TURUN SEUDUN VESI OY:
VEDENJAKELUVERKOSTON MALLINNUS
Aki Artimo
Toimitusjohtaja

TEKOPOHJAVESIJÄRJESTELMÄ
Tekopohjavettä tuotetaan noin 300 000
Turun seudun asukkaalle.

Virttaankankaan harjualueelle imeytettävä
vesi otetaan Kokemäenjoesta.
Yhtiö nosti tuotantonsa vastaamaan
omistajakuntiensa koko vedentarvetta
vuoden 2013 joulukuussa. Nykyinen
vedentarve on noin 63 000 m³/vrk.
Siirtolinjojen (DN=1200 mm ja 1000 mm)
yhteenlaskettu pituus on noin 100 km.
Hankkeen toteuttamiskustannukset olivat
yli 180 miljoonaa euroa.

JÄRJESTELMÄN OSAT

Raakavedenottamo

Esikäsittelylaitos

Tekopohjavesilaitos

Imeytysallas

Saramäen kalliosäiliö

Puhdasvesisäiliö

TEKOPOHJAVEDEN TUOTANTOPROSESSIN KUVAUS (1/2)
-

Kokemäenjoesta otettu vesi esikäsitellään Huittisten
esikäsittelylaitoksella. Jokivedestä poistetaan kiintoaine.

-

Esikäsitelty vesi pumpataan Virttaankankaalle, jossa se imeytetään
harjun pintamaahan kaivettuihin imeytysaltaisiin.

-

Esikäsitelty jokivesi muuttuu tekopohjavedeksi Virttaankankaan
maaperässä. Imeytetyn veden luontainen puhdistuminen
pohjavesiesiintymässä on olennaista myös muilla pohjoismaisilla
tekopohjavesilaitoksilla. Muualla maailmassa veden varastoiminen on
tekopohjaveden muodostamisen ensisijainen tavoite.

-

Virttaankankaan tuotantokaivoista pumpattu tekopohjavesi
johdetaan siirtolinjaa pitkin Saramäen kalliosäiliöön, jossa se
desinfioidaan ennen johtamista kuntien verkostoon.

TEKOPOHJAVEDEN TUOTANTOPROSESSIN KUVAUS (2/2)
-

Turun Seudun Vesi Oy:n tekopohjavesijärjestelmä edustaa 2000-luvun
tuotantotoimintaa.

-

Järjestelmä on pitkälti automatisoitu ja sitä voidaan käyttää
keskusvalvomosta käsin.

-

Veden laadun seuranta prosessin eri vaiheissa on erittäin kattavaa ja
yhtiö tuottaa suuria määriä mittaus- ja havaintoaineistoa mm.
viranomaisvalvonnan tueksi.

-

Yhtiöllä on käytössä erittäin kehittyneitä menetelmiä Virttaankankaan
maaperässä tapahtuvien prosessien mallinnukseen ja kuvaukseen.

3D-hydrogeologinen malli
Rantahiekka
Siltti-savi

Gf. hieno
Gf. karkea
Moreeni

Kallio

3D-hydrogeologisen mallin karkea glasifluviaalinen yksikkö (vasemmalla) ja sitä
vastaavat pohjaveden virtausmallin solut, jotka kuvaavat vedenjohtavuusarvojen
yksityiskohtaista vaihtelua kyseisen yksikön sisällä (oikealla).

TUOTANTOPROSESSIN YHTEENVETO
Turun Seudun Vesi Oy:n tuottama tekopohjavesi on ihanteellista käyttövettä eikä se
vaadi jälkikäsittelyä (esim. pH:n säätöä) ennen jakelua kuluttajille. Ennen jakelua vesi
desinfioidaan klooriamiinilla laatumuutosten ehkäisemiseksi verkostossa.
Tekopohjaveden muodostaminen on luonnollinen prosessi, mutta veden
puhdistumista, tekopohjaveden virtausreittejä ja -määriä sekä viipymää
kontrolloidaan moderneilla tuotannon ohjauksen välineillä. Tavoitteena on
toimintavarman ja laadukkaan vedentuotannon toteuttaminen.

