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1. TAUSTAA 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut / vesihuolto tilasi Lin-

tuvaaran alueelle vesijohtoverkostojen tilaa määrittävän 
pilottitutkimuksen. 

 
Tutkimus suoritettiin käyttämällä patentoitua (FIN 122567) 

menetelmää, jossa veden laadun ja virtausmuutosten pe-
rusteella arvioidaan vesijohtoverkoston kuntoa. Menetelmä 

perustuu verkostonosan virtausvastuksen ja virtauksen 
veden laadulle aiheuttaman muutoksen  yhtäaikaiseen mit-

taamiseen. Virtaamaa ja painetta sekä veden laadun vaih-
teluita mitataan ns. vesitrioskoopilla ja moniparametrikent-

tämittareilla. Vesitrioskoopin mittarit ovat mekaaniset, jo-
ten niiden luotettavuuus on korkea ja mittaustarkkuus riit-

tävä. Laadun mittauksessa käytetään kahta mittaria mitta-
ustulosten luotettavuuden varmistamiseksi. 

 

 
Kuva 1 Vesitrioskooppi 

 

 

Virtausvastusten avulla arvioitava verkoston hydrodynaa-
minen kunto kertoo kuinka paljon putkiin on muodostunut 

sisäpuolista kertymää (mangaani, rauta, kalkki, korroosio) 
ja veden laadulle tapahtuvat muutokset osoittavat, kuinka 

helposti muuttuva virtaus irrottaa hiukkasia putken seinä-



 

 

 

 

missä olevasta sakkaumasta. Menetelmä perustuu ajatuk-

seen, että putken sisäpinnalle kertynyt aines lisää aina 
korroosiota putkistossa. Jos aines on helposti irtoavaa, se 

aiheuttaa vedelle esteettisiä ja / tai hygieniariskejä. 
 

2. TUTKIMUSSUUNNITELMA 

Tutkimussuunnitelma käsitti kaikki aluerajatun alueen si-

säpuolella olevat sapeliliittimillä varustetut palopostit. Pa-

loposteja oli tutkimussuunnitelmassa yhteensä 14.  
 

Veden laatua oli tarkoitus mitata sekä YSI 500-sarjan että 
Hannan multiparametrimittareilla. Kahdella mittalaitteella 

voidaan mittauksen luotettavuutta parantaa ja eliminoida 
laitteisiin mahdollisesti tulevien vikojen vaikutukset mitta-

ustuloksiin.  
 

Tavoite oli mitata alueen johto-osat mahdollisimman kat-
tavasti. Paloposteja olikin alueella varsin runsaasti.  

 
Referenssipisteeksi oli aiottu lähintä paineenkorotus-

asemaa tai vastaavaa. Referenssipisteeksi valittiin Kirkka-
lantiellä sijainnut paloposti sen sijainnin ja hyvän saavu-

tettavuuden perusteella.   
 

Osa paloposteista (3, 4, 6, 8 ja 13) oli sepelin tai asfaltin 

alla, eikä niihin ollut pääsyä.  
 

3. TULOKSET 

Palopostit, joihin ei ollut pääsyä, olivat numerot 3, 4, 6, 8 

ja 13. 
Virtaamamittaukset sujuivat hyvin ja veden laatua mitat-

tiin suunnitellusti kahdella eri mittarilla. 

 

3.1 Virtausmittauksiin perustuvat tulokset 

Virtausvastusten arviointi oli vaikeaa, koska paloposteille 
tuli useimmissa tapauksissa vettä kahdesta – jopa kolmes-

ta - suunnasta. 
Virtausvastuksia on arvioitu tuloputkien pinta-alojen ja 

vastusten suhteessa: 
 

 



 

 

 

 

 

 Virtausominaisuudet  

Piste 1 85 hyvä 

Piste 2 85 hyvä 

Piste 5 95 hyvä 

Piste 7 85 hyvä 

Piste 9 50 heikko 

Piste 10 100 hyvä 

Piste 11 100 hyvä 

 Piste 12 100 hyvä 

Piste 14 referenssipiste  
Taulukko 1 Virtaamamittaukset 

 
Mittausten perusteella ainoastaan pisteelle 9 johtava V150 

johto-osuus oli virtausominaisuuksiltaan selvästi muun 

alueen mitattuja johto-osia tukkoisempi. Putken seinämis-
sä on todennäköisesti vahva sakkakertymä. Muiden putki-

en väliset erot ovat niin vähäiset, että niiden voidaan sa-
noa olevan toisiaan vastaavassa hydraulisessa kunnossa. 

 

3.2 Laatuun perustuvat mittaukset 

Veden laatua mitattiin sähkönjohtavuuden, redox-
potentiaalin, happamuuden ja lämpötilan suhteen. Lisäksi 

arvioitiin veden sameus mittauksen alussa ja aika veden 
kirkastumiseen. 

 
Veden laatua arvioitiin paitsi vertaamalla kunkin mittaus-

pisteen tuloksia referenssipisteeseen myös pisteellä tapah-
tuvien sisäisten muutosten perusteella.  

 

Alueen putket on jaettu laatuominaisuuksien perusteella 
viiteen eri kuntoluokkaan: erittäin heikko (indeksi alle 40), 

heikko (40-54), välttävä (55-69), tyydyttävä (70-84) ja 
hyvä (85 tai yli).  

 
Lisäksi on tehty arvio niistä putkista, joiden sepelin/asfaltin 

alla olleista paloposteista ei voitu mittauksia suorittaa, jos 
siihen oli välillisiä mahdollisuuksia. 

