pienillä arvoilla. PMI- ja ILI-lukuja vertaamalla paineenhal-
linta olisi Kivistön alueella parempi ensisijainen toimenpide kuin pelkkä aktiivinen vuo-
tojen hallinta (Trow 2009).

Taulukko 7 Alueen laskennallisia tunnuslukuja
ILI PMI N1

Kivistö 1,7 2,1 1,5

4.1.2 Läpivirtaus alueella
Vantaan Variston ja Askiston suunnitellut aluemittausalueet muodostivat tarkasteltavan
kokonaisuuden, joka ei ole virtaamamittauksen piirissä. Arvioidut toimitetut vesimäärät
ovat Varistoon noin 900 m3/d ja Askistoon noin 300 m3/d. Variston alueen lävitse kul-
kee DN 300…400 johtolinja, jolla johdetaan vettä nykytilanteessa kahteen suuntaan.
Yöllä linja on yksi kolmesta vesitornin täyttölinjasta, jolloin vesi virtaa alueelle idästä ja
edelleen Myyrmäen ylävesisäiliöön, joka sijaitsee Variston alueen kaakkoispuolella.
Päivällä linja on yksi Kivistön painepiirin aluetta syöttävistä linjoista, jolloin vesi virtaa
Variston alueen lävitse etelästä itään. Linjalla olisi hyvä säilyttää mahdollisuus kääntää
virtaama tarvittaessa sekä mahdollistaa läpivirtaus.

Kuvassa (Kuva 17) on esitetty korkeimpien painetasovaatimusten sijainti alueella. Ku-
vaan on merkitty mallinnetut poikkeukselliset vedenottotapahtumat vuotoina sekä alhai-
simman verkostopaineen saavat kriittiset pisteet. Paineensäätöventtiilit on merkitty ly-
henteellä PRV.



Kuva 17 Variston ja Askiston aluemittausalueet

Taulukossa (
keskimääräinen tote
ton alueella.
neenalennuksen vaikutusten vuotovesien vähenemään voidaan arvioida olevan piene
mät kuin Askiston verkostossa,
Cassa 2014).

Taulukko 8

km
Askisto
Varisto

Kuvassa (
linnuksen mukaiset
alueen nykytilamallinnuksen mukaisen painetason. Kyseinen solmupiste sijaitsee Aski
ton alueen verkoston laidalla ja on myös alueen alhai
47 mvp, saava solmupiste. Askiston alueen
Variston alueen ylin painetasovaatimus on +

Variston ja Askiston aluemittausalueet

Taulukossa (Taulukko
keskimääräinen toteuma viiden vuoden aikana. Putkirikkoja on tapahtunut eniten Vari

alueella. Variston alueella jäykkien putkien osuus oli melko suuri, joten pa
neenalennuksen vaikutusten vuotovesien vähenemään voidaan arvioida olevan piene
mät kuin Askiston verkostossa,
Cassa 2014).

8 Alueiden verkostotietoja

jakeluverkosto
km jäykkien putkien osuus

13
23

Kuvassa (Kuva 18) on esitetty
linnuksen mukaiset kyseisten solmupisteiden
alueen nykytilamallinnuksen mukaisen painetason. Kyseinen solmupiste sijaitsee Aski
ton alueen verkoston laidalla ja on myös alueen alhai

mvp, saava solmupiste. Askiston alueen
Variston alueen ylin painetasovaatimus on +

Variston ja Askiston aluemittausalueet

Taulukko 8) on esitetty tarkastelualueiden verkostotietoja ja putkirikkojen
uma viiden vuoden aikana. Putkirikkoja on tapahtunut eniten Vari

Variston alueella jäykkien putkien osuus oli melko suuri, joten pa
neenalennuksen vaikutusten vuotovesien vähenemään voidaan arvioida olevan piene
mät kuin Askiston verkostossa, jossa joustavien putkien osuus on suurempi (van Zyl ja

Alueiden verkostotietoja
Verkostopituus

jakeluverkosto
jäykkien putkien osuus

26 %
73 %

) on esitetty alueen
kyseisten solmupisteiden

alueen nykytilamallinnuksen mukaisen painetason. Kyseinen solmupiste sijaitsee Aski
ton alueen verkoston laidalla ja on myös alueen alhai

mvp, saava solmupiste. Askiston alueen
Variston alueen ylin painetasovaatimus on +

Variston ja Askiston aluemittausalueet

) on esitetty tarkastelualueiden verkostotietoja ja putkirikkojen
uma viiden vuoden aikana. Putkirikkoja on tapahtunut eniten Vari

Variston alueella jäykkien putkien osuus oli melko suuri, joten pa
neenalennuksen vaikutusten vuotovesien vähenemään voidaan arvioida olevan piene

jossa joustavien putkien osuus on suurempi (van Zyl ja

Alueiden verkostotietoja
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kyseisten solmupisteiden

alueen nykytilamallinnuksen mukaisen painetason. Kyseinen solmupiste sijaitsee Aski
ton alueen verkoston laidalla ja on myös alueen alhai

mvp, saava solmupiste. Askiston alueen
Variston alueen ylin painetasovaatimus on +

Variston ja Askiston aluemittausalueet

) on esitetty tarkastelualueiden verkostotietoja ja putkirikkojen
uma viiden vuoden aikana. Putkirikkoja on tapahtunut eniten Vari

Variston alueella jäykkien putkien osuus oli melko suuri, joten pa
neenalennuksen vaikutusten vuotovesien vähenemään voidaan arvioida olevan piene

jossa joustavien putkien osuus on suurempi (van Zyl ja

tonttijohdot
km
10
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korkeimmat painetasovaatimukset ja nykytilam
kyseisten solmupisteiden painetasot.

alueen nykytilamallinnuksen mukaisen painetason. Kyseinen solmupiste sijaitsee Aski
ton alueen verkoston laidalla ja on myös alueen alhai

mvp, saava solmupiste. Askiston alueen määräävä painetasovaatimus oli
Variston alueen ylin painetasovaatimus on +85 mmp. Tarkastelualueiden paineenale

) on esitetty tarkastelualueiden verkostotietoja ja putkirikkojen
uma viiden vuoden aikana. Putkirikkoja on tapahtunut eniten Vari

Variston alueella jäykkien putkien osuus oli melko suuri, joten pa
neenalennuksen vaikutusten vuotovesien vähenemään voidaan arvioida olevan piene

jossa joustavien putkien osuus on suurempi (van Zyl ja

jakeluverkosto
kpl/100km/5a

2,5
5,1

korkeimmat painetasovaatimukset ja nykytilam
painetasot. Ylin painetas

alueen nykytilamallinnuksen mukaisen painetason. Kyseinen solmupiste sijaitsee Aski
ton alueen verkoston laidalla ja on myös alueen alhaisimman verkostopaineen, noin

määräävä painetasovaatimus oli
mmp. Tarkastelualueiden paineenale

) on esitetty tarkastelualueiden verkostotietoja ja putkirikkojen
uma viiden vuoden aikana. Putkirikkoja on tapahtunut eniten Vari

Variston alueella jäykkien putkien osuus oli melko suuri, joten pa
neenalennuksen vaikutusten vuotovesien vähenemään voidaan arvioida olevan piene

jossa joustavien putkien osuus on suurempi (van Zyl ja

Putkirikot
jakeluverkosto

0km/5a kpl/100km/5a
2,5
5,1

korkeimmat painetasovaatimukset ja nykytilam
Ylin painetasovaatimus

alueen nykytilamallinnuksen mukaisen painetason. Kyseinen solmupiste sijaitsee Aski
simman verkostopaineen, noin

määräävä painetasovaatimus oli
mmp. Tarkastelualueiden paineenale
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) on esitetty tarkastelualueiden verkostotietoja ja putkirikkojen
uma viiden vuoden aikana. Putkirikkoja on tapahtunut eniten Varis-

Variston alueella jäykkien putkien osuus oli melko suuri, joten pai-
neenalennuksen vaikutusten vuotovesien vähenemään voidaan arvioida olevan pienem-

jossa joustavien putkien osuus on suurempi (van Zyl ja
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mmp. Tarkastelualueiden paineenalen-
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nuspotentiaalit ovat erisuuria, Askiston alueella olisi mahdollista alentaa paine
14 mvp enemmän

Kuva 18 Korkeimm

Taulukossa (
riaatteet on esitetty luvussa
1,1…1,4.
johtuen putkimateriaalijakaumasta (Thornton ja Lambert 2005).
ponentin arvoilla verkostopaineen vaik
suurempi.
toimenpide alueilla kuin pelkkä aktiivinen vuotojen hallinta
rempia arvoja kuin ILI

Taulukko 9

Askisto
Varisto
Askisto ja Varisto

nuspotentiaalit ovat erisuuria, Askiston alueella olisi mahdollista alentaa paine
enemmän kuin Varistossa

Korkeimmat painetasovaatimukset ja solmupisteiden painetasot

Taulukossa (Taulukko
riaatteet on esitetty luvussa

Variston alue sai pienemmän vuotoeksponentin arvon kuin Askiston alue,
johtuen putkimateriaalijakaumasta (Thornton ja Lambert 2005).
ponentin arvoilla verkostopaineen vaik
suurempi. PMI- ja ILI
toimenpide alueilla kuin pelkkä aktiivinen vuotojen hallinta
rempia arvoja kuin ILI

9 Alueiden laskennallisia tunnuslukuja

Askisto ja Varisto

nuspotentiaalit ovat erisuuria, Askiston alueella olisi mahdollista alentaa paine
kuin Varistossa

at painetasovaatimukset ja solmupisteiden painetasot

Taulukko 9) on esitetty alueille laskettuja tunnuslukuja, joiden laskentap
riaatteet on esitetty luvussa 3.5. Tarkastelualue

Variston alue sai pienemmän vuotoeksponentin arvon kuin Askiston alue,
johtuen putkimateriaalijakaumasta (Thornton ja Lambert 2005).
ponentin arvoilla verkostopaineen vaik

ja ILI-lukuja vertaamalla paineenhallinta olisi parempi ensisijainen
toimenpide alueilla kuin pelkkä aktiivinen vuotojen hallinta
rempia arvoja kuin ILI-luku (Trow 2009)

Alueiden laskennallisia tunnuslukuja
ILI
1,1
1,5
1,3

nuspotentiaalit ovat erisuuria, Askiston alueella olisi mahdollista alentaa paine
kuin Varistossa.

at painetasovaatimukset ja solmupisteiden painetasot

) on esitetty alueille laskettuja tunnuslukuja, joiden laskentap
. Tarkastelualue

Variston alue sai pienemmän vuotoeksponentin arvon kuin Askiston alue,
johtuen putkimateriaalijakaumasta (Thornton ja Lambert 2005).
ponentin arvoilla verkostopaineen vaikutus arvioituun verkoston vuotovesimäärään on

lukuja vertaamalla paineenhallinta olisi parempi ensisijainen
toimenpide alueilla kuin pelkkä aktiivinen vuotojen hallinta

(Trow 2009).

Alueiden laskennallisia tunnuslukuja
PMI
2,2
2,3
2,3

nuspotentiaalit ovat erisuuria, Askiston alueella olisi mahdollista alentaa paine

at painetasovaatimukset ja solmupisteiden painetasot

) on esitetty alueille laskettuja tunnuslukuja, joiden laskentap
. Tarkastelualueilla vuotoeksponentti N1 sai arvoja

Variston alue sai pienemmän vuotoeksponentin arvon kuin Askiston alue,
johtuen putkimateriaalijakaumasta (Thornton ja Lambert 2005).

utus arvioituun verkoston vuotovesimäärään on
lukuja vertaamalla paineenhallinta olisi parempi ensisijainen

toimenpide alueilla kuin pelkkä aktiivinen vuotojen hallinta

Alueiden laskennallisia tunnuslukuja
PMI N1
2,2 1,4
2,3 1,1
2,3 1,2

nuspotentiaalit ovat erisuuria, Askiston alueella olisi mahdollista alentaa paine

at painetasovaatimukset ja solmupisteiden painetasot

) on esitetty alueille laskettuja tunnuslukuja, joiden laskentap
illa vuotoeksponentti N1 sai arvoja

Variston alue sai pienemmän vuotoeksponentin arvon kuin Askiston alue,
johtuen putkimateriaalijakaumasta (Thornton ja Lambert 2005). Suuremmilla vuotoe

utus arvioituun verkoston vuotovesimäärään on
lukuja vertaamalla paineenhallinta olisi parempi ensisijainen

toimenpide alueilla kuin pelkkä aktiivinen vuotojen hallinta, koska PMI

N1
1,4
1,1
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nuspotentiaalit ovat erisuuria, Askiston alueella olisi mahdollista alentaa paine

at painetasovaatimukset ja solmupisteiden painetasot

) on esitetty alueille laskettuja tunnuslukuja, joiden laskentap
illa vuotoeksponentti N1 sai arvoja

Variston alue sai pienemmän vuotoeksponentin arvon kuin Askiston alue,
Suuremmilla vuotoe

utus arvioituun verkoston vuotovesimäärään on
lukuja vertaamalla paineenhallinta olisi parempi ensisijainen

, koska PMI-luku saa su
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noin



4.1.3 Aleneva alue
Helsingissä
mittausalueita, jotka sijaitsevat rannikolla. Merta kohti maanpinta laskee ja verkostopa
ne kasvaa, tällöin alenevalla alueella saattaa muodostua paineenalennuksen tarve. Ta
kastelualueiden jakeluverkoston kautta toimitetaan vettä alueiden kulutuksee
siosuuskunnalle Santahaminan alueen itäpuolelle.
mamittaus, jonka mukaan Laajasalon ja Santahaminan alueille toimitetaan vettä noin
3100 m3/d. Tammisaloon arvioitu toimitetun veden määrä on noin 400 m

Tarkastellut alueet on
tölinjaa, joille v
jasalon alueelle on kaksi syöttölinjaa, Hertt
PRV9. Virtaama jakautuu verkostomallinnuksessa kulutuksen aikana melko tasaisesti
molemmille linjoille, mutta ohjautuu yöllä enemmän Laajasalon kanavan kautta Laaj
salon alueelle. Tammisalon alueelle on kaksi syöttöl
ohjautuu alueelle pääasiassa halkaisijaltaan

Kuva 19 Laajasalon, Santahaminan ja Tammisalon aluemittausalueet

Aleneva alue
Helsingissä tarkasteltiin Santahaminan, Laajasalon ja Tammisalon
mittausalueita, jotka sijaitsevat rannikolla. Merta kohti maanpinta laskee ja verkostopa
ne kasvaa, tällöin alenevalla alueella saattaa muodostua paineenalennuksen tarve. Ta
kastelualueiden jakeluverkoston kautta toimitetaan vettä alueiden kulutuksee
siosuuskunnalle Santahaminan alueen itäpuolelle.
mamittaus, jonka mukaan Laajasalon ja Santahaminan alueille toimitetaan vettä noin

/d. Tammisaloon arvioitu toimitetun veden määrä on noin 400 m

astellut alueet on
linjaa, joille virtaama jakaantuu nykytilaa kuvaavassa

jasalon alueelle on kaksi syöttölinjaa, Hertt
Virtaama jakautuu verkostomallinnuksessa kulutuksen aikana melko tasaisesti

molemmille linjoille, mutta ohjautuu yöllä enemmän Laajasalon kanavan kautta Laaj
salon alueelle. Tammisalon alueelle on kaksi syöttöl
ohjautuu alueelle pääasiassa halkaisijaltaan

Laajasalon, Santahaminan ja Tammisalon aluemittausalueet

Aleneva alue
tarkasteltiin Santahaminan, Laajasalon ja Tammisalon

mittausalueita, jotka sijaitsevat rannikolla. Merta kohti maanpinta laskee ja verkostopa
ne kasvaa, tällöin alenevalla alueella saattaa muodostua paineenalennuksen tarve. Ta
kastelualueiden jakeluverkoston kautta toimitetaan vettä alueiden kulutuksee
siosuuskunnalle Santahaminan alueen itäpuolelle.
mamittaus, jonka mukaan Laajasalon ja Santahaminan alueille toimitetaan vettä noin

/d. Tammisaloon arvioitu toimitetun veden määrä on noin 400 m

astellut alueet on esitetty kuvassa (
irtaama jakaantuu nykytilaa kuvaavassa

jasalon alueelle on kaksi syöttölinjaa, Hertt
Virtaama jakautuu verkostomallinnuksessa kulutuksen aikana melko tasaisesti

molemmille linjoille, mutta ohjautuu yöllä enemmän Laajasalon kanavan kautta Laaj
salon alueelle. Tammisalon alueelle on kaksi syöttöl
ohjautuu alueelle pääasiassa halkaisijaltaan

Laajasalon, Santahaminan ja Tammisalon aluemittausalueet

tarkasteltiin Santahaminan, Laajasalon ja Tammisalon
mittausalueita, jotka sijaitsevat rannikolla. Merta kohti maanpinta laskee ja verkostopa
ne kasvaa, tällöin alenevalla alueella saattaa muodostua paineenalennuksen tarve. Ta
kastelualueiden jakeluverkoston kautta toimitetaan vettä alueiden kulutuksee
siosuuskunnalle Santahaminan alueen itäpuolelle.
mamittaus, jonka mukaan Laajasalon ja Santahaminan alueille toimitetaan vettä noin

/d. Tammisaloon arvioitu toimitetun veden määrä on noin 400 m

esitetty kuvassa (Kuva
irtaama jakaantuu nykytilaa kuvaavassa

jasalon alueelle on kaksi syöttölinjaa, Hertt
Virtaama jakautuu verkostomallinnuksessa kulutuksen aikana melko tasaisesti

molemmille linjoille, mutta ohjautuu yöllä enemmän Laajasalon kanavan kautta Laaj
salon alueelle. Tammisalon alueelle on kaksi syöttöl
ohjautuu alueelle pääasiassa halkaisijaltaan

Laajasalon, Santahaminan ja Tammisalon aluemittausalueet

tarkasteltiin Santahaminan, Laajasalon ja Tammisalon
mittausalueita, jotka sijaitsevat rannikolla. Merta kohti maanpinta laskee ja verkostopa
ne kasvaa, tällöin alenevalla alueella saattaa muodostua paineenalennuksen tarve. Ta
kastelualueiden jakeluverkoston kautta toimitetaan vettä alueiden kulutuksee
siosuuskunnalle Santahaminan alueen itäpuolelle. Laajasalon alueen rajoilla on virta
mamittaus, jonka mukaan Laajasalon ja Santahaminan alueille toimitetaan vettä noin

/d. Tammisaloon arvioitu toimitetun veden määrä on noin 400 m

Kuva 19). Santahaminan alueelle on kaksi syö
irtaama jakaantuu nykytilaa kuvaavassa

jasalon alueelle on kaksi syöttölinjaa, Herttoniemen salmi PRV8
Virtaama jakautuu verkostomallinnuksessa kulutuksen aikana melko tasaisesti

molemmille linjoille, mutta ohjautuu yöllä enemmän Laajasalon kanavan kautta Laaj
salon alueelle. Tammisalon alueelle on kaksi syöttölinjaa PRV10
ohjautuu alueelle pääasiassa halkaisijaltaan suuremman linjan PRV 11 kautta

Laajasalon, Santahaminan ja Tammisalon aluemittausalueet

tarkasteltiin Santahaminan, Laajasalon ja Tammisalon
mittausalueita, jotka sijaitsevat rannikolla. Merta kohti maanpinta laskee ja verkostopa
ne kasvaa, tällöin alenevalla alueella saattaa muodostua paineenalennuksen tarve. Ta
kastelualueiden jakeluverkoston kautta toimitetaan vettä alueiden kulutuksee

Laajasalon alueen rajoilla on virta
mamittaus, jonka mukaan Laajasalon ja Santahaminan alueille toimitetaan vettä noin

/d. Tammisaloon arvioitu toimitetun veden määrä on noin 400 m

). Santahaminan alueelle on kaksi syö
irtaama jakaantuu nykytilaa kuvaavassa mallinnuksessa tasaisesti

oniemen salmi PRV8
Virtaama jakautuu verkostomallinnuksessa kulutuksen aikana melko tasaisesti

molemmille linjoille, mutta ohjautuu yöllä enemmän Laajasalon kanavan kautta Laaj
injaa PRV10

suuremman linjan PRV 11 kautta

Laajasalon, Santahaminan ja Tammisalon aluemittausalueet

tarkasteltiin Santahaminan, Laajasalon ja Tammisalon suunniteltuj
mittausalueita, jotka sijaitsevat rannikolla. Merta kohti maanpinta laskee ja verkostopa
ne kasvaa, tällöin alenevalla alueella saattaa muodostua paineenalennuksen tarve. Ta
kastelualueiden jakeluverkoston kautta toimitetaan vettä alueiden kulutuksee

Laajasalon alueen rajoilla on virta
mamittaus, jonka mukaan Laajasalon ja Santahaminan alueille toimitetaan vettä noin

/d. Tammisaloon arvioitu toimitetun veden määrä on noin 400 m3/d.

). Santahaminan alueelle on kaksi syö
mallinnuksessa tasaisesti

oniemen salmi PRV8 ja Laajasalon kanava
Virtaama jakautuu verkostomallinnuksessa kulutuksen aikana melko tasaisesti

molemmille linjoille, mutta ohjautuu yöllä enemmän Laajasalon kanavan kautta Laaj
injaa PRV10 ja PRV11

suuremman linjan PRV 11 kautta

Laajasalon, Santahaminan ja Tammisalon aluemittausalueet
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suunniteltuja alue-
mittausalueita, jotka sijaitsevat rannikolla. Merta kohti maanpinta laskee ja verkostopai-
ne kasvaa, tällöin alenevalla alueella saattaa muodostua paineenalennuksen tarve. Tar-
kastelualueiden jakeluverkoston kautta toimitetaan vettä alueiden kulutukseen sekä ve-

Laajasalon alueen rajoilla on virtaa-
mamittaus, jonka mukaan Laajasalon ja Santahaminan alueille toimitetaan vettä noin

). Santahaminan alueelle on kaksi syöt-
mallinnuksessa tasaisesti. Laa-

ja Laajasalon kanava
Virtaama jakautuu verkostomallinnuksessa kulutuksen aikana melko tasaisesti

molemmille linjoille, mutta ohjautuu yöllä enemmän Laajasalon kanavan kautta Laaja-
ja PRV11. Virtaama

suuremman linjan PRV 11 kautta.
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Verkostomallinnuksen avulla paikallistettiin alueiden mahdolliset kriittiset pisteet eli
solmupisteet, joilla on matalin verkostopaine, vähiten ylimääräistä painetta ja suurim-
mat paineenvaihtelut (Kuva 19) (Hamilton ja McKenzie 2014, s.19, Guidelines for wa-
ter loss reduction 2015, s. 150–151). Solmupisteiden kriittisyyden kannalta oleelliset
tiedot on koottu taulukkoon (Taulukko 10). Suurimmat paineenvaihtelut sijaitsevat ver-
koston laidoilla Santahaminassa ja Laajasalossa. Laajasalon alueella keskittyvät vähiten
ylimääräistä sekä alinta verkostopainetta edustavat solmupisteet alueen korkeimmalle
kohdalle. Laajasalon alueella alimman verkostopaineen saavan solmupisteen verkosto-
paine on alimmillaan koko tarkastelualueella. Sammutuslaskennalla tarkasteltiin sam-
mutusveden saatavuus eri solmupisteillä. Santahaminan alimman verkostopaineen saa-
van solmupisteen lähellä oli kolme solmupistettä, joilla verkostopaine putosi alle
20 mvp sammutustilanteessa. Santahaminan alueella suurinta paineenvaihtelua edusta-
van eteläisen solmupisteen läheisyydessä ei verkostomallinnuksessa saatu solmupisteiltä
90 l/s sammutusvesivirtaamaa eli alueen verkosto oli virtaamarajoitteinen.

Taulukko 10 Kriittiset pisteet
Suurin

paineenvaihtelu
Pienin

verkostopaine
Vähiten

ylimääräistä painetta
mvp mvp mvp

Santahamina 2,6 46,3 11,2
Laajasalo 3,1 37,3 -2,4, -1,7 ja 1,52
Tammisalo 1,8 46,4 14,4

Taulukossa (Taulukko 11) on koottu tarkastelualueiden verkostotietoja. Putkirikkoja on
suhteellisesti eniten Tammisalon alueella. Alueen verkoston ollessa suhteellisen lyhyt
putkirikkoja on ollut kuitenkin enintään kaksi vuodessa ja kaikkina tarkasteltuina vuosi-
na ei yhtään. Putkirikkojen tunnusluvun laskemisessa on käytetty 5 vuoden keskimää-
räistä tilastoitujen putkirikkojen määrää. Jakeluverkoston putkirikkoja 5 vuoden aikana
on ollut Santahaminassa 1 kpl, Laajasalossa 6 kpl ja Tammisalossa 5 kpl. Santahami-
nassa verkosto on putkimateriaaliltaan heterogeeninen. Laajasalossa ja Tammisalossa
jäykkien putkien osuus on suurempi kuin joustavien. Paineenalennuksen vaikutus vuo-
tovesien vähenemään olisi tämän perusteella suurempi Santahaminan alueella kuin Laa-
jasalon ja Tammisalon alueilla. (Thornton ja Lambert 2005).

Taulukko 11 Alueiden verkostotietoja
Verkostot Putkirikot

Jakeluverkosto Tonttijohdot Jakeluverkosto Tonttijohdot

km
jäykkien

putkien osuus km kpl/100 km/5a kpl/100 km/5a
Santahamina 27 60 % 23 0,6 0,0
Laajasalo 26 84 % 17 3,8 0,0
Tammisalo 8 91 % 6 10,8 2,9

Alueiden nykyinen painetaso solmupisteillä ja korkeimmat painetasovaatimukset on
esitetty kuvassa (Kuva 20). Painetaso alueella oli nykyisin noin +65 mmp. Laajasalossa
oli koko alueen korkeimmat painetasovaatimukset, paineenalentamisen kannalta mää-
räävänä painetasona on tässä työssä käytetty painetasovaatimusta +63 mmp. Tammisa-
lossa ja Santahaminassa oli nykytilamallinnuksen mukaan suurempi paineenalennuska-
pasiteetti kuin Laajasalossa.



Kuva 20 Alueiden korkeimmat painetasovaatimukset ja nykyinen painetaso

Taulukossa (
periaatteet on esitetty luvussa
0,8…1. Santahaminan alueen verkosto sai suurimman vuotoeksponentin arvon, joka
kuvaa putkimateriaaliltaan heterogeenista verkostoa (EU Good Practices on Leakage
Management 2015,
vesieksponentin arvoa 1. ILI
Kuvassa (
tarkoittaisi, että alueilla kannattaisi tarkastella vuotojen hallintaa ensisijaisena toimenp
teenä (Trow 2009)

Taulukko 12

Santahamina
Laajasalo
Tammisalo

Alueiden korkeimmat painetasovaatimukset ja nykyinen painetaso

Taulukossa (Taulukko
periaatteet on esitetty luvussa

Santahaminan alueen verkosto sai suurimman vuotoeksponentin arvon, joka
kuvaa putkimateriaaliltaan heterogeenista verkostoa (EU Good Practices on Leakage
Management 2015, s. 88.)
vesieksponentin arvoa 1. ILI
Kuvassa (Kuva 2) esitetyn lupaavimman ensitoimenpiteen määrittä
tarkoittaisi, että alueilla kannattaisi tarkastella vuotojen hallintaa ensisijaisena toimenp

(Trow 2009).

12 Alueiden laskennallisia tunnuslukuja
ILI

Santahamina 2,9
3,4

Tammisalo 2,7

Alueiden korkeimmat painetasovaatimukset ja nykyinen painetaso

Taulukko 12) on esitetty alueille laskettuja tunnuslukuja, joiden laskent
periaatteet on esitetty luvussa 3.5

Santahaminan alueen verkosto sai suurimman vuotoeksponentin arvon, joka
kuvaa putkimateriaaliltaan heterogeenista verkostoa (EU Good Practices on Leakage

s. 88.) Verkostomallinnuksessa
vesieksponentin arvoa 1. ILI-luku sai tarkastelualueilla PMI

) esitetyn lupaavimman ensitoimenpiteen määrittä
tarkoittaisi, että alueilla kannattaisi tarkastella vuotojen hallintaa ensisijaisena toimenp

Alueiden laskennallisia tunnuslukuja
ILI PMI
2,9 2,0
3,4 2,0
2,7 2,1

Alueiden korkeimmat painetasovaatimukset ja nykyinen painetaso

) on esitetty alueille laskettuja tunnuslukuja, joiden laskent
3.5. Tarkastelualueilla

Santahaminan alueen verkosto sai suurimman vuotoeksponentin arvon, joka
kuvaa putkimateriaaliltaan heterogeenista verkostoa (EU Good Practices on Leakage

Verkostomallinnuksessa
luku sai tarkastelualueilla PMI

) esitetyn lupaavimman ensitoimenpiteen määrittä
tarkoittaisi, että alueilla kannattaisi tarkastella vuotojen hallintaa ensisijaisena toimenp

Alueiden laskennallisia tunnuslukuja
PMI N1
2,0 1,0
2,0 0,8
2,1 0,8

Alueiden korkeimmat painetasovaatimukset ja nykyinen painetaso

) on esitetty alueille laskettuja tunnuslukuja, joiden laskent
. Tarkastelualueilla

Santahaminan alueen verkosto sai suurimman vuotoeksponentin arvon, joka
kuvaa putkimateriaaliltaan heterogeenista verkostoa (EU Good Practices on Leakage

Verkostomallinnuksessa kaikilla alueilla
luku sai tarkastelualueilla PMI

) esitetyn lupaavimman ensitoimenpiteen määrittä
tarkoittaisi, että alueilla kannattaisi tarkastella vuotojen hallintaa ensisijaisena toimenp

Alueiden laskennallisia tunnuslukuja
N1
1,0
0,8
0,8

Alueiden korkeimmat painetasovaatimukset ja nykyinen painetaso

) on esitetty alueille laskettuja tunnuslukuja, joiden laskent
. Tarkastelualueilla vuotoeksponentti

Santahaminan alueen verkosto sai suurimman vuotoeksponentin arvon, joka
kuvaa putkimateriaaliltaan heterogeenista verkostoa (EU Good Practices on Leakage

kaikilla alueilla
luku sai tarkastelualueilla PMI-lukua suurempia arvoja.

) esitetyn lupaavimman ensitoimenpiteen määrittä
tarkoittaisi, että alueilla kannattaisi tarkastella vuotojen hallintaa ensisijaisena toimenp

Alueiden korkeimmat painetasovaatimukset ja nykyinen painetaso

) on esitetty alueille laskettuja tunnuslukuja, joiden laskent
vuotoeksponentti N1 sai arvoja

Santahaminan alueen verkosto sai suurimman vuotoeksponentin arvon, joka
kuvaa putkimateriaaliltaan heterogeenista verkostoa (EU Good Practices on Leakage

kaikilla alueilla käytettiin vuot
lukua suurempia arvoja.

) esitetyn lupaavimman ensitoimenpiteen määrittämisen kannalta tämä
tarkoittaisi, että alueilla kannattaisi tarkastella vuotojen hallintaa ensisijaisena toimenp
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) on esitetty alueille laskettuja tunnuslukuja, joiden laskenta-
N1 sai arvoja

Santahaminan alueen verkosto sai suurimman vuotoeksponentin arvon, joka
kuvaa putkimateriaaliltaan heterogeenista verkostoa (EU Good Practices on Leakage

käytettiin vuoto-
lukua suurempia arvoja.

misen kannalta tämä
tarkoittaisi, että alueilla kannattaisi tarkastella vuotojen hallintaa ensisijaisena toimenpi-
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Santahaminan alueen verkosto sai suurimman vuotoeksponentin arvon, joka
kuvaa putkimateriaaliltaan heterogeenista verkostoa (EU Good Practices on Leakage

o-
lukua suurempia arvoja.

misen kannalta tämä
i-



4.2 Mahdolliset paineenhallinta
Kivistön alue muodostaa oman painepiirinsä, jonka paineenhallintaa tarkastellaan.
Muilla tarkastelualueilla on useampia mahdollisuuksia muodostaa painepiir
tausalueita yhd
luista. Painepiirien muodostamisessa merkittävin tekijä on verkoston korkeusasema
(Giustolisi ja Ridolfi 2014). Käyttöpisteiden korkeusasema vaikuttaa osaltaan vaaditt
viin painetasoihi
teistökohtainen paineenkorotus. Tässä työssä kiinteistökohtaisen paineenkorotuksen
oletettiin olevan käytössä kiinteistöillä, joiden korkeimmissa käyttöpisteissä oli jo nyk
tilassa riittäm

4.2.1 Läpivirtaus
Kuvassa (
teydet sekä mahdolliset paineenalennusalueet
avoimet linjat. Nuol
suunnitellut paineensäätöventtiilit ja punaisella sulkuventtiilillä varustettava linja.
netasojen muutosta alueilla kuvataan +/
DN 300/400 j
tää linjalle paineensäätöventtiilejä, mutta linjalla tulisi säilyttää mahdollisuus virtau
suunnan kääntämiseen tarvittaessa. Alennettaessa painetasoa molemmilla alueilla
maan paine
essa Askiston alueen painetasoa
linja varustaa paineensäätöventtiilillä.

