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Vesihuoltoverkostot toimintakuntoisena
mahdollisimman pitkään ?
• Mikään tekninen laite ei kestä ilman huoltoa
• Vesihuoltoverkostojen suunniteltu käyttöikä on
noin 50 vuotta, mutta ilman huoltoa ja ylläpitoa
tämä ei toteudu
• Mitä toimenpiteitä tarvitaan ?
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”Hiljainen tieto” talteen
• Verkoston sijainti
• Laitosten käyttö
• Huoltohistoria

Verkoston merkinnät
• Maastoon
• Karttoihin
• Tarkemittaukset
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Huuhtelutarve
• Putkistoon ja venttiileihin kertyy veden laatua
heikentäviä saostumia korroosiotuotteista,
vedestä saostumalla ja/tai biologisen toiminnan
kautta
Kuva: Kim Westerholm:
VESIJOHTOVERKOSTOJEN
KUNNOSSAPIDON
SUUNNITTELU JA TOTEUTUS
HÄMEENLINNAN
KANTAKAUPUNGIN ALUEELLA

Saostuman vaikutukset
talousveteen
•
•
•
•

Vedenlaadun vaihtelut sakkauman irrotessa.
Virtausominaisuuksien alenemista.
Hyvä kasvualusta erilaisille bakteereille.
Kloori ei pääse vaikuttamaan, vesi
”vanhenee” nopeasti.
• Kuluttaa myös klooria enemmän, jolloin
klooria joudutaan syöttämään enemmän
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Veden laatu ja huuhtelun tarve
• Heterotrofinen pesäkeluku
– Kuvaa veden laatua verkostossa
– Uudella verkosto-osalla tulisi olla <100
pmy/ml
– Kullakin verkostolla ominainen tasonsa

Veden määrä putkessa
Putkikoko

Vesimäärä litraa/
1m putkea

Vesimäärä litraa /
100m putkea

DN 32

0,6

6

DN 40

1,0

10

DN 50

1,5

15

DN 63

2,4

24

DN 75

3,4

34

DN 90

4,0

40

DN 110

7,4

74
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Vesijohtoverkostojen kunnossapito
• Verkoston puhdistus pehmoelementeillä
(putkipossuilla).
– Sopii parhaiten sileiden- ja muoviputkien
puhdistukseen.
– Erityisesti pitkien siirtovesijohtojen
puhdistuksessa
– Tehokas puhdistusmenetelmä.
Puhdistusvideo, Paikannusvideo

Vesijohtoverkostojen kunnossapito
• Verkoston puhdistus ilma-vesihuuhtelulla
– Sopii hyvin tukkoisille metalliputkille
• Ei irrota putken seinämiä suojaavaa ruostekerrosta

– Putkeen huuhtelun yhteydessä puhalletaan
suodatettua ja öljytöntä ilmaa
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Verkostoa huuhdeltaessa huomioitavaa
• Huuhtelua tai elementtipuhdistusta suunniteltaessa tulee
asiasta ilmoittaa vaikutusalueella oleville vedenkäyttäjille.
• Esim. ilmoitukset hyvissä ajoin postilaatikkoon.
• Huuhtelutulos on sitä parempi, mitä suurempaa
virtausnopeutta käytetään (2 m/s).
• Pitkissä johto-osissa ei virtausnopeutta voi nostaa riittävästi,
jolloin elementtipuhdistus paras puhdistusmenetelmä (0,5
m/s).
• Mikäli vesi on juoksutuksen jälkeen sameaa, jatketaan vielä
juoksutusta, kunnes vesi kirkastuu.
• Huuhtelun päätyttyä varmistetaan palopostin / vesiaseman
nousuputken tyhjeneminen, jotta putki ei jäädy.

Desinfiointi
Vesijohdon tehoklooraus
• Putki täytetään vesijohtoverkon vedellä ja
kloorikemikaalin annostus tehdään ohjeiden
mukaan.
• Suositeltava klooripitoisuus 20 – 50 mg/l = 20 –
50 g/m3 eli natriumhypokloriittiliuosta 200-500
g/m3
• Muistisääntö: 2 litra / paloautollinen vettä (10
m3)
• Jätetään putkeen vaikuttamaan 15 - 24 h
ajaksi riippuen kloorin määrästä.
•

(InfraRYL 2006 osa 2, VVY 2006 Talousveden klooraus)
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Desinfiointi
• Kloorauksen jälkeen putken ja liittymien
huuhtelu.
– Huuhtelun klooripitoisesta vedestä ei saa
aiheutua ympäristöhaittoja.