 
Johto-osia, joiden palopostit olivat sepelin / asfaltin alla 

piilossa, ja joiden kautta ei johdettu vettä muille mittaus-
pisteille, jätettiin kokonaan arviotta. 

 
 

 
 



 

 

 

 

 Laatuominaisuudet  

Piste 1 57 välttävä 

Piste 2 67 välttävä 

Piste 5 65 välttävä 

Piste 7 73 tyydyttävä  

Piste 9 70 tyydyttävä  

Piste 10 45 heikko 

Piste 11 68 välttävä 

Piste 12 74 tyydyttävä  

Piste 14 referenssipiste  
Taulukko 2  Veden laatumittaukset 

 

Laadun muutoksia arvioitiin ristiin oletettujen virtaussuun-
tien perusteella johto-osille, joista ei saatu suoria mittaus-

tuloksia: Punarinnantien valurautainen DN100 johto oli 

korkeintaan välttävässä kunnossa, samoin Hernekertuntien 
valurautainen DN100. 

 

3.3 Virtaamaan ja laatuun perustuva arvio 

Virtaaman ja laadun perusteella putkiosuuksille annetaan 
seuraavat arviot. Arviointi on tehty katuosuuksittain. Puut-

tuva mittauspiste on keltaisella pohjalla. Referenssipistee-
nä oli Kirkkalantiellä oleva paloposti. 

Jääskeläntien (P1, P2) ja Hämeenkyläntien (P5) valu-
rautaiset DN200  johdot ovat välttävässä kunnossa. 

 
Sinirinnantien valurautaista DN100 ei voitu arvioida (P3, 

P4). 
 

Punarinnantien valurautainen DN150 johto on todennäköi-

sesti välttävässä kunnossa (P5, P6, P7). Kadun valu-
rautaista DN100 johtoa ei voitu arvioida (P8). 

 
Sinirinnantien valurautaisesta DN100 johdosta ei voi antaa 

arviota, koska johto-osan molemmat palopostit olivat  saa-
vuttamattomissa eikä putkiosan läpi virrannut vettä muille 

pisteille. 
 

Kultarinnantien valurautainen DN150 johto on tukkeentu-
massa, mutta ei tässä vaiheessa aiheuta suurta laadullista 

riskiä (P9). Johto-osa on todennäköisesti dimensioltaan lii-
an suuri ja kannattanee jatkossa sujuttaa dimensioltaan 

pienemmäksi.  
 



 

 

 

 

Pensaskertuntien valurautainen DN100 johto oli välttäväs-

sä kunnossa (P11). 
 

Hernekertuntien valurautainen DN100 johto oli todennä-
köisesti välttävässä kunnossa (P12, P13) 

 
Lintumetsäntien valuraurtaisen DN150 johdon arviointia ei 

voi varmuudella tehdä P12 ja P10 perusteella, mutta to-
dennäköisesti johto-osa oli vähintään välttävässä kunnos-

sa. 
 

Lintupolku – Luhtakertunkuja – Laululinnunpolun etelästä 
pohjoiseen kulkeva valurautainen DN100 johto-osa oli mit-

tausalueen huonoin ja heikossa kunnossa (P10). 
 

Pohjoisen Lintuvaarantien valurautainen DN200 johto oli 

tyydyttävässä kunnossa. 
 

Muovijohdot olivat hyvässä kunnossa eivätkä aiheuta hait-
taa veden laadulle. 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 
Kuva 1 Johtojen kunto kartalla 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 
2 

5 
7 

9 

10 
11 

12 

14 

Verkoston kuntoa ei voitu arvioida 

Verkostossa oli runsaasti sak-

kaumia 

Verkosto oli todennäköisesti vält-

tävässä kunnossa 

Verkosto oli välttävässä kunnossa 
Verkosto oli heikossa kunnossa 

Punarinnantie 

Kultarinnantie 

Pensaskertuntie 

Hernekertuntie 



 

 

 

 

 

4. SUOSITUKSET JATKOTOIMENPITEISTÄ 

Alueen heikkokuntoisimmaksi johto-osaksi mitattiin valu-

rautainen DN100 johto. Oliko kyseessä yksittäinen tapaus 
jäi epäselväksi, koska Sinirinnantien valurautaista DN100 

johtoa tai Punarinnantien valurautaista DN100 johto-osaa 
ei voitu mitata lainkaan, koska palopostit olivat sepe-

lin/asfaltin alla piilossa. 

 
Jos em. valurautaiset DN100 johdot on rakennettu samaan 

aikaan kuin mittauspisteelle 10 johtava valurautainen 
DN100, on syytä olettaa, että ne ovat myös heikossa kun-

nossa. 
 

Alueen valurautaiset DN150 johdot olivat mittausten mu-
kaan todennäköisesti välttävässä kunnossa. 

Kultarinnantien valurautainen DN150 johto oli 
tukkeutumassa, ja antaa viitteitä siitä, että dimensioltaan 

150 mm johdot ovat turhan suuria alueiden vedenkäyttöön 
nähden. Virtausnopeudet jäävät liian pieniksi ja verkostoon 

kertyy sakkautumia. 
 

Valurautainen Pohjoisen Lintuvaarantien johto oli tyydyttä-
vässä kunnossa ja Hämeenkyläntien sekä Jääskeläntien 

valurautaiset DN200 johdot  olivat välttävässä kunnossa. 

 
 

 
 

 
 

Mittauksiin liittyvää lisätietoa saa Aquapriori Oy:ltä tai suo-
raan allekirjoittaneelta, 

 
 

 
 

 
Turussa 19.12.2014  

  Harri Rautio, Aquapriori Oy  

 
Jukka Sandelin 

 
 

 
 