Kuva 21 Nykytila ja mahdolli

Kuvassa (
1 ylävesisäiliön täyttötilanne, 2 vedenjohtaminen Kivistön alueelle ja 3 sammutustila
ne paineenhallinta
muuttuminen, oranssilla paineensäätöventtiilit ja vihreällä avattavat linjat. Y
ön täyttö käyttäen paineenhallinta
teessa, jossa
vesisäiliötä syöttävien linjojen huoltotyön aikana. Kivistön alueen paineenkorotusas
malle johtava syöttöyhteys tulee avata, mikäli muilla paineenkorotusasemaa syöttä
linjoilla on häiriöitä
remman vedenoton aikana, kuten putkirikon tai sammutusvedenoton myötä, tulee pa
neensäätöventtiilien avautua

Mahdolliset paineenhallinta
Kivistön alue muodostaa oman painepiirinsä, jonka paineenhallintaa tarkastellaan.

la tarkastelualueilla on useampia mahdollisuuksia muodostaa painepiir
tausalueita yhdistämällä. Tässä työssä alueiden rajauksia ei muuteta aiemmin suunnite
luista. Painepiirien muodostamisessa merkittävin tekijä on verkoston korkeusasema
(Giustolisi ja Ridolfi 2014). Käyttöpisteiden korkeusasema vaikuttaa osaltaan vaaditt
viin painetasoihin, mutta toisaalta korkeimmissa rakennuksissa voi olla käytössä kii
teistökohtainen paineenkorotus. Tässä työssä kiinteistökohtaisen paineenkorotuksen
oletettiin olevan käytössä kiinteistöillä, joiden korkeimmissa käyttöpisteissä oli jo nyk
tilassa riittämätön käyttöpaine.

Läpivirtaus
Kuvassa (Kuva 21) on esitetty Variston ja Askiston alueille

sekä mahdolliset paineenalennusalueet
avoimet linjat. Nuoli osoittaa virtaussuunnan linjalla. Oranssilla nuolella on merkitty
suunnitellut paineensäätöventtiilit ja punaisella sulkuventtiilillä varustettava linja.
netasojen muutosta alueilla kuvataan +/

400 johtoyhteydellä vaihtuu nykytilassa virtaussuunta
tää linjalle paineensäätöventtiilejä, mutta linjalla tulisi säilyttää mahdollisuus virtau
suunnan kääntämiseen tarvittaessa. Alennettaessa painetasoa molemmilla alueilla
maan painetasoon (2) tulee Variston alueen syöttölinjoille asentaa venttiilit. Alennett
essa Askiston alueen painetasoa
linja varustaa paineensäätöventtiilillä.

Nykytila ja mahdolli

Kuvassa (Kuva 22) on esitetty erityistilantei
ylävesisäiliön täyttötilanne, 2 vedenjohtaminen Kivistön alueelle ja 3 sammutustila

paineenhallinta-alueella
muuttuminen, oranssilla paineensäätöventtiilit ja vihreällä avattavat linjat. Y
ön täyttö käyttäen paineenhallinta
teessa, jossa muutoin
vesisäiliötä syöttävien linjojen huoltotyön aikana. Kivistön alueen paineenkorotusas
malle johtava syöttöyhteys tulee avata, mikäli muilla paineenkorotusasemaa syöttä
linjoilla on häiriöitä. Pain
remman vedenoton aikana, kuten putkirikon tai sammutusvedenoton myötä, tulee pa
neensäätöventtiilien avautua

Mahdolliset paineenhallinta
Kivistön alue muodostaa oman painepiirinsä, jonka paineenhallintaa tarkastellaan.

la tarkastelualueilla on useampia mahdollisuuksia muodostaa painepiir
istämällä. Tässä työssä alueiden rajauksia ei muuteta aiemmin suunnite

luista. Painepiirien muodostamisessa merkittävin tekijä on verkoston korkeusasema
(Giustolisi ja Ridolfi 2014). Käyttöpisteiden korkeusasema vaikuttaa osaltaan vaaditt

n, mutta toisaalta korkeimmissa rakennuksissa voi olla käytössä kii
teistökohtainen paineenkorotus. Tässä työssä kiinteistökohtaisen paineenkorotuksen
oletettiin olevan käytössä kiinteistöillä, joiden korkeimmissa käyttöpisteissä oli jo nyk

ätön käyttöpaine.

Läpivirtaus alueella
) on esitetty Variston ja Askiston alueille

sekä mahdolliset paineenalennusalueet
i osoittaa virtaussuunnan linjalla. Oranssilla nuolella on merkitty

suunnitellut paineensäätöventtiilit ja punaisella sulkuventtiilillä varustettava linja.
netasojen muutosta alueilla kuvataan +/

ohtoyhteydellä vaihtuu nykytilassa virtaussuunta
tää linjalle paineensäätöventtiilejä, mutta linjalla tulisi säilyttää mahdollisuus virtau
suunnan kääntämiseen tarvittaessa. Alennettaessa painetasoa molemmilla alueilla

asoon (2) tulee Variston alueen syöttölinjoille asentaa venttiilit. Alennett
essa Askiston alueen painetasoa
linja varustaa paineensäätöventtiilillä.

Nykytila ja mahdolliset paineenalennusalueet

) on esitetty erityistilantei
ylävesisäiliön täyttötilanne, 2 vedenjohtaminen Kivistön alueelle ja 3 sammutustila

alueella. Ku
muuttuminen, oranssilla paineensäätöventtiilit ja vihreällä avattavat linjat. Y
ön täyttö käyttäen paineenhallinta

muutoin ei saada täytettyä säiliötä, esimerkiksi verkoston muiden yl
vesisäiliötä syöttävien linjojen huoltotyön aikana. Kivistön alueen paineenkorotusas
malle johtava syöttöyhteys tulee avata, mikäli muilla paineenkorotusasemaa syöttä

. Paineenhallinta
remman vedenoton aikana, kuten putkirikon tai sammutusvedenoton myötä, tulee pa
neensäätöventtiilien avautua, jotta alueelle saadaan tarpeeksi vettä sammutustilanteessa

Mahdolliset paineenhallinta
Kivistön alue muodostaa oman painepiirinsä, jonka paineenhallintaa tarkastellaan.

la tarkastelualueilla on useampia mahdollisuuksia muodostaa painepiir
istämällä. Tässä työssä alueiden rajauksia ei muuteta aiemmin suunnite

luista. Painepiirien muodostamisessa merkittävin tekijä on verkoston korkeusasema
(Giustolisi ja Ridolfi 2014). Käyttöpisteiden korkeusasema vaikuttaa osaltaan vaaditt

n, mutta toisaalta korkeimmissa rakennuksissa voi olla käytössä kii
teistökohtainen paineenkorotus. Tässä työssä kiinteistökohtaisen paineenkorotuksen
oletettiin olevan käytössä kiinteistöillä, joiden korkeimmissa käyttöpisteissä oli jo nyk

ella
) on esitetty Variston ja Askiston alueille

sekä mahdolliset paineenalennusalueet
i osoittaa virtaussuunnan linjalla. Oranssilla nuolella on merkitty

suunnitellut paineensäätöventtiilit ja punaisella sulkuventtiilillä varustettava linja.
netasojen muutosta alueilla kuvataan +/-

ohtoyhteydellä vaihtuu nykytilassa virtaussuunta
tää linjalle paineensäätöventtiilejä, mutta linjalla tulisi säilyttää mahdollisuus virtau
suunnan kääntämiseen tarvittaessa. Alennettaessa painetasoa molemmilla alueilla

asoon (2) tulee Variston alueen syöttölinjoille asentaa venttiilit. Alennett
essa Askiston alueen painetasoa alemmalle
linja varustaa paineensäätöventtiilillä.

set paineenalennusalueet

) on esitetty erityistilantei
ylävesisäiliön täyttötilanne, 2 vedenjohtaminen Kivistön alueelle ja 3 sammutustila

. Kuvassa on merkitty violetilla nuolella virtaussuunnan
muuttuminen, oranssilla paineensäätöventtiilit ja vihreällä avattavat linjat. Y
ön täyttö käyttäen paineenhallinta-alueen läpikulkevaa linjaa

ada täytettyä säiliötä, esimerkiksi verkoston muiden yl
vesisäiliötä syöttävien linjojen huoltotyön aikana. Kivistön alueen paineenkorotusas
malle johtava syöttöyhteys tulee avata, mikäli muilla paineenkorotusasemaa syöttä

eenhallinta-alueen painetasojen alentuessa tavanomaista su
remman vedenoton aikana, kuten putkirikon tai sammutusvedenoton myötä, tulee pa

, jotta alueelle saadaan tarpeeksi vettä sammutustilanteessa

Mahdolliset paineenhallinta-alueet
Kivistön alue muodostaa oman painepiirinsä, jonka paineenhallintaa tarkastellaan.

la tarkastelualueilla on useampia mahdollisuuksia muodostaa painepiir
istämällä. Tässä työssä alueiden rajauksia ei muuteta aiemmin suunnite

luista. Painepiirien muodostamisessa merkittävin tekijä on verkoston korkeusasema
(Giustolisi ja Ridolfi 2014). Käyttöpisteiden korkeusasema vaikuttaa osaltaan vaaditt

n, mutta toisaalta korkeimmissa rakennuksissa voi olla käytössä kii
teistökohtainen paineenkorotus. Tässä työssä kiinteistökohtaisen paineenkorotuksen
oletettiin olevan käytössä kiinteistöillä, joiden korkeimmissa käyttöpisteissä oli jo nyk

) on esitetty Variston ja Askiston alueille
sekä mahdolliset paineenalennusalueet. Kuvaan on merkitty vihreällä nuolella

i osoittaa virtaussuunnan linjalla. Oranssilla nuolella on merkitty
suunnitellut paineensäätöventtiilit ja punaisella sulkuventtiilillä varustettava linja.

-merkeillä.
ohtoyhteydellä vaihtuu nykytilassa virtaussuunta

tää linjalle paineensäätöventtiilejä, mutta linjalla tulisi säilyttää mahdollisuus virtau
suunnan kääntämiseen tarvittaessa. Alennettaessa painetasoa molemmilla alueilla

asoon (2) tulee Variston alueen syöttölinjoille asentaa venttiilit. Alennett
alemmalle tasolle (3), tulee myös Askistoon johtava

set paineenalennusalueet

) on esitetty erityistilanteissa tarvittavat vedenjohtamisjärjestelyt
ylävesisäiliön täyttötilanne, 2 vedenjohtaminen Kivistön alueelle ja 3 sammutustila

vassa on merkitty violetilla nuolella virtaussuunnan
muuttuminen, oranssilla paineensäätöventtiilit ja vihreällä avattavat linjat. Y

alueen läpikulkevaa linjaa
ada täytettyä säiliötä, esimerkiksi verkoston muiden yl

vesisäiliötä syöttävien linjojen huoltotyön aikana. Kivistön alueen paineenkorotusas
malle johtava syöttöyhteys tulee avata, mikäli muilla paineenkorotusasemaa syöttä

alueen painetasojen alentuessa tavanomaista su
remman vedenoton aikana, kuten putkirikon tai sammutusvedenoton myötä, tulee pa

, jotta alueelle saadaan tarpeeksi vettä sammutustilanteessa

Kivistön alue muodostaa oman painepiirinsä, jonka paineenhallintaa tarkastellaan.
la tarkastelualueilla on useampia mahdollisuuksia muodostaa painepiir

istämällä. Tässä työssä alueiden rajauksia ei muuteta aiemmin suunnite
luista. Painepiirien muodostamisessa merkittävin tekijä on verkoston korkeusasema
(Giustolisi ja Ridolfi 2014). Käyttöpisteiden korkeusasema vaikuttaa osaltaan vaaditt

n, mutta toisaalta korkeimmissa rakennuksissa voi olla käytössä kii
teistökohtainen paineenkorotus. Tässä työssä kiinteistökohtaisen paineenkorotuksen
oletettiin olevan käytössä kiinteistöillä, joiden korkeimmissa käyttöpisteissä oli jo nyk

) on esitetty Variston ja Askiston alueille nykytilassa tulevat johtoy
Kuvaan on merkitty vihreällä nuolella

i osoittaa virtaussuunnan linjalla. Oranssilla nuolella on merkitty
suunnitellut paineensäätöventtiilit ja punaisella sulkuventtiilillä varustettava linja.

merkeillä. Variston alueen läpi kulkevalla
ohtoyhteydellä vaihtuu nykytilassa virtaussuunta. Paineenhallinta edelly

tää linjalle paineensäätöventtiilejä, mutta linjalla tulisi säilyttää mahdollisuus virtau
suunnan kääntämiseen tarvittaessa. Alennettaessa painetasoa molemmilla alueilla

asoon (2) tulee Variston alueen syöttölinjoille asentaa venttiilit. Alennett
tasolle (3), tulee myös Askistoon johtava

tarvittavat vedenjohtamisjärjestelyt
ylävesisäiliön täyttötilanne, 2 vedenjohtaminen Kivistön alueelle ja 3 sammutustila

vassa on merkitty violetilla nuolella virtaussuunnan
muuttuminen, oranssilla paineensäätöventtiilit ja vihreällä avattavat linjat. Y

alueen läpikulkevaa linjaa tulee mahdollistaa tila
ada täytettyä säiliötä, esimerkiksi verkoston muiden yl

vesisäiliötä syöttävien linjojen huoltotyön aikana. Kivistön alueen paineenkorotusas
malle johtava syöttöyhteys tulee avata, mikäli muilla paineenkorotusasemaa syöttä

alueen painetasojen alentuessa tavanomaista su
remman vedenoton aikana, kuten putkirikon tai sammutusvedenoton myötä, tulee pa

, jotta alueelle saadaan tarpeeksi vettä sammutustilanteessa

Kivistön alue muodostaa oman painepiirinsä, jonka paineenhallintaa tarkastellaan.
la tarkastelualueilla on useampia mahdollisuuksia muodostaa painepiirejä

istämällä. Tässä työssä alueiden rajauksia ei muuteta aiemmin suunnite
luista. Painepiirien muodostamisessa merkittävin tekijä on verkoston korkeusasema
(Giustolisi ja Ridolfi 2014). Käyttöpisteiden korkeusasema vaikuttaa osaltaan vaaditt

n, mutta toisaalta korkeimmissa rakennuksissa voi olla käytössä kii
teistökohtainen paineenkorotus. Tässä työssä kiinteistökohtaisen paineenkorotuksen
oletettiin olevan käytössä kiinteistöillä, joiden korkeimmissa käyttöpisteissä oli jo nyk

kytilassa tulevat johtoy
Kuvaan on merkitty vihreällä nuolella

i osoittaa virtaussuunnan linjalla. Oranssilla nuolella on merkitty
suunnitellut paineensäätöventtiilit ja punaisella sulkuventtiilillä varustettava linja.

iston alueen läpi kulkevalla
Paineenhallinta edelly

tää linjalle paineensäätöventtiilejä, mutta linjalla tulisi säilyttää mahdollisuus virtau
suunnan kääntämiseen tarvittaessa. Alennettaessa painetasoa molemmilla alueilla

asoon (2) tulee Variston alueen syöttölinjoille asentaa venttiilit. Alennett
tasolle (3), tulee myös Askistoon johtava

tarvittavat vedenjohtamisjärjestelyt
ylävesisäiliön täyttötilanne, 2 vedenjohtaminen Kivistön alueelle ja 3 sammutustila

vassa on merkitty violetilla nuolella virtaussuunnan
muuttuminen, oranssilla paineensäätöventtiilit ja vihreällä avattavat linjat. Y

tulee mahdollistaa tila
ada täytettyä säiliötä, esimerkiksi verkoston muiden yl

vesisäiliötä syöttävien linjojen huoltotyön aikana. Kivistön alueen paineenkorotusas
malle johtava syöttöyhteys tulee avata, mikäli muilla paineenkorotusasemaa syöttä

alueen painetasojen alentuessa tavanomaista su
remman vedenoton aikana, kuten putkirikon tai sammutusvedenoton myötä, tulee pa

, jotta alueelle saadaan tarpeeksi vettä sammutustilanteessa
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luista. Painepiirien muodostamisessa merkittävin tekijä on verkoston korkeusasema
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iston alueen läpi kulkevalla
Paineenhallinta edellyt-

tää linjalle paineensäätöventtiilejä, mutta linjalla tulisi säilyttää mahdollisuus virtaus-
suunnan kääntämiseen tarvittaessa. Alennettaessa painetasoa molemmilla alueilla sa-

asoon (2) tulee Variston alueen syöttölinjoille asentaa venttiilit. Alennetta-
tasolle (3), tulee myös Askistoon johtava

tarvittavat vedenjohtamisjärjestelyt;
ylävesisäiliön täyttötilanne, 2 vedenjohtaminen Kivistön alueelle ja 3 sammutustilan-

vassa on merkitty violetilla nuolella virtaussuunnan
muuttuminen, oranssilla paineensäätöventtiilit ja vihreällä avattavat linjat. Ylävesisäili-

tulee mahdollistaa tilan-
ada täytettyä säiliötä, esimerkiksi verkoston muiden ylä-

vesisäiliötä syöttävien linjojen huoltotyön aikana. Kivistön alueen paineenkorotusase-
malle johtava syöttöyhteys tulee avata, mikäli muilla paineenkorotusasemaa syöttävillä

alueen painetasojen alentuessa tavanomaista suu-
remman vedenoton aikana, kuten putkirikon tai sammutusvedenoton myötä, tulee pai-

, jotta alueelle saadaan tarpeeksi vettä sammutustilanteessa.
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Kuva 22 Erityistilanteiden vedenjohtaminen

Tilanteet 1 ja 2 (
jolloin säätöalueen painetaso tulee päästää nousemaan johtamissuunnassa olevan alueen
vallitsevalle painetasolle. Omavoimaiset paineenalennusventtiilit sulkeutuvat toisiopu
len painetason ylittäessä venttiilille asetetun painetason. Laitetoimittajien mukaan pa
neenalennusventtiilit toimivat yhteen suuntaan, eivätkä mahdollista virtaussuunnan
kääntämistä (Petäjä, T. sähköposti 27.10.2015, Stenman, J. sähköposti 6.11.2015).
denjohtaminen linjalla molempiin suuntiin edellyttää
säätöventtiileille ohituslinjoja,
automaattinen avautuminen edellyttäisi niiden venttiilien ohjausta esimerkiksi painemi
tauksen mukaan.

Ylävesisäiliön täyttötilanteessa (
merkittäviä, jotta Variston lävitse kulk
on välttämätöntä. Kuvassa (
nykyisin ja oikealla paineenhallinta
ty tummanvi
vesisäiliön (VT) kolmesta pääsyöttölinjasta. Variston läpi kulkevan linjan avaaminen on
tarpeen silloin, kun jäljelle jäävillä syöttölinjoilla suoritetaan huoltotoimenpiteitä. Ven
tiilien avautumistarpeen ja verkostossa vallitsevien paine
teys ei ole yksiselitteistä, joten ohjaavan mittauspisteen asettaminen olisi haastavaa.
Venttiilien avaaminen manuaalisesti tai kaukovalvonnan kautta olisi mahdollinen ra
kaisutapa.

Kuva 23 Suurimmat virtaamat verkostossa vasemmalla nykytilassa ja oikealla painee
hallinta-alueen toteutuessa

Erityistilanteiden vedenjohtaminen

Tilanteet 1 ja 2 (Kuva
jolloin säätöalueen painetaso tulee päästää nousemaan johtamissuunnassa olevan alueen

alle painetasolle. Omavoimaiset paineenalennusventtiilit sulkeutuvat toisiopu
len painetason ylittäessä venttiilille asetetun painetason. Laitetoimittajien mukaan pa
neenalennusventtiilit toimivat yhteen suuntaan, eivätkä mahdollista virtaussuunnan

istä (Petäjä, T. sähköposti 27.10.2015, Stenman, J. sähköposti 6.11.2015).
johtaminen linjalla molempiin suuntiin edellyttää

säätöventtiileille ohituslinjoja,
omaattinen avautuminen edellyttäisi niiden venttiilien ohjausta esimerkiksi painemi

tauksen mukaan.

Ylävesisäiliön täyttötilanteessa (
merkittäviä, jotta Variston lävitse kulk
on välttämätöntä. Kuvassa (

ja oikealla paineenhallinta
ty tummanvihreinä linjoina
vesisäiliön (VT) kolmesta pääsyöttölinjasta. Variston läpi kulkevan linjan avaaminen on
tarpeen silloin, kun jäljelle jäävillä syöttölinjoilla suoritetaan huoltotoimenpiteitä. Ven

n avautumistarpeen ja verkostossa vallitsevien paine
teys ei ole yksiselitteistä, joten ohjaavan mittauspisteen asettaminen olisi haastavaa.

enttiilien avaaminen manuaalisesti tai kaukovalvonnan kautta olisi mahdollinen ra
utapa.

Suurimmat virtaamat verkostossa vasemmalla nykytilassa ja oikealla painee
alueen toteutuessa

Erityistilanteiden vedenjohtaminen

Kuva 22) edellyttävät Variston alueella kulkevalle linjalle läpivirtausta,
jolloin säätöalueen painetaso tulee päästää nousemaan johtamissuunnassa olevan alueen

alle painetasolle. Omavoimaiset paineenalennusventtiilit sulkeutuvat toisiopu
len painetason ylittäessä venttiilille asetetun painetason. Laitetoimittajien mukaan pa
neenalennusventtiilit toimivat yhteen suuntaan, eivätkä mahdollista virtaussuunnan

istä (Petäjä, T. sähköposti 27.10.2015, Stenman, J. sähköposti 6.11.2015).
johtaminen linjalla molempiin suuntiin edellyttää

säätöventtiileille ohituslinjoja, jotka avautuvat tarvittaessa
omaattinen avautuminen edellyttäisi niiden venttiilien ohjausta esimerkiksi painemi

Ylävesisäiliön täyttötilanteessa (
merkittäviä, jotta Variston lävitse kulk
on välttämätöntä. Kuvassa (Kuva

ja oikealla paineenhallinta
linjoina. Paineenhallinta

vesisäiliön (VT) kolmesta pääsyöttölinjasta. Variston läpi kulkevan linjan avaaminen on
tarpeen silloin, kun jäljelle jäävillä syöttölinjoilla suoritetaan huoltotoimenpiteitä. Ven

n avautumistarpeen ja verkostossa vallitsevien paine
teys ei ole yksiselitteistä, joten ohjaavan mittauspisteen asettaminen olisi haastavaa.

enttiilien avaaminen manuaalisesti tai kaukovalvonnan kautta olisi mahdollinen ra

Suurimmat virtaamat verkostossa vasemmalla nykytilassa ja oikealla painee
alueen toteutuessa

Erityistilanteiden vedenjohtaminen

) edellyttävät Variston alueella kulkevalle linjalle läpivirtausta,
jolloin säätöalueen painetaso tulee päästää nousemaan johtamissuunnassa olevan alueen

alle painetasolle. Omavoimaiset paineenalennusventtiilit sulkeutuvat toisiopu
len painetason ylittäessä venttiilille asetetun painetason. Laitetoimittajien mukaan pa
neenalennusventtiilit toimivat yhteen suuntaan, eivätkä mahdollista virtaussuunnan

istä (Petäjä, T. sähköposti 27.10.2015, Stenman, J. sähköposti 6.11.2015).
johtaminen linjalla molempiin suuntiin edellyttää

jotka avautuvat tarvittaessa
omaattinen avautuminen edellyttäisi niiden venttiilien ohjausta esimerkiksi painemi

Ylävesisäiliön täyttötilanteessa (Kuva 22, 1) verkoston huoltotoimenpiteiden tulee olla
merkittäviä, jotta Variston lävitse kulkevan linjan käyttäminen ylävesisäiliön täyttöön

Kuva 23) on esitetty vasemmalla verkoston virtaamatilanne
ja oikealla paineenhallinta-alueen toteuduttua

. Paineenhallinta
vesisäiliön (VT) kolmesta pääsyöttölinjasta. Variston läpi kulkevan linjan avaaminen on
tarpeen silloin, kun jäljelle jäävillä syöttölinjoilla suoritetaan huoltotoimenpiteitä. Ven

n avautumistarpeen ja verkostossa vallitsevien paine
teys ei ole yksiselitteistä, joten ohjaavan mittauspisteen asettaminen olisi haastavaa.

enttiilien avaaminen manuaalisesti tai kaukovalvonnan kautta olisi mahdollinen ra

Suurimmat virtaamat verkostossa vasemmalla nykytilassa ja oikealla painee

Erityistilanteiden vedenjohtaminen

) edellyttävät Variston alueella kulkevalle linjalle läpivirtausta,
jolloin säätöalueen painetaso tulee päästää nousemaan johtamissuunnassa olevan alueen

alle painetasolle. Omavoimaiset paineenalennusventtiilit sulkeutuvat toisiopu
len painetason ylittäessä venttiilille asetetun painetason. Laitetoimittajien mukaan pa
neenalennusventtiilit toimivat yhteen suuntaan, eivätkä mahdollista virtaussuunnan

istä (Petäjä, T. sähköposti 27.10.2015, Stenman, J. sähköposti 6.11.2015).
johtaminen linjalla molempiin suuntiin edellyttää

jotka avautuvat tarvittaessa
omaattinen avautuminen edellyttäisi niiden venttiilien ohjausta esimerkiksi painemi

, 1) verkoston huoltotoimenpiteiden tulee olla
evan linjan käyttäminen ylävesisäiliön täyttöön

) on esitetty vasemmalla verkoston virtaamatilanne
alueen toteuduttua

. Paineenhallinta-alueen toteuttaminen sulkee yhden yl
vesisäiliön (VT) kolmesta pääsyöttölinjasta. Variston läpi kulkevan linjan avaaminen on
tarpeen silloin, kun jäljelle jäävillä syöttölinjoilla suoritetaan huoltotoimenpiteitä. Ven

n avautumistarpeen ja verkostossa vallitsevien paine
teys ei ole yksiselitteistä, joten ohjaavan mittauspisteen asettaminen olisi haastavaa.

enttiilien avaaminen manuaalisesti tai kaukovalvonnan kautta olisi mahdollinen ra

Suurimmat virtaamat verkostossa vasemmalla nykytilassa ja oikealla painee

) edellyttävät Variston alueella kulkevalle linjalle läpivirtausta,
jolloin säätöalueen painetaso tulee päästää nousemaan johtamissuunnassa olevan alueen

alle painetasolle. Omavoimaiset paineenalennusventtiilit sulkeutuvat toisiopu
len painetason ylittäessä venttiilille asetetun painetason. Laitetoimittajien mukaan pa
neenalennusventtiilit toimivat yhteen suuntaan, eivätkä mahdollista virtaussuunnan

istä (Petäjä, T. sähköposti 27.10.2015, Stenman, J. sähköposti 6.11.2015).
johtaminen linjalla molempiin suuntiin edellyttää säätöventtiiliasemaa tai

jotka avautuvat tarvittaessa. Ohituslinjojen venttiilien
omaattinen avautuminen edellyttäisi niiden venttiilien ohjausta esimerkiksi painemi

, 1) verkoston huoltotoimenpiteiden tulee olla
evan linjan käyttäminen ylävesisäiliön täyttöön

) on esitetty vasemmalla verkoston virtaamatilanne
alueen toteuduttua. Suurimmat virtaamat on merki

alueen toteuttaminen sulkee yhden yl
vesisäiliön (VT) kolmesta pääsyöttölinjasta. Variston läpi kulkevan linjan avaaminen on
tarpeen silloin, kun jäljelle jäävillä syöttölinjoilla suoritetaan huoltotoimenpiteitä. Ven

n avautumistarpeen ja verkostossa vallitsevien paine- tai virtaamaolosuhteiden y
teys ei ole yksiselitteistä, joten ohjaavan mittauspisteen asettaminen olisi haastavaa.

enttiilien avaaminen manuaalisesti tai kaukovalvonnan kautta olisi mahdollinen ra

Suurimmat virtaamat verkostossa vasemmalla nykytilassa ja oikealla painee

) edellyttävät Variston alueella kulkevalle linjalle läpivirtausta,
jolloin säätöalueen painetaso tulee päästää nousemaan johtamissuunnassa olevan alueen

alle painetasolle. Omavoimaiset paineenalennusventtiilit sulkeutuvat toisiopu
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Kivistön painepiirin syöttötilanteessa (Kuva 22, 2) venttiilien säätötapa voisi olla seu-
raavan kaltainen. Variston alueen lävitse kulkevan linjan itäisellä säätöventtiiliasemalla
PRV11 (Kuva 17) asetetaan venttiilin ohjausrajat Variston paineenalennusalueen lisäksi
myös Kivistön paineenkorotusaseman tulopaineeseen perustuen. Paineenkorotusaseman
tulopaineen alentuessa venttiili PRV11 alkaa avautua. Tällöin painetaso Variston alueel-
la lähtee laskemaan ja eteläinen alueen lävitse kulkevan linjan venttiili PRV12 avautuu.
Kivistön alueen painetason ylittäessä asetetun painerajan, venttiilit PRV11 ja PRV12
palautuvat säätämään Variston painetta. Kivistön painepiirin syöttötilanteessa venttiilien
automaattinen avautuminen ei ole välttämätöntä vaan venttiilit voitaisiin avata myös
manuaalisesti tai kaukovalvonnan kautta.

Venttiilien manuaalinen avaaminen edellyttää huoltotoimenpiteitä tekevien tahojen hy-
vää tietämystä verkostosta ja virtausolosuhteista. Suunniteltujen huoltotapahtumien yh-
teydessä venttiilien avaaminen voidaan suunnitella. Äkillisten tilanteiden sattuessa vent-
tiilien avaamistarve ja avaamisen vaikutus virtaamaolosuhteisiin tulisi olla tiedossa.
Venttiilit saattavat olla kiinni pitkiä aikoja, eikä niiden avaaminen kuulu rutiiniin.

Paineenalennusalueella sattuvassa sammutustilanteessa (Kuva 22, 3) paineensäätövent-
tiilien tulee aueta automaattisesti ja päästää alueelle tarvittava lisävirtaama. Jos säätö on
asetettu painetiedon mukaan, venttiili aukeaa aina painetason aletessa alle ohjausrajan ja
alueelle ohjautuu lisää virtaamaa. Mikäli venttiilit eivät avaudu automaattisesti, ne eivät
päästä lävitse tarvittavaa lisävirtaamaa sammutustilanteessa. Putkirikon aiheuttaessa
lisääntyneen virtaaman, vuotokohta pyritään eristämään mahdollisimman nopeasti ja
varmistamaan häiriötön vedenjakelu. Alueen lävitse painepiirin koillisosiin ja Kivistön
alueen paineenkorotusaseman suuntaan virtaaman johtaminen sammutustilanteessa ei
ole välttämätöntä verkoston muiden linjojen ollessa käytössä.

Suhteellisen suuren linjan läpivirtauksen estäminen vähentää veden vaihtuvuutta alueel-
la. Viipymän kasvaessa veden laatu saattaa heikentyä. Viipymää ei ole mallinnettu tä-
män työn yhteydessä. Virtausnopeus linjalla hidastuu nykyisestä noin 0,25 m/s noin
0,03 m/s nopeuteen. Virtausnopeuden laskiessa putkessa veden mukana kulkevat hiuk-
kaset laskeutuvat ja putkeen muodostuu saostumia. Linjan aukaiseminen kasvattaa vir-
tausnopeutta ja saostumat voivat lähteä liikkeelle, mikä aiheuttaa veden laadun heikke-
nemistä.

4.2.2 Aleneva alue
Santahaminan, Laajasalon ja Tammisalon tarkastelualueet ovat vierekkäisiä ja paineen-
hallinnan mahdollisuuksia tarkasteltiin vertaillen eri aluekokonaisuuksia. Vaihtoehdot
on esitetty seuraavassa pelkistettyinä kaaviokuvina, joilla pyrittiin havainnollistamaan
eri tilanteita. Kuvissa alueiden rajat ylittävät linjat on kuvattu yhdellä nuolella vaikka
linjoja olisi useampia. Linjoista auki olevat on merkitty vihreällä ja paineensäätö orans-
silla nuolella. Painetasojen muutosta alueilla kuvataan +/- -merkeillä. Oikeanpuoleisessa
kuvassa on havainnollistettu poikkeuksellista vedenottoa, kuten putkirikkoa tai sammu-
tustilannetta, ja sen vaikutuksia paineenhallintaan. Linjojen aukeamisen tai virtaussuun-
nan muutoksen tarve poikkeuksellisen vedenoton aikana on kaaviokuvissa esitetty vio-
letilla nuolella. Vesien johtaminen linjalla molempiin suuntiin edellyttää säätöventtii-
liasemia tai paineenalennusventtiileille ohituslinjoja, jotka avautuvat tarvittaessa. Ohi-
tuslinjojen venttiileitä tulee tällöin ohjata esimerkiksi painetietojen mukaan.
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jen paineensäätöventtiilien aueta. Tammisalon paineensäätöventtiilien aukeaminen ede
lyttää niiden ohjausta myös Laajasalon painetiedon mukaan.

Kuva 29 Santahaminan ja Laajasalon alueiden sekä Tammisalon paineenalennus eri
tasolle

4.3 Alueiden arvottaminen
Tässä työssä tarkasteltujen
tunnusluvut
30). PAA
neenhallinnan toteutukseen omaavat aluekokonaisuudet
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4.4 Verkostomallinnukset ja vaikutusten arviointi

4.4.1 Muuttuvan kulutuksen alue
Kivistön alueen mallinnustarkasteluissa tarkasteltiin sekä ohjaustavan että paineenalen-
nuksen vaikutuksia kahdessa kulutustilanteessa. Tarkastellut kulutustilanteet olivat ny-
kyinen mittaustietojen mukainen vedenkulutus sekä arvioitu vedenkulutus kaavan to-
teumatilanteessa. Ohjaustapoina tarkasteltiin pumppausta vakiopaineeseen sekä verkos-
ton kriittisen ohjauspisteen käyttöä paineenkorotuspumpun säädössä.

Mallinnustilanteita painetasojen kannalta kolme:
1) Ylläpidetään alueella nykyistä +100 mmp painetasoa.
2) Paineenalennus painetasovaatimuksen määrittämään painetasoon +97 mmp.
3) Paineenalennus painetasoon +85 mmp, joka vastasi 30 mvp verkostopainetta

kriittisellä pisteellä. Käytännössä painetason alennus ei voi olla näin suuri, koska
verkostopaine jäisi painetasovaatimusten mukaan riittämättömäksi nostamaan
vesi useisiin käyttöpisteisiin.

Nykytilanteen vedenkulutuksella tarkasteltiin kaikki kolme painetilannetta molemmilla
ohjaustavoilla. Kaavatilanteen vedenkulutustilanteessa tarkasteltiin molemmilla ohjaus-
tavoilla painetilanteet 1) nykyinen painetaso ja 2) painetasovaatimus.