• Veden puhtaus tulee tarkistaa näytteenotolla,
josta analysoidaan bakteerit.
– vedessä ei saa olla E-koleja, kolibakteereita (0
pmy)
– heterotrofisen pesäkeluvun on oltava pieni
(laitokset määrittäneet 20 - alle 100 pmy/ml)

• Desinfiointiin tulee varautua ja sitä on syytä
harjoitella

Jätevesiverkon huuhtelutarve
• Jos paineviemäri jää käyttämättömäksi
esimerkiksi talven ajaksi
– Huuhdotaan viemärilinja laskelmalla
pumppaamon kautta linjaan vettä
käyttämättömän linjaosuuden verran
– Myös pumppaamo olisi syytä puhdistaa tässä
yhteydessä
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Jätevesiverkon huuhtelutarve
• Viettoviemärin tukkeutuminen
– Toimiva viettoviemäri tukkeutuu, jos viemäriin
laitetaan vedessä hajoamattomia jätteitä tai
rasvaa.
– Tukos yleensä kaivon lähdössä.
– Huoltotoimenpiteenä viettoviemäreillä
ajoittaiset korkeapainepesut.

Jätevesiverkon huuhtelutarve
• Paineviemärin tukkeutuminen
• Syyt:
– Putken litistyminen; rakennusaikainen vika.
– Käytön aikana sakan ja hiekan aiheuttama tukos.
• 1. vuoden aikana rakennusaikainen hiekka kertyy
pumppaamoihin, mistä se imetään imuautolla
– Säästetään pumppuja

• Toimenpiteet:
– Putken ( PN 6 bar) aukaisu korkealla paineella esim 10 bar, joko
vasten virtaussuuntaa ensin ja sen jälkeen virtaussuuntaan.
– Tämän jälkeen putken puhdistus elementtipuhdistuksella,
voidaan etsiä myös litistymät paikannuksen avulla.
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Verkostoviat
• Maanalaisten vesihuoltoon käytettävien
verkostojen tärkein osatekijä kestävyyden ja
säilymisen kannalta on asennus.
– Asennuksen vaikutus 70 %
– Materiaali, asennussyvyys ym. 30 %

• Rakentaminen tulee tehdä kunnossapitoa
ajatellen; ei niin, mistä ”aita on matalin.”
• Pätevä ja asiansa osaava valvoja.
• Rakennetaan suunnitelman mukaan
korkealuokkaisilla tarvikkeilla.

Yleisimmät asennustöiden aiheuttamat viat
• Tiivistystyöt tehty huolimattomasti; putken muodonmuutos,
pumppaamon ympärystäyttö.
• Putken alla tai alkutäytössä oleva kivi tai muu pistekuorma.
• Käsittelystä aiheutuneet kolhut.
• Putken siirtyminen mm. alkutäyttömateriaalia kipattaessa,
mistä aiheutuu sallittua isompi kulmamuutos muhviin.
• Pohjaolosuhteiden riittämätön huomioiminen, painumat.
• Epäonnistuneet hitsausliitokset; mm. satulat
• Epätasaisesti kiristetyt laippaliitokset.
• Tiivisteen vaurioittaminen asennustilanteessa.
• Väärän asennusosan käyttö.
• Asennusosaa ei ole asennettu riittävän syvälle.
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Verkostovuodot
• Talousvesi
– Kustannukset
– Hygieniariski

• Jätevesi
– Ympäristön likaantuminen
• Huomioitava erityisesti pohjavesialueilla ja
vesistöjen läheisyydessä

Verkostovaurion korjaus
• Vaurioilmoituksen vastaanotto ja vesijohtovuodon toteaminen paikan
päällä. Samalla pyritään kartoittamaan vesijohtovuodon tarkka
sijainti.
• Mahdollisten vahinkojen arviointi ja niiden minimointi.
• Selvitetään suljettavat venttiilit ja ilman vettä jäävät kiinteistöt.
• Vesijohtovuodon korjaukseen tarvittavien resurssien arviointi ja
niiden kokoaminen.
• Vesijohtovuodon korjausaikataulusta päättäminen
• Vedenjakelukatkoksesta tiedottaminen alueen asiakkaille.
• Liikenteenohjaussuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen.
• Maanalaisen tekniikan paikantaminen ja merkitseminen (esim.
sähkö ja tietoliikennekaapelit)
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Verkostovaurion korjaus
• Kaivutyö ja vesijohtovuodon korjaus Korjatun vesijohdon
huuhtelu ja mahdollisesta desinfioinnista päättäminen
yhdessä terveydensuojeluviranomaisten kanssa.
• Desinfiointisuunnitelman laatiminen ja tiedottaminen asiasta
alueen
• asiakkaille.
• Desinfioinnin suorittaminen, vesinäytteiden ottaminen ja
verkoston puhtauden toteaminen.
• Korjatun ja puhtaaksi todetun vesijohtoverkoston käyttöönotto.
• Korjaustapahtuman jälkiraportointi ja kohteesta kerättyjen
kuntotietojen vieminen tietojärjestelmiin.

