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HSY:n uusi sekaviemärimalli
Vesihuoltopäivät 16.5.2019

Leena Sänkiaho, kehittämisinsinööri
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Taustaa

Vanha Helsingin viemärimalli

• Ensimmäinen malli laadittu 2001 ja mallia 
päivitetty vuosittain

• Viikinmäen jätevedenpuhdistamon 
ympäristöluvan mukaisesti sekaviemärin 
ylivuodot arvioida mallintamalla

– Pumppaamo ja verkostoylivuodot arvioidaan 
erikseen

• Puutteena:  

– Epätarkkuus

– Suurpiirteisyys

– Raskas päivitettävyys

– Lisenssin kustannukset (DHI Mike Urban)

– Kalibroitu harvoin  
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Tavoitteet uudelle viemärimallille

Tavoitteet

• Viemärimallin rakentaminen 
mahdollisimman tehokkaasti ja toistettavasti

• Standardoitu ratkaisu 

• Verkkotietojärjestelmän yhteensovittaminen 
mallin kanssa ja ”älykäs” päivitys

• Mahdollisuus mallintaa koko verkosto

• Avoimen lähdekoodin mallinnusohjelma

Toteutus

• Kehittäminen aloitettu 2014

• Mallinnusohjelmana EPA SWMM 5.1

• Verkkotietojärjestelmän ja mallinnuksen 
yhteensovitus (2016-2017)

• Verkostodatan eheyttämisen periaatteet 
(2015-2018) 

– Suomenojan puhdistamon valuma-alue (2016)

– Helsingin sekaviemäröity alue (2018)

– Koko verkostotiedon parantaminen  

• Mallinnusstandardi 

• Mallin ja tietokantojen yhdistäminen (2018)
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Mallin rakentaminen

1. Verkkotieto eheytetään verkkotietojärjestelmään 
suunnitelmatasolle (Trimble NIS)

– Korot, virtaussuunta, putkikoot, materiaalit, jatkuvuus, putkilaji 
(tonttijohto/ hulevesi) 

– Osa eheytyksestä tehdään koneellisesti läheisten 
verkostotietojen mukaan

– Tiedot tarkistetaan käsin

– Verkkotieto päivittyy, mikäli verkkotiedon masteraineistossa 
tehdään muutoksia

2. Yksinkertainen EPA SWMM-malli kirjoitetaan 
verkkotietojärjestelmästä käyttäjän valinnan 
mukaan

3. Verkkotiedon lisäksi kerätään tietokannat ja 
paikkatiedot niistä aineistoista, joita ei voi 
tallentaa NIS:iin

4. FME-ohjelmalla (Safe Software) yhdistetään 
mallin ja tietokantojen tiedot yhdistämisen 
paikkatietoon tai ID-tietoihin perustuen

2. Yksinkertainen 
SWMM-malli NIS:stä

4. Lopullinen malli

3. Tietokannat
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Vanha ja uusi sekaviemärimalli

• Valuma-alueet
• Laajuus
• Pumppaamodatan hyödyntäminen

• Kaikki jv- ja skv-viettoviemärit 
• Tunnelit
• Painelinjoja testataan myöhemmin

• Tarkastus-, ylivuoto- ja 
bunkkerikaivot

• Solmupisteet tarvittaessa 
taitepisteissä 

• Kulutustiedot
• Aika-askel
• Sadetutkadata
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Tulokset

Vanha malli

• Vain yksi raportoitu ylivuoto, aika-askel 1h

• Mittauksissa putki täynnä mutta ei muutu 
paineelliseksi

Uusi, kalibroimaton malli

• Mallin piikit huomattavasti korkeampia kuin 
mittaukset
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Mallin kalibrointi

• Mittaukset aloitettiin 2018 
• Mittarit:

– 4 pinta
– 2 virtaus

– pumppaamodata

– tutkadata ja Kaisaniemen mittausdataa 

• 1. mittauspisteiksi valittiin kohteet, joilla 
vanhan mallin mukaan lähes yhtä suuret 
vuosittaiset ylivuodot

• Mittaustulokset 5.7.-25.10.2018
– kaksi mittauspistettä osoitti, että ylivuodot 

kohdissa ovat erittäin harvinaisia (Katajanokka ja 
Kumpula)

– mittausten perusteella ei ylivuotoja, verkosto ei 
padota 

– vähän sateita

• Mallin kalibrointiajot pumppaamoalueittain
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Jatkotoimenpiteet 2019

• Jatketaan kalibrointia vuoden 2018 mittauksilla 

– Valuntamallien vertailu (Horton, Green-Amp, RDII)

– Putkien häviöt

– Putkien muodon tarkistaminen (puutteet verkkotiedossa)

– Standardin päivitys

• Vedenlaadun mallinnus

• Lumimallinnus

• Jatketaan mittauksia  

– n. 2kk/mittauspiste, säävaraus

– Testataan uusia mittareita ja LoraWan-verkkoa 

• Suoritetaan laskennat sekä uudella että vanhalla mallilla

– Raportoidaan merkittävimmät erot 

• Mitoitus- ja kapasiteettitarkastelut viemärimallilla
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Puhtaasti parempaa arkea | En rent bättre vardag | Purely better, every day

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Helsinki Region Environmental Services Authority 

Kiitos!

FCG, Fluidit, Pöyry, Ramboll, Sitowise, Spatial World, 
Trimble, WSP
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