Taulukkoon (Taulukko 13) on koottu mallinnustarkastelujen mukaiset muutokset vuo-
tovesimäärissä. Muutos on laskettu verraten nykyiseen painetasoon ja ohjaustapaan, eli
pumpatessa +100 mmp vakiopaineeseen. Nykyisellä kulutuksella paineenalennuksen
ollessa noin 6 %, saavutettiin mallinnuksen mukaan vuotovesien määrässä noin 8 %
vähenemä. Paineenalennuksen ollessa noin 26 %, vuotovesien määrä väheni noin 36 %.
Mallinnustarkasteluissa ohjaustapojen välillä ei vesimäärien muuttumisen suhteen ollut
merkittävää eroa.

Taulukko 13 Muutokset vuotovesissä ja verkostopaineessa mallinnustarkasteluissa
Tilanne ja ohjaustapa Painetaso Toimitettu Vuotovedet Muutos AOP Muutos

mmp m3/d m3/a % mvp %
Nykyinen vedenkulutus
1) Vakiopaine 100 429 000 129 000 57,8
1) Kriittinen piste 100 429 000 129 000 -0,2 % 57,8 -0,1 %
2) Vakiopaine 97 418 000 118 000 -8,3 % 54,6 -5,6 %
2) Kriittinen piste 97 418 000 118 000 -8,2 % 54,6 -5,5 %
3) Vakiopaine 85 382 000 82 000 -36,3 % 42,9 -25,8 %
3) Kriittinen piste 85 382 000 82 000 -36,4 % 42,8 -25,9 %
Kaavatilanteen vedenkulutus
1) Vakiopaine 100 2 262 000 126 000 57,1
2) Vakiopaine 97 2 253 000 117 000 -7,5 % 54,3 -5,1 %
2) Kriittinen piste 97 2 256 000 119 000 -5,4 % 55,0 -3,7 %

Tulevaisuuden kaavatilanteen toteuduttua painetasoa ei voida alentaa kokoaikaisesti.
Pumppaamalla vakiopainetasoon +97 mmp solmupisteiden painetasot putosivat verkos-
tossa alimmillaan noin +93 mmp painetasoon, joka on liian alhainen takaamaan riittä-
vän käyttöpaineen kaikilla käyttöpisteillä. Verkostossa sopiva painetilanne voidaan yl-
läpitää joko pumppaamalla vakiopaineella nykyiseen +100 mmp painetasoon tai käyt-
tämällä verkoston kriittistä ohjauspistettä + 97 mmp painetasoon. Kuvassa (Kuva 35) on



esitetty verkostomallin solmupisteiden painetasot. Vedenkulutuksen lisääntyessä ve
kostossa alkaa muodostua painehäviöitä, joihin paineenkorotusaseman lähtöpaineen
tulee vastata. Verrattaessa ohjaustapoja voitaisiin kriittisen pisteen ohjauks
verkostosta vuotavan veden määrää
sempana ja nostaa
taamatarpeeseen.
linnuksen mukaan saavuttaa noin 5 % vähenemä vuotovesissä verrattuna pumppaukseen
vakiopaineeseen

Kuva 35 Kaavatilanteen solmupisteiden painetasot vasemmalla paikallisella ohjaukse
la +100 mmp ja oikealla kriittisen pist

Vesimäärien muuttumista
oitiin myös teoriaosuudessa esitetyillä kaavoilla luvussa
14). Kulutusperusteisen mallinnuksen perusteella
verkostopaine
Alennettu keskimääräinen verkostopaine olisi alueella 53,9
6 %. Vedenkulutuksen arvioitu vähenemä paineenalennuksen myötä oli noin 0,4

Vuotovesien arvioitu vähenemä oli noin 4
suurimmat arviot vuotovesien vähenemästä
arvoilla (Ma
paineenalennus painetasovaatimuksen määrittämään painetasoon, eli tilanne 2
(Taulukko
linnuksen mukainen vähenemä oli noin 11
oituja vuotovesien vähenemiä,
henemän olevan lähellä
jä arvioita
la lienee suurempien arvioiden luokkaa
ei alueella voida toteuttaa vaan painetason tulee olla ainakin nykyisellä tasollaan, jotta
vedensaanti käyttöpisteissä voidaan varmistaa.

Taulukko 14

Kivistö

Virtaamaohjatussa paineensäädössä virtaaman ja paineensäätölaitteelta vaadittavan lä
töpaineen korrelaatio voidaan määrittää verkostomallinnuksen ja mittaushistorian peru
teella (Wright ym. 2014, Ulanicki ym. 2000).
määritettiin suhteelliset painekäyrät Q/H nykytilanteessa, paineenalennuksen myötä ja

esitetty verkostomallin solmupisteiden painetasot. Vedenkulutuksen lisääntyessä ve
kostossa alkaa muodostua painehäviöitä, joihin paineenkorotusaseman lähtöpaineen
tulee vastata. Verrattaessa ohjaustapoja voitaisiin kriittisen pisteen ohjauks
verkostosta vuotavan veden määrää
sempana ja nostaa päivällä
taamatarpeeseen. Tarkastelluissa tilanteissa k
linnuksen mukaan saavuttaa noin 5 % vähenemä vuotovesissä verrattuna pumppaukseen
vakiopaineeseen.

Kaavatilanteen solmupisteiden painetasot vasemmalla paikallisella ohjaukse
mmp ja oikealla kriittisen pist

Vesimäärien muuttumista
oitiin myös teoriaosuudessa esitetyillä kaavoilla luvussa

ulutusperusteisen mallinnuksen perusteella
verkostopaine 57,5
Alennettu keskimääräinen verkostopaine olisi alueella 53,9

Vedenkulutuksen arvioitu vähenemä paineenalennuksen myötä oli noin 0,4

Vuotovesien arvioitu vähenemä oli noin 4
suurimmat arviot vuotovesien vähenemästä
arvoilla (May 1994).
paineenalennus painetasovaatimuksen määrittämään painetasoon, eli tilanne 2
Taulukko 13). Verkostomallinnuksessa vuotoeksponentin arvo oli 1,5. Verkostom

linnuksen mukainen vähenemä oli noin 11
vuotovesien vähenemiä,

henemän olevan lähellä
oita. Vuotovesien odotettavissa oleva vähenemä

la lienee suurempien arvioiden luokkaa
ei alueella voida toteuttaa vaan painetason tulee olla ainakin nykyisellä tasollaan, jotta

ensaanti käyttöpisteissä voidaan varmistaa.

14 Arvioidut muutokset vuotovesissä ja kulutuksessa
Laskutettu

m3/a
299 000

Virtaamaohjatussa paineensäädössä virtaaman ja paineensäätölaitteelta vaadittavan lä
töpaineen korrelaatio voidaan määrittää verkostomallinnuksen ja mittaushistorian peru
teella (Wright ym. 2014, Ulanicki ym. 2000).
määritettiin suhteelliset painekäyrät Q/H nykytilanteessa, paineenalennuksen myötä ja

esitetty verkostomallin solmupisteiden painetasot. Vedenkulutuksen lisääntyessä ve
kostossa alkaa muodostua painehäviöitä, joihin paineenkorotusaseman lähtöpaineen
tulee vastata. Verrattaessa ohjaustapoja voitaisiin kriittisen pisteen ohjauks
verkostosta vuotavan veden määrää

päivällä vastaamaan kulutuksen
Tarkastelluissa tilanteissa k

linnuksen mukaan saavuttaa noin 5 % vähenemä vuotovesissä verrattuna pumppaukseen

Kaavatilanteen solmupisteiden painetasot vasemmalla paikallisella ohjaukse
mmp ja oikealla kriittisen pist

Vesimäärien muuttumista paineenalennuksen myötä
oitiin myös teoriaosuudessa esitetyillä kaavoilla luvussa

ulutusperusteisen mallinnuksen perusteella
mvp, josta vähennettiin potentiaalinen paineenalennus 3,6

Alennettu keskimääräinen verkostopaine olisi alueella 53,9
Vedenkulutuksen arvioitu vähenemä paineenalennuksen myötä oli noin 0,4

Vuotovesien arvioitu vähenemä oli noin 4
suurimmat arviot vuotovesien vähenemästä

y 1994). Verkostomallinnuksen tuloksista vertailukelpoinen painetilanne oli
paineenalennus painetasovaatimuksen määrittämään painetasoon, eli tilanne 2

). Verkostomallinnuksessa vuotoeksponentin arvo oli 1,5. Verkostom
linnuksen mukainen vähenemä oli noin 11

vuotovesien vähenemiä,
henemän olevan lähellä teoriaosuuden kaavoilla N1

. Vuotovesien odotettavissa oleva vähenemä
la lienee suurempien arvioiden luokkaa
ei alueella voida toteuttaa vaan painetason tulee olla ainakin nykyisellä tasollaan, jotta

ensaanti käyttöpisteissä voidaan varmistaa.

Arvioidut muutokset vuotovesissä ja kulutuksessa
Laskutettu Muutos

/a %
299 000 -0.4 %

Virtaamaohjatussa paineensäädössä virtaaman ja paineensäätölaitteelta vaadittavan lä
töpaineen korrelaatio voidaan määrittää verkostomallinnuksen ja mittaushistorian peru
teella (Wright ym. 2014, Ulanicki ym. 2000).
määritettiin suhteelliset painekäyrät Q/H nykytilanteessa, paineenalennuksen myötä ja

esitetty verkostomallin solmupisteiden painetasot. Vedenkulutuksen lisääntyessä ve
kostossa alkaa muodostua painehäviöitä, joihin paineenkorotusaseman lähtöpaineen
tulee vastata. Verrattaessa ohjaustapoja voitaisiin kriittisen pisteen ohjauks
verkostosta vuotavan veden määrää, koska verkostopaine

vastaamaan kulutuksen
Tarkastelluissa tilanteissa k

linnuksen mukaan saavuttaa noin 5 % vähenemä vuotovesissä verrattuna pumppaukseen

Kaavatilanteen solmupisteiden painetasot vasemmalla paikallisella ohjaukse
mmp ja oikealla kriittisen pisteen ohjauksella +97 mmp painetasoon

paineenalennuksen myötä
oitiin myös teoriaosuudessa esitetyillä kaavoilla luvussa

ulutusperusteisen mallinnuksen perusteella
mvp, josta vähennettiin potentiaalinen paineenalennus 3,6

Alennettu keskimääräinen verkostopaine olisi alueella 53,9
Vedenkulutuksen arvioitu vähenemä paineenalennuksen myötä oli noin 0,4

Vuotovesien arvioitu vähenemä oli noin 4
suurimmat arviot vuotovesien vähenemästä

Verkostomallinnuksen tuloksista vertailukelpoinen painetilanne oli
paineenalennus painetasovaatimuksen määrittämään painetasoon, eli tilanne 2

). Verkostomallinnuksessa vuotoeksponentin arvo oli 1,5. Verkostom
linnuksen mukainen vähenemä oli noin 11 000

vuotovesien vähenemiä, voitiin havaita verkostomallinnuksen mukaisen v
teoriaosuuden kaavoilla N1

. Vuotovesien odotettavissa oleva vähenemä
la lienee suurempien arvioiden luokkaa noin 8…9
ei alueella voida toteuttaa vaan painetason tulee olla ainakin nykyisellä tasollaan, jotta

ensaanti käyttöpisteissä voidaan varmistaa.

Arvioidut muutokset vuotovesissä ja kulutuksessa
Muutos

N1=0.5
% m3/a

0.4 % 125 000

Virtaamaohjatussa paineensäädössä virtaaman ja paineensäätölaitteelta vaadittavan lä
töpaineen korrelaatio voidaan määrittää verkostomallinnuksen ja mittaushistorian peru
teella (Wright ym. 2014, Ulanicki ym. 2000).
määritettiin suhteelliset painekäyrät Q/H nykytilanteessa, paineenalennuksen myötä ja

esitetty verkostomallin solmupisteiden painetasot. Vedenkulutuksen lisääntyessä ve
kostossa alkaa muodostua painehäviöitä, joihin paineenkorotusaseman lähtöpaineen
tulee vastata. Verrattaessa ohjaustapoja voitaisiin kriittisen pisteen ohjauks

, koska verkostopaine
vastaamaan kulutuksen aiheuttamaan

Tarkastelluissa tilanteissa kriittisen pisteen ohjauksella vo
linnuksen mukaan saavuttaa noin 5 % vähenemä vuotovesissä verrattuna pumppaukseen

Kaavatilanteen solmupisteiden painetasot vasemmalla paikallisella ohjaukse
een ohjauksella +97 mmp painetasoon

paineenalennuksen myötä nykyisessä kulutustilanteessa
oitiin myös teoriaosuudessa esitetyillä kaavoilla luvussa

ulutusperusteisen mallinnuksen perusteella määritettiin
mvp, josta vähennettiin potentiaalinen paineenalennus 3,6

Alennettu keskimääräinen verkostopaine olisi alueella 53,9
Vedenkulutuksen arvioitu vähenemä paineenalennuksen myötä oli noin 0,4

Vuotovesien arvioitu vähenemä oli noin 4 000…12
suurimmat arviot vuotovesien vähenemästä saadaan suurimmilla vuotovesieksponentin

Verkostomallinnuksen tuloksista vertailukelpoinen painetilanne oli
paineenalennus painetasovaatimuksen määrittämään painetasoon, eli tilanne 2

). Verkostomallinnuksessa vuotoeksponentin arvo oli 1,5. Verkostom
000 m3/a. Verrattaessa

havaita verkostomallinnuksen mukaisen v
teoriaosuuden kaavoilla N1- eksponentin arvolla 1,5 määritett

. Vuotovesien odotettavissa oleva vähenemä
noin 8…9 %. Kaavatilanteessa paineenalennusta

ei alueella voida toteuttaa vaan painetason tulee olla ainakin nykyisellä tasollaan, jotta
ensaanti käyttöpisteissä voidaan varmistaa.

Arvioidut muutokset vuotovesissä ja kulutuksessa
Vuotovedet

N1=0.5 N1=1
/a m3/a

125 000 121 000

Virtaamaohjatussa paineensäädössä virtaaman ja paineensäätölaitteelta vaadittavan lä
töpaineen korrelaatio voidaan määrittää verkostomallinnuksen ja mittaushistorian peru
teella (Wright ym. 2014, Ulanicki ym. 2000). Verkostomal
määritettiin suhteelliset painekäyrät Q/H nykytilanteessa, paineenalennuksen myötä ja

esitetty verkostomallin solmupisteiden painetasot. Vedenkulutuksen lisääntyessä ve
kostossa alkaa muodostua painehäviöitä, joihin paineenkorotusaseman lähtöpaineen
tulee vastata. Verrattaessa ohjaustapoja voitaisiin kriittisen pisteen ohjauks

, koska verkostopainetta voidaan yöllä pitää alha
aiheuttamaan

riittisen pisteen ohjauksella vo
linnuksen mukaan saavuttaa noin 5 % vähenemä vuotovesissä verrattuna pumppaukseen

Kaavatilanteen solmupisteiden painetasot vasemmalla paikallisella ohjaukse
een ohjauksella +97 mmp painetasoon

nykyisessä kulutustilanteessa
oitiin myös teoriaosuudessa esitetyillä kaavoilla luvussa 3.5 esitetyn mukaan

määritettiin nykyinen keskimääräinen
mvp, josta vähennettiin potentiaalinen paineenalennus 3,6

Alennettu keskimääräinen verkostopaine olisi alueella 53,9 mvp ja paineenalennus
Vedenkulutuksen arvioitu vähenemä paineenalennuksen myötä oli noin 0,4

000 m3/a. FAVAD
suurimmilla vuotovesieksponentin

Verkostomallinnuksen tuloksista vertailukelpoinen painetilanne oli
paineenalennus painetasovaatimuksen määrittämään painetasoon, eli tilanne 2

). Verkostomallinnuksessa vuotoeksponentin arvo oli 1,5. Verkostom
Verrattaessa

havaita verkostomallinnuksen mukaisen v
eksponentin arvolla 1,5 määritett

. Vuotovesien odotettavissa oleva vähenemä paineenalennuksen myötä
Kaavatilanteessa paineenalennusta

ei alueella voida toteuttaa vaan painetason tulee olla ainakin nykyisellä tasollaan, jotta

Arvioidut muutokset vuotovesissä ja kulutuksessa
Vuotovedet

N1=1 N1=1.5
/a m3/a

1 000 117 000

Virtaamaohjatussa paineensäädössä virtaaman ja paineensäätölaitteelta vaadittavan lä
töpaineen korrelaatio voidaan määrittää verkostomallinnuksen ja mittaushistorian peru

Verkostomallinnuksen perusteella alueelle
määritettiin suhteelliset painekäyrät Q/H nykytilanteessa, paineenalennuksen myötä ja

esitetty verkostomallin solmupisteiden painetasot. Vedenkulutuksen lisääntyessä ve
kostossa alkaa muodostua painehäviöitä, joihin paineenkorotusaseman lähtöpaineen
tulee vastata. Verrattaessa ohjaustapoja voitaisiin kriittisen pisteen ohjauksella

tta voidaan yöllä pitää alha
aiheuttamaan lisääntyneeseen vi

riittisen pisteen ohjauksella vo
linnuksen mukaan saavuttaa noin 5 % vähenemä vuotovesissä verrattuna pumppaukseen

Kaavatilanteen solmupisteiden painetasot vasemmalla paikallisella ohjaukse
een ohjauksella +97 mmp painetasoon

nykyisessä kulutustilanteessa
esitetyn mukaan

nykyinen keskimääräinen
mvp, josta vähennettiin potentiaalinen paineenalennus 3,6

ja paineenalennus
Vedenkulutuksen arvioitu vähenemä paineenalennuksen myötä oli noin 0,4

. FAVAD-menetelmällä
suurimmilla vuotovesieksponentin

Verkostomallinnuksen tuloksista vertailukelpoinen painetilanne oli
paineenalennus painetasovaatimuksen määrittämään painetasoon, eli tilanne 2

). Verkostomallinnuksessa vuotoeksponentin arvo oli 1,5. Verkostom
Verrattaessa eri menetelmillä arv

havaita verkostomallinnuksen mukaisen v
eksponentin arvolla 1,5 määritett

paineenalennuksen myötä
Kaavatilanteessa paineenalennusta

ei alueella voida toteuttaa vaan painetason tulee olla ainakin nykyisellä tasollaan, jotta

Muutos
N1=1.5

/a
117 000 -3.0…

Virtaamaohjatussa paineensäädössä virtaaman ja paineensäätölaitteelta vaadittavan lä
töpaineen korrelaatio voidaan määrittää verkostomallinnuksen ja mittaushistorian peru

linnuksen perusteella alueelle
määritettiin suhteelliset painekäyrät Q/H nykytilanteessa, paineenalennuksen myötä ja

70

esitetty verkostomallin solmupisteiden painetasot. Vedenkulutuksen lisääntyessä ver-
kostossa alkaa muodostua painehäviöitä, joihin paineenkorotusaseman lähtöpaineen

ella vähentää
tta voidaan yöllä pitää alhai-

lisääntyneeseen vir-
riittisen pisteen ohjauksella voidaan mal-

linnuksen mukaan saavuttaa noin 5 % vähenemä vuotovesissä verrattuna pumppaukseen

Kaavatilanteen solmupisteiden painetasot vasemmalla paikallisella ohjauksel-
een ohjauksella +97 mmp painetasoon

nykyisessä kulutustilanteessa arvi-
esitetyn mukaan (Taulukko

nykyinen keskimääräinen
mvp, josta vähennettiin potentiaalinen paineenalennus 3,6 mvp.

ja paineenalennus noin
Vedenkulutuksen arvioitu vähenemä paineenalennuksen myötä oli noin 0,4 %.

menetelmällä
suurimmilla vuotovesieksponentin

Verkostomallinnuksen tuloksista vertailukelpoinen painetilanne oli
paineenalennus painetasovaatimuksen määrittämään painetasoon, eli tilanne 2

). Verkostomallinnuksessa vuotoeksponentin arvo oli 1,5. Verkostomal-
eri menetelmillä arvi-

havaita verkostomallinnuksen mukaisen vä-
eksponentin arvolla 1,5 määritetty-

paineenalennuksen myötä alueel-
Kaavatilanteessa paineenalennusta

ei alueella voida toteuttaa vaan painetason tulee olla ainakin nykyisellä tasollaan, jotta

Muutos

%
3.0… -9.0 %

Virtaamaohjatussa paineensäädössä virtaaman ja paineensäätölaitteelta vaadittavan läh-
töpaineen korrelaatio voidaan määrittää verkostomallinnuksen ja mittaushistorian perus-

linnuksen perusteella alueelle
määritettiin suhteelliset painekäyrät Q/H nykytilanteessa, paineenalennuksen myötä ja

70

r-
kostossa alkaa muodostua painehäviöitä, joihin paineenkorotusaseman lähtöpaineen

vähentää
i-
r-
l-

linnuksen mukaan saavuttaa noin 5 % vähenemä vuotovesissä verrattuna pumppaukseen

l-

i-
Taulukko

nykyinen keskimääräinen
mvp.

oin

menetelmällä
suurimmilla vuotovesieksponentin

Verkostomallinnuksen tuloksista vertailukelpoinen painetilanne oli
paineenalennus painetasovaatimuksen määrittämään painetasoon, eli tilanne 2

l-
i-
ä-
y-
l-

Kaavatilanteessa paineenalennusta
ei alueella voida toteuttaa vaan painetason tulee olla ainakin nykyisellä tasollaan, jotta

h-
s-

linnuksen perusteella alueelle
määritettiin suhteelliset painekäyrät Q/H nykytilanteessa, paineenalennuksen myötä ja



kaavatilanteessa (
neenalennustilanteessa alueen pai
3 mvp. Pumpun nostokorkeus
kulutus edellyttää erityisesti virtaaman lisäystä, mutta virtausvastushäviöiden myötä
tarvittava nostokorkeuskin kasvaa. No
taaman ollessa 130 l/s. Kuvassa on esitetty mahdollinen virtaamaohjauksen Q/H
ohjauskäyrä, jolla voitaisiin kattaa kaikki tarkastellut mallinnustilanteet.

Kuva 36 Suhteelliset paine

Verkostomallinnuksella pyrittiin tarkastelemaan paikallisen virtaamalisäyksen vaik
tuksia verkostossa sekä käytetyssä ohjauspisteessä ja ohjauspisteen ohjaavuutta eri tila
teissa (Berardi ym. 2015, Gembrano ym. 2000).
sia eli ns.
sella paikallisella ohjauksella
ohjauksella
15). Vuototapahtumalle asetettiin solmupisteen lähtökulutukseksi 120
tuman mallinnuksessa toteutunut virtaama vuotokoh
dasta 9 noin 40 l/s.
tettyä paineperusteista funktiota.

Kuvassa (
teen ohjauksella verkoston kriittistä pis
15 vuoto 6
verkostossa sijaitsevalla
korotuspumpun pumpatessa vakiopaineeseen vuototapahtuma pudottaa painetasot alha
simmillaan noin +94 mmp tasolle ja kriittisen pisteen ohjauksella painetasot putoavat
alimmillaan noin +95 mmp tasolle. Kriittisen pisteen mukainen ohjaus ylläpiti
+1 mmp korkeam

kaavatilanteessa (Kuva
neenalennustilanteessa alueen pai

mvp. Pumpun nostokorkeus
kulutus edellyttää erityisesti virtaaman lisäystä, mutta virtausvastushäviöiden myötä
tarvittava nostokorkeuskin kasvaa. No
taaman ollessa 130 l/s. Kuvassa on esitetty mahdollinen virtaamaohjauksen Q/H
ohjauskäyrä, jolla voitaisiin kattaa kaikki tarkastellut mallinnustilanteet.

Suhteelliset paine

Verkostomallinnuksella pyrittiin tarkastelemaan paikallisen virtaamalisäyksen vaik
tuksia verkostossa sekä käytetyssä ohjauspisteessä ja ohjauspisteen ohjaavuutta eri tila
teissa (Berardi ym. 2015, Gembrano ym. 2000).

ns. vuototapahtumia
paikallisella ohjauksella

ohjauksella +97 mmp painetasoon
). Vuototapahtumalle asetettiin solmupisteen lähtökulutukseksi 120

tuman mallinnuksessa toteutunut virtaama vuotokoh
9 noin 40 l/s. V

tettyä paineperusteista funktiota.

Kuvassa (Kuva 37) on esitetty solmupisteiden painetasot paikallisella ja kriittisen pi
teen ohjauksella verkoston kriittistä pis

vuoto 6) aikana. Kriittisen pisteen ohjaus pyrkii ylläpitämään tasaista painetasoa
verkostossa sijaitsevalla

umpun pumpatessa vakiopaineeseen vuototapahtuma pudottaa painetasot alha
simmillaan noin +94 mmp tasolle ja kriittisen pisteen ohjauksella painetasot putoavat
alimmillaan noin +95 mmp tasolle. Kriittisen pisteen mukainen ohjaus ylläpiti

korkeampaa painetasoa verkostossa.

Kuva 36).  Nykytilassa alueen painetaso oli noin +100 mmp. Pa
neenalennustilanteessa alueen pai

mvp. Pumpun nostokorkeus pieneni
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Kuva 37 Solmupistei
la ja oikealla kriittisen pisteen ohjauksella

Kuvassa (
teen ohjauksella hydraulisesti kaukana ohjaavasta kriittisestä pisteestä
tapahtuman (
raan. Vuototapahtuman aikana painetaso vuotokohdan lähellä putosi noin +82 mmp
tasolle. Kumpikaan ohjaustapa
seen, koska painetaso ohjauspisteessä ei muuttunut
koko verkostossa
den käyttöä

Kuva 38 Solmupisteiden painetasot vuototapahtuman 09 aikana, vasemmalla paikall
sella ja oikealla kriittisen pis

Tarkastelualueen verkosto on mitoitettu voimakkaasti kasvavalle vedentarpeelle. Nyk
tilannemallinnuksessa verkostossa muodostuvat virtausvastushäviöt olivat erittäin alha
sia, suurimmillaan noin 0,1 m/km. Kaavatilanteessa tarkastelualuee
tausvastushäviöt muodostuivat paineenkorotusasemalta lähteville linjoille, ollen noin
1,1 m/km. Paineenkorotusasemalle tulevalla linjalla painehäviöt olivat noin 2,0 m/km.
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tilannemallinnuksessa verkostossa muodostuvat virtausvastushäviöt olivat erittäin alhai-

lla suurimmat vir-
tausvastushäviöt muodostuivat paineenkorotusasemalta lähteville linjoille, ollen noin

m/km. Paineenkorotusasemalle tulevalla linjalla painehäviöt olivat noin 2,0 m/km.

sekä molempien alueiden paineenalenta-
mista. Mallinnuksissa paineenalennus toteutettiin omavoimaisilla paineenalennusvent-

tasolle, joista
lhaisemmassa hyödynnetään koko pai-

mmp tasolle verkosto-
alle 30 mvp, joka on HSY:n suositus alimmasta ver-

tasoille tarkasteltiin myös kol-
tilanne, jossa Askiston painetason alennus jätettiin painetasolle +75 mmp. Verkos-

in alueella alimmillaan noin
) on koottu mallinnustilanteet ja painetasot.
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Taulukko 15 Mallinnustilanteiden painetasot
Paineenalennusalue Tilanne Painetasot

Askisto
mmp

Varisto
mmp

Askisto 1) 81 94
2) 71 94

Varisto ja Askisto samaan tasoon 1) 94 94
2) 84 84

Varisto ja Askisto eri tasoille 1) 81 94
2) 71 84
3) 75 84

Mallinnustarkastelujen mukaiset muutokset vesimäärissä on esitetty taulukossa
(Taulukko 16). Muutos on laskettu verrattuna nykytilannemallinnuksen tuloksiin. As-
kiston alueella vuotovesien vähenemä oli pienemmällä noin 21 % paineenalennuksella
noin 6 200 m3/a ja suuremmalla noin 37 % paineenalennuksella noin 11 000 m3/a.
Alennettaessa molempien alueiden painetaso samalle tasolle jäi paineenalennus ensim-
mäisessä tarkastelutilanteessa hyvin pieneksi, jolloin vuotovesien vähenemä oli noin
500 m3/a. Alueiden paineenalennuksen ollessa noin 16 % vuotovesien vähenemä oli
noin 13 000 m3/d. Alennettaessa alueiden painetasot eri tasoille vuotovesien vähenemä
oli 6 % paineenalennuksella noin 6 600 m3/a, 20 % paineenalennuksella noin
17 000 m3/a ja 22 % paineenalennuksella noin 19 000 m3/a.

Taulukko 16 Muutokset vuotovesissä ja verkostopaineessa mallinnustarkasteluissa
Tilanne Painetasot Toimitettu Vuodot Muutos AOP Muutos

mmp m3/a m3/a % mvp %
Askiston alueen paineenalennus
Nykytilannemalli 92…95 117 000 21 000 62,1
1) Askisto 81 111 000 15 000 -30 % 49,1 -21 %
2) Askisto 71 106 000 11 000 -50 % 39,1 -37 %
Askiston ja Variston alueiden paineenalennus
Nykytilannemalli 92…95 449 000 57 000 63,9
1) Samalle tasolle 94 449 000 57 000 -1 % 63,5 -1 %
2) Samalle tasolle 84 436 000 45 000 -23 % 53,8 -16 %
1) Eri tasoille 81/94 443 000 51 000 -11 % 60,0 -6 %
2) Eri tasoille 71/84 430 000 39 000 -32 % 50,1 -22 %
3) Eri tasoille 75/84 432 000 41 000 -29 % 51,3 -20 %

Vesimäärien muutoksia arvioitiin teoriaosuudessa esitetyillä kaavoilla luvussa 3.5 esite-
tyn mukaan. Taulukkoon (Taulukko 17) on koottu arvioidut muutokset vuotovesissä ja
kulutuksessa. Kulutusperusteisen mallinnuksen mukainen nykyinen keskimääräinen
verkostopaine oli Askistossa 61,3 mvp, Varistossa 63,8 mvp ja koko alueella 63,1 mvp.
Keskimääräisestä verkostopaineesta vähennettiin arvioitu potentiaalinen paineenalen-
nus, joka oli Askistossa 21,2 mvp eli noin 35 % paineenalennus ja Varistossa 7,6 mvp
eli noin 12 % paineenalennus. Alennettaessa molemmat alueet samaan painetasoon käy-
tettiin Variston paineenalennusta ja alennettaessa alueet eri painetasoon Askiston alueen
painetta alennettiin tästä vielä 13,6 mvp. Vedenkulutus väheni arvioiden mukaan eniten
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alennettaessa alueet eri painetasoille, jolloin paineenalennuksen vaikutusalue sekä pai-
neenalennus olivat suurimmillaan.

Taulukko 17 Arvioidut muutokset vuotovesissä ja kulutuksessa
Paineenalennusalue Laskutettu Muutos Vuotovedet Muutos

N1=0.5 N1=1 N1=1.5
m3/a % m3/a m3/a m3/a %

Askisto  85 000 -2,4 % 17 000 14 000 11 000 -19 … -47 %
Varisto 302 000 -0,7 % 34 000 32 000 30 000 -6 … -17 %
Koko alue samalle tasolle 389 000 -0,8 % 54 000 51 000 47 000 -6 … -18 %
Koko alue eri tasoille 379 000 -3,2 % 51 000 46 000 41 000 -11 … -28 %

Taulukkoon (Taulukko 18) on koottu toisiaan vastaavien paineenalennustilanteiden eri
menetelmillä arvioidut vuotovesien vähenemät. Verrattaessa arvioituja vähenemiä, voi-
daan havaita verkostomallinnuksen mukaisen vähenemän olevan lähellä N1-
vuotovesieksponentin arvolla 1,5 määritettyjä lukuja, mitä käytettiin vuotovesieks-
ponentin arvona mallinnuksessa. Verkostomallinnus antoi hieman suurempia arvioita
vuotovesien vähenemisestä kuin kaavojen mukaan lasketut. Mallinnus arvioi muutoksen
solmupisteittäin ja kaavoilla laskettaessa käytettiin keskimääräisiä verkostopaineita.
Askiston alueella verkostosta suuri osa on joustavaa putkimateriaalia, joten vuotovesien
vähenemän voitaneen arvioida olevan lähellä vuotoeksponentilla 1,5 arvioituja vä-
henemiä. Variston alueella verkostossa on enemmän materiaaliltaan jäykkiä putkia ja
vuotoeksponentilla 1 määritetyt vuotovesien vähenemät saattavat olla lähempänä saavu-
tettavissa olevaa vähenemää. (van Zyl ja Cassa 2014, Thornton ja Lambert 2005).

Taulukko 18 Vuotovesien arvioidut vähenemät
Paineenalennusalue Vuotovesien vähenemät [m3/a]

N1=0,5 N1=1 N1=1,5 Mallinnus
Askisto 4 000 7 300 10 000 11 000
Varisto 2 300 4 400 6 300 -
Koko alue 3 600 6 900 10 000 13 000
Koko alue eri tasoille 6 300 11 600 16 000 19 000

Verkostomallinnuksella tarkasteltiin tavanomaista suuremman virtaaman vaikutuksia
ohjauspisteen painetasoihin (Berardi ym. 2015). Poikkeuksellista vedenottoa tarkastel-
tiin tilanteessa, jossa alueiden paineenalennus toteutettiin eri tasoille, Askistossa paine-
tasoon +75 mmp ja Varistossa +84 mmp. Poikkeustilanteita tarkasteltiin mallintamalla
ns. vuototapahtuma kolmella solmupisteellä, jotka on esitetty kuvassa (Kuva 17) Vuoto-
tapahtumalle asetettiin solmupisteen lähtökulutukseksi 150 l/s. Vuototapahtuman toteu-
tunut virtaama verkostomallinnuksessa oli vuotokohdasta 19 noin 30 l/s, vuotokohdasta
17 noin 22 l/s ja vuotokohdasta 14 noin 70 l/s.

