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Viemäreiden vuotovesien 

SmartWater-ratkaisut 

HSY:ssä
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Mitä ja miksi?

• Jätevedenpumppaamoilla voidaan tuottaa edullisesti 

laadukasta dataa

• HSY:n alueella noin 600 jätevesipumppaamoa; automaattista 

analysointia tarvitaan:

➢ Viemäriverkoston kuntotutkimukset voidaan kohdentaa 

tehokkaasti: resurssitehokas saneeraus

➢ On löydetty myös kohteita, joissa sadetilanteessa vesistön 

pinta nousee viemäriin

➢ Viemäritukosten havaitseminen tehostunut: nopea 

tilanteisiin reagointi lyhentää verkostoylivuodon kestoa, tai 

jopa estää sen.

2



Jätevesipumppaamot ja SmartWater
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Mittaukset: virtaamamittaus  / pumpun käyntiaika / sähkönkulutus 

Tiedon siirto: langattomat verkot ja

Tallennus: pumppaamotietokanta AWR  

Datan laadun parantaminen

Datan yhdistäminen: FMI:n sadedata & virtaamatieto ja 

Analysointi: baseline ja vertailut

Ohjaus

SCADA



• Virtaamamittaus on 

– Kallis ja paikoin vaikeasti sijoitettava ratkaisu

– Myös pumppaamoiden ulkopuolelle rakennetaan tarvittaessa

– Mittausvirheet

• Pumpun käyntiaikatiedot ja pinnankorkeuden vaihtelut saadaan 

automaattisesti SCADA:sta

– Voidaan muuntaa myöhemmin virtaamaksi jos tiedetään 

pumppaamon ominaisuudet

– Tiedonsiirto-ongelmien vuoksi katkonainen aikasarja

• Sähkönkulutus: 

– Tiedot saadaan aina (täydellinen aikasarja)

– Tiedon tarkkuus hyvä

– Muuntaminen virtaamiksi ei ole aina suoraviivaista
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Mittaukset: virtaamamittaus  / pumpun käyntiaika / sähkönkulutus 



Tiedonsiirto:

- Parhaissakin langattomissa verkoissa usein katkoja

- Kaapeliyhteys on muutamissa keskeisissä pumppaamoissa

Kaukovalvontajärjestelmästä (SCADA) saadaan pumpun käyntiaika- ja 

pinnankorkeustiedot

Tiedot tallennettaan pumppaamotietokantaan (AWR)

- Sisältää myös pumppaamoiden perustiedot (sijainti, rakenteet, seuraava 

ja edelliset pumppaamot)
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Tiedon siirto: langattomat verkot ja

Tallennus: pumppaamotietokanta AWR  

Ohjaus

SCADA



Datan laadun automaattinen korjaustyökalu

• Laskee edellä annetuista tiedoista 

virtaamaa

• Yhdistää eri datalähteitä

• Täydentää dataliikennekatkon aiheuttamat 

aukot

• Siivoaa ilmiselvät mittausvirheet

• Luo korjatun virtaamakäyrän ja tallentaa 

AWR:ään

Datan laadun parantaminen

Järjestelmän tuottaman tiedon tarkkuus riippuu lähtötietojen 

tarkkuudesta: Pumppaamoiden tarkemittauksilla voidaan lisätä 

myös Smart –ratkaisujen tuottaman tiedon tarkkuutta



Virtaaman korjaus sähkönkulutuksen perusteella
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Datan yhdistäminen: Ilmatieteenlaitoksen sadetutkadata 

viemäröintialuekartalle



Baseline –ajatus:

Pumppaamon virtaama vaihtelee normaalisti voimakkaasti.

Kun tunnistetaan kuivan kauden ”normaalikäyrä”, siihen 

vertaamalla voidaan havaita

- tukokset (pumppaamolle ei tule ”tarpeeksi” vettä)

- sateella eniten vuotavat kohteet
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Analysointi: baseline ja vertailut
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Analysointi: baseline ja vertailut



Puhtaasti parempaa arkea | En rent bättre vardag | Purely better, every day

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Helsinki Region Environmental Services Authority

KIITOS!