Venttiilit
• Tärkeä osa verkoston hallintaa
– Vahinkojen rajoittaminen
– Huuhtelut
– Desinfiointi
– Huoltotilanteet
• Pumppaamot
• virtausmittarit
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Venttiilit
• Toimivuuden varmistamiseksi venttiileitä
tulisi käyttää säännöllisesti
• Huolto ilman kaivamista käytännössä
mahdotonta
• Jos kaivetaan auki, kannattaa vaihtaa
huonosti toimiva venttiili uuteen

Venttiiliongelmia
•
•
•
•

Venttiili on hukassa
Venttiili on jumissa
Venttiilin karanjatko irti venttiilistä
Venttiilin karanjatko ”solmussa”
• Esim pellon reunassa

• Venttiilin karanjatkon suojaputki täynnä
vettä ja jäätynyt
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Pumppaamoiden ennakkohuollot
•
•
•
•

laitteiden käyttöikä pitenee
vähemmän häiriöitä
laitteiden tehokkaan käytön varmistaminen
kunnossapitokustannusten budjetoinnin
helpottuminen
• ”Suotuisat huolto-olosuhteet”, kun tehdään
hyvien ilmojen aikaan

Pumppaamon tarkastustoimenpiteet
ennakkohuollossa
• Pumppaamon pesu ja yleistarkistus
– Pumppaamossa ei ole sinne kuulumattomia
esineitä

• Pumpun toiminnan tarkastaminen
• Käynnistys ja pysäytyskytkimen toiminnan
tarkistus
• Hälytyskytkimen toiminnan tarkistus
• Pumpun pyörimissuunnan tarkistus (katso
valmistajan ohje)
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Pumppaamon tarkastustoimenpiteet
ennakkohuollossa
• Pumpun toiminnan tarkastaminen
– Repijälaitteen kunto
– Öljyn tarkistus

• Vikavirtakytkimen toiminnan tarkistus
• Käynnistys- ja hälytyskytkinten ylä-/alarajoja säätö
tarvittaessa
• Tarkista, että lämpöreleen säätö vastaa pumpun
nimellisvirtaa,
• mittaa tarvittaessa käyntivirrat (L1 = ___A, L2 = ___A,
L3 = ___A)
– 300h ja 1000h huolloissa

Pumppaamo-ongelmia
• lietelautat
• vippaongelmat
• lämpösuojien
laukeaminen
• väärää tavaraa pumppaamossa
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Pumppaamo-ongelmia
• Kaasujen muodostus pumppaamoon
• Syntyy erityisesti siirtolinjoissa, joissa
pitkät viipymät
– Jos viipymä liian pitkä ( 8 h) syntyy rikkivetyä
• Hajuhaitat
• Syövyttää metallia; pumppaamot
• Erityisen hankala sähkölaitteille
– Kaasujen pääsy sähkökeskukseen estettävä

Yleisimmät pumppaamoviat
• pintavippaan on kertynyt rasvaa vippa ei käänny
vaan kelluu = ei käynnistä pumppua tai ei hälytä.
• vippa on uinut johonkin väliin ja on jumissa =>
pumppu käy tyhjänä.
• Kovilla pakkasilla putkisto saattaa jäätyä, syy
huono eristys, eristysvälikansi puuttuu, pumppu
saa kylmää jostain esim keskustolpasta hormiilmiön ansiosta (tolpan reiästä säiliöön ja siitä
viemärin tulosta tuuletukseen katolle.
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Yleisimmät pumppaamoviat
• Jos putkisto jäässä pumppu käy mutta tavara
ei liiku, sama jos putki jäässä
• pumppu ei pumppaa => pumpun luisti ei ole
kunnolla kytkin istukassa = pumppu laskettu
alas väärin.
• pumppu toimii mutta teho on olematon, mutta
pumppu kuulostaa toimivan hyvin. Pumppu
pyörii väärään suuntaa => kytketty väärin.

Pumppaamo-turvallisuus
• Työturvallisuus
– Muista; Jätevesi sisältää taudinaiheuttajia.
– Ei yksin pumppaamosäilöön.
– Tuuleta pumppaamo huolellisesti ennen kuin
menet sinne.
– happimittarit käyttöön (erityisesti syvät kaivot)
– Suoja-asusteet
– Myös sähköturvallisuus
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VOK-Huoltopalvelut
• Talkootyön hiipuessa perustettiin
huoltoyhtiö palvelemaan kolmea
vesiosuuskuntaa
• Toiminta laajentunut Keski-Suomesta
laitevalmistajien takuutöiden vuoksi
eri puolille Suomea
• Paikallisia yhteistyökumppaneita
• Verkostoitunut ja jakaa tietoa myös
muille

Toisilta oppiminen
• Kaikkien ei kannata yrittää keksiä
pyörää uudelleen
– Jaetaan omaa osaamista

• Vesiosuuskuntien verkostoituminen
– Paikallisesti
• Paikallisten olosuhteiden tuntemus

– Valtakunnallisesti
• Uusia ajatuksia
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Kiitos
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