Kuvassa (Kuva 39) on esitetty painetasojen muuttuminen vuototapahtumien mallinnuk-
sissa kahdella verkoston solmupisteellä, joilla paineenvaihtelut olivat suurimpia. Askis-
tossa verkoston laidalla sijainnut vuototapahtuma 19 aiheutti Askiston alueella noin
10 mvp paineenaleneman. Verkostossa keskeisemmällä paikalla sijainnut vuotokohta 17
vaikutti painetasoon vähemmän. Kriittinen piste voi sijaita painepiirin korkeimmalla
kohdalla tai pitkien ja/tai kapasiteettirajoitteisten putkilinjojen jälkeen. Painepiirissä
saattaa olla useita kriittisiä pisteitä, joissa kaikissa tulee taata riittävä painetaso. (Guide-
lines for water loss reduction 2015, s. 150–151). Askiston verkostossa kriittinen piste



sijaitsee ainakin verkoston laitamilla, jossa oli alhaisin verkostopaine
painetasovaatimukse
hydraulisesti kaukana painetasojen kannalta kriittisimmistä verkostoalueista.
sellisen vedenoton vaikutus painetasoon näkyi myös paikallisella ohjauspisteellä 4
paineenalen
avautumaan painetasojen pudotessa, eikä venttiilille mallinnettu ohitusputkea. Samm
tusveden saannin turvaamiseksi paineenalennusventtiilille voidaan asentaa ohitusputki,
jonka tulee päästää virtaamaa painepiirin verkostopaineen alentuessa (Guidelines for
water loss reduction 2015, s. 171).
Askiston painetasoon
so ei pudonnut lähtevää alemmalle tasolle
Varistossa kaikkien tarkasteltujen vuototapahtumien vaikutus painetasoon oli vähäinen.

Kuva 39 Vuototilanteiden painetasot

ainakin verkoston laitamilla, jossa oli alhaisin verkostopaine
painetasovaatimukset
hydraulisesti kaukana painetasojen kannalta kriittisimmistä verkostoalueista.
sellisen vedenoton vaikutus painetasoon näkyi myös paikallisella ohjauspisteellä 4
paineenalenemana, mutta paineensäätöventtiiliä ei verkostomallinnuksessa ollut asetettu
avautumaan painetasojen pudotessa, eikä venttiilille mallinnettu ohitusputkea. Samm
tusveden saannin turvaamiseksi paineenalennusventtiilille voidaan asentaa ohitusputki,

lee päästää virtaamaa painepiirin verkostopaineen alentuessa (Guidelines for
water loss reduction 2015, s. 171).

painetasoon
so ei pudonnut lähtevää alemmalle tasolle
Varistossa kaikkien tarkasteltujen vuototapahtumien vaikutus painetasoon oli vähäinen.
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hydraulisesti kaukana painetasojen kannalta kriittisimmistä verkostoalueista.
sellisen vedenoton vaikutus painetasoon näkyi myös paikallisella ohjauspisteellä 4

emana, mutta paineensäätöventtiiliä ei verkostomallinnuksessa ollut asetettu
avautumaan painetasojen pudotessa, eikä venttiilille mallinnettu ohitusputkea. Samm
tusveden saannin turvaamiseksi paineenalennusventtiilille voidaan asentaa ohitusputki,

lee päästää virtaamaa painepiirin verkostopaineen alentuessa (Guidelines for
water loss reduction 2015, s. 171).

painetasoon, koska paineensäätöventtiilille PRV 10 (
so ei pudonnut lähtevää alemmalle tasolle
Varistossa kaikkien tarkasteltujen vuototapahtumien vaikutus painetasoon oli vähäinen.

Vuototilanteiden painetasot

ainakin verkoston laitamilla, jossa oli alhaisin verkostopaine
Paikallinen paineensäätölaitteella sijaitseva ohjauspiste on tällöin

hydraulisesti kaukana painetasojen kannalta kriittisimmistä verkostoalueista.
sellisen vedenoton vaikutus painetasoon näkyi myös paikallisella ohjauspisteellä 4

emana, mutta paineensäätöventtiiliä ei verkostomallinnuksessa ollut asetettu
avautumaan painetasojen pudotessa, eikä venttiilille mallinnettu ohitusputkea. Samm
tusveden saannin turvaamiseksi paineenalennusventtiilille voidaan asentaa ohitusputki,

lee päästää virtaamaa painepiirin verkostopaineen alentuessa (Guidelines for
water loss reduction 2015, s. 171). Varistossa sijainnut vuotokohta 14 ei vaikuttanut

, koska paineensäätöventtiilille PRV 10 (
so ei pudonnut lähtevää alemmalle tasolle
Varistossa kaikkien tarkasteltujen vuototapahtumien vaikutus painetasoon oli vähäinen.

Vuototilanteiden painetasot

ainakin verkoston laitamilla, jossa oli alhaisin verkostopaine
Paikallinen paineensäätölaitteella sijaitseva ohjauspiste on tällöin

hydraulisesti kaukana painetasojen kannalta kriittisimmistä verkostoalueista.
sellisen vedenoton vaikutus painetasoon näkyi myös paikallisella ohjauspisteellä 4

emana, mutta paineensäätöventtiiliä ei verkostomallinnuksessa ollut asetettu
avautumaan painetasojen pudotessa, eikä venttiilille mallinnettu ohitusputkea. Samm
tusveden saannin turvaamiseksi paineenalennusventtiilille voidaan asentaa ohitusputki,

lee päästää virtaamaa painepiirin verkostopaineen alentuessa (Guidelines for
Varistossa sijainnut vuotokohta 14 ei vaikuttanut

, koska paineensäätöventtiilille PRV 10 (
so ei pudonnut lähtevää alemmalle tasolle vaan Askiston painetaso säilyi ennallaan
Varistossa kaikkien tarkasteltujen vuototapahtumien vaikutus painetasoon oli vähäinen.

ainakin verkoston laitamilla, jossa oli alhaisin verkostopaine
Paikallinen paineensäätölaitteella sijaitseva ohjauspiste on tällöin

hydraulisesti kaukana painetasojen kannalta kriittisimmistä verkostoalueista.
sellisen vedenoton vaikutus painetasoon näkyi myös paikallisella ohjauspisteellä 4

emana, mutta paineensäätöventtiiliä ei verkostomallinnuksessa ollut asetettu
avautumaan painetasojen pudotessa, eikä venttiilille mallinnettu ohitusputkea. Samm
tusveden saannin turvaamiseksi paineenalennusventtiilille voidaan asentaa ohitusputki,

lee päästää virtaamaa painepiirin verkostopaineen alentuessa (Guidelines for
Varistossa sijainnut vuotokohta 14 ei vaikuttanut

, koska paineensäätöventtiilille PRV 10 (Kuva
vaan Askiston painetaso säilyi ennallaan

Varistossa kaikkien tarkasteltujen vuototapahtumien vaikutus painetasoon oli vähäinen.

ainakin verkoston laitamilla, jossa oli alhaisin verkostopaine ja korkeimmat
Paikallinen paineensäätölaitteella sijaitseva ohjauspiste on tällöin

hydraulisesti kaukana painetasojen kannalta kriittisimmistä verkostoalueista.
sellisen vedenoton vaikutus painetasoon näkyi myös paikallisella ohjauspisteellä 4

emana, mutta paineensäätöventtiiliä ei verkostomallinnuksessa ollut asetettu
avautumaan painetasojen pudotessa, eikä venttiilille mallinnettu ohitusputkea. Samm
tusveden saannin turvaamiseksi paineenalennusventtiilille voidaan asentaa ohitusputki,

lee päästää virtaamaa painepiirin verkostopaineen alentuessa (Guidelines for
Varistossa sijainnut vuotokohta 14 ei vaikuttanut

Kuva 17) tuleva painet
vaan Askiston painetaso säilyi ennallaan

Varistossa kaikkien tarkasteltujen vuototapahtumien vaikutus painetasoon oli vähäinen.
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ja korkeimmat
Paikallinen paineensäätölaitteella sijaitseva ohjauspiste on tällöin

hydraulisesti kaukana painetasojen kannalta kriittisimmistä verkostoalueista. Poikkeuk-
sellisen vedenoton vaikutus painetasoon näkyi myös paikallisella ohjauspisteellä 4 mvp

emana, mutta paineensäätöventtiiliä ei verkostomallinnuksessa ollut asetettu
avautumaan painetasojen pudotessa, eikä venttiilille mallinnettu ohitusputkea. Sammu-
tusveden saannin turvaamiseksi paineenalennusventtiilille voidaan asentaa ohitusputki,

lee päästää virtaamaa painepiirin verkostopaineen alentuessa (Guidelines for
Varistossa sijainnut vuotokohta 14 ei vaikuttanut

) tuleva paineta-
vaan Askiston painetaso säilyi ennallaan.

Varistossa kaikkien tarkasteltujen vuototapahtumien vaikutus painetasoon oli vähäinen.
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ja korkeimmat
Paikallinen paineensäätölaitteella sijaitseva ohjauspiste on tällöin

k-
mvp

emana, mutta paineensäätöventtiiliä ei verkostomallinnuksessa ollut asetettu
u-

tusveden saannin turvaamiseksi paineenalennusventtiilille voidaan asentaa ohitusputki,
lee päästää virtaamaa painepiirin verkostopaineen alentuessa (Guidelines for

Varistossa sijainnut vuotokohta 14 ei vaikuttanut
a-

.



4.4.3 Al
Alenevan alueen
alueella oli kaksi solmupistettä, joissa verkostomallinnuksen mukaan ei nykytilanteessa
täyty painetasovaatimus. Kuvassa (
painetasot ja painetasovaatimus. Solmun 1 painetaso oli koko laskentavuorokauden pa
netasovaatimuksen alapuolella. Solmun 2 painetaso koho
mutta jäi sen alle kulutuksen aika
tasovaatimuksen nykytilanteessa.
timukset muodostavat kiinteistöt ja niiden paineenkorotuslaitteistot. Ylimmän pain
tasovaatimuksen muodostavilla kiinteis
paineenalentaminen edellyttäisi näille kiinteistöille kiinteistökohtaisia paineenkorotu
laitteita. Tässä työssä ei oteta kantaa liittymispaineen alentamisesta aiheutuviin sop
musteknisiin seikkoihin. Toiseksi
teistöillä on käytössä paineenkorotus.
kolmannen pisteen

Kuva 40 Laajasalon korkeimmat painetasovaatimu

Mallinnustarkastelut tehtiin Santahaminan ja Laajasalon alueiden
alueen paineenalennuksista samaan painetasoon. Santahaminan ja Laajasalon alueille on
kaksi syöttölinjaa PRV8 ja PRV
ja PRV11.

Verkostomallinnuksella tarkasteltiin
omavoimai
kriittisen pisteen
tiileille asetetut

Paineenalennuksia tarkasteltiin kolme
1) painetasoon +65 mmp
2) painetasoon +64 mmp, kriittisen pisteen
3) painetasoon +63

Verkostomallinnuksen mukaiset muutokset keskimääräisessä verkostopaineessa (AOP)
sekä vuotovesien määrässä on koottu taulukkoon (

Aleneva alue
Alenevan alueen paineenalennuskapasiteettia selvitettäessä huomattiin, että
alueella oli kaksi solmupistettä, joissa verkostomallinnuksen mukaan ei nykytilanteessa
täyty painetasovaatimus. Kuvassa (
painetasot ja painetasovaatimus. Solmun 1 painetaso oli koko laskentavuorokauden pa
netasovaatimuksen alapuolella. Solmun 2 painetaso koho

ta jäi sen alle kulutuksen aika
tasovaatimuksen nykytilanteessa.
timukset muodostavat kiinteistöt ja niiden paineenkorotuslaitteistot. Ylimmän pain
tasovaatimuksen muodostavilla kiinteis
paineenalentaminen edellyttäisi näille kiinteistöille kiinteistökohtaisia paineenkorotu
laitteita. Tässä työssä ei oteta kantaa liittymispaineen alentamisesta aiheutuviin sop
musteknisiin seikkoihin. Toiseksi
teistöillä on käytössä paineenkorotus.
kolmannen pisteen +63,5

Laajasalon korkeimmat painetasovaatimu

Mallinnustarkastelut tehtiin Santahaminan ja Laajasalon alueiden
alueen paineenalennuksista samaan painetasoon. Santahaminan ja Laajasalon alueille on
kaksi syöttölinjaa PRV8 ja PRV
ja PRV11. (Kuva 19).

Verkostomallinnuksella tarkasteltiin
omavoimaista paineenalennusventtiiliä
kriittisen pisteen mukaisella ohja
tiileille asetetut ohjaukset.

Paineenalennuksia tarkasteltiin kolme
painetasoon +65 mmp
painetasoon +64 mmp, kriittisen pisteen
painetasoon +63

Verkostomallinnuksen mukaiset muutokset keskimääräisessä verkostopaineessa (AOP)
sekä vuotovesien määrässä on koottu taulukkoon (

eneva alue
paineenalennuskapasiteettia selvitettäessä huomattiin, että

alueella oli kaksi solmupistettä, joissa verkostomallinnuksen mukaan ei nykytilanteessa
täyty painetasovaatimus. Kuvassa (
painetasot ja painetasovaatimus. Solmun 1 painetaso oli koko laskentavuorokauden pa
netasovaatimuksen alapuolella. Solmun 2 painetaso koho

ta jäi sen alle kulutuksen aika
tasovaatimuksen nykytilanteessa.
timukset muodostavat kiinteistöt ja niiden paineenkorotuslaitteistot. Ylimmän pain
tasovaatimuksen muodostavilla kiinteis
paineenalentaminen edellyttäisi näille kiinteistöille kiinteistökohtaisia paineenkorotu
laitteita. Tässä työssä ei oteta kantaa liittymispaineen alentamisesta aiheutuviin sop
musteknisiin seikkoihin. Toiseksi
teistöillä on käytössä paineenkorotus.

+63,5 mmp painetasovaatimukseen

Laajasalon korkeimmat painetasovaatimu

Mallinnustarkastelut tehtiin Santahaminan ja Laajasalon alueiden
alueen paineenalennuksista samaan painetasoon. Santahaminan ja Laajasalon alueille on
kaksi syöttölinjaa PRV8 ja PRV9. Koko alueelle on kolme syöttölinjaa PRV8, PRV10

).

Verkostomallinnuksella tarkasteltiin
sta paineenalennusventtiiliä

mukaisella ohja
ohjaukset.

Paineenalennuksia tarkasteltiin kolme
painetasoon +65 mmp,
painetasoon +64 mmp, kriittisen pisteen
painetasoon +63 mmp.

Verkostomallinnuksen mukaiset muutokset keskimääräisessä verkostopaineessa (AOP)
sekä vuotovesien määrässä on koottu taulukkoon (

paineenalennuskapasiteettia selvitettäessä huomattiin, että
alueella oli kaksi solmupistettä, joissa verkostomallinnuksen mukaan ei nykytilanteessa
täyty painetasovaatimus. Kuvassa (Kuva 40
painetasot ja painetasovaatimus. Solmun 1 painetaso oli koko laskentavuorokauden pa
netasovaatimuksen alapuolella. Solmun 2 painetaso koho

ta jäi sen alle kulutuksen aikana. Solmulla 3 painetaso oli yli määritetyn pain
tasovaatimuksen nykytilanteessa. Laajasalon alueella selvitettiin y
timukset muodostavat kiinteistöt ja niiden paineenkorotuslaitteistot. Ylimmän pain
tasovaatimuksen muodostavilla kiinteistöillä ei ole käytössä paineenkorotusta, joten
paineenalentaminen edellyttäisi näille kiinteistöille kiinteistökohtaisia paineenkorotu
laitteita. Tässä työssä ei oteta kantaa liittymispaineen alentamisesta aiheutuviin sop
musteknisiin seikkoihin. Toiseksi ylimmän painetasovaatimuksen muodostavilla kii
teistöillä on käytössä paineenkorotus. Tässä työssä tarkastellaan paineenalentamista

mmp painetasovaatimukseen

Laajasalon korkeimmat painetasovaatimu

Mallinnustarkastelut tehtiin Santahaminan ja Laajasalon alueiden
alueen paineenalennuksista samaan painetasoon. Santahaminan ja Laajasalon alueille on

9. Koko alueelle on kolme syöttölinjaa PRV8, PRV10

Verkostomallinnuksella tarkasteltiin kahta ohjaustapaa
sta paineenalennusventtiiliä ja paineenalennusventtiilin säätöä v

mukaisella ohjauksella. Liitteessä 1 on esitetty

Paineenalennuksia tarkasteltiin kolme mallinnustilannetta

painetasoon +64 mmp, kriittisen pisteen
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tokset on laskettu vertaamalla nykytilamallinnuksen tuloksiin. Painetasovaatimuksen
+63,5 mmp kannalta toteutettavissa olevissa mallinnustilanteissa (2) vuotovesien määrä
voi vähentyä noin 3,8…4,6 %. Kriittisen ohjauspisteen käytöllä ja jatkuvatoimisella
paineensäädöllä voidaan painetasoa pudottaa hieman enemmän kuin paikallista ohjaus-
pistettä käytettäessä, jolloin verkostosta vuotavan veden määrä vähenee paikallisen oh-
jauspisteen käyttöön verraten. Käytettyjen ohjauspisteiden ohjaavuus on varmistettava
(Gembrano ym. 2000). Verkostomallinnuksessa käytettiin vuotovesieksponentin arvoa
1. Putkimateriaalien mukaan määritettäessä Santahamina sai N1-arvon yksi ja muut
alueet arvon 0,8 (Taulukko 12).

Taulukko 19 Muutokset vesimäärissä mallinnustilanteissa 1…3 paikallisella ja verkos-
ton kriittisen pisteen mukaisella ohjauksella
Tilanne ja ohjaustapa Painetaso Toimitettu Vuotovedet Muutos AOP Muutos

mmp m3/a m3/a % mvp %
Santahaminan ja Laajasalon paineenalennus samaan painetasoon
Nykytilamalli 65…67 1 144 000 180 000 56,0
1) Paikallinen 65 1 140 000 176 000 -2,0 % 54,9 -1,9 %
1) Kriittinen piste 64,5…65 1 184 000 175 000 -2,8 % 54,4 -2,8 %
2) Paikallinen 64 1 137 000 173 000 -3,8 % 53,9 -3,7 %
2) Kriittinen piste 63,5…64 1 181 000 172 000 -4,6 % 53,5 -4,5 %
3) Paikallinen 63 1 134 000 170 000 -5,5 % 52,9 -5,5 %
3) Kriittinen piste 62,5...63 1 178 000 168 000 -6,4 % 52,4 -6,3 %
Koko alueen paineenalennus samaan painetasoon
Nykytilamalli 65…67 1 288 000 213 000 56,7
1) Paikallinen 65 1 284 000 208 000 -2,0 % 55,6 -2,0 %
1) Kriittinen piste 64,5…65 1 329 000 208 000 -2,4 % 55,1 -2,8 %
2) Paikallinen 64 1 280 000 205 000 -3,8 % 54,6 -3,7 %
2) Kriittinen piste 63,5…64 1 325 000 204 000 -4,2 % 54,1 -4,6 %
3) Paikallinen 63 1 276 000 201 000 -5,5 % 53,6 -5,5 %
3) Kriittinen piste 62,5...63 1 321 000 200 000 -5,9 % 53,1 -6,4 %

Vesimäärän muutoksia arvioitiin teoriaosuudessa esitetyillä kaavoilla luvussa 3.5 esite-
tyn mukaan. Taulukkoon (Taulukko 20) on koottu kaavoilla lasketut muutokset vuoto-
vesissä ja kulutuksessa. Alueen potentiaalisena paineenalennuksena oli 2,4 mvp. Pai-
neenalennus oli noin 4 %. Santahaminan ja Laajasalon alueilla arvio vuotovesien muu-
toksessa tarkoittaisi noin 3 700…11 000 m3/a vähenemää. Verkostomallinnuksen mu-
kainen vähenemä olisi noin 6 800…8 200 m3/a ohjaustavasta riippuen. Koko alueella
arvio vuotovesien muutoksessa vastaisi noin 4 600…13 500 m3/a vähenemää. Verkos-
tomallinnuksen mukainen vähenemä olisi noin 7 900…8 900 m3/a. Verkostomallinnuk-
sella ja kaavoilla arvioidut vuotovesien vähenemät olivat lähellä toisiaan.

Taulukko 20 Arvioidut muutokset vuotovesissä ja kulutuksessa
Laskutettu Muutos Vuotovedet Muutos

N1=0.5 N1=1 N1=1.5
m3/a % m3/a m3/a m3/a %

Santahamina ja Laajasalo 954 000 -0.2 % 182 000 178 000 175 000 -2.0… -4.0 %
Koko alue 1 073 000 -0.3 % 208 000 203 000 199 000 -2.2… -4.3 %



Verkostomallinnus laskee vuotovesien muutokset solmupisteittäin, jolloin painetilanne
kullakin solmupis
eri alueilla
vesien sijoittamisen apuna olisi hyvä olla käytettävissä virtaama
verkoston er
tasaisemmin eli jakaa useammalle solmupisteelle
putkipituutta jakoperusteena
rän tai put
vuotovesieksponentin arvo vastaamaan kunkin verkosto
siin vuotovesiä pyrkiä kohdentamaan tarkemmin
jälkeen suoritettuje
rempaa kuin mallinnuksissa.
eri puolella verkostoa myös poikkeuksellisissa virtaamatilanteissa (Obradović 2000).
Verkostossa muodostuvien
mittauksia tulisi tehdä myös Laajasalon alueella. Santahaminan alueen verkoston arvio
tiin olevan kapasiteettirajoitteinen.

Kuvassa (
tus painetasoihin
massa solmupisteessä
neenalennus oli hieman suurempi kuin
kaisessa ohjauksessa
kasvaessa lähtöpaine säätyi
leille asetetut säädöt olivat
lähtöpainetaso vaihteli
tiilin ja ohjauspisteen väliset painehäviöt, j
paineenvaihtelu mallin
nustuloksiin mm. lisäämällä kokonaiskulutusta, joten myös muiden kriittisen pisteen
ohjausta kuvaavien mallinnustulosten luotettavuus tarkastelualueilla on epävarmaa.
Laskennassa käytetyn aika

Kuva 41 Painetasot korkeimman painetasovaatimuksen solmupisteessä

Verkostomallinnuksella pyrittiin tarkastelemaan paikallisen virtaamalisäyksen vaik
tuksia verkostossa sek
teissa (Berardi ym. 2015, Gembrano ym. 2000).

Verkostomallinnus laskee vuotovesien muutokset solmupisteittäin, jolloin painetilanne
kullakin solmupisteellä
eri alueilla ei tiedetä ja vuotojen sijoitta
vesien sijoittamisen apuna olisi hyvä olla käytettävissä virtaama
verkoston eri osista. Vuotovesiä
tasaisemmin eli jakaa useammalle solmupisteelle
putkipituutta jakoperusteena
rän tai putkipituuden mukaan (Ulanicki ym. 2000, Giustolisi ym. 2008).
vuotovesieksponentin arvo vastaamaan kunkin verkosto
siin vuotovesiä pyrkiä kohdentamaan tarkemmin
jälkeen suoritettujen painemittausten mukaan paineenvaihtelu Santahaminassa on su
rempaa kuin mallinnuksissa.
eri puolella verkostoa myös poikkeuksellisissa virtaamatilanteissa (Obradović 2000).
Verkostossa muodostuvien
mittauksia tulisi tehdä myös Laajasalon alueella. Santahaminan alueen verkoston arvio
tiin olevan kapasiteettirajoitteinen.

Kuvassa (Kuva 41) on esitetty
tus painetasoihin korkeimman

solmupisteessä
neenalennus oli hieman suurempi kuin
kaisessa ohjauksessa
kasvaessa lähtöpaine säätyi

asetetut säädöt olivat
netaso vaihteli

tiilin ja ohjauspisteen väliset painehäviöt, j
paineenvaihtelu mallin
nustuloksiin mm. lisäämällä kokonaiskulutusta, joten myös muiden kriittisen pisteen
ohjausta kuvaavien mallinnustulosten luotettavuus tarkastelualueilla on epävarmaa.
Laskennassa käytetyn aika

Painetasot korkeimman painetasovaatimuksen solmupisteessä

Verkostomallinnuksella pyrittiin tarkastelemaan paikallisen virtaamalisäyksen vaik
tuksia verkostossa sek
teissa (Berardi ym. 2015, Gembrano ym. 2000).

Verkostomallinnus laskee vuotovesien muutokset solmupisteittäin, jolloin painetilanne
teellä eri osissa verkostoa

ei tiedetä ja vuotojen sijoitta
vesien sijoittamisen apuna olisi hyvä olla käytettävissä virtaama

i osista. Vuotovesiä
tasaisemmin eli jakaa useammalle solmupisteelle
putkipituutta jakoperusteena. Vuotovedet voidaan jakaa solmupisteille liittymien mä

kipituuden mukaan (Ulanicki ym. 2000, Giustolisi ym. 2008).
vuotovesieksponentin arvo vastaamaan kunkin verkosto
siin vuotovesiä pyrkiä kohdentamaan tarkemmin

n painemittausten mukaan paineenvaihtelu Santahaminassa on su
rempaa kuin mallinnuksissa. Kalibroinnin yhteydessä olisi hyvä tehdä painemittauksia
eri puolella verkostoa myös poikkeuksellisissa virtaamatilanteissa (Obradović 2000).
Verkostossa muodostuvien painehäviöiden oikean sijoittamisen varmistamiseksi pain
mittauksia tulisi tehdä myös Laajasalon alueella. Santahaminan alueen verkoston arvio
tiin olevan kapasiteettirajoitteinen.

) on esitetty verkostomallinnuksessa
korkeimman ja määräävän

solmupisteessä. Kriittisen pisteen (KP) mukaisella ohjauksella
neenalennus oli hieman suurempi kuin
kaisessa ohjauksessa painetaso oli
kasvaessa lähtöpaine säätyi luodun

asetetut säädöt olivat kuitenkin
netaso vaihteli ±0,5 mmp

tiilin ja ohjauspisteen väliset painehäviöt, j
paineenvaihtelu mallinnuksessa saattaisi jäädä pienemmäksi. Heilahtelu vaikutti malli
nustuloksiin mm. lisäämällä kokonaiskulutusta, joten myös muiden kriittisen pisteen
ohjausta kuvaavien mallinnustulosten luotettavuus tarkastelualueilla on epävarmaa.
Laskennassa käytetyn aika-askeleen pienentäminen saattaisi myös parantaa tuloksia.

Painetasot korkeimman painetasovaatimuksen solmupisteessä

Verkostomallinnuksella pyrittiin tarkastelemaan paikallisen virtaamalisäyksen vaik
tuksia verkostossa sekä käytetyssä ohjauspisteessä ja ohjauspisteen ohjaavuutta eri tila
teissa (Berardi ym. 2015, Gembrano ym. 2000).

Verkostomallinnus laskee vuotovesien muutokset solmupisteittäin, jolloin painetilanne
eri osissa verkostoa

ei tiedetä ja vuotojen sijoittaminen malliin muodostaa virhelähteen.
vesien sijoittamisen apuna olisi hyvä olla käytettävissä virtaama

i osista. Vuotovesiä tulisi sijoittaa verkostomalliin tässä työssä
tasaisemmin eli jakaa useammalle solmupisteelle

Vuotovedet voidaan jakaa solmupisteille liittymien mä
kipituuden mukaan (Ulanicki ym. 2000, Giustolisi ym. 2008).

vuotovesieksponentin arvo vastaamaan kunkin verkosto
siin vuotovesiä pyrkiä kohdentamaan tarkemmin

n painemittausten mukaan paineenvaihtelu Santahaminassa on su
Kalibroinnin yhteydessä olisi hyvä tehdä painemittauksia

eri puolella verkostoa myös poikkeuksellisissa virtaamatilanteissa (Obradović 2000).
painehäviöiden oikean sijoittamisen varmistamiseksi pain

mittauksia tulisi tehdä myös Laajasalon alueella. Santahaminan alueen verkoston arvio
tiin olevan kapasiteettirajoitteinen.

verkostomallinnuksessa
ja määräävän

. Kriittisen pisteen (KP) mukaisella ohjauksella
neenalennus oli hieman suurempi kuin paikallisella

painetaso oli alhaisen kulutuksen aikana
luodun ohjauksen mukaisesti
kuitenkin liian lähellä ohjauksen ylärajaa, jolloin venttiilien
mmp. Venttiilien säädöissä olisi tullut ottaa huomioon ven

tiilin ja ohjauspisteen väliset painehäviöt, jotka olivat keskimäärin 0,5…0,7
nuksessa saattaisi jäädä pienemmäksi. Heilahtelu vaikutti malli

nustuloksiin mm. lisäämällä kokonaiskulutusta, joten myös muiden kriittisen pisteen
ohjausta kuvaavien mallinnustulosten luotettavuus tarkastelualueilla on epävarmaa.

askeleen pienentäminen saattaisi myös parantaa tuloksia.

Painetasot korkeimman painetasovaatimuksen solmupisteessä

Verkostomallinnuksella pyrittiin tarkastelemaan paikallisen virtaamalisäyksen vaik
ä käytetyssä ohjauspisteessä ja ohjauspisteen ohjaavuutta eri tila

teissa (Berardi ym. 2015, Gembrano ym. 2000).

Verkostomallinnus laskee vuotovesien muutokset solmupisteittäin, jolloin painetilanne
eri osissa verkostoa vaikuttaa tuloksiin. Verkoston vuotavuutta

minen malliin muodostaa virhelähteen.
vesien sijoittamisen apuna olisi hyvä olla käytettävissä virtaama

si sijoittaa verkostomalliin tässä työssä
tasaisemmin eli jakaa useammalle solmupisteelle esimerkiksi käyttämällä pienempää

Vuotovedet voidaan jakaa solmupisteille liittymien mä
kipituuden mukaan (Ulanicki ym. 2000, Giustolisi ym. 2008).

vuotovesieksponentin arvo vastaamaan kunkin verkosto
siin vuotovesiä pyrkiä kohdentamaan tarkemmin (Giustolisi ym. 2008)

n painemittausten mukaan paineenvaihtelu Santahaminassa on su
Kalibroinnin yhteydessä olisi hyvä tehdä painemittauksia

eri puolella verkostoa myös poikkeuksellisissa virtaamatilanteissa (Obradović 2000).
painehäviöiden oikean sijoittamisen varmistamiseksi pain

mittauksia tulisi tehdä myös Laajasalon alueella. Santahaminan alueen verkoston arvio

verkostomallinnuksessa
ja määräävän painetasovaatimuksen

. Kriittisen pisteen (KP) mukaisella ohjauksella
kallisella ohjauksella. Kriittisen pisteen m

alhaisen kulutuksen aikana
ohjauksen mukaisesti

liian lähellä ohjauksen ylärajaa, jolloin venttiilien
. Venttiilien säädöissä olisi tullut ottaa huomioon ven

otka olivat keskimäärin 0,5…0,7
nuksessa saattaisi jäädä pienemmäksi. Heilahtelu vaikutti malli

nustuloksiin mm. lisäämällä kokonaiskulutusta, joten myös muiden kriittisen pisteen
ohjausta kuvaavien mallinnustulosten luotettavuus tarkastelualueilla on epävarmaa.

askeleen pienentäminen saattaisi myös parantaa tuloksia.

Painetasot korkeimman painetasovaatimuksen solmupisteessä

Verkostomallinnuksella pyrittiin tarkastelemaan paikallisen virtaamalisäyksen vaik
ä käytetyssä ohjauspisteessä ja ohjauspisteen ohjaavuutta eri tila

teissa (Berardi ym. 2015, Gembrano ym. 2000). Poikkeuksellista vedenottoa tarkaste

Verkostomallinnus laskee vuotovesien muutokset solmupisteittäin, jolloin painetilanne
vaikuttaa tuloksiin. Verkoston vuotavuutta

minen malliin muodostaa virhelähteen.
vesien sijoittamisen apuna olisi hyvä olla käytettävissä virtaama

si sijoittaa verkostomalliin tässä työssä
esimerkiksi käyttämällä pienempää

Vuotovedet voidaan jakaa solmupisteille liittymien mä
kipituuden mukaan (Ulanicki ym. 2000, Giustolisi ym. 2008).

vuotovesieksponentin arvo vastaamaan kunkin verkosto-osan vuotovesimäärää
(Giustolisi ym. 2008)

n painemittausten mukaan paineenvaihtelu Santahaminassa on su
Kalibroinnin yhteydessä olisi hyvä tehdä painemittauksia

eri puolella verkostoa myös poikkeuksellisissa virtaamatilanteissa (Obradović 2000).
painehäviöiden oikean sijoittamisen varmistamiseksi pain

mittauksia tulisi tehdä myös Laajasalon alueella. Santahaminan alueen verkoston arvio

verkostomallinnuksessa käytettyjen ohjaustapojen va
painetasovaatimuksen

. Kriittisen pisteen (KP) mukaisella ohjauksella
ohjauksella. Kriittisen pisteen m

alhaisen kulutuksen aikana alempana
ohjauksen mukaisesti (liite1). Paineenalennusventti

liian lähellä ohjauksen ylärajaa, jolloin venttiilien
. Venttiilien säädöissä olisi tullut ottaa huomioon ven

otka olivat keskimäärin 0,5…0,7
nuksessa saattaisi jäädä pienemmäksi. Heilahtelu vaikutti malli

nustuloksiin mm. lisäämällä kokonaiskulutusta, joten myös muiden kriittisen pisteen
ohjausta kuvaavien mallinnustulosten luotettavuus tarkastelualueilla on epävarmaa.

askeleen pienentäminen saattaisi myös parantaa tuloksia.