TSV:N ROOLI VESIHUOLLON KENTÄSSÄ
Turun Seudun Vesi Oy toimittaa vettä noin 63 prosentille koko VarsinaisSuomen väestöstä (2. suurin vedentuottaja Suomessa).

Tekopohjavesijärjestelmän
vesimäärät vuonna 2017
Luvut miljoonaa m3

Rejektivesi

2

25

Raakavedenottamo

25

Esikäsittelylaitos

Veden myynti yhteensä
22 855 272 m3
m3
Turku 14 772 478
Naantali 2 521 607
Kaarina 1 978 501
1 636 115
Raisio
1 036 485
Lieto
Parainen 621 327
288 759
Paimio

22,6

Tekopohjavesilaitos imeytys

22,1

Tekopohjavesilaitos pumppaus
0,9

Saramäen kalliosäiliö
2,5

18,2

Oripään pohjavedenottamo

4,8

Laakkarin kalliosäiliö
1,0

1,6
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Naantali Raisio

3,2 Mustavuoren kalliosäiliö
14,8

0,3
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JAKELUVERKOSTON MALLINNUS
- Tavoitteet
•

TSV vastaa vedentuotannosta, jakelusta ja laadusta, mutta hallinnoi vain pientä osaa verkostosta.
Vedenjakelujärjestelmässä useiden kuntien verkostot ovat kuitenkin yhteydessä toisiinsa ja vettä
johdetaan kuntien välillä osittain toisten kuntien verkostojen läpi.

•

Vedenjakelujärjestelmän tehokas käyttö, käyttöön liittyvä sekä pidemmän tähtäimen suunnittelu ja
poikkeustilanteisiin varautuminen ja selvittäminen edellyttävät hyvää, ajantasaista kuvaa verkoston
toiminnasta erilaisissa tilanteissa. Ilman koko järjestelmän kattavaa vedenjakelujärjestelmämallia
veden kulkeutumista ja verkoston kapasiteettia on hyvin vaikea selvittää.

•

Modernin vedenjakelujärjestelmän mallin avulla pystytään tutkimaan virtauksia, painetasoja,
painehäviöitä, verkoston kapasiteettia, toimintavarmuutta, veden alkuperää, viipymää sekä
vedentuotannon ja -jakelun energiankäyttöä tehokkaasti niin koko järjestelmässä kuin missä
tahansa järjestelmän osassa.

•

Mallin avulla voidaan myös optimoida energiankäyttöä, tutkia erilaisten muutosten ja laajennusten
vaikutuksia kokonaisuuteen sekä arvioida järjestelmään kohdistuvia riskejä, tapoja ennaltaehkäistä
niitä ja miten niihin voidaan tehokkaimmin reagoida. Mallin avulla voidaan myös kouluttaa
henkilöstöä ja harjoitella toimimista erilaisissa poikkeustilanteissa.

•

Malli pystytään myös liittämään automaatiojärjestelmään siten, että malli päivittyy jatkuvasti ja
näyttää reaaliaikaisen kuvan verkoston tilasta kaikkialla vedenjakelujärjestelmässä.

Turun Seudun Vesi Oy:n vedenjakelujärjestelmän yleiskartta

Verkostomallin rakenne
• Verkostomalli pitää sisällään kaikki vedenjakeluun vaikuttavat tekijät
• Malli laskee dynaamisesti miten vesi liikkuu järjestelmässä eri ajankohtina
• Malli kertoo veden paineet, virtaamat, laadun, energiatehokkuuden jne.