Painetasot korkeimman painetasovaatimuksen solmupisteessä

Verkostomallinnuksella pyrittiin tarkastelemaan paikallisen virtaamalisäyksen vaik
ä käytetyssä ohjauspisteessä ja ohjauspisteen ohjaavuutta eri tila

Poikkeuksellista vedenottoa tarkaste

Verkostomallinnus laskee vuotovesien muutokset solmupisteittäin, jolloin painetilanne
vaikuttaa tuloksiin. Verkoston vuotavuutta

minen malliin muodostaa virhelähteen.
vesien sijoittamisen apuna olisi hyvä olla käytettävissä virtaama- ja painemittauksia

si sijoittaa verkostomalliin tässä työssä
esimerkiksi käyttämällä pienempää

Vuotovedet voidaan jakaa solmupisteille liittymien mä
kipituuden mukaan (Ulanicki ym. 2000, Giustolisi ym. 2008). Kalibroimalla

osan vuotovesimäärää
(Giustolisi ym. 2008). Mallinnusten

n painemittausten mukaan paineenvaihtelu Santahaminassa on su
Kalibroinnin yhteydessä olisi hyvä tehdä painemittauksia

eri puolella verkostoa myös poikkeuksellisissa virtaamatilanteissa (Obradović 2000).
painehäviöiden oikean sijoittamisen varmistamiseksi pain

mittauksia tulisi tehdä myös Laajasalon alueella. Santahaminan alueen verkoston arvio

käytettyjen ohjaustapojen va
painetasovaatimuksen +63,5 mmp

. Kriittisen pisteen (KP) mukaisella ohjauksella saavutettu
ohjauksella. Kriittisen pisteen m

alempana ja kulutu
. Paineenalennusventti

liian lähellä ohjauksen ylärajaa, jolloin venttiilien
. Venttiilien säädöissä olisi tullut ottaa huomioon ven

otka olivat keskimäärin 0,5…0,7 mvp, jolloin
nuksessa saattaisi jäädä pienemmäksi. Heilahtelu vaikutti malli

nustuloksiin mm. lisäämällä kokonaiskulutusta, joten myös muiden kriittisen pisteen
ohjausta kuvaavien mallinnustulosten luotettavuus tarkastelualueilla on epävarmaa.

askeleen pienentäminen saattaisi myös parantaa tuloksia.

Painetasot korkeimman painetasovaatimuksen solmupisteessä

Verkostomallinnuksella pyrittiin tarkastelemaan paikallisen virtaamalisäyksen vaik
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liian lähellä ohjauksen ylärajaa, jolloin venttiilien
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mvp, jolloin
nuksessa saattaisi jäädä pienemmäksi. Heilahtelu vaikutti mallin-

nustuloksiin mm. lisäämällä kokonaiskulutusta, joten myös muiden kriittisen pisteen
ohjausta kuvaavien mallinnustulosten luotettavuus tarkastelualueilla on epävarmaa.

askeleen pienentäminen saattaisi myös parantaa tuloksia.
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tiin mallintamalla
neenalennustilanteessa
tistä pistettä (
solmupisteen lähtökulutukseksi 90
l/s, vuotokohdasta 14 noin 50
tasovaatimuksen edustama solmupiste sijaitsee hydraulisesti lähellä syöttölinjoja ja
poikkeuksellisen vedenoton mallinnetut vaikutukset olivat sii
simmat painetasot muodostuivat verkoston laitamilla sijaitseville solmupisteille, joista
Santahaminan alueen suurimman paineenvaihtelun verkostomallinnuksissa saaneen
solmupisteen
oli +43 mmp ja lähialu
jainti verkostossa on esitetty kuvassa (

Nykytilanteessa painetasot ovat aamupäivällä korkeammalla tasolla kuin iltapäi
lutushuipun aikana, mikä selittyy vesitornin pinnankorkeudella. Vesitornia täytetään
yöllä, joten aamulla pinnankorkeus ja painetaso ovat korkeimmillaan. Päivän aikana
vesitornista johdetaan vettä kulutukseen ja pinnankorkeus laskee, kuten myös paine
jakelualueella. Venttiilien avautuessa vesitornin ylläpitämä painetaso vaikuttaa tarkast
lualueen painetasoihin. Kriittisen pisteen ohjausta kuvaavassa verkostomallinnuksessa
paineenalennusventtiilin
avautumaan kokonaan painetason pudotessa alle alarajan. Säätö ei kuitenkaan toiminut
mallinnuksessa tahdotusti vaan venttiili jäi ylläpitämään +62
en avautuessa painetason pitäis
tasolle, venttiilien painehäviöt alentavat

Kuvassa (
dalla sijai
verkostomallinnuksen mukaan ollut merkittävää vaikutusta solmupisteen painetasoon.
Kriittisen pisteen ohjauksessa (KP) paineenalennusventtiilille asetettu ohituslinja aukeni
koko alueen mallinnuksessa molemmissa vuototilanteissa. Santahaminan ja Laajasalon
alueiden mallinnuksessa kriittisen pisteen ohjauksen (KP) mukainen säätö toimi aamun
kulutushuipun aikana ja vasta illan kulutushuippu aukaisi ohituslinjan ohjauspisteen
painetason pudotessa alle ohjauksen alarajaksi asetetun +62

Kuva 42 Vuototilanteen
vakiopaineeseen

Vuototilanne
sessa painetasoihin enemmän kuin syöttölinjojen läheinen vuototapahtuma.
sijaitsi syöttölinjoista katsoen ohjaavan kriittisen pisteen takana.
lä putosi alhais

tiin mallintamalla ns.
neenalennustilanteessa
tistä pistettä (6) sekä verkos
solmupisteen lähtökulutukseksi 90
l/s, vuotokohdasta 14 noin 50
tasovaatimuksen edustama solmupiste sijaitsee hydraulisesti lähellä syöttölinjoja ja
poikkeuksellisen vedenoton mallinnetut vaikutukset olivat sii
simmat painetasot muodostuivat verkoston laitamilla sijaitseville solmupisteille, joista
Santahaminan alueen suurimman paineenvaihtelun verkostomallinnuksissa saaneen
solmupisteen painetasot on koottu seuraaviin kuviin. Solmupis

mmp ja lähialu
jainti verkostossa on esitetty kuvassa (

Nykytilanteessa painetasot ovat aamupäivällä korkeammalla tasolla kuin iltapäi
lutushuipun aikana, mikä selittyy vesitornin pinnankorkeudella. Vesitornia täytetään
yöllä, joten aamulla pinnankorkeus ja painetaso ovat korkeimmillaan. Päivän aikana
vesitornista johdetaan vettä kulutukseen ja pinnankorkeus laskee, kuten myös paine
jakelualueella. Venttiilien avautuessa vesitornin ylläpitämä painetaso vaikuttaa tarkast
lualueen painetasoihin. Kriittisen pisteen ohjausta kuvaavassa verkostomallinnuksessa

alennusventtiilin
avautumaan kokonaan painetason pudotessa alle alarajan. Säätö ei kuitenkaan toiminut
mallinnuksessa tahdotusti vaan venttiili jäi ylläpitämään +62
en avautuessa painetason pitäis
tasolle, venttiilien painehäviöt alentavat

Kuvassa (Kuva 42) on esitetty vuototilanteen
dalla sijaitsevalla solmupisteellä. Vuotokohta sijaitsee lähellä syöttölinjoja ja sillä ei
verkostomallinnuksen mukaan ollut merkittävää vaikutusta solmupisteen painetasoon.
Kriittisen pisteen ohjauksessa (KP) paineenalennusventtiilille asetettu ohituslinja aukeni

ko alueen mallinnuksessa molemmissa vuototilanteissa. Santahaminan ja Laajasalon
alueiden mallinnuksessa kriittisen pisteen ohjauksen (KP) mukainen säätö toimi aamun
kulutushuipun aikana ja vasta illan kulutushuippu aukaisi ohituslinjan ohjauspisteen

tason pudotessa alle ohjauksen alarajaksi asetetun +62

Vuototilanteen
vakiopaineeseen ja kriittisen pisteen ohjaus (KP)

Vuototilanne 1 sijaitsi
sessa painetasoihin enemmän kuin syöttölinjojen läheinen vuototapahtuma.
sijaitsi syöttölinjoista katsoen ohjaavan kriittisen pisteen takana.

putosi alhaisimmillaan noin +57 mmp tasolle (

ns. vuototapahtuma
neenalennustilanteessa 2 kolmessa eri pistees

6) sekä verkoston laidalla (
solmupisteen lähtökulutukseksi 90
l/s, vuotokohdasta 14 noin 50 l/s ja vuotokohdasta
tasovaatimuksen edustama solmupiste sijaitsee hydraulisesti lähellä syöttölinjoja ja
poikkeuksellisen vedenoton mallinnetut vaikutukset olivat sii
simmat painetasot muodostuivat verkoston laitamilla sijaitseville solmupisteille, joista
Santahaminan alueen suurimman paineenvaihtelun verkostomallinnuksissa saaneen

painetasot on koottu seuraaviin kuviin. Solmupis
mmp ja lähialueen korkein painetasovaatimus oli

jainti verkostossa on esitetty kuvassa (

Nykytilanteessa painetasot ovat aamupäivällä korkeammalla tasolla kuin iltapäi
lutushuipun aikana, mikä selittyy vesitornin pinnankorkeudella. Vesitornia täytetään
yöllä, joten aamulla pinnankorkeus ja painetaso ovat korkeimmillaan. Päivän aikana
vesitornista johdetaan vettä kulutukseen ja pinnankorkeus laskee, kuten myös paine
jakelualueella. Venttiilien avautuessa vesitornin ylläpitämä painetaso vaikuttaa tarkast
lualueen painetasoihin. Kriittisen pisteen ohjausta kuvaavassa verkostomallinnuksessa

alennusventtiilin PRV8
avautumaan kokonaan painetason pudotessa alle alarajan. Säätö ei kuitenkaan toiminut
mallinnuksessa tahdotusti vaan venttiili jäi ylläpitämään +62
en avautuessa painetason pitäisi nousta lähes vesitornin pinnankorkeuden määrittämälle
tasolle, venttiilien painehäviöt alentavat

) on esitetty vuototilanteen
tsevalla solmupisteellä. Vuotokohta sijaitsee lähellä syöttölinjoja ja sillä ei

verkostomallinnuksen mukaan ollut merkittävää vaikutusta solmupisteen painetasoon.
Kriittisen pisteen ohjauksessa (KP) paineenalennusventtiilille asetettu ohituslinja aukeni

ko alueen mallinnuksessa molemmissa vuototilanteissa. Santahaminan ja Laajasalon
alueiden mallinnuksessa kriittisen pisteen ohjauksen (KP) mukainen säätö toimi aamun
kulutushuipun aikana ja vasta illan kulutushuippu aukaisi ohituslinjan ohjauspisteen

tason pudotessa alle ohjauksen alarajaksi asetetun +62

Vuototilanteen 14 vaikutus pai
ja kriittisen pisteen ohjaus (KP)

sijaitsi verkoston laidalla kaukana syöttölinjoista
sessa painetasoihin enemmän kuin syöttölinjojen läheinen vuototapahtuma.
sijaitsi syöttölinjoista katsoen ohjaavan kriittisen pisteen takana.

immillaan noin +57 mmp tasolle (

vuototapahtuma painetasovaatimusta +63,5 mmp
kolmessa eri pistees

ton laidalla (
solmupisteen lähtökulutukseksi 90 l/s. Toteutunut virtaama

l/s ja vuotokohdasta
tasovaatimuksen edustama solmupiste sijaitsee hydraulisesti lähellä syöttölinjoja ja
poikkeuksellisen vedenoton mallinnetut vaikutukset olivat sii
simmat painetasot muodostuivat verkoston laitamilla sijaitseville solmupisteille, joista
Santahaminan alueen suurimman paineenvaihtelun verkostomallinnuksissa saaneen

painetasot on koottu seuraaviin kuviin. Solmupis
een korkein painetasovaatimus oli

jainti verkostossa on esitetty kuvassa (Kuva

Nykytilanteessa painetasot ovat aamupäivällä korkeammalla tasolla kuin iltapäi
lutushuipun aikana, mikä selittyy vesitornin pinnankorkeudella. Vesitornia täytetään
yöllä, joten aamulla pinnankorkeus ja painetaso ovat korkeimmillaan. Päivän aikana
vesitornista johdetaan vettä kulutukseen ja pinnankorkeus laskee, kuten myös paine
jakelualueella. Venttiilien avautuessa vesitornin ylläpitämä painetaso vaikuttaa tarkast
lualueen painetasoihin. Kriittisen pisteen ohjausta kuvaavassa verkostomallinnuksessa

PRV8 (Kuva 19)
avautumaan kokonaan painetason pudotessa alle alarajan. Säätö ei kuitenkaan toiminut
mallinnuksessa tahdotusti vaan venttiili jäi ylläpitämään +62

i nousta lähes vesitornin pinnankorkeuden määrittämälle
tasolle, venttiilien painehäviöt alentavat hieman

) on esitetty vuototilanteen
tsevalla solmupisteellä. Vuotokohta sijaitsee lähellä syöttölinjoja ja sillä ei

verkostomallinnuksen mukaan ollut merkittävää vaikutusta solmupisteen painetasoon.
Kriittisen pisteen ohjauksessa (KP) paineenalennusventtiilille asetettu ohituslinja aukeni

ko alueen mallinnuksessa molemmissa vuototilanteissa. Santahaminan ja Laajasalon
alueiden mallinnuksessa kriittisen pisteen ohjauksen (KP) mukainen säätö toimi aamun
kulutushuipun aikana ja vasta illan kulutushuippu aukaisi ohituslinjan ohjauspisteen

tason pudotessa alle ohjauksen alarajaksi asetetun +62

14 vaikutus painetasoihin solmupisteellä
ja kriittisen pisteen ohjaus (KP)

verkoston laidalla kaukana syöttölinjoista
sessa painetasoihin enemmän kuin syöttölinjojen läheinen vuototapahtuma.
sijaitsi syöttölinjoista katsoen ohjaavan kriittisen pisteen takana.

immillaan noin +57 mmp tasolle (

painetasovaatimusta +63,5 mmp
kolmessa eri pisteessä; lähellä syöttölinjoja (

ton laidalla (1) (Kuva 19
eutunut virtaama

l/s ja vuotokohdasta 6 noin 45 l/s. Korkeimman pain
tasovaatimuksen edustama solmupiste sijaitsee hydraulisesti lähellä syöttölinjoja ja
poikkeuksellisen vedenoton mallinnetut vaikutukset olivat sii
simmat painetasot muodostuivat verkoston laitamilla sijaitseville solmupisteille, joista
Santahaminan alueen suurimman paineenvaihtelun verkostomallinnuksissa saaneen

painetasot on koottu seuraaviin kuviin. Solmupis
een korkein painetasovaatimus oli

Kuva 19).

Nykytilanteessa painetasot ovat aamupäivällä korkeammalla tasolla kuin iltapäi
lutushuipun aikana, mikä selittyy vesitornin pinnankorkeudella. Vesitornia täytetään
yöllä, joten aamulla pinnankorkeus ja painetaso ovat korkeimmillaan. Päivän aikana
vesitornista johdetaan vettä kulutukseen ja pinnankorkeus laskee, kuten myös paine
jakelualueella. Venttiilien avautuessa vesitornin ylläpitämä painetaso vaikuttaa tarkast
lualueen painetasoihin. Kriittisen pisteen ohjausta kuvaavassa verkostomallinnuksessa

) ohituslinjalle asetettu venttiili oli säädetty
avautumaan kokonaan painetason pudotessa alle alarajan. Säätö ei kuitenkaan toiminut
mallinnuksessa tahdotusti vaan venttiili jäi ylläpitämään +62

i nousta lähes vesitornin pinnankorkeuden määrittämälle
hieman painetasoa.

) on esitetty vuototilanteen 14 vaikutus painetasoihin verkoston la
tsevalla solmupisteellä. Vuotokohta sijaitsee lähellä syöttölinjoja ja sillä ei

verkostomallinnuksen mukaan ollut merkittävää vaikutusta solmupisteen painetasoon.
Kriittisen pisteen ohjauksessa (KP) paineenalennusventtiilille asetettu ohituslinja aukeni

ko alueen mallinnuksessa molemmissa vuototilanteissa. Santahaminan ja Laajasalon
alueiden mallinnuksessa kriittisen pisteen ohjauksen (KP) mukainen säätö toimi aamun
kulutushuipun aikana ja vasta illan kulutushuippu aukaisi ohituslinjan ohjauspisteen

tason pudotessa alle ohjauksen alarajaksi asetetun +62

netasoihin solmupisteellä
ja kriittisen pisteen ohjaus (KP)

verkoston laidalla kaukana syöttölinjoista
sessa painetasoihin enemmän kuin syöttölinjojen läheinen vuototapahtuma.
sijaitsi syöttölinjoista katsoen ohjaavan kriittisen pisteen takana.

immillaan noin +57 mmp tasolle (Kuva

painetasovaatimusta +63,5 mmp
sä; lähellä syöttölinjoja (

19). Vuototapahtumalle asetettiin
eutunut virtaama vuotokohdasta

6 noin 45 l/s. Korkeimman pain
tasovaatimuksen edustama solmupiste sijaitsee hydraulisesti lähellä syöttölinjoja ja
poikkeuksellisen vedenoton mallinnetut vaikutukset olivat siihen melko vähäisiä. Alha
simmat painetasot muodostuivat verkoston laitamilla sijaitseville solmupisteille, joista
Santahaminan alueen suurimman paineenvaihtelun verkostomallinnuksissa saaneen

painetasot on koottu seuraaviin kuviin. Solmupistee
een korkein painetasovaatimus oli +50 mmp.

Nykytilanteessa painetasot ovat aamupäivällä korkeammalla tasolla kuin iltapäi
lutushuipun aikana, mikä selittyy vesitornin pinnankorkeudella. Vesitornia täytetään
yöllä, joten aamulla pinnankorkeus ja painetaso ovat korkeimmillaan. Päivän aikana
vesitornista johdetaan vettä kulutukseen ja pinnankorkeus laskee, kuten myös paine
jakelualueella. Venttiilien avautuessa vesitornin ylläpitämä painetaso vaikuttaa tarkast
lualueen painetasoihin. Kriittisen pisteen ohjausta kuvaavassa verkostomallinnuksessa

ohituslinjalle asetettu venttiili oli säädetty
avautumaan kokonaan painetason pudotessa alle alarajan. Säätö ei kuitenkaan toiminut
mallinnuksessa tahdotusti vaan venttiili jäi ylläpitämään +62 mmp painetasoa. Venttiil

i nousta lähes vesitornin pinnankorkeuden määrittämälle
painetasoa.

14 vaikutus painetasoihin verkoston la
tsevalla solmupisteellä. Vuotokohta sijaitsee lähellä syöttölinjoja ja sillä ei

verkostomallinnuksen mukaan ollut merkittävää vaikutusta solmupisteen painetasoon.
Kriittisen pisteen ohjauksessa (KP) paineenalennusventtiilille asetettu ohituslinja aukeni

ko alueen mallinnuksessa molemmissa vuototilanteissa. Santahaminan ja Laajasalon
alueiden mallinnuksessa kriittisen pisteen ohjauksen (KP) mukainen säätö toimi aamun
kulutushuipun aikana ja vasta illan kulutushuippu aukaisi ohituslinjan ohjauspisteen

tason pudotessa alle ohjauksen alarajaksi asetetun +62 mmp painetason.

netasoihin solmupisteellä,

verkoston laidalla kaukana syöttölinjoista
sessa painetasoihin enemmän kuin syöttölinjojen läheinen vuototapahtuma.
sijaitsi syöttölinjoista katsoen ohjaavan kriittisen pisteen takana. Painetaso

Kuva 43). Vuodon vaikutus pain

painetasovaatimusta +63,5 mmp vastaavassa
sä; lähellä syöttölinjoja (14), lähellä krii

). Vuototapahtumalle asetettiin
vuotokohdasta 1

6 noin 45 l/s. Korkeimman pain
tasovaatimuksen edustama solmupiste sijaitsee hydraulisesti lähellä syöttölinjoja ja

hen melko vähäisiä. Alha
simmat painetasot muodostuivat verkoston laitamilla sijaitseville solmupisteille, joista
Santahaminan alueen suurimman paineenvaihtelun verkostomallinnuksissa saaneen

teen painetasovaatimus
mmp. Solmupisteen s

Nykytilanteessa painetasot ovat aamupäivällä korkeammalla tasolla kuin iltapäi
lutushuipun aikana, mikä selittyy vesitornin pinnankorkeudella. Vesitornia täytetään
yöllä, joten aamulla pinnankorkeus ja painetaso ovat korkeimmillaan. Päivän aikana
vesitornista johdetaan vettä kulutukseen ja pinnankorkeus laskee, kuten myös paine
jakelualueella. Venttiilien avautuessa vesitornin ylläpitämä painetaso vaikuttaa tarkast
lualueen painetasoihin. Kriittisen pisteen ohjausta kuvaavassa verkostomallinnuksessa

ohituslinjalle asetettu venttiili oli säädetty
avautumaan kokonaan painetason pudotessa alle alarajan. Säätö ei kuitenkaan toiminut

mmp painetasoa. Venttiil
i nousta lähes vesitornin pinnankorkeuden määrittämälle

14 vaikutus painetasoihin verkoston la
tsevalla solmupisteellä. Vuotokohta sijaitsee lähellä syöttölinjoja ja sillä ei

verkostomallinnuksen mukaan ollut merkittävää vaikutusta solmupisteen painetasoon.
Kriittisen pisteen ohjauksessa (KP) paineenalennusventtiilille asetettu ohituslinja aukeni

ko alueen mallinnuksessa molemmissa vuototilanteissa. Santahaminan ja Laajasalon
alueiden mallinnuksessa kriittisen pisteen ohjauksen (KP) mukainen säätö toimi aamun
kulutushuipun aikana ja vasta illan kulutushuippu aukaisi ohituslinjan ohjauspisteen

mmp painetason.

, paikallinen ohjaus

verkoston laidalla kaukana syöttölinjoista ja vaikutti mallinnu
sessa painetasoihin enemmän kuin syöttölinjojen läheinen vuototapahtuma. Vuotokohta

Painetaso solmupistee
). Vuodon vaikutus pain
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vastaavassa pai-
14), lähellä kriit-

). Vuototapahtumalle asetettiin
1 oli noin 40

6 noin 45 l/s. Korkeimman paine-
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verkostomallinnuksen mukaan ollut merkittävää vaikutusta solmupisteen painetasoon.
Kriittisen pisteen ohjauksessa (KP) paineenalennusventtiilille asetettu ohituslinja aukeni

ko alueen mallinnuksessa molemmissa vuototilanteissa. Santahaminan ja Laajasalon
alueiden mallinnuksessa kriittisen pisteen ohjauksen (KP) mukainen säätö toimi aamun
kulutushuipun aikana ja vasta illan kulutushuippu aukaisi ohituslinjan ohjauspisteen
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tasoihin oli havaittavissa
tavoissa ei ollut merkittävää eroa.
mallinnuksen aikana lähtevän paineen tasaisena. Kriittisen pisteen mukaisessa ohjau
sessa paineenalennusventtiilille PRV8 asetettu ohituslinja aukesi, mu
+62 mmp
nykytilanteessa vallitseva korkeampi painetaso
solmupisteellä korkeammalla tasolla kuin painetta alennettaessa.

Kuva 43 Vuototilanteen
vakiopaineeseen ja kriittisen pisteen ohjaus (KP)

Lähellä verkoston kriittistä ohjauspistettä sijainneen v
tasoihin solmupisteellä on esitetty kuvassa (
pisteen painetason alhaisimmillaan noin +59
taa nykytilannemallinnuksen tuloksia t
mukaisessa ohjauksessa ohituslinja aukeaa painetason alittaessa ohj

Kuva 44
vakiopaineeseen ja kriittisen pisteen ohjaus (KP)
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4.5 Paineenhallintamenetelmät erilaisille alueille
Paineensäätötapojen soveltuvuus erilaisille alueille riippuu alueen ominaisuuksista ja
menetelmälle asetetuista vaatimuksista. Suomessa sammutusveden saanti verkostosta
pyritään varmistamaan kaikissa tilanteissa (RIL 2010b, s. 28-34). Vesisäiliöllisillä alu-
eilla sammutusvedensaannin turvaa säiliötilavuus ja muilla alueilla paineensäädön tulee
reagoida lisääntyneeseen virtaamaan. Putkirikon sattuessa verkosto pyritään pitämään
paineellisena ja eristämään vuotokohta. Alennettaessa painetta omavoimaisella pai-
neenalennusventtiilillä vakiopaineeseen tai aikaohjattuna paikallisena säätönä, sammu-
tusvesien edellyttämä virtaamanlisäys alueelle voidaan aikaansaada ohituslinjalla, jolla
olevan venttiilin tulee aueta esimerkiksi virtaaman kasvaessa (Guidelines for water loss
reduction 2015, s. 171).

Taulukossa (Taulukko 21) on koottu luvussa 2.8 esitettyjen paineenhallintamenetelmien
soveltuvuus erilaisille alueille huomioiden alueiden verkostoon liittyviä ominaisuuksia.
Taulukon sarakkeissa on koottu tyypillisiä paineenhallinta-alueiden ominaisuuksia en-
nen paineenhallintatoimenpiteitä. Taulukossa käytetyissä merkinnöissä paineenhallin-
tamenetelmä saa + merkinnän, kun sen soveltuvuus kyseiselle alueen ominaisuudelle on
hyvä.  Merkintä – tarkoittaa, että menetelmä ei ole paras mahdollinen kyseiselle alueen
ominaisuudelle. Menetelmän valinnassa tulee huomioida myös menetelmälle asetetut
vaatimukset. Esimerkiksi verkoston kriittisen ohjauspisteen mukainen säätö soveltuu
paikallista säätöä paremmin alueille, joilla verkostossa muodostuu merkittäviä painehä-
viöitä, koska verkostonhallinta paranee ja menetelmän paikalliseen säätöön verraten
kalliimmat kustannukset ovat perusteltuja. Menetelmää voidaan kuitenkin käyttää myös
alueilla, joiden verkostossa on riittävä kapasiteetti, mikäli muiden syiden vuoksi tahdo-
taan lisätä paineensäädön reagointia muuttuviin tilanteisiin verkostossa. Usein alueille
voi teknisesti soveltua useampi menetelmä, jolloin päätöksentekoon vaikuttavat myös
menetelmien kustannukset ja haluttu kaukovalvonnan ja -käytön taso.

Taulukko 21 Paineenhallintamenetelmien soveltuvuus erilaisille verkostoille
Kulutusjakauma Painehäviöt Ohjauspisteen

paineenvaihtelu
Sammutusveden saanti
alueelta

Paineenhallintamenetelmä tasainen selkeä pienet suuret pieni suuri riittävä

edellyttää
virtaaman
lisäämistä

Paikallinen säätö
Lähtöpaine
vakiotasolle + - + - + + + -

Aikaohjattu - + + + + + + -
Virtaamaohjattu + + + + + + + +*
Kriittinen piste säätö

Aikavälein + + - + - + + -**
Jatkuva + + - + - + + +
Automaattinen optimointi + + - + - + + +
*suhteellinen painekäyrä määritettävä kattamaan poikkeukselliset virtaamat

**viive vähintään mittausjakson pituinen

Käytettäessä pumppua turbiinina paineenalennuspotentiaalin tulee olla suuri ja virtaa-
mien vaihteluiden pieniä. Parhaiten turbiinit toimivat suurilla siirtolinjoilla. Pumpun
käyttö turbiinina mahdollistaa virtaussuunnan muuttamisen tarvittaessa. Tässä työssä ei
tarkasteltu suurten siirtolinjojen paineensäätöä. Paineenalennuspotentiaalit tarkastelu-
alueilla olivat pääasiassa pieniä.
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4.5.1 Muuttuvan kulutuksen alue
Kivistön alueelle korotetaan verkostopainetta paineenkorotuspumpuilla. Verkostossa ei
muodostunut verkostomallinnuksen mukaan merkittäviä painehäviöitä. Alueen asutus
tulee kasvamaan voimakkaasti. Paineenkorotusaseman pumput tulisi suunnitella vas-
taamaan muuttuvaan kulutukseen. Paineenkorotusasemat suunnitellaan usein kahdella
pumpulla toimintavarmuuden vuoksi, tällöin yhden pumpun tulee tarvittaessa pystyä
pumppaamaan alueelle tarvittava vesimäärä (Vacon 2015). Alueen kulutuksen kasvaes-
sa merkittävästi, mutta pitkän ajan kuluessa, paineenkorotusasemalle tulisi varata paikat
useammalle pumpulle, joita voitaisiin lisätä alueen virtaaman lisääntyessä. Pumppujen
tarvittava lukumäärä riippuu valittujen pumppujen toimintapisteistä, lähinnä tuotosta.

Pumppuja voidaan asentaa rinnan virtaaman kasvattamiseksi tarvittaessa (Grundfos
2015). Tällöin paineenkorotusaseman pumput voivat toimia optimaalisella hyötysuh-
teella myös alhaisilla virtaamilla. Pumppujen rinnakkaiskäyttö voitaisiin suunnitella
siten, että pienen virtaaman aikaan yksi pumpuista on käynnissä ja virtaaman lisäänty-
essä käynnistyy toinen pumppu ja tarvittaessa seuraava.

Tarkastelussa ei havaittu merkittävää eroa verkoston kriittisen pisteen mukaisella ohja-
uksella tai paikallisella ohjauksella. Vakiopaineeseen pumppaaminen ylläpitää alueella
kuitenkin turhan suuria yöllisiä painetasoja (Hamilton ja McKenzie 2014, s. 24-25).
Verkostossa tapahtuvat poikkeuksellisen vedenoton aiheuttamat muutokset painetasois-
sa ovat pieniä.

Muuttuvaa kulutusta edustavan tarkastelualueen ominaisuudet on merkitty taulukon
(Taulukko 22) sarakkeisiin ja taulukon riveiltä voidaan poimia alueelle parhaiten sovel-
tuvaksi menetelmäksi virtaamaohjattu paikallinen säätö, joka nostaa pumppujen lähtö-
painetta virtaaman kasvaessa. Tulevaisuuden kaavatilanteen toteutuessa painehäviöt
verkostossa kasvavat ja kriittisen ohjauspisteen käyttö voisi myös olla perusteltua, mutta
verkoston rakenteesta johtuen alueella tarvittaisiin tällöin useampia ohjauspisteitä.

Taulukko 22 Muuttuvan kulutuksen alueelle soveltuvat paineenhallintamenetelmät
Kulutusjakauma Painehäviöt Ohjauspisteen pai-

neenvaihtelu
Sammutusveden saanti
alueelta

selkeä pienet pieni

edellyttää
virtaaman
lisäämistä

Paikallinen säätö
Lähtöpaine
vakiotasolle - + + -

Aikaohjattu + + + -
Virtaamaohjattu + + + +*
Kriittinen piste säätö

Aikavälein + - - -**
Jatkuva + - - +
Automaattinen optimointi + - - +
*suhteellinen painekäyrä määritettävä kattamaan poikkeukselliset virtaamat

**viive vähintään mittausjakson pituinen
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4.5.2 Läpivirtaus alueella
Paineenvaihtelu Variston ja Askiston alueilla oli suurimmillaan noin 3 mvp. Verkoston
kriittisten pisteiden paineenvaihtelu oli noin 3 mvp. Paineenvaihtelu on melko suurta.
Painehäviöt jakeluverkostossa ovat pieniä. Variston alueen lävitse kulkevalla runkolin-
jalla painehäviöt ovat tavanomaisessa kulutustilanteessa pienet ja vähenevät edelleen,
jos läpivirtaus linjalla estetään painepiirin muodostamisen myötä.

Variston alueen läpäisevä runkolinja vaikuttaa soveltuvan paineenhallintamenetelmän
valintaan. Mikäli linjalla halutaan säilyttää mahdollisuus johtaa vettä tarvittaessa mo-
lempiin suuntiin paineenhallinta-alueen lävitse, paineenhallinta edellyttää ohituslinjoja
paineensäätöventtiileille tai molempiin suuntiin toimivaa säätöventtiiliä ja kaukokäyttöä
(Guidelines for water loss reduction 2015, s. 171, i2O Water LTD 2015). Tavanomai-
sessa tilanteessa paineensäätöventtiilien ohjaus voisi perustua alueen kriittisen pisteen
painemittaukseen tai olla virtaamaperusteista. Ohjauksen suunnittelussa tulee huomioi-
da kaikkien Variston alueen painetasoa säätävien venttiilien ohjausrajat. Venttiileiden
aukeaminen Kivistön painetasojen alentuessa edellyttää niiden ohjausta esimerkiksi
Kivistön paineenkorotusaseman tai Kivistön alueen verkostossa sijaitsevan painemitta-
uksen mukaan. Paineenhallintajärjestelmä edellyttää ns. älykästä paineensäätöä, mikä
lisää sen investointikustannuksia. (Guidelines for water loss reduction 2015, s. 152, i2O
Water LTD 2015).

Taulukko 23 Alueelle soveltuvat paineenhallintamenetelmät
Kulutusjakauma Painehäviöt Ohjauspisteen pai-

neenvaihtelu
Sammutusveden saanti
alueelta

selkeä pienet suuri

edellyttää
virtaaman
lisäämistä

Paikallinen säätö
Lähtöpaine
vakiotasolle - + + -

Aikaohjattu + + + -
Virtaamaohjattu + + + +*
Kriittinen piste säätö

Aikavälein + - + -**
Jatkuva + - + +
Automaattinen optimointi + - + +
*suhteellinen painekäyrä määritettävä kattamaan poikkeukselliset virtaamat

**viive vähintään mittausjakson pituinen

Vuotovesien arvioidusta vähenemästä merkittävä osuus muodostui Askiston alueella,
erityisesti alennettaessa alueet samaan painetasoon. Askiston paineenalennuspotentiaali
on suurempi kuin Variston. Paineenhallinnan toteuttamista voisi tämän perusteella
suunnitella toteutettavan ainoastaan Variston alueelle. Alueelle on yksi syöttölinja, jon-
ka paineensäätö voitaisiin toteuttaa esimerkiksi virtaamaohjaukseen perustuen.
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4.5.3 Aleneva alue
Laajasalossa osalla verkostomallinnuksen solmupisteistä eli myös käyttöpaikoista oli jo
nykytilanteessa alhainen käyttöpaine. Ylin painetasovaatimus oli suurempi kuin nykyti-
lan verkostomallinnuksen mukainen painetaso. Kyseisen painetasovaatimuksen omaa-
villa kiinteistöillä tarvitaan kiinteistökohtaista paineenkorotusta, jos verkostopaineita
alennetaan. Mikäli paineenalennus nähdään tästä huolimatta mahdolliseksi toteuttaa,
paineenalennuspotentiaali jää alueella melko vaatimattomaksi ollen paikallisella säädöl-
lä noin 2 mvp ja kriittisen pisteen ohjauksen mukaisella säädöllä noin 2,5 mvp. Laajasa-
lon alueen painetasovaatimus on määräävä molemmissa tarkastelluissa tilanteissa. Kriit-
tisen pisteen ohjauksella painetasoa voidaan alentaa tarkemmin virtaaman edellyttämäl-
le tasolle, koska säätö reagoi muuttuviin verkostopaineisiin. Tällöin yöllä painetasoa
voidaan alentaa enemmän kuin vakiolähtöpainetta pidettäessä ja päivällä painetaso on
korkeammalla vastaten kulutushuippuihin.

Koko tarkastelualueen paineenalennus vaatisi paineensäätölaitteet kolmelle syöttölinjal-
le. Santahaminan ja Laajasalon alueiden paineenalennus voitaisiin toteuttaa kahdella
syöttölinjalla. Verkostomallinnuksessa käytetyillä ohjausrajoilla syöttölinjojen virtaa-
mat jakautuivat pääosin molemmille venttiileille, joten venttiilien ylläpitämät painetasot
olivat liian lähellä toisiaan, mikäli tavoitteena on sulkea toinen venttiileistä yöksi.
Venttiilien säätörajat voitaisiin määrittää niin, että pienen virtaaman aikaan vain yksi
venttiileistä säätää tulevaa virtaamaa ja muut ovat kiinni. Tällöin aluemittausalueella
saataisiin mitattua tarkemmin yöaikaista pienintä virtaamaa.

Paineensäädön tulee reagoida muuttuviin virtaamatilanteisiin ja sammutusveden saan-
tiin, koska alueella ei ole vesisäiliötä eikä alueen verkosto ole riittävän suuri takaamaan
sammutusveden saantia lisäämättä alueelle tulevaa virtaamaa. Alueen laitamilla verkos-
ton kapasiteetti ei verkostomallinnuksen mukaan riittänyt johtamaan sammutusvesivir-
taamaa nykytilanteessakaan. Poikkeuksellista vedentarvetta kuvaavissa mallinnuksissa
ei havaittu merkittäviä eroja tarkasteltujen ohjaustapojen välillä.

Painehäviöt verkostossa olivat mallinnuksessa kohtuullisia. Suurimmat painehäviöt
muodostuivat verkoston laitamien yksittäisissä linjoissa ja Santahaminan alueen syöttö-
linjoilla, suurimmillaan noin 2,3 m/km. Verkoston painehäviöt ovat merkittäviä, kun ne
ovat yli 3 m/km.  Alueen paineenvaihtelu oli mallinnuksen mukaan noin 3 mvp luokkaa.
Kriittisen pisteen paineenvaihtelu oli paineperusteisessa verkostomallinnuksessa noin
2 mvp ja kulutusperusteisessa mallinnuksessa noin 3 mvp. Kriittisen pisteen paineen-
vaihtelun arvioitiin olevan suurta.

Paineperusteinen malli on kalibroimaton ja vuotovesien sijoittuminen alueelle saattaa
olla virheellinen. Kulutusperusteinen malli on kalibroitu kalibrointihetkellä käytettävis-
sä olleilla paine- ja virtaamatiedoilla. Virtaamamittauksen mukaan virtaamat ovat ny-
kyisin kalibrointihetkeä pienempiä. Virtaamien muuttaminen muutti myös painetasoja ja
tasoitti paineenvaihteluita, verkostomallia ei kuitenkaan tässä työssä kalibroitu. Verkos-
ton painehäviöiden arvioitiin olevan suuria, perustuen mallinnusten jälkeen Santahami-
nassa tehtyihin painemittauksiin. Verkostomallinnukset eivät kuitenkaan osoittaneet
yhtä suuria paineenvaihteluita, joten mikäli arviointi olisi perustunut vain mallinnuk-
seen, arvio verkoston painetilanteesta olisi ollut virheellinen. Merkittävimmät erot muo-
dostuivat Santahaminan verkostossa, jonka arvioitiin olevan kapasiteettirajoitteinen.
Verkostossa saattaa olla tukkeumia, jumiutuneita venttiileitä tai piilovuotoja, jotka voi-
sivat sijaita esimerkiksi vesistönalituksissa.
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Rannikon alenevan alueen ominaisuudet on merkitty taulukon (Taulukko 24) sarakkei-
siin ja taulukon riveiltä voidaan poimia alueelle parhaiten soveltuviksi menetelmiksi
virtaamaohjattu paikallinen säätö sekä verkoston kriittisen ohjauspisteen mukainen sää-
tö jatkuvana tai automaattisella optimoinnilla, joilla voidaan taata sammutusvedensaanti
alueelta.

Taulukko 24 Alenevalle alueelle soveltuvat paineenhallintamenetelmät
Kulutusjakauma Painehäviöt Ohjauspisteen pai-

neenvaihtelu
Sammutusveden saanti
alueelta

selkeä suuret suuri

edellyttää
virtaaman
lisäämistä

Paikallinen säätö
Lähtöpaine
vakiotasolle - - + -

Aikaohjattu + + + -
Virtaamaohjattu + + + +*
Kriittinen piste säätö

Aikavälein + + + -**
Jatkuva + + + +
Automaattinen optimointi + + + +
*suhteellinen painekäyrä määritettävä kattamaan poikkeukselliset virtaamat

**viive vähintään mittausjakson pituinen

4.6 Toteutetun paineenhallintamenetelmän tarkastelu
Kauniaisissa Valkonauhantien pienpainepiiriin verkostopainetta nostetaan alueen syöt-
tölinjalla olevalla paineenkorotusasemalla. Paineenkorotusasemalla on kaksi pumppua,
joita käytetään tavanomaisesti vuorokäyttönä. (HSY 2015).

Valkonauhantiellä otettiin käyttöön elokuussa 2014 Grundfosin Demand Driven Distri-
bution (DDD) -menetelmä. Painetta ja virtaamaa mitataan paineenkorotusasemalla.
Alueella oli verkostossa aluksi kaksi mittauspistettä Kasavuorentiellä ja Maisterintiellä,
joissa on jatkuva painemittaus (HSY 2015). Kolmas mittauspiste lisättiin myöhemmin
Akatemiantielle, jossa verkostopaineet ovat alhaisimmillaan. Mittauspisteet on esitetty
kuvassa (Kuva 45). Verkoston painemittauspisteissä pyritään ylläpitämään niille asetet-
tua painetasoa. Kasavuorentien ja Maisterintien mittauspisteet sijaitsevat alueilla, joista
oli saatu kuluttajilta yhteydenottoja alhaisista käyttöpaineista (HSY 2015). Järjestelmän
käyttöönotossa asetettiin paineenkorotuksen ohjaus aluksi mittauspisteiden huippukulu-
tushetken verkostopaineeseen, josta ohjausarvoja pudotettiin viikoittain noin 1 mvp
(HSY 2015).



Kuva 45 Kriittiset pisteet ja vuototapahtumat

Pumppujen ohjaus perustuu mittaust
painekäyrään (Q/H) (HSY 2015), eli virtaamaohjaukseen, jossa pumppujen lähtöpaine
ta säädetään mitatun virtaaman mukaan
telmä muuttaa ohjaukseen käytettävää suhteelli
tietojen mukaan. Paine
lein. Mikäli 70 % vuorokauden mittaustiedoista on asetetun ohjausvälin sisällä, päivi
tyy suhteellinen painekäyrä puolen yön aikaan. M
ulkopuolella suhteellinen painekäyrä ei päivity. (Heikkilä, M. sähköposti 22.6.2015).
Menetelmän pitäisi reagoida lisääntyneeseen virtaamaan silloin, kun virtaama on vielä
ohjauskäyrällä. Virtaaman ollessa ohjauskäyr
tää ainakin vuorokauden.

Ennen paineensäädön ohjaustavan muutosta paineenkorotusaseman lähtöpainetta pide
tiin vakiona. Painetaso määräytyi huippukulutustilanteessa vaadittavan painetason m
kaan, jolloin yöaikaine

4.6.1 Verkostomallinnukset
Verkostomallinnuksella tarkasteltiin tilannetta ennen ja jälkeen ohjaustavan käyttöö
oton. Verkostomallinnuksessa käytettiin ennen tilanteen mallintamiseen pumppausta
vakiopaineeseen +88,10 mmp painetasoon. Jälkeen tilanne vastaa nykyhetkeä, jolloin
ohjauspisteillä ylläpidetään seuraavia verkostopaineita; Kasavuorentie 4,4 bar eli
44,84 mvp ja Maisterintie 5 bar eli 50,99 mvp, kolmatta mittauspistettä ei käytetä vielä
ohjaukseen. Verkostomallissa käytettiin ohjauspisteenä Kasavuorentien solmupistettä,
jonka korkeusasema on +41,22 mmp. Ohjaava painetaso on tällöin +86,06 mmp. Ve
kostomallinnuksessa lähtöpaineensäätö on jatkuvatoimista.

Verkostomallin vedenkulutus asetettiin m
kriittisen ohjauspisteen mallinnuksessa. Kulutusjakaumasta erotettiin vuotovedet. Kul
tusjakauma ennen vuotovesien erottamista ja sen jälkeen on esitetty kuvassa (
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Kuva 46 Kulutusjakauma ennen ja jälkeen vuotovesien erottamisen

Verkostomallinnuksen mukaan ohjaustavan muutos vakiopaineeseen pumppauksesta
kriittisen ohjauspisteen käyttöön aiheutti noin 1
Alueelle määritetti
N1 arvon 1. Verkostomallissa käytettiin vuotovesieksponentin N1

Taulukko 25
 Ohjaustapa

Kriittinen piste
Vakiopaineeseen

Kuvassa (
sekä mittausten mukaiset virtaamat vuorokauden aikana. Mittausvuorokautena käyte
tiin 21.8.2015. Mallinnettu ja mitattu virtaama olivat lähes samansuuruisia. Mallinnu
sessa aamun ja illan k

Kuva 47 Virtaamat nykytilanteessa ja mallinnustilanteessa

Kuvassa (
lokakuun 2015 ajalta. Yöaikaiset keskivirtaamat ovat v
8…13 m3/h välillä. Ennen DDD
keskimäärin 16 m
19…47 % mene
kasteluajanjaksolla melko paljon, pienimmän ja suurimman virtaaman erotuksen ollessa

Kulutusjakauma ennen ja jälkeen vuotovesien erottamisen

Verkostomallinnuksen mukaan ohjaustavan muutos vakiopaineeseen pumppauksesta
kriittisen ohjauspisteen käyttöön aiheutti noin 1
Alueelle määritettiin tunnusluvut, kuten luvussa
N1 arvon 1. Verkostomallissa käytettiin vuotovesieksponentin N1

25 Vesimäärät eri ohjaustavoilla verkostoma

Kriittinen piste
Vakiopaineeseen

Kuvassa (Kuva 47) on esitetty nykytilaa kuvaavan verkostomallinnuksen Mallinnus_KP
sekä mittausten mukaiset virtaamat vuorokauden aikana. Mittausvuorokautena käyte
tiin 21.8.2015. Mallinnettu ja mitattu virtaama olivat lähes samansuuruisia. Mallinnu
sessa aamun ja illan k

Virtaamat nykytilanteessa ja mallinnustilanteessa

Kuvassa (Kuva 48) on esitetty mittausten mukaisia yöaikaisia keskivirtaamia elo
akuun 2015 ajalta. Yöaikaiset keskivirtaamat ovat v

/h välillä. Ennen DDD
keskimäärin 16 m3/h. Yöaikainen virtaama olisi tämän perusteella vähentynyt noin
19…47 % menetelmän käyttöönoton myötä. Mitattu yöaikainen virtaama vaihteli ta
kasteluajanjaksolla melko paljon, pienimmän ja suurimman virtaaman erotuksen ollessa

Kulutusjakauma ennen ja jälkeen vuotovesien erottamisen

Verkostomallinnuksen mukaan ohjaustavan muutos vakiopaineeseen pumppauksesta
kriittisen ohjauspisteen käyttöön aiheutti noin 1

in tunnusluvut, kuten luvussa
N1 arvon 1. Verkostomallissa käytettiin vuotovesieksponentin N1

Vesimäärät eri ohjaustavoilla verkostoma
Ohjaus painetasoon

mmp
86,06
88,10

) on esitetty nykytilaa kuvaavan verkostomallinnuksen Mallinnus_KP
sekä mittausten mukaiset virtaamat vuorokauden aikana. Mittausvuorokautena käyte
tiin 21.8.2015. Mallinnettu ja mitattu virtaama olivat lähes samansuuruisia. Mallinnu
sessa aamun ja illan kulutushuiput ovat pitkäkestoisempia kuin mittausvuorokautena.

Virtaamat nykytilanteessa ja mallinnustilanteessa

) on esitetty mittausten mukaisia yöaikaisia keskivirtaamia elo
akuun 2015 ajalta. Yöaikaiset keskivirtaamat ovat v

/h välillä. Ennen DDD
/h. Yöaikainen virtaama olisi tämän perusteella vähentynyt noin

telmän käyttöönoton myötä. Mitattu yöaikainen virtaama vaihteli ta
kasteluajanjaksolla melko paljon, pienimmän ja suurimman virtaaman erotuksen ollessa

Kulutusjakauma ennen ja jälkeen vuotovesien erottamisen

Verkostomallinnuksen mukaan ohjaustavan muutos vakiopaineeseen pumppauksesta
kriittisen ohjauspisteen käyttöön aiheutti noin 1

in tunnusluvut, kuten luvussa
N1 arvon 1. Verkostomallissa käytettiin vuotovesieksponentin N1

Vesimäärät eri ohjaustavoilla verkostoma
Ohjaus painetasoon Toimitettu

mmp
86,06
88,10

) on esitetty nykytilaa kuvaavan verkostomallinnuksen Mallinnus_KP
sekä mittausten mukaiset virtaamat vuorokauden aikana. Mittausvuorokautena käyte
tiin 21.8.2015. Mallinnettu ja mitattu virtaama olivat lähes samansuuruisia. Mallinnu

ulutushuiput ovat pitkäkestoisempia kuin mittausvuorokautena.

Virtaamat nykytilanteessa ja mallinnustilanteessa

) on esitetty mittausten mukaisia yöaikaisia keskivirtaamia elo
akuun 2015 ajalta. Yöaikaiset keskivirtaamat ovat v

/h välillä. Ennen DDD -menetelmän käyttöönottoa yöaikaiset virtaamat olivat
/h. Yöaikainen virtaama olisi tämän perusteella vähentynyt noin

telmän käyttöönoton myötä. Mitattu yöaikainen virtaama vaihteli ta
kasteluajanjaksolla melko paljon, pienimmän ja suurimman virtaaman erotuksen ollessa

Kulutusjakauma ennen ja jälkeen vuotovesien erottamisen

Verkostomallinnuksen mukaan ohjaustavan muutos vakiopaineeseen pumppauksesta
kriittisen ohjauspisteen käyttöön aiheutti noin 1 900 m

in tunnusluvut, kuten luvussa 3.5 on esitetty; ILI
N1 arvon 1. Verkostomallissa käytettiin vuotovesieksponentin N1

Vesimäärät eri ohjaustavoilla verkostoma
Toimitettu

m3/a
313 000
315 000

) on esitetty nykytilaa kuvaavan verkostomallinnuksen Mallinnus_KP
sekä mittausten mukaiset virtaamat vuorokauden aikana. Mittausvuorokautena käyte
tiin 21.8.2015. Mallinnettu ja mitattu virtaama olivat lähes samansuuruisia. Mallinnu

ulutushuiput ovat pitkäkestoisempia kuin mittausvuorokautena.

Virtaamat nykytilanteessa ja mallinnustilanteessa

) on esitetty mittausten mukaisia yöaikaisia keskivirtaamia elo
akuun 2015 ajalta. Yöaikaiset keskivirtaamat ovat v

menetelmän käyttöönottoa yöaikaiset virtaamat olivat
/h. Yöaikainen virtaama olisi tämän perusteella vähentynyt noin

telmän käyttöönoton myötä. Mitattu yöaikainen virtaama vaihteli ta
kasteluajanjaksolla melko paljon, pienimmän ja suurimman virtaaman erotuksen ollessa

Kulutusjakauma ennen ja jälkeen vuotovesien erottamisen

Verkostomallinnuksen mukaan ohjaustavan muutos vakiopaineeseen pumppauksesta
900 m3/a vähenemän vuotovesissä.
on esitetty; ILI

N1 arvon 1. Verkostomallissa käytettiin vuotovesieksponentin N1

Vesimäärät eri ohjaustavoilla verkostomallinnuksen mukaan
Laskutettu

m3/a
248 000
248 000

) on esitetty nykytilaa kuvaavan verkostomallinnuksen Mallinnus_KP
sekä mittausten mukaiset virtaamat vuorokauden aikana. Mittausvuorokautena käyte
tiin 21.8.2015. Mallinnettu ja mitattu virtaama olivat lähes samansuuruisia. Mallinnu

ulutushuiput ovat pitkäkestoisempia kuin mittausvuorokautena.

Virtaamat nykytilanteessa ja mallinnustilanteessa

) on esitetty mittausten mukaisia yöaikaisia keskivirtaamia elo
akuun 2015 ajalta. Yöaikaiset keskivirtaamat ovat vaihdelleet ajanjaksolla noin

menetelmän käyttöönottoa yöaikaiset virtaamat olivat
/h. Yöaikainen virtaama olisi tämän perusteella vähentynyt noin

telmän käyttöönoton myötä. Mitattu yöaikainen virtaama vaihteli ta
kasteluajanjaksolla melko paljon, pienimmän ja suurimman virtaaman erotuksen ollessa

Kulutusjakauma ennen ja jälkeen vuotovesien erottamisen

Verkostomallinnuksen mukaan ohjaustavan muutos vakiopaineeseen pumppauksesta
/a vähenemän vuotovesissä.

on esitetty; ILI-luku sai arvon 3,6 ja
N1 arvon 1. Verkostomallissa käytettiin vuotovesieksponentin N1-arvoa 1.

llinnuksen mukaan
Laskutettu Vuodot

m3/a
248 000 65 000
248 000 66 000

) on esitetty nykytilaa kuvaavan verkostomallinnuksen Mallinnus_KP
sekä mittausten mukaiset virtaamat vuorokauden aikana. Mittausvuorokautena käyte
tiin 21.8.2015. Mallinnettu ja mitattu virtaama olivat lähes samansuuruisia. Mallinnu

ulutushuiput ovat pitkäkestoisempia kuin mittausvuorokautena.

) on esitetty mittausten mukaisia yöaikaisia keskivirtaamia elo
aihdelleet ajanjaksolla noin

menetelmän käyttöönottoa yöaikaiset virtaamat olivat
/h. Yöaikainen virtaama olisi tämän perusteella vähentynyt noin

telmän käyttöönoton myötä. Mitattu yöaikainen virtaama vaihteli ta
kasteluajanjaksolla melko paljon, pienimmän ja suurimman virtaaman erotuksen ollessa

87

Verkostomallinnuksen mukaan ohjaustavan muutos vakiopaineeseen pumppauksesta
/a vähenemän vuotovesissä.

luku sai arvon 3,6 ja

Vuodot AOP
mvp

65 000 45,2
66 000 47,0

) on esitetty nykytilaa kuvaavan verkostomallinnuksen Mallinnus_KP
sekä mittausten mukaiset virtaamat vuorokauden aikana. Mittausvuorokautena käytet-
tiin 21.8.2015. Mallinnettu ja mitattu virtaama olivat lähes samansuuruisia. Mallinnuk-

ulutushuiput ovat pitkäkestoisempia kuin mittausvuorokautena.

) on esitetty mittausten mukaisia yöaikaisia keskivirtaamia elo-
aihdelleet ajanjaksolla noin

menetelmän käyttöönottoa yöaikaiset virtaamat olivat
/h. Yöaikainen virtaama olisi tämän perusteella vähentynyt noin

telmän käyttöönoton myötä. Mitattu yöaikainen virtaama vaihteli tar-
kasteluajanjaksolla melko paljon, pienimmän ja suurimman virtaaman erotuksen ollessa

87

Verkostomallinnuksen mukaan ohjaustavan muutos vakiopaineeseen pumppauksesta
/a vähenemän vuotovesissä.

luku sai arvon 3,6 ja

45,2
47,0

) on esitetty nykytilaa kuvaavan verkostomallinnuksen Mallinnus_KP
t-
k-

-
aihdelleet ajanjaksolla noin

menetelmän käyttöönottoa yöaikaiset virtaamat olivat
/h. Yöaikainen virtaama olisi tämän perusteella vähentynyt noin

r-
kasteluajanjaksolla melko paljon, pienimmän ja suurimman virtaaman erotuksen ollessa



noin 4,6 m
selittynevät kulutus
luotettavasti erottaa, mutta todennäköisesti niiden määrä on alimpien mitattujen virta
mien luokkaa.

Kuva 48 Mitattu yöaikainen keskivirtaama

Nykytilan mallin
lähellä suurimpia mitattuja virtaamia.
käytännössä samalla tasolla koko laskentajakson ajan. Asutuksen kulutus noudatt
määritettyä ku
8 m3/h ja kulutus noin 7 m
taama oli noin 0,25 m
tos aiheutti verkos
käyttöönotto vaikuttaisi edellä mainitun perusteella vähentäneen yöaikaista virtaamaa
todellisuudessa enemmän kuin mallinnettaessa.

Kuvassa (
tusasemalla ja Kasavuorentien sekä Maisterintien mittauspisteillä. Paineenkorotusas
man mitattu lähtöpaine on mallinnettua korkeammalla tasolla, mikä indikoi verkostossa
olevan mallia suurempia painehäviöitä. Ka
sot ovat lähes samalla tasolla mallinnettujen kanssa. Verkostomallinnuksessa painetasot
pysyvät mitattuja tasaisempina, eli paineenvaihtelu on vähäisempää kuin todellisuude
sa. Verkostomallinnuksen kriittisen pi
netasoa, kun taas DDD

Kuva 49 Verkostopaineet mittausten ja mallinnuksen mukaan

noin 4,6 m3/h. Vuotovesien määrän pysyessä todennäköisesti lähes vakiona, muutokset
selittynevät kulutusvaihtelulla. Vuotovesien osuutta yöaikaisesta keskivirtaamasta ei voi
luotettavasti erottaa, mutta todennäköisesti niiden määrä on alimpien mitattujen virta
mien luokkaa.

Mitattu yöaikainen keskivirtaama

Nykytilan mallinnuksen mukainen yöaikainen virtaama o
lähellä suurimpia mitattuja virtaamia.
käytännössä samalla tasolla koko laskentajakson ajan. Asutuksen kulutus noudatt
määritettyä kulutusjakaumaa. Yöllisestä minimivirt

/h ja kulutus noin 7 m
taama oli noin 0,25 m

aiheutti verkostomallinnuksessa noin 2 % virtaaman vähenemän. DDD
käyttöönotto vaikuttaisi edellä mainitun perusteella vähentäneen yöaikaista virtaamaa
todellisuudessa enemmän kuin mallinnettaessa.

Kuvassa (Kuva 49) on esitetty mitat
tusasemalla ja Kasavuorentien sekä Maisterintien mittauspisteillä. Paineenkorotusas
man mitattu lähtöpaine on mallinnettua korkeammalla tasolla, mikä indikoi verkostossa
olevan mallia suurempia painehäviöitä. Ka
sot ovat lähes samalla tasolla mallinnettujen kanssa. Verkostomallinnuksessa painetasot
pysyvät mitattuja tasaisempina, eli paineenvaihtelu on vähäisempää kuin todellisuude
sa. Verkostomallinnuksen kriittisen pi
netasoa, kun taas DDD

Verkostopaineet mittausten ja mallinnuksen mukaan

/h. Vuotovesien määrän pysyessä todennäköisesti lähes vakiona, muutokset
vaihtelulla. Vuotovesien osuutta yöaikaisesta keskivirtaamasta ei voi

luotettavasti erottaa, mutta todennäköisesti niiden määrä on alimpien mitattujen virta

Mitattu yöaikainen keskivirtaama

nuksen mukainen yöaikainen virtaama o
lähellä suurimpia mitattuja virtaamia.
käytännössä samalla tasolla koko laskentajakson ajan. Asutuksen kulutus noudatt

lutusjakaumaa. Yöllisestä minimivirt
/h ja kulutus noin 7 m3/h osuutta.

taama oli noin 0,25 m3/h suurempi kuin kriittisen pisteen ohjauksella. Ohjaustavan mu
mallinnuksessa noin 2 % virtaaman vähenemän. DDD

käyttöönotto vaikuttaisi edellä mainitun perusteella vähentäneen yöaikaista virtaamaa
todellisuudessa enemmän kuin mallinnettaessa.

) on esitetty mitat
tusasemalla ja Kasavuorentien sekä Maisterintien mittauspisteillä. Paineenkorotusas
man mitattu lähtöpaine on mallinnettua korkeammalla tasolla, mikä indikoi verkostossa
olevan mallia suurempia painehäviöitä. Ka
sot ovat lähes samalla tasolla mallinnettujen kanssa. Verkostomallinnuksessa painetasot
pysyvät mitattuja tasaisempina, eli paineenvaihtelu on vähäisempää kuin todellisuude
sa. Verkostomallinnuksen kriittisen pi
netasoa, kun taas DDD-menetelmässä ohjaus perustuu virtaama

Verkostopaineet mittausten ja mallinnuksen mukaan

/h. Vuotovesien määrän pysyessä todennäköisesti lähes vakiona, muutokset
vaihtelulla. Vuotovesien osuutta yöaikaisesta keskivirtaamasta ei voi

luotettavasti erottaa, mutta todennäköisesti niiden määrä on alimpien mitattujen virta

Mitattu yöaikainen keskivirtaama

nuksen mukainen yöaikainen virtaama o
lähellä suurimpia mitattuja virtaamia. Verkostomallinnuksessa v
käytännössä samalla tasolla koko laskentajakson ajan. Asutuksen kulutus noudatt

lutusjakaumaa. Yöllisestä minimivirt
/h osuutta. Vakiopaineeseen mallinnettaessa yöaikainen vi

/h suurempi kuin kriittisen pisteen ohjauksella. Ohjaustavan mu
mallinnuksessa noin 2 % virtaaman vähenemän. DDD

käyttöönotto vaikuttaisi edellä mainitun perusteella vähentäneen yöaikaista virtaamaa
todellisuudessa enemmän kuin mallinnettaessa.

) on esitetty mitatut ja mallinnetut verkostopaineet paineenkor
tusasemalla ja Kasavuorentien sekä Maisterintien mittauspisteillä. Paineenkorotusas
man mitattu lähtöpaine on mallinnettua korkeammalla tasolla, mikä indikoi verkostossa
olevan mallia suurempia painehäviöitä. Kasavuorentien ja Maisterintien mitatut painet
sot ovat lähes samalla tasolla mallinnettujen kanssa. Verkostomallinnuksessa painetasot
pysyvät mitattuja tasaisempina, eli paineenvaihtelu on vähäisempää kuin todellisuude
sa. Verkostomallinnuksen kriittisen pisteen ohjaustapa ylläpitää jatkuvasti asetettua pa

menetelmässä ohjaus perustuu virtaama

Verkostopaineet mittausten ja mallinnuksen mukaan

/h. Vuotovesien määrän pysyessä todennäköisesti lähes vakiona, muutokset
vaihtelulla. Vuotovesien osuutta yöaikaisesta keskivirtaamasta ei voi

luotettavasti erottaa, mutta todennäköisesti niiden määrä on alimpien mitattujen virta

nuksen mukainen yöaikainen virtaama o
Verkostomallinnuksessa v

käytännössä samalla tasolla koko laskentajakson ajan. Asutuksen kulutus noudatt
lutusjakaumaa. Yöllisestä minimivirt

Vakiopaineeseen mallinnettaessa yöaikainen vi
/h suurempi kuin kriittisen pisteen ohjauksella. Ohjaustavan mu

mallinnuksessa noin 2 % virtaaman vähenemän. DDD
käyttöönotto vaikuttaisi edellä mainitun perusteella vähentäneen yöaikaista virtaamaa
todellisuudessa enemmän kuin mallinnettaessa.

ut ja mallinnetut verkostopaineet paineenkor
tusasemalla ja Kasavuorentien sekä Maisterintien mittauspisteillä. Paineenkorotusas
man mitattu lähtöpaine on mallinnettua korkeammalla tasolla, mikä indikoi verkostossa

savuorentien ja Maisterintien mitatut painet
sot ovat lähes samalla tasolla mallinnettujen kanssa. Verkostomallinnuksessa painetasot
pysyvät mitattuja tasaisempina, eli paineenvaihtelu on vähäisempää kuin todellisuude

steen ohjaustapa ylläpitää jatkuvasti asetettua pa
menetelmässä ohjaus perustuu virtaama

Verkostopaineet mittausten ja mallinnuksen mukaan

/h. Vuotovesien määrän pysyessä todennäköisesti lähes vakiona, muutokset
vaihtelulla. Vuotovesien osuutta yöaikaisesta keskivirtaamasta ei voi

luotettavasti erottaa, mutta todennäköisesti niiden määrä on alimpien mitattujen virta

nuksen mukainen yöaikainen virtaama oli alimmillaan noin 14 m
Verkostomallinnuksessa vuotovesien määrä pysyi

käytännössä samalla tasolla koko laskentajakson ajan. Asutuksen kulutus noudatt
lutusjakaumaa. Yöllisestä minimivirtaamasta vuodot edustivat noin

Vakiopaineeseen mallinnettaessa yöaikainen vi
/h suurempi kuin kriittisen pisteen ohjauksella. Ohjaustavan mu

mallinnuksessa noin 2 % virtaaman vähenemän. DDD
käyttöönotto vaikuttaisi edellä mainitun perusteella vähentäneen yöaikaista virtaamaa

ut ja mallinnetut verkostopaineet paineenkor
tusasemalla ja Kasavuorentien sekä Maisterintien mittauspisteillä. Paineenkorotusas
man mitattu lähtöpaine on mallinnettua korkeammalla tasolla, mikä indikoi verkostossa

savuorentien ja Maisterintien mitatut painet
sot ovat lähes samalla tasolla mallinnettujen kanssa. Verkostomallinnuksessa painetasot
pysyvät mitattuja tasaisempina, eli paineenvaihtelu on vähäisempää kuin todellisuude

steen ohjaustapa ylläpitää jatkuvasti asetettua pa
menetelmässä ohjaus perustuu virtaama-paineyhteyteen.

Verkostopaineet mittausten ja mallinnuksen mukaan

/h. Vuotovesien määrän pysyessä todennäköisesti lähes vakiona, muutokset
vaihtelulla. Vuotovesien osuutta yöaikaisesta keskivirtaamasta ei voi

luotettavasti erottaa, mutta todennäköisesti niiden määrä on alimpien mitattujen virta

alimmillaan noin 14 m
uotovesien määrä pysyi

käytännössä samalla tasolla koko laskentajakson ajan. Asutuksen kulutus noudatt
aamasta vuodot edustivat noin

Vakiopaineeseen mallinnettaessa yöaikainen vi
/h suurempi kuin kriittisen pisteen ohjauksella. Ohjaustavan mu

mallinnuksessa noin 2 % virtaaman vähenemän. DDD-menetelmän
käyttöönotto vaikuttaisi edellä mainitun perusteella vähentäneen yöaikaista virtaamaa

ut ja mallinnetut verkostopaineet paineenkor
tusasemalla ja Kasavuorentien sekä Maisterintien mittauspisteillä. Paineenkorotusas
man mitattu lähtöpaine on mallinnettua korkeammalla tasolla, mikä indikoi verkostossa

savuorentien ja Maisterintien mitatut painet
sot ovat lähes samalla tasolla mallinnettujen kanssa. Verkostomallinnuksessa painetasot
pysyvät mitattuja tasaisempina, eli paineenvaihtelu on vähäisempää kuin todellisuude

steen ohjaustapa ylläpitää jatkuvasti asetettua pa
paineyhteyteen.

88

/h. Vuotovesien määrän pysyessä todennäköisesti lähes vakiona, muutokset
vaihtelulla. Vuotovesien osuutta yöaikaisesta keskivirtaamasta ei voi

luotettavasti erottaa, mutta todennäköisesti niiden määrä on alimpien mitattujen virtaa-

alimmillaan noin 14 m3/h eli
uotovesien määrä pysyi

käytännössä samalla tasolla koko laskentajakson ajan. Asutuksen kulutus noudatti sille
aamasta vuodot edustivat noin

Vakiopaineeseen mallinnettaessa yöaikainen vir-
/h suurempi kuin kriittisen pisteen ohjauksella. Ohjaustavan muu-

menetelmän
käyttöönotto vaikuttaisi edellä mainitun perusteella vähentäneen yöaikaista virtaamaa

ut ja mallinnetut verkostopaineet paineenkoro-
tusasemalla ja Kasavuorentien sekä Maisterintien mittauspisteillä. Paineenkorotusase-
man mitattu lähtöpaine on mallinnettua korkeammalla tasolla, mikä indikoi verkostossa

savuorentien ja Maisterintien mitatut paineta-
sot ovat lähes samalla tasolla mallinnettujen kanssa. Verkostomallinnuksessa painetasot
pysyvät mitattuja tasaisempina, eli paineenvaihtelu on vähäisempää kuin todellisuudes-

steen ohjaustapa ylläpitää jatkuvasti asetettua pai-
paineyhteyteen.

88

/h. Vuotovesien määrän pysyessä todennäköisesti lähes vakiona, muutokset
vaihtelulla. Vuotovesien osuutta yöaikaisesta keskivirtaamasta ei voi

a-

/h eli
uotovesien määrä pysyi

sille
aamasta vuodot edustivat noin

r-
u-

menetelmän
käyttöönotto vaikuttaisi edellä mainitun perusteella vähentäneen yöaikaista virtaamaa

o-
e-

man mitattu lähtöpaine on mallinnettua korkeammalla tasolla, mikä indikoi verkostossa
a-

sot ovat lähes samalla tasolla mallinnettujen kanssa. Verkostomallinnuksessa painetasot
s-
i-



Ohjaustavan käyttöönoton yhteydessä tehtiin
kahdesta pisteestä, jotka on merkitty vuotoina kartalle (
man virtaama nostettiin 85 m
tisen pisteen ohjau
klo 9:15-9:30 ja vuodon 02 klo 9:50
sen pisteen ohjaus reagoi mallissa ilman viivettä vuototapahtumaan. Kuvassa (
on esitetty mittausten mukainen virtaama sekä mallinnettu virtaama. Mallinnuksessa
virtaama oli suurempi kuin kenttäkokeissa. Toteutunut aamupäivän kulutus ei todenn
köisesti ole ollut koepäivänä yhtä suuri kuin mallinnuksen kulutusjakaumaan määrit

Kuva 50 Virtaamat koetilanteissa ja mallinnuksessa

Kuvassa (
mallinnetut painetasot. Mittausten mukaan paineenkorotusasem
nettua noin 3…4 mvp korkeammalla tasolla jatkuvasti, mikä antaa viitteitä siitä, että
verkostossa muodostuu painehäviöitä käytetyn ohjauspisteen ja paineenkorotusaseman
välillä verkostomallia enemmän. Huuhtelutilanne nosti mitattua l
1 mvp ja mallinnuksessa noin 0,5 mvp.

Huuhtelun sijoittuessa lähelle Kasavuorentien ohjauspistettä mittauksissa voidaan h
vaita Kasavuoren painetasojen alenevan tasolle +
Mallinnuksessa huuhtelu ei aiheut
alenemaa lainkaan, koska ohjaus ylläpiti asetettua painetasoa nostamalla lähtöpainetta.
Mallinnuksessa käytetyssä ohjaustavassa tarvittavat muutokset lähtöpaineessa tapaht
vat viiveettä. DDD
käli samansuuruinen virtaamatilanne on tapahtunut ennenkin ja on ohjauskäyrällä.

Maisterintien mittauspisteellä, joka on toinen DDD
takainen huuhtelutilanne alensi mi
mupisteelle ei ollut asetettu ohjausta. Mallinnuksessa solmupisteen painetaso aleni
huuhtelutilanteessa noin 3 mvp. Painetason alenema jäi mallinnuksessa mitattua alha
semmaksi myös Maisterintiellä.

Ohjaustavan käyttöönoton yhteydessä tehtiin
kahdesta pisteestä, jotka on merkitty vuotoina kartalle (
man virtaama nostettiin 85 m
tisen pisteen ohjaukseen perustuvalla verkostomallilla. Vuodon 01 kestoksi asetettiin
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sen pisteen ohjaus reagoi mallissa ilman viivettä vuototapahtumaan. Kuvassa (
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) on esitetty mittausten mukaiset painetasot huuhtelutilanteessa sekä
mallinnetut painetasot. Mittausten mukaan paineenkorotusasem
nettua noin 3…4 mvp korkeammalla tasolla jatkuvasti, mikä antaa viitteitä siitä, että
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10:20 tehtyjen kenttäkokeiden mukaisesti. Kriitt
sen pisteen ohjaus reagoi mallissa ilman viivettä vuototapahtumaan. Kuvassa (
on esitetty mittausten mukainen virtaama sekä mallinnettu virtaama. Mallinnuksessa
virtaama oli suurempi kuin kenttäkokeissa. Toteutunut aamupäivän kulutus ei todenn
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alenemaa lainkaan, koska ohjaus ylläpiti asetettua painetasoa nostamalla lähtöpainetta.
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on esitetty mittausten mukainen virtaama sekä mallinnettu virtaama. Mallinnuksessa
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huuhtelutilanteessa noin 3 mvp. Painetason alenema jäi mallinnuksessa mitattua alha

kenttäkoe juoksuttamalla vettä verkoston
45). Paineenkorotusas

/h tasolle. Huuhtelu mallinnettiin vuototapahtumana krii
kseen perustuvalla verkostomallilla. Vuodon 01 kestoksi asetettiin

10:20 tehtyjen kenttäkokeiden mukaisesti. Kriitt
sen pisteen ohjaus reagoi mallissa ilman viivettä vuototapahtumaan. Kuvassa (
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Kuva 51 Painetasot koetilanteissa ja mallinnuksessa

Tulosten perusteella arvioidaan verkoston pahimpien ahtaumakohtien sijaitsevan pa
neenkorotusaseman ja Kasavuorentien välisellä alueella. Verkostossa on epäilty olevan
ahtaumia jo enn
2015). Verkostomallin kalibroinnissa on hyvä käyttää poikkeuksellisten virtaamatila
teiden painemittaustietoja (Obradović 2000).
tulisi malli päivittää
mallinnetun paineenaleneman välillä on niin suuri, että verkostossa saattaa olla myös
osittain kiinni jääneitä tai jumiutuneita venttiileitä, jotka estävät läpivirtauksen johtoli
jalla. Tarkasteltu ohjaustapa toimii kapasiteettirajoitteisella verkostolla hyvin tava
omaisessa kulutustilanteessa. Poikkeustilanteisiin ohjaus ei vaikuttaisi kok
teella reagoivan.
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5 Johtopäätökset ja suositukset
Paineenhallinta-alueilla voidaan teknisesti käyttää useita eri paineenhallintamenetelmiä.
Merkittävä huomioitava seikka menetelmän valinnassa on sen reagointi lisääntyvään
virtaamaan esimerkiksi sammutustilanteessa. Paineenhallinnan haluttu automaation ja
kaukokäytön taso vaikuttaa osaltaan myös menetelmän valintaan. Erityisesti ns. älyk-
käät menetelmät parantavat verkoston toiminnallisuutta poikkeuksellisten tilanteiden
aikana. Useamman syöttölinjan painepiireissä paineenhallintalaiteille voidaan asettaa
ohjausrajat niin, että virtaama ohjautuu pienen virtaaman aikana alueelle yhdellä linjal-
la, jolloin saadaan parannettua mittaustarkkuutta ja vuotovesien havaitsemista.

Paineenhallinnalla saavutetaan suurimmat hyödyt alueilla, joilla on suuri paineenalen-
nuspotentiaali mahdollisimman laajalla alueella. Korkeat rakennukset määrittävät alu-
eella tarvittavan painetason. Yksittäisten korkeiden rakennusten vedensaannin takaami-
nen myös ylimmissä käyttöpisteissä muodostui tarkastelualueilla paineenalennuspoten-
tiaalia rajoittavaksi tekijäksi. Painetason alentamista suunniteltaessa olisi tarpeen mää-
rittää toimintatapa kyseisiin tilanteisiin.

Kapasiteettirajoitteisilla verkostoilla paineenhallintamenetelmän vastaaminen verkoston
paineolosuhteisiin parantaa toimintavarmuutta poikkeuksellisissa tilanteissa. Kapasiteet-
tirajoitteisilla alueilla verkoston kriittisen pisteiden mukaan ohjattava paineensäätö ja
edistyneemmät paineenhallintamenetelmät lisäävät verkoston hallintaa.

Virtaussuunnan kääntäminen paineenalennusalueen rajoilla edellyttää joko ohituslinjoja
paineenalennusventtiileille tai säätöventtiiliasemia. Alueilla, joilla läpivirtaaman mah-
dollistaminen ja virtaussuunnan kääntäminen automaattisesti on tarpeen, paineenhallinta
edellyttäisi edistyneempää ohjausta. Paineensäätöventtiilien avautumisen ohjauksen
suunnittelu edellyttää laajemman verkostoalueen virtaamaolosuhteiden tuntemista ja
menetelmän toimivuus erilaisissa vedenjohtotilanteissa on hyvä varmistaa verkostomal-
linnuksella. Olisi myös hyvä kriittisesti pohtia onko linjan automaattisen avautumisen
tarve perusteltua kaikissa tilanteissa vai voidaanko vedenjohtaminen toteuttaa verkoston
muilla linjoilla toimintavarmuutta vaarantamatta tai avaamalla venttiilit manuaalisesti.

Pitkän ajan kuluessa voimakkaasti lisääntyvän virtaaman alueella verkosto voi olla ny-
kytilassa väljä, koska se on mitoitettu nykyistä suuremmille virtaamille. Paineenvaihte-
lut alueella jäävät tällöin vähäisiksi. Paineensäätö voidaan ylimääräistä vedenjohtokapa-
siteettia omaavilla verkostoilla toteuttaa paikallisella ohjauksella joko vakiopaineeseen
tai virtaama-paineyhteyteen perustuen. Alueen vedenkulutuksen kasvaminen voi edel-
lyttää rinnakkaisia paineensäätölaitteita, jotta voidaan operoida optimialueella kaikilla
virtaamatilanteilla.

Paineenhallinnan vaikutuksia putkirikkojen määrään ei ole tutkittu kattavasti. Tapahtu-
neiden putkirikkojen määrien, sijaintien ja syiden tilastointi antaisi dataa tutkimukseen.
Tietoja olisi hyvä saada ennen ja jälkeen paineenhallintatoimenpiteiden. Putkirikkojen
määrän muuttumisen arviointi paineenalennuksen vaikutuksesta on hyvin epävarmaa.
Tarkastelualueilla viime vuosina tapahtuneiden putkirikkojen määrä oli niin vähäinen,
ettei laskennallista arviointia mahdollisista muutoksista nähty mielekkääksi tehdä.

Käytettäessä ILI- ja PMI-lukujen vertailua alueen ensisijaisen toimenpiteen määrittämi-
seen, alueiden paineenalennuskapasiteetin tulisi olla suuri ja verkoston vuotavuuden
suhteellisen pieni, jotta paineenhallinta ensisijaisena toimenpiteenä on suositeltavin.
Aktiiviseen vuotojenhallintaan voitaisiin yhdistää paineenhallinta erityisesti niillä alu-
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eilla, joilla on saavutettavissa suuri paineenalennus. Pienillä alueilla paineenhallintalait-
teistojen kustannukset saattavat ylittää paineenhallinnasta saavutetun hyödyn. Kustan-
nuksiin vaikuttaa paineenhallintamenetelmältä edellytetty toiminnallisuus verkoston
hallinnassa. Laajoilla verkostoalueilla pienemmätkin paineenalennukset voivat olla kan-
nattavia. Optimaalisen alueen koon määrittämisessä tulisi huomioida saavutettavat hyö-
dyt sekä valitusta menetelmästä aiheutuvat välittömät ja välilliset kustannukset. ILI-
lukua määritettäessä tässä työssä arvioitiin vuotuinen todellinen vuotovesien määrä alu-
eilla prosentuaalisilla tavanomaisilla vesijakeiden osuuksilla, mistä aiheutuu virhelähde
sen määritykseen. PMI-luvun määrittämisessä käytettiin verkoston minimipaineena
25 mvp, joka on suhteellisen suuri verraten Isossa-Britanniassa käytettyyn 10 mvp tai
Australiassa käytettyyn 20 mvp. Paineenhallintaindeksi saa suuremmalla minimipai-
neella pienempiä arvoja, jolloin ensisijaisen toimenpiteen määrityksessä aktiivinen vuo-
tojenhallinta korostuu mahdollisesti liikaa.

Ehdotettu PAA-tunnusluku vaikuttaisi kuvaavan alueiden keskinäisessä vertailussa pai-
neenhallinnan mahdollisuuksia melko hyvin. Tunnusluku korostaa alueen verkoston
laajuutta verrattaessa vuotovesien vähenemän arviointiin, niin että suuremmat alueet
saavat suurempia tunnuslukuja. Paineenhallinta nähdään yleisesti kannattavammaksi
toteuttaa laajoilla verkostoalueilla kuin pienillä. Tunnusluvussa saattaisi olla tarpeen
huomioida menetelmästä muodostuvia kustannuksia laajemminkin.

Paineperusteisen verkostomallinnuksen tulokset vuotovesien vähenemässä painetta
alennettaessa olivat samalla tasolla keskimääräisen paineenalennuspotentiaalin kautta
teoriaosuuden kaavojen perusteella määritettyjen kanssa. Paineperusteisen mallinnuksen
vastaavuutta todelliseen vuotovesien vähenemään paineenhallinnan myötä olisi hyvä
seurata. Paineperusteisessa verkostomallinnuksessa kulutus ei käytetyillä asetuksilla
muuttunut paineenalennuksen myötä, koska verkostopaine oli riittävä vastaamaan sol-
mupisteelle asetettuun kulutukseen. Paineperusteisen mallinnuksen käyttö on suositelta-
vaa tarkasteltaessa alhaisia painetilanteita ja poikkeustilanteiden vedensaantia.

Paineperusteiseksi muutettu verkostomalli tulisi kalibroida. Erityisesti pitkien yksittäis-
ten johtolinjojen päissä sijaitsevien solmupisteiden paineenvaihteluissa oli havaittavissa
muutoksia verrattuna kulutusperusteiseen malliin. Vuotovesisolmujen sijoittamisessa
malliin tulisi huomioida verkostopituus ja tarkentaa vuotovesien sijoittuminen kalibroi-
malla vuotovesieksponenttia alueittain. Mallin kalibroimattomuus vaikuttaa arvioituun
vuotovesien määrän muuttumiseen, mikäli todelliset painetasot vuotovesisolmuilla ovat
eri tasolla kuin mallinnetut. Verkostossa mahdollisesti olevat ahtaumat vaikuttavat pai-
nehäviöihin ja niiden kautta paineenvaihteluihin. Valkonauhantiellä voidaan arvioida
olevan tukkeumia verkostossa, koska paineenkorotusaseman lähtöpaine oli mittauksissa
korkeammalla kuin mallinnuksessa. Lisäksi painehäviöt olivat huuhtelukokeissa merkit-
tävästi suurempia kuin verkostomallinnuksessa. Tukkeumien paikallistaminen ja sijoit-
taminen verkostomalliin parantaisi laskennan luotettavuutta. Käytettäessä verkostomal-
lia alueen keskimääräisen painetason määrittämiseen solmupisteiden korkeusasemat
pitää tarkastaa, jo yksittäisen korkotiedon puuttuminen vaikuttaa tuloksiin.
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Liite 1 Paineperusteisten osamallien tiedot

Vantaan osamalli

Vantaalle laadittiin Myyrmäen ylävesisäiliön painepiirin kattava osamalli, joka sisältää
muuttuvan kulutuksen ja läpivirtauksen tarkastelualueet.

Taulukossa 1 on esitetty alueiden asukasmäärät, arviot alueille toimitetusta ja laskutta-
mattomasta vesimäärästä sekä laskuttamattoman osuus toimitetusta. Laskutettu vesi-
määrä perustuu vuosikulutusennusteisiin. Tarkastelualueista virtaamamittauksen piirissä
on vain Kivistön alue, joten vuotovesien määrän arviointiin ja erottamiseen kulutuksesta
käytettiin kyseisen alueen mittaustietoja. Kivistön alueen verkostopituus asukasta koh-
den oli noin kaksinkertainen Askiston ja Variston alueisiin verrattaessa, mikä selittää
alueen suurta laskuttamattoman veden osuutta toimitetusta. Kivistön alueen verkosto on
suhteellisen uutta ja putkimateriaalina on pääasiassa muovi, kun taas muilla tarkastelu-
alueilla muoviputkien osuus on pienempi ja verkosto on vanhempaa, muiden alueiden
verkostojen vuotavuus voisi tämän perusteella olla suurempi. Alueilla kuitenkin käytet-
tiin vesimääräarvioihin Kivistön alueelle määritettyä vuotavuutta, koska Myyrmäen
ylävesisäiliön painepiirin alueelle määritetty vuotavuus oli saanut sitä pienemmän ar-
von. Vuotovesien määrä laskettiin alueiden jakeluverkoston pituuksien ja Kivistön alu-
eelle määritetyn vuotavuuden 4,4 m3/km*d mukaan. Askiston ja Variston alueilla vuo-
tovesien määrä voi olla arvioitua suurempi, jolloin myös alueille toimitettu vesimäärä
olisi arvioitua suurempi.

Taulukko 1 Alueiden arvioidut vesimäärät
Alue Mittausalue Asukkaita Toimitettu Laskutettu Laskuttamaton

as. m3/a l/as*d m3/a m3/a
Askisto V15 2 028 108 000 146 87 000 21 000 19 %
Varisto V07 4 267 341 000 219 304 000 36 000 11 %
Läpivirtaus V15+V07 6 295 449 000 196 392 000 57 000 13 %
Kivistö V21 8 083 429 000 145 300 000 129 000 30 %

Verkostomalliin oli lisätty suunniteltuja jakelulinjoja, joiden solmupisteille ei ollut ver-
kostomallissa asetettu kulutuksia eikä korkotietoja. Solmupisteille lisättiin korot kartta-
tarkasteluun perustuen noin 2 m syvyyteen maanpinnasta. Käytettäessä verkostomallia
keskimääräisen verkostopaineen (AOP) määrittämiseen kaikkien solmupisteiden korke-
usasema vaikuttaa tulokseen. Kivistön alueen verkostomallista puuttui Riipilän kaupun-
ginosa, joka sijaitsee etäällä paineenkorotusasemasta. Puuttuva alue lisättiin malliin
yhdellä solmupisteellä ja alueelle johtava DN 225 vesijohto lisättiin ilman sijaintitietoa.
Solmupisteelle siirrettiin puolet lisätyn linjan alkupisteellä olleesta kulutuksesta. Riipi-
län alueen todellinen vedenkulutus ei ollut tiedossa ja koko alueen kulutusta ei muutet-
tu. Kivistön alueen verkostomallinnuksessa käytettiin yhtä pumppua, jolle määritettiin
laaja virtaama-alue. Pumpun toimintapisteiden määrityksessä varmistettiin kaikkien
mallinnettujen virtaamatilanteiden tuotto, ei mitoitettu käytettäviä pumppuja todellisilla
pumppukäyrillä.

Verkostomallinnuksessa käytettiin vuotovesieksponentin arvoa 1,5. Vuotosolmuja ase-
tettiin alueille seuraavasti: Kivistö 10 kpl, Varisto 5 kpl ja Askisto 4 kpl.

Alueille määritettiin uudet kulutusjakaumat (Kuva 1). Kivistön alue noudattaa verkos-
tomallissa omaa kulutusjakaumaansa. Askiston ja Variston alueiden uusi kulutusja-
kauma määritettiin Myyrmäen painepiirin jakaumaan perustuen. Kivistön alueella vuo-
tovesien osuus laskutetusta oli käytetyillä laskentaperusteilla suurempi kuin Askistossa
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ja Varistossa, mikä näkyy kulutusjakauman merkittävämpänä muuttumisena erotettae
sa vuotovedet.

Kuva 1 Kulutusjakaumat ennen ja jälkeen vuotovesi

Taulukossa 2 on esitetty kulutusperusteisen (K) ja paineperusteisen (P) mallin nykytilaa
kuvaavia mallinnustuloksia. Paineolosuhteet olivat hyvin samankaltaiset molemmissa
malleissa.

Taulukko 2 Nykytilamallien mallinnustuloksia
Alue

Askisto V15
Varisto V07
V15+V07
Kivistö V21

Sammutusvesitarkastelussa nykytilanteessa 90 l/s virtaaman kannalta virtaamarajoitte
sia solmupisteitä oli
Ohjaavuuden kannalta
kaan yhtä hyviä kuin verkostossa keskeisemmällä sijainnilla olevat. Paineenvaihtelut
olivat kaikilla
alueella pienimmä
la jakeluverkostossa.
jaustapaa.

Muuttuvaa kulutusta tarkasteltaessa t
lanteessa lisättiin kulutusta
män jälkeen
tuskerroin 6,5. Kaavatilanteen vedenkulutus oli tällöin noin 5
m3/a ja alueelle toimitettu vesimäärä 2
kaavatilanteen laskennassa muutettu. Vuotovesien määrä oli mallinnuksen mukaan noin
350 m3/d eli noin 126
verkoston vanhetessa ja virtaamien kasvaessa, joten vuotovesien määrää olisi voinut
malliin lisätä. Tällöin virtaamat ja painehäviöt olisivat kasvaneet mallinnettua enemmän
ja paineenalennuskapasiteetti vähentynyt.
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sa vuotovedet.

Kuva 1 Kulutusjakaumat ennen ja jälkeen vuotovesi

Taulukossa 2 on esitetty kulutusperusteisen (K) ja paineperusteisen (P) mallin nykytilaa
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Taulukko 2 Nykytilamallien mallinnustuloksia

Askisto V15
Varisto V07

Kivistö V21

Sammutusvesitarkastelussa nykytilanteessa 90 l/s virtaaman kannalta virtaamarajoitte
sia solmupisteitä oli Kivistön alueen
Ohjaavuuden kannalta
kaan yhtä hyviä kuin verkostossa keskeisemmällä sijainnilla olevat. Paineenvaihtelut
olivat kaikilla solmupisteillä erittäin pieniä
alueella pienimmän verkostopaineen saava solmupiste, joka sijaitsee keskeisellä paika
la jakeluverkostossa.

Muuttuvaa kulutusta tarkasteltaessa t
eessa lisättiin kulutusta

män jälkeen Kivistön
tuskerroin 6,5. Kaavatilanteen vedenkulutus oli tällöin noin 5

/a ja alueelle toimitettu vesimäärä 2
kaavatilanteen laskennassa muutettu. Vuotovesien määrä oli mallinnuksen mukaan noin

/d eli noin 126
koston vanhetessa ja virtaamien kasvaessa, joten vuotovesien määrää olisi voinut

malliin lisätä. Tällöin virtaamat ja painehäviöt olisivat kasvaneet mallinnettua enemmän
ja paineenalennuskapasiteetti vähentynyt.
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Taulukko 2 Nykytilamallien mallinnustuloksia
Paineenvaihtelu

mvp
(K)

mvp

2,9
2,9
2,9
0,1

Sammutusvesitarkastelussa nykytilanteessa 90 l/s virtaaman kannalta virtaamarajoitte
Kivistön alueen

Ohjaavuuden kannalta linjan päissä olevat pisteet eivät ole Gembrano ym. (2000) m
kaan yhtä hyviä kuin verkostossa keskeisemmällä sijainnilla olevat. Paineenvaihtelut

solmupisteillä erittäin pieniä
n verkostopaineen saava solmupiste, joka sijaitsee keskeisellä paika

la jakeluverkostossa. Läpivirtausalueen mallinnuksissa tarkasteltiin vain paikallista o

Muuttuvaa kulutusta tarkasteltaessa t
eessa lisättiin kulutusta suunniteltujen linjojen

Kivistön alueen kulutussolmupisteille asetettiin laskentaan yleinen kul
tuskerroin 6,5. Kaavatilanteen vedenkulutus oli tällöin noin 5

/a ja alueelle toimitettu vesimäärä 2
kaavatilanteen laskennassa muutettu. Vuotovesien määrä oli mallinnuksen mukaan noin

/d eli noin 126 000 m3/a. Vuotovesien määrä tullee todellisuudessa kasvamaan
koston vanhetessa ja virtaamien kasvaessa, joten vuotovesien määrää olisi voinut

malliin lisätä. Tällöin virtaamat ja painehäviöt olisivat kasvaneet mallinnettua enemmän
ja paineenalennuskapasiteetti vähentynyt.
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Kuva 1 Kulutusjakaumat ennen ja jälkeen vuotovesi
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Taulukko 2 Nykytilamallien mallinnustuloksia
vaihtelu Alin verkostopaine

mvp
(P)

mvp
(K)

2,9 47,4
2,7 47,8
2,8 47,4
0,1 45,0

Sammutusvesitarkastelussa nykytilanteessa 90 l/s virtaaman kannalta virtaamarajoitte
Kivistön alueen verkoston laitojen yksittäisten johtolinjojen päissä.

linjan päissä olevat pisteet eivät ole Gembrano ym. (2000) m
kaan yhtä hyviä kuin verkostossa keskeisemmällä sijainnilla olevat. Paineenvaihtelut

solmupisteillä erittäin pieniä
n verkostopaineen saava solmupiste, joka sijaitsee keskeisellä paika

Läpivirtausalueen mallinnuksissa tarkasteltiin vain paikallista o

Muuttuvaa kulutusta tarkasteltaessa tulevaisuuden vedenkulutusta kuvaavassa kaavat
suunniteltujen linjojen

alueen kulutussolmupisteille asetettiin laskentaan yleinen kul
tuskerroin 6,5. Kaavatilanteen vedenkulutus oli tällöin noin 5

/a ja alueelle toimitettu vesimäärä 2,26
kaavatilanteen laskennassa muutettu. Vuotovesien määrä oli mallinnuksen mukaan noin

/a. Vuotovesien määrä tullee todellisuudessa kasvamaan
koston vanhetessa ja virtaamien kasvaessa, joten vuotovesien määrää olisi voinut

malliin lisätä. Tällöin virtaamat ja painehäviöt olisivat kasvaneet mallinnettua enemmän
ja paineenalennuskapasiteetti vähentynyt.
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Taulukko 2 Nykytilamallien mallinnustuloksia
Alin verkostopaine

mvp
(K)

mvp
(P)

47,4 47,4
47,8 47,9
47,4 47,4
45,0 45,0

Sammutusvesitarkastelussa nykytilanteessa 90 l/s virtaaman kannalta virtaamarajoitte
verkoston laitojen yksittäisten johtolinjojen päissä.

linjan päissä olevat pisteet eivät ole Gembrano ym. (2000) m
kaan yhtä hyviä kuin verkostossa keskeisemmällä sijainnilla olevat. Paineenvaihtelut

solmupisteillä erittäin pieniä. Ohjaavaksi kriittiseksi pisteeksi valittiin
n verkostopaineen saava solmupiste, joka sijaitsee keskeisellä paika

Läpivirtausalueen mallinnuksissa tarkasteltiin vain paikallista o

ulevaisuuden vedenkulutusta kuvaavassa kaavat
suunniteltujen linjojen solmupisteille yhteensä 80

alueen kulutussolmupisteille asetettiin laskentaan yleinen kul
tuskerroin 6,5. Kaavatilanteen vedenkulutus oli tällöin noin 5

milj. m3/a. Vuotovesisolmujen asetuksia ei
kaavatilanteen laskennassa muutettu. Vuotovesien määrä oli mallinnuksen mukaan noin

/a. Vuotovesien määrä tullee todellisuudessa kasvamaan
koston vanhetessa ja virtaamien kasvaessa, joten vuotovesien määrää olisi voinut

malliin lisätä. Tällöin virtaamat ja painehäviöt olisivat kasvaneet mallinnettua enemmän

ja Varistossa, mikä näkyy kulutusjakauman merkittävämpänä muuttumisena erotettae

en erotuksen
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kuvaavia mallinnustuloksia. Paineolosuhteet olivat hyvin samankaltaiset molemmissa

Alin verkostopaine AOP

mvp
(K)

61,9
64,5
63,8
57,9

Sammutusvesitarkastelussa nykytilanteessa 90 l/s virtaaman kannalta virtaamarajoitte
verkoston laitojen yksittäisten johtolinjojen päissä.

linjan päissä olevat pisteet eivät ole Gembrano ym. (2000) m
kaan yhtä hyviä kuin verkostossa keskeisemmällä sijainnilla olevat. Paineenvaihtelut

. Ohjaavaksi kriittiseksi pisteeksi valittiin
n verkostopaineen saava solmupiste, joka sijaitsee keskeisellä paika

Läpivirtausalueen mallinnuksissa tarkasteltiin vain paikallista o

ulevaisuuden vedenkulutusta kuvaavassa kaavat
solmupisteille yhteensä 80

alueen kulutussolmupisteille asetettiin laskentaan yleinen kul
tuskerroin 6,5. Kaavatilanteen vedenkulutus oli tällöin noin 5 800

/a. Vuotovesisolmujen asetuksia ei
kaavatilanteen laskennassa muutettu. Vuotovesien määrä oli mallinnuksen mukaan noin

/a. Vuotovesien määrä tullee todellisuudessa kasvamaan
koston vanhetessa ja virtaamien kasvaessa, joten vuotovesien määrää olisi voinut

malliin lisätä. Tällöin virtaamat ja painehäviöt olisivat kasvaneet mallinnettua enemmän

ja Varistossa, mikä näkyy kulutusjakauman merkittävämpänä muuttumisena erotettae

Taulukossa 2 on esitetty kulutusperusteisen (K) ja paineperusteisen (P) mallin nykytilaa
kuvaavia mallinnustuloksia. Paineolosuhteet olivat hyvin samankaltaiset molemmissa

AOP Toimitettu vesi

mvp
(P)

m3

(K)

62,1 320
64,6 910
63,9 1230
57,8 1180

Sammutusvesitarkastelussa nykytilanteessa 90 l/s virtaaman kannalta virtaamarajoitte
verkoston laitojen yksittäisten johtolinjojen päissä.

linjan päissä olevat pisteet eivät ole Gembrano ym. (2000) m
kaan yhtä hyviä kuin verkostossa keskeisemmällä sijainnilla olevat. Paineenvaihtelut

. Ohjaavaksi kriittiseksi pisteeksi valittiin
n verkostopaineen saava solmupiste, joka sijaitsee keskeisellä paika

Läpivirtausalueen mallinnuksissa tarkasteltiin vain paikallista o

ulevaisuuden vedenkulutusta kuvaavassa kaavat
solmupisteille yhteensä 80

alueen kulutussolmupisteille asetettiin laskentaan yleinen kul
800 m3/d eli 2

/a. Vuotovesisolmujen asetuksia ei
kaavatilanteen laskennassa muutettu. Vuotovesien määrä oli mallinnuksen mukaan noin

/a. Vuotovesien määrä tullee todellisuudessa kasvamaan
koston vanhetessa ja virtaamien kasvaessa, joten vuotovesien määrää olisi voinut

malliin lisätä. Tällöin virtaamat ja painehäviöt olisivat kasvaneet mallinnettua enemmän

ja Varistossa, mikä näkyy kulutusjakauman merkittävämpänä muuttumisena erotettaes-

Taulukossa 2 on esitetty kulutusperusteisen (K) ja paineperusteisen (P) mallin nykytilaa
kuvaavia mallinnustuloksia. Paineolosuhteet olivat hyvin samankaltaiset molemmissa

Toimitettu vesi
3/d

(K)
m3/d

(P)

320 320
910 910

1230 1230
1180 1180

Sammutusvesitarkastelussa nykytilanteessa 90 l/s virtaaman kannalta virtaamarajoittei-
verkoston laitojen yksittäisten johtolinjojen päissä.

linjan päissä olevat pisteet eivät ole Gembrano ym. (2000) mu-
kaan yhtä hyviä kuin verkostossa keskeisemmällä sijainnilla olevat. Paineenvaihtelut

. Ohjaavaksi kriittiseksi pisteeksi valittiin
n verkostopaineen saava solmupiste, joka sijaitsee keskeisellä paikal-

Läpivirtausalueen mallinnuksissa tarkasteltiin vain paikallista oh-

ulevaisuuden vedenkulutusta kuvaavassa kaavati-
solmupisteille yhteensä 80 m3/d. Tä-

alueen kulutussolmupisteille asetettiin laskentaan yleinen kulu-
/d eli 2,14 milj.

/a. Vuotovesisolmujen asetuksia ei
kaavatilanteen laskennassa muutettu. Vuotovesien määrä oli mallinnuksen mukaan noin

/a. Vuotovesien määrä tullee todellisuudessa kasvamaan
koston vanhetessa ja virtaamien kasvaessa, joten vuotovesien määrää olisi voinut

malliin lisätä. Tällöin virtaamat ja painehäviöt olisivat kasvaneet mallinnettua enemmän
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Taulukossa 2 on esitetty kulutusperusteisen (K) ja paineperusteisen (P) mallin nykytilaa
kuvaavia mallinnustuloksia. Paineolosuhteet olivat hyvin samankaltaiset molemmissa

i-
verkoston laitojen yksittäisten johtolinjojen päissä.

u-
kaan yhtä hyviä kuin verkostossa keskeisemmällä sijainnilla olevat. Paineenvaihtelut

. Ohjaavaksi kriittiseksi pisteeksi valittiin
l-
h-

i-
ä-
u-

,14 milj.
/a. Vuotovesisolmujen asetuksia ei

kaavatilanteen laskennassa muutettu. Vuotovesien määrä oli mallinnuksen mukaan noin
/a. Vuotovesien määrä tullee todellisuudessa kasvamaan

koston vanhetessa ja virtaamien kasvaessa, joten vuotovesien määrää olisi voinut
malliin lisätä. Tällöin virtaamat ja painehäviöt olisivat kasvaneet mallinnettua enemmän
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Liite 1 Paineperusteisten osamallien tiedot

Helsingin	osamalli
	
Helsinkiin laadittiin
rannikon alenevan tarkastelualeen.

Taulukossa
mattomasta vesimäärästä sekä laskuttamattoman osuus toimitetus
veden virtaamamittaus
1,14 milj.
ti laskemalla virtaamamittauksen piirissä olevan alueen verkoston
tiin noin 9,5
teella laskettiin laskuttamaton vesimäärä kullakin alueella ja alueiden yhdistelmillä.
Verkoston vuotavuuden on siis oletettu olevan sama kaikilla aluei
suudessa pitäne paikkaansa.

Taulukko 3 Alueiden vedenkulutustietoja
 Alue

Santahamina H02
Laajasalo H06
Tammisalo H16
H02+H06
H02+H06+H16

Paineperusteisessa verkostomallissa alueen solmupisteille asetetust
tettiin vuotovesien osuus. Kulutusjakaumat ennen ja jälkeen on esitetty kuvassa 2.
Huippukulutus sijoittuu iltaan, uuden kulutuskertoimen ollessa 1,85. Pienimmillään
kulutus on yöllä, kulutuskertoimen ollessa 0,11. Kulutuskertoimien summ

Kuva 2 Kulutusjakauma ennen ja jälkeen vuotovesien erotuksen

Verkostomallissa kulutus määritettiin vastaamaan laskutustietojen mukaista kulutusta ja
vuotovedet laskuttamatonta. Paineperusteiseen malliin kulutus sijoitettiin solmuille s
massa suhteessa kuin se oli kulutusperusteisessa mallissa. Paineperusteisen malliin lis
tyille vuotovesisolmuille vuotovesimäärät määritettiin siten, että vuotovesien kok
naismäärä vastasi nykytilan paineperusteisessa mallinnuksessa, eli nykyisillä pain
tasoilla, nykyistä laskuttamattoman veden määrää. Vuotovesisolmut sijoitettiin verko
toon tasaisesti keskeisiin sijainteihin, ei linjojen päihin. Vuotosolmuja asetettiin alueille

Liite 1 Paineperusteisten osamallien tiedot

Helsingin	osamalli	

Helsinkiin laadittiin Roihuvuoren ylävesisäiliön painepiirin kattava osamalli, joka kattaa
rannikon alenevan tarkastelualeen.

Taulukossa 3 on esitetty alueiden asukasmäärät, arviot alueille toimitetusta ja laskutt
mattomasta vesimäärästä sekä laskuttamattoman osuus toimitetus
veden virtaamamittaus

m3/a on mittaustieto
ti laskemalla virtaamamittauksen piirissä olevan alueen verkoston
tiin noin 9,5 m3/km*d. Vuotavuuden ja eri alueiden jakeluverkoston pituuksien peru
teella laskettiin laskuttamaton vesimäärä kullakin alueella ja alueiden yhdistelmillä.
Verkoston vuotavuuden on siis oletettu olevan sama kaikilla aluei
suudessa pitäne paikkaansa.

Taulukko 3 Alueiden vedenkulutustietoja
Asukkaita

Santahamina H02
Laajasalo H06 10 931
Tammisalo H16

16 672
H02+H06+H16 19 009

Paineperusteisessa verkostomallissa alueen solmupisteille asetetust
tettiin vuotovesien osuus. Kulutusjakaumat ennen ja jälkeen on esitetty kuvassa 2.
Huippukulutus sijoittuu iltaan, uuden kulutuskertoimen ollessa 1,85. Pienimmillään
kulutus on yöllä, kulutuskertoimen ollessa 0,11. Kulutuskertoimien summ

Kuva 2 Kulutusjakauma ennen ja jälkeen vuotovesien erotuksen

Verkostomallissa kulutus määritettiin vastaamaan laskutustietojen mukaista kulutusta ja
vuotovedet laskuttamatonta. Paineperusteiseen malliin kulutus sijoitettiin solmuille s

suhteessa kuin se oli kulutusperusteisessa mallissa. Paineperusteisen malliin lis
tyille vuotovesisolmuille vuotovesimäärät määritettiin siten, että vuotovesien kok
naismäärä vastasi nykytilan paineperusteisessa mallinnuksessa, eli nykyisillä pain

, nykyistä laskuttamattoman veden määrää. Vuotovesisolmut sijoitettiin verko
toon tasaisesti keskeisiin sijainteihin, ei linjojen päihin. Vuotosolmuja asetettiin alueille

Liite 1 Paineperusteisten osamallien tiedot

Roihuvuoren ylävesisäiliön painepiirin kattava osamalli, joka kattaa
rannikon alenevan tarkastelualeen.

3 on esitetty alueiden asukasmäärät, arviot alueille toimitetusta ja laskutt
mattomasta vesimäärästä sekä laskuttamattoman osuus toimitetus
veden virtaamamittaus käsittää

mittaustieto. Laskuttamattoman veden määrä arvioitiin aluekohtaise
ti laskemalla virtaamamittauksen piirissä olevan alueen verkoston

/km*d. Vuotavuuden ja eri alueiden jakeluverkoston pituuksien peru
teella laskettiin laskuttamaton vesimäärä kullakin alueella ja alueiden yhdistelmillä.
Verkoston vuotavuuden on siis oletettu olevan sama kaikilla aluei
suudessa pitäne paikkaansa.

Taulukko 3 Alueiden vedenkulutustietoja
Asukkaita

as. m
5 741

10 931
2 337

16 672 1 142 000
19 009 1 288 000

Paineperusteisessa verkostomallissa alueen solmupisteille asetetust
tettiin vuotovesien osuus. Kulutusjakaumat ennen ja jälkeen on esitetty kuvassa 2.
Huippukulutus sijoittuu iltaan, uuden kulutuskertoimen ollessa 1,85. Pienimmillään
kulutus on yöllä, kulutuskertoimen ollessa 0,11. Kulutuskertoimien summ

Kuva 2 Kulutusjakauma ennen ja jälkeen vuotovesien erotuksen

Verkostomallissa kulutus määritettiin vastaamaan laskutustietojen mukaista kulutusta ja
vuotovedet laskuttamatonta. Paineperusteiseen malliin kulutus sijoitettiin solmuille s

suhteessa kuin se oli kulutusperusteisessa mallissa. Paineperusteisen malliin lis
tyille vuotovesisolmuille vuotovesimäärät määritettiin siten, että vuotovesien kok
naismäärä vastasi nykytilan paineperusteisessa mallinnuksessa, eli nykyisillä pain

, nykyistä laskuttamattoman veden määrää. Vuotovesisolmut sijoitettiin verko
toon tasaisesti keskeisiin sijainteihin, ei linjojen päihin. Vuotosolmuja asetettiin alueille

Liite 1 Paineperusteisten osamallien tiedot

Roihuvuoren ylävesisäiliön painepiirin kattava osamalli, joka kattaa
rannikon alenevan tarkastelualeen.

3 on esitetty alueiden asukasmäärät, arviot alueille toimitetusta ja laskutt
mattomasta vesimäärästä sekä laskuttamattoman osuus toimitetus

Santahaminan ja Laajasalon
. Laskuttamattoman veden määrä arvioitiin aluekohtaise

ti laskemalla virtaamamittauksen piirissä olevan alueen verkoston
/km*d. Vuotavuuden ja eri alueiden jakeluverkoston pituuksien peru

teella laskettiin laskuttamaton vesimäärä kullakin alueella ja alueiden yhdistelmillä.
Verkoston vuotavuuden on siis oletettu olevan sama kaikilla aluei

Taulukko 3 Alueiden vedenkulutustietoja
Toimitettu

m3/a l/as/d
443 000
698 000
146 000

1 142 000
1 288 000

Paineperusteisessa verkostomallissa alueen solmupisteille asetetust
tettiin vuotovesien osuus. Kulutusjakaumat ennen ja jälkeen on esitetty kuvassa 2.
Huippukulutus sijoittuu iltaan, uuden kulutuskertoimen ollessa 1,85. Pienimmillään
kulutus on yöllä, kulutuskertoimen ollessa 0,11. Kulutuskertoimien summ

Kuva 2 Kulutusjakauma ennen ja jälkeen vuotovesien erotuksen

Verkostomallissa kulutus määritettiin vastaamaan laskutustietojen mukaista kulutusta ja
vuotovedet laskuttamatonta. Paineperusteiseen malliin kulutus sijoitettiin solmuille s

suhteessa kuin se oli kulutusperusteisessa mallissa. Paineperusteisen malliin lis
tyille vuotovesisolmuille vuotovesimäärät määritettiin siten, että vuotovesien kok
naismäärä vastasi nykytilan paineperusteisessa mallinnuksessa, eli nykyisillä pain

, nykyistä laskuttamattoman veden määrää. Vuotovesisolmut sijoitettiin verko
toon tasaisesti keskeisiin sijainteihin, ei linjojen päihin. Vuotosolmuja asetettiin alueille

Roihuvuoren ylävesisäiliön painepiirin kattava osamalli, joka kattaa

3 on esitetty alueiden asukasmäärät, arviot alueille toimitetusta ja laskutt
mattomasta vesimäärästä sekä laskuttamattoman osuus toimitetus

Santahaminan ja Laajasalon
. Laskuttamattoman veden määrä arvioitiin aluekohtaise

ti laskemalla virtaamamittauksen piirissä olevan alueen verkoston
/km*d. Vuotavuuden ja eri alueiden jakeluverkoston pituuksien peru

teella laskettiin laskuttamaton vesimäärä kullakin alueella ja alueiden yhdistelmillä.
Verkoston vuotavuuden on siis oletettu olevan sama kaikilla aluei

Laskutettu

l/as/d
212
175
171
188
186

Paineperusteisessa verkostomallissa alueen solmupisteille asetetust
tettiin vuotovesien osuus. Kulutusjakaumat ennen ja jälkeen on esitetty kuvassa 2.
Huippukulutus sijoittuu iltaan, uuden kulutuskertoimen ollessa 1,85. Pienimmillään
kulutus on yöllä, kulutuskertoimen ollessa 0,11. Kulutuskertoimien summ

Kuva 2 Kulutusjakauma ennen ja jälkeen vuotovesien erotuksen

Verkostomallissa kulutus määritettiin vastaamaan laskutustietojen mukaista kulutusta ja
vuotovedet laskuttamatonta. Paineperusteiseen malliin kulutus sijoitettiin solmuille s

suhteessa kuin se oli kulutusperusteisessa mallissa. Paineperusteisen malliin lis
tyille vuotovesisolmuille vuotovesimäärät määritettiin siten, että vuotovesien kok
naismäärä vastasi nykytilan paineperusteisessa mallinnuksessa, eli nykyisillä pain

, nykyistä laskuttamattoman veden määrää. Vuotovesisolmut sijoitettiin verko
toon tasaisesti keskeisiin sijainteihin, ei linjojen päihin. Vuotosolmuja asetettiin alueille

Roihuvuoren ylävesisäiliön painepiirin kattava osamalli, joka kattaa

3 on esitetty alueiden asukasmäärät, arviot alueille toimitetusta ja laskutt
mattomasta vesimäärästä sekä laskuttamattoman osuus toimitetus

Santahaminan ja Laajasalon alueet
. Laskuttamattoman veden määrä arvioitiin aluekohtaise

ti laskemalla virtaamamittauksen piirissä olevan alueen verkoston
/km*d. Vuotavuuden ja eri alueiden jakeluverkoston pituuksien peru

teella laskettiin laskuttamaton vesimäärä kullakin alueella ja alueiden yhdistelmillä.
Verkoston vuotavuuden on siis oletettu olevan sama kaikilla aluei

Laskutettu

m3/a
350 000
607 000
120 000
956 000

1 075 000

Paineperusteisessa verkostomallissa alueen solmupisteille asetetust
tettiin vuotovesien osuus. Kulutusjakaumat ennen ja jälkeen on esitetty kuvassa 2.
Huippukulutus sijoittuu iltaan, uuden kulutuskertoimen ollessa 1,85. Pienimmillään
kulutus on yöllä, kulutuskertoimen ollessa 0,11. Kulutuskertoimien summ

Kuva 2 Kulutusjakauma ennen ja jälkeen vuotovesien erotuksen

Verkostomallissa kulutus määritettiin vastaamaan laskutustietojen mukaista kulutusta ja
vuotovedet laskuttamatonta. Paineperusteiseen malliin kulutus sijoitettiin solmuille s

suhteessa kuin se oli kulutusperusteisessa mallissa. Paineperusteisen malliin lis
tyille vuotovesisolmuille vuotovesimäärät määritettiin siten, että vuotovesien kok
naismäärä vastasi nykytilan paineperusteisessa mallinnuksessa, eli nykyisillä pain

, nykyistä laskuttamattoman veden määrää. Vuotovesisolmut sijoitettiin verko
toon tasaisesti keskeisiin sijainteihin, ei linjojen päihin. Vuotosolmuja asetettiin alueille

Roihuvuoren ylävesisäiliön painepiirin kattava osamalli, joka kattaa

3 on esitetty alueiden asukasmäärät, arviot alueille toimitetusta ja laskutt
mattomasta vesimäärästä sekä laskuttamattoman osuus toimitetusta vedestä.

alueet (H02+H06)
. Laskuttamattoman veden määrä arvioitiin aluekohtaise

ti laskemalla virtaamamittauksen piirissä olevan alueen verkoston vuotavuus, joksi sa
/km*d. Vuotavuuden ja eri alueiden jakeluverkoston pituuksien peru

teella laskettiin laskuttamaton vesimäärä kullakin alueella ja alueiden yhdistelmillä.
Verkoston vuotavuuden on siis oletettu olevan sama kaikilla alueilla, mikä ei todell

Laskuttamaton

m3/a
350 000 94 000
607 000 92 000
120 000 27 000
956 000 186 000

1 075 000 212 000

Paineperusteisessa verkostomallissa alueen solmupisteille asetetusta kulutuksesta poi
tettiin vuotovesien osuus. Kulutusjakaumat ennen ja jälkeen on esitetty kuvassa 2.
Huippukulutus sijoittuu iltaan, uuden kulutuskertoimen ollessa 1,85. Pienimmillään
kulutus on yöllä, kulutuskertoimen ollessa 0,11. Kulutuskertoimien summa on 24.

Verkostomallissa kulutus määritettiin vastaamaan laskutustietojen mukaista kulutusta ja
vuotovedet laskuttamatonta. Paineperusteiseen malliin kulutus sijoitettiin solmuille s

suhteessa kuin se oli kulutusperusteisessa mallissa. Paineperusteisen malliin lis
tyille vuotovesisolmuille vuotovesimäärät määritettiin siten, että vuotovesien kok
naismäärä vastasi nykytilan paineperusteisessa mallinnuksessa, eli nykyisillä pain

, nykyistä laskuttamattoman veden määrää. Vuotovesisolmut sijoitettiin verko
toon tasaisesti keskeisiin sijainteihin, ei linjojen päihin. Vuotosolmuja asetettiin alueille
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Roihuvuoren ylävesisäiliön painepiirin kattava osamalli, joka kattaa

3 on esitetty alueiden asukasmäärät, arviot alueille toimitetusta ja laskutta-
ta vedestä. Toimitetun

(H02+H06), joten
. Laskuttamattoman veden määrä arvioitiin aluekohtaises-

vuotavuus, joksi saa-
/km*d. Vuotavuuden ja eri alueiden jakeluverkoston pituuksien perus-

teella laskettiin laskuttamaton vesimäärä kullakin alueella ja alueiden yhdistelmillä.
ikä ei todelli-

Laskuttamaton

94 000 21 %
92 000 13 %
27 000 18 %

186 000 16 %
212 000 16 %

a kulutuksesta pois-
tettiin vuotovesien osuus. Kulutusjakaumat ennen ja jälkeen on esitetty kuvassa 2.
Huippukulutus sijoittuu iltaan, uuden kulutuskertoimen ollessa 1,85. Pienimmillään

a on 24.

Verkostomallissa kulutus määritettiin vastaamaan laskutustietojen mukaista kulutusta ja
vuotovedet laskuttamatonta. Paineperusteiseen malliin kulutus sijoitettiin solmuille sa-

suhteessa kuin se oli kulutusperusteisessa mallissa. Paineperusteisen malliin lisä-
tyille vuotovesisolmuille vuotovesimäärät määritettiin siten, että vuotovesien koko-
naismäärä vastasi nykytilan paineperusteisessa mallinnuksessa, eli nykyisillä paine-

, nykyistä laskuttamattoman veden määrää. Vuotovesisolmut sijoitettiin verkos-
toon tasaisesti keskeisiin sijainteihin, ei linjojen päihin. Vuotosolmuja asetettiin alueille
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Roihuvuoren ylävesisäiliön painepiirin kattava osamalli, joka kattaa

a-
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, joten
s-
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s-

teella laskettiin laskuttamaton vesimäärä kullakin alueella ja alueiden yhdistelmillä.
i-

21 %
13 %
18 %
16 %
16 %

s-
tettiin vuotovesien osuus. Kulutusjakaumat ennen ja jälkeen on esitetty kuvassa 2.
Huippukulutus sijoittuu iltaan, uuden kulutuskertoimen ollessa 1,85. Pienimmillään

Verkostomallissa kulutus määritettiin vastaamaan laskutustietojen mukaista kulutusta ja
a-
ä-
o-
e-
s-

toon tasaisesti keskeisiin sijainteihin, ei linjojen päihin. Vuotosolmuja asetettiin alueille



Liite 1 Paineperusteisten osamallien tiedot

seuraavasti: Santahamina (H02) 9 kpl, Laajasalo (H06) 8 kpl ja Tammisalo (H16) 3 kpl.
Verkostomallinnuksen vuotoeksponenttina käytettiin arvoa 1.

Taulukossa 4 on esitetty sekä kulutusperusteisen (K) sekä paineperusteisen (P) nykyt
laa kuvaavan mallinnuksen tulokset. Korkein keskimääräinen verkostopaine (AOP) on
Tammisalon alueella ja alh
verkoston laidoilla sijaitsevissa solmupisteissä. Paineenvaihtelun muutokset mallien
välillä todennäköisesti johtuivat vuotovesien sijoittumisen eroista malleissa.
nan alueelle olisi mahdo

Taulukko 4 Alueiden painetilanne nykytilamallinnuksessa
Alue

Santahamina H02
Laajasalo H06
Tammisalo H16
H02+H06
H02+H06+H16

Alueilta tunnistettujen kriittisten pisteiden ohjaavuutta tarkasteltiin verkostomallinnu
sella. Kuvassa 3 on esitetty paineen alenemat syöttölinjan
välillä. Laajasalon alueen alimman verkostopaineen
raulisesti lähellä alueen syöttölinjoja, jolloin ohjaus käyttäytyisi samantapaisesti syött
linjalle sijoitetun paikallisen ohjauksen kanssa. Santahaminan alueella
topaineen sai solmupiste
osaan sijoittuva
tainen poikkeuksellista vedenottoa mallinnettaessa.
valittiin mallinnustarkasteluihin Santahaminan
piste J-4684.

Kuva 3 Paineen alenema syöttölinjan PRV

Mallinnustilant
netasovaatimuksen määrittämä painetilanne oli 2. tilanne
netilanteet painetasovaatimus ± 1mmp.

Liite 1 Paineperusteisten osamallien tiedot

seuraavasti: Santahamina (H02) 9 kpl, Laajasalo (H06) 8 kpl ja Tammisalo (H16) 3 kpl.
Verkostomallinnuksen vuotoeksponenttina käytettiin arvoa 1.

Taulukossa 4 on esitetty sekä kulutusperusteisen (K) sekä paineperusteisen (P) nykyt
laa kuvaavan mallinnuksen tulokset. Korkein keskimääräinen verkostopaine (AOP) on
Tammisalon alueella ja alh
verkoston laidoilla sijaitsevissa solmupisteissä. Paineenvaihtelun muutokset mallien
välillä todennäköisesti johtuivat vuotovesien sijoittumisen eroista malleissa.
nan alueelle olisi mahdo

Taulukko 4 Alueiden painetilanne nykytilamallinnuksessa
lue Paineenvaihtelu

na H02
Laajasalo H06
Tammisalo H16

H02+H06+H16

a tunnistettujen kriittisten pisteiden ohjaavuutta tarkasteltiin verkostomallinnu
sella. Kuvassa 3 on esitetty paineen alenemat syöttölinjan
välillä. Laajasalon alueen alimman verkostopaineen

ulisesti lähellä alueen syöttölinjoja, jolloin ohjaus käyttäytyisi samantapaisesti syött
linjalle sijoitetun paikallisen ohjauksen kanssa. Santahaminan alueella
topaineen sai solmupiste
osaan sijoittuvaa solmupiste
tainen poikkeuksellista vedenottoa mallinnettaessa.
valittiin mallinnustarkasteluihin Santahaminan

4684.

aineen alenema syöttölinjan PRV

Mallinnustilanteita oli painetasojen kannalta kolme
netasovaatimuksen määrittämä painetilanne oli 2. tilanne
netilanteet painetasovaatimus ± 1mmp.

Liite 1 Paineperusteisten osamallien tiedot

seuraavasti: Santahamina (H02) 9 kpl, Laajasalo (H06) 8 kpl ja Tammisalo (H16) 3 kpl.
Verkostomallinnuksen vuotoeksponenttina käytettiin arvoa 1.

Taulukossa 4 on esitetty sekä kulutusperusteisen (K) sekä paineperusteisen (P) nykyt
laa kuvaavan mallinnuksen tulokset. Korkein keskimääräinen verkostopaine (AOP) on
Tammisalon alueella ja alhaisin Laajasalossa. Suurimmat paineenvaihtelut sijaitsivat
verkoston laidoilla sijaitsevissa solmupisteissä. Paineenvaihtelun muutokset mallien
välillä todennäköisesti johtuivat vuotovesien sijoittumisen eroista malleissa.
nan alueelle olisi mahdollisesti pitänyt sijoittaa suurempi osuus vuotovesistä.

Taulukko 4 Alueiden painetilanne nykytilamallinnuksessa
Paineenvaihtelu

mvp
(K)

mvp
(P)

3,4 2,6
2,6 3,1
2,7 1,8
3,4 3,1
3,4 3,1

a tunnistettujen kriittisten pisteiden ohjaavuutta tarkasteltiin verkostomallinnu
sella. Kuvassa 3 on esitetty paineen alenemat syöttölinjan
välillä. Laajasalon alueen alimman verkostopaineen

ulisesti lähellä alueen syöttölinjoja, jolloin ohjaus käyttäytyisi samantapaisesti syött
linjalle sijoitetun paikallisen ohjauksen kanssa. Santahaminan alueella
topaineen sai solmupiste J-4684

solmupistettä J
tainen poikkeuksellista vedenottoa mallinnettaessa.
valittiin mallinnustarkasteluihin Santahaminan

aineen alenema syöttölinjan PRV

eita oli painetasojen kannalta kolme
netasovaatimuksen määrittämä painetilanne oli 2. tilanne
netilanteet painetasovaatimus ± 1mmp.

Liite 1 Paineperusteisten osamallien tiedot

seuraavasti: Santahamina (H02) 9 kpl, Laajasalo (H06) 8 kpl ja Tammisalo (H16) 3 kpl.
Verkostomallinnuksen vuotoeksponenttina käytettiin arvoa 1.

Taulukossa 4 on esitetty sekä kulutusperusteisen (K) sekä paineperusteisen (P) nykyt
laa kuvaavan mallinnuksen tulokset. Korkein keskimääräinen verkostopaine (AOP) on

aisin Laajasalossa. Suurimmat paineenvaihtelut sijaitsivat
verkoston laidoilla sijaitsevissa solmupisteissä. Paineenvaihtelun muutokset mallien
välillä todennäköisesti johtuivat vuotovesien sijoittumisen eroista malleissa.

llisesti pitänyt sijoittaa suurempi osuus vuotovesistä.

Taulukko 4 Alueiden painetilanne nykytilamallinnuksessa
Paineenvaihtelu Alin verkost

paine
mvp
(P)

mvp
(K)

2,6 44,6
3,1 37,1
1,8 45,9
3,1 37,1
3,1 37,1

a tunnistettujen kriittisten pisteiden ohjaavuutta tarkasteltiin verkostomallinnu
sella. Kuvassa 3 on esitetty paineen alenemat syöttölinjan
välillä. Laajasalon alueen alimman verkostopaineen

ulisesti lähellä alueen syöttölinjoja, jolloin ohjaus käyttäytyisi samantapaisesti syött
linjalle sijoitetun paikallisen ohjauksen kanssa. Santahaminan alueella

4684, lisäksi tarkasteltiin
J-6240. Näiden solmupisteiden ohjaavuus oli samanka

tainen poikkeuksellista vedenottoa mallinnettaessa.
valittiin mallinnustarkasteluihin Santahaminan

aineen alenema syöttölinjan PRV9 ja solmupisteiden välillä

eita oli painetasojen kannalta kolme
netasovaatimuksen määrittämä painetilanne oli 2. tilanne
netilanteet painetasovaatimus ± 1mmp.

seuraavasti: Santahamina (H02) 9 kpl, Laajasalo (H06) 8 kpl ja Tammisalo (H16) 3 kpl.
Verkostomallinnuksen vuotoeksponenttina käytettiin arvoa 1.

Taulukossa 4 on esitetty sekä kulutusperusteisen (K) sekä paineperusteisen (P) nykyt
laa kuvaavan mallinnuksen tulokset. Korkein keskimääräinen verkostopaine (AOP) on

aisin Laajasalossa. Suurimmat paineenvaihtelut sijaitsivat
verkoston laidoilla sijaitsevissa solmupisteissä. Paineenvaihtelun muutokset mallien
välillä todennäköisesti johtuivat vuotovesien sijoittumisen eroista malleissa.

llisesti pitänyt sijoittaa suurempi osuus vuotovesistä.

Taulukko 4 Alueiden painetilanne nykytilamallinnuksessa
Alin verkosto-

paine
mvp
(P)

46,3
37,3
46,4
37,3
37,3

a tunnistettujen kriittisten pisteiden ohjaavuutta tarkasteltiin verkostomallinnu
sella. Kuvassa 3 on esitetty paineen alenemat syöttölinjan
välillä. Laajasalon alueen alimman verkostopaineen saanut solmupiste J

ulisesti lähellä alueen syöttölinjoja, jolloin ohjaus käyttäytyisi samantapaisesti syött
linjalle sijoitetun paikallisen ohjauksen kanssa. Santahaminan alueella

, lisäksi tarkasteltiin kapasiteettirajoitteiseen
Näiden solmupisteiden ohjaavuus oli samanka

tainen poikkeuksellista vedenottoa mallinnettaessa.
valittiin mallinnustarkasteluihin Santahaminan alimman verkostopaineen saanu

9 ja solmupisteiden välillä

eita oli painetasojen kannalta kolme, jotka on esitetty taulukossa
netasovaatimuksen määrittämä painetilanne oli 2. tilanne

seuraavasti: Santahamina (H02) 9 kpl, Laajasalo (H06) 8 kpl ja Tammisalo (H16) 3 kpl.
Verkostomallinnuksen vuotoeksponenttina käytettiin arvoa 1.

Taulukossa 4 on esitetty sekä kulutusperusteisen (K) sekä paineperusteisen (P) nykyt
laa kuvaavan mallinnuksen tulokset. Korkein keskimääräinen verkostopaine (AOP) on

aisin Laajasalossa. Suurimmat paineenvaihtelut sijaitsivat
verkoston laidoilla sijaitsevissa solmupisteissä. Paineenvaihtelun muutokset mallien
välillä todennäköisesti johtuivat vuotovesien sijoittumisen eroista malleissa.

llisesti pitänyt sijoittaa suurempi osuus vuotovesistä.

Taulukko 4 Alueiden painetilanne nykytilamallinnuksessa
AOP

mvp
(K)

mvp

57,6 57,3
55,1 54,7
59,1 59,2
56,3 56,0
57,0 56,6

a tunnistettujen kriittisten pisteiden ohjaavuutta tarkasteltiin verkostomallinnu
sella. Kuvassa 3 on esitetty paineen alenemat syöttölinjan PRV9 ja

saanut solmupiste J
ulisesti lähellä alueen syöttölinjoja, jolloin ohjaus käyttäytyisi samantapaisesti syött

linjalle sijoitetun paikallisen ohjauksen kanssa. Santahaminan alueella
kapasiteettirajoitteiseen

Näiden solmupisteiden ohjaavuus oli samanka
Ohjaavaksi kriittiseksi pisteeksi

alimman verkostopaineen saanu

9 ja solmupisteiden välillä

jotka on esitetty taulukossa
netasovaatimuksen määrittämä painetilanne oli 2. tilanne, jonka lisäksi tark

seuraavasti: Santahamina (H02) 9 kpl, Laajasalo (H06) 8 kpl ja Tammisalo (H16) 3 kpl.

Taulukossa 4 on esitetty sekä kulutusperusteisen (K) sekä paineperusteisen (P) nykyt
laa kuvaavan mallinnuksen tulokset. Korkein keskimääräinen verkostopaine (AOP) on

aisin Laajasalossa. Suurimmat paineenvaihtelut sijaitsivat
verkoston laidoilla sijaitsevissa solmupisteissä. Paineenvaihtelun muutokset mallien
välillä todennäköisesti johtuivat vuotovesien sijoittumisen eroista malleissa.

llisesti pitänyt sijoittaa suurempi osuus vuotovesistä.

Toimitettu vesi

mvp
(P)

m3/d
(K)

57,3 1160
54,7 197
59,2 400
56,0 313
56,6 3530

a tunnistettujen kriittisten pisteiden ohjaavuutta tarkasteltiin verkostomallinnu
PRV9 ja kriittisten pisteiden

saanut solmupiste J-4655 oli
ulisesti lähellä alueen syöttölinjoja, jolloin ohjaus käyttäytyisi samantapaisesti syött

linjalle sijoitetun paikallisen ohjauksen kanssa. Santahaminan alueella alimman verko
kapasiteettirajoitteiseen

Näiden solmupisteiden ohjaavuus oli samanka
Ohjaavaksi kriittiseksi pisteeksi

alimman verkostopaineen saanu

9 ja solmupisteiden välillä

jotka on esitetty taulukossa
lisäksi tarkasteltiin pa

seuraavasti: Santahamina (H02) 9 kpl, Laajasalo (H06) 8 kpl ja Tammisalo (H16) 3 kpl.

Taulukossa 4 on esitetty sekä kulutusperusteisen (K) sekä paineperusteisen (P) nykyti-
laa kuvaavan mallinnuksen tulokset. Korkein keskimääräinen verkostopaine (AOP) on

aisin Laajasalossa. Suurimmat paineenvaihtelut sijaitsivat
verkoston laidoilla sijaitsevissa solmupisteissä. Paineenvaihtelun muutokset mallien
välillä todennäköisesti johtuivat vuotovesien sijoittumisen eroista malleissa. Santahami-

Toimitettu vesi

/d
(K)

m3/d
(P)

1160 1160
1970 1970
400 400

3130 3130
3530 3530

a tunnistettujen kriittisten pisteiden ohjaavuutta tarkasteltiin verkostomallinnuk-
kriittisten pisteiden

4655 oli hyd-
ulisesti lähellä alueen syöttölinjoja, jolloin ohjaus käyttäytyisi samantapaisesti syöttö-

alimman verkos-
kapasiteettirajoitteiseen verkoston

Näiden solmupisteiden ohjaavuus oli samankal-
Ohjaavaksi kriittiseksi pisteeksi

alimman verkostopaineen saanut solmu-

jotka on esitetty taulukossa 5. Pai-
asteltiin pai-
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seuraavasti: Santahamina (H02) 9 kpl, Laajasalo (H06) 8 kpl ja Tammisalo (H16) 3 kpl.

i-
laa kuvaavan mallinnuksen tulokset. Korkein keskimääräinen verkostopaine (AOP) on

aisin Laajasalossa. Suurimmat paineenvaihtelut sijaitsivat
verkoston laidoilla sijaitsevissa solmupisteissä. Paineenvaihtelun muutokset mallien

i-

k-
kriittisten pisteiden

d-
ö-
s-

verkoston
l-

Ohjaavaksi kriittiseksi pisteeksi
u-

i-
i-
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5/5
Liite 1 Paineperusteisten osamallien tiedot

Ohjaustapoja tarkasteltiin kaksi; paikallinen ja verkoston kriittisen pisteen mukainen
ohjaus. Paikallisessa ohjauksessa syöttölinjojen paineenalennusventtiileille asetettiin
lähtöpainetasot, jotka on esitetty taulukossa 5 paikallisen ohjauksen alla.

Kriittisen pisteen ohjauksen painetasot on esitetty taulukossa 5. Ohjaus rakennettiin
mallinnusohjelman ohjaustoiminnon kautta kolmevaiheisena:

1) Kriittiselle pisteelle asetettiin +0,5 mmp ohjausväli, jolla painetta pyrittiin pitä-
mään. Taulukossa 5 on esitetty ohjausvälin painetasot kriittisellä pisteellä sekä
venttiilien lähtöpainetasot kriittisen pisteen painetason pysytellessä ohjausvälil-
lä.

2) Ohjausvälin alarajan alittuessa kriittisellä pisteellä paineenalennusventtiilien läh-
töpainetta nostettiin noin +0,5 mmp.

3) Kriittisen pisteen painetason pudotessa +1 mmp alle ohjausvälin alarajan, vent-
tiili PRV 8 aukesi, millä pyritään varmistamaan poikkeustilanteen vedensaanti.
Muiden venttiilien lähtöpainetasot pidettiin samalla tasolla kuin ohjausvälin ala-
rajan alittuessa.

Venttiilin aukeaminen mallinnettiin käytännössä lisäämällä paineensäätöventtiilille
PRV8 ohituslinja, jonka venttiilille asetettiin säätö aukaisemaan se alarajalla. Mallin-
nusohjelmassa ei ole suoraa menetelmää paineenalennusventtiilien säätöön verkostossa
sijaitsevan ohjauspisteen tasaisen painetason ylläpitämiseen.

Taulukko 5 Mallinnustilanteiden säädöt syöttölinjojen paineenalennusventtiileillä

Ti
la

nn
e Kriittisen pisteen ohjaus Paikallinen ohjaus

Painetaso
kriittisellä
pisteellä

Venttiilien lähtöpainetasot Venttiilien lähtöpainetasot
PRV8 PRV9 PRV10 PRV11 PRV8 PRV9 PRV10 PRV11

mmp mmp mmp mmp mmp mmp mmp mmp mmp
1. 1) 64…64.5 64.5 64.51 64 64.51 65 65.1 65 65.1

2) <64 65 65.1 65 65.1
3) <63 auki 65.1 65 65.1

2. 1) 63…63.5 63.5 63.51 63 63.51 64 64.1 64 64.1
2) <63 64 64.1 64 64.1
3) <62 auki 64.1 64 64.1

3. 1) 62…62.5 62.5 62.51 62 62.51 63 63.1 63 63.1
2) <62 63 63.1 63 63.1
3) <61 auki 63.1 63 63.1
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