Mallinnuksen käyttö
• Sen sijaan, että kokeiltaisiin asioita luonnossa, kokeilut voidaan
toteuttaa mallilla
• Mallilla voidaan tutkia toimintaa sellaisissa tilanteissa, joita ei ole
vielä tapahtunut
• Mallilla tehdyt kokeilut tuottavat enemmän tietoa kuin mitä
todellisesta järjestelmästä saataisiin

• Voidaan vertailla suurta määrää vaihtoehtoja helposti
• Mallinnus on hyvin tärkeä suunnittelun apuväline mutta tuottaa
merkittävästi tietoa myös käytön tueksi

Verkostomallin käyttökohteita
•

Mitoitustehtävät
–

•

Putket, venttiiliasemat, pumput ja paineenkorotusasemat,
asetusarvot…

Vedenjakelujärjestelmän toiminta erilaisissa poikkeustilanteissa
–

Esimerkiksi jonkin laitoksen, aseman tai vesitornin ollessa poissa
käytöstä (suunnitellusti tai poistuessa äkillisesti)

•

Verkoston kapasiteetin riittävyys tulevaisuudessa

•

Veden viipymä ja alkuperä

–
–

•

Arvioida vuotavia vesimääriä ja/tai vaikutuksia muualle verkostoon

Energiankäyttö ja siihen vaikuttamisen keinot
–

•

Toteutuneita tai kuviteltuja saasteen leviämisiä ajan mittaan
verkostossa, kloorauspisteiden suunnittelu…

Putkirikkojen vaikutukset
–

•

Veden ikä ja siihen vaikuttamisen keinot, alkuperä ja sen vaihtelu

Saasteen tai kloorin leviäminen ja laimentuminen verkostossa
–

•

Tulevaisuusennusteiden mukainen tilanne

Pumppujen toiminta ja energiankäyttö, ohjaustapojen vaikutukset

Verkoston resilienssi ja toimintavarmuus
–

Verkoston kriittiset kohdat, toimintavarmuuden parantaminen
Esimerkki verkostomallin näkymästä: verkostossa on korostettu pisteet, joissa
veden paineet ovat normaalia suuremmat (punaisella) tai pienemmät
(sinisellä). Yksikkö mvp (metriä vesipatsasta).

Merkitys ja hyöty Turun Seudun Vedelle
•

Tällä hetkellä TSV tietää lähinnä omien putkilinjojensa liitoskohtaan saakka mitä järjestelmässä
tapahtuu, mutta sen jälkeen veden kulkeutumisesta, paineista ja laadun muuttumisesta on vain
vähän tietoa (ylävesisäiliöiden pintatieto). Toisaalta TSV kuitenkin vastaa vedenlaadusta
(laatuvastuupisteet) ja palvelutasosta.

•

Koko vedenjakelujärjestelmän kattavan mallin avulla päästään käsiksi kokonaisuuteen aina
yksittäisen asiakkaan vedenkäyttöpaikkaan saakka
–
–

•

Ajantasaisesta mallista on valtavasti hyötyä erityistilanteissa sekä akuutisti että ennakoituna
–

•

Tällöin mallin avulla on mahdollista selvittää verkoston hydrauliikkaa (paineet, virtaamat, kapasiteetti) sekä
mm. veden viipymää ja natriumhypokloriitin hajoamista aina verkoston äärilaidoille saakka
Toinen keskeinen hyöty on varautuminen tulevaisuuden muutoksiin kokonaisuus huomioiden. Esimerkiksi
länsivyöhykkeen kuntien vedenoton aloittaminen voi vaikuttaa linjojen mitoitukseen sekä vaatia muutoksia
säätötapaan ja asetusarvoihin eri puolilla verkostoa.

Esimerkiksi jos TSV:n vedentoimitukseen tulisi häiriö vaikkapa putki- tai laiterikon seurauksena, on mallin
avulla mahdollista tarkastella miten vettä voidaan johtaa eri osakaskunnille niin, että kaikille riittää vettä
mahdollisimman pitkään. Toinen esimerkki erityistilanteesta on veden laadun heikentyminen. Mallin avulla
voidaan tarkastella, mihin kuntiin tai kaupunginosiin asti laadun heikentyminen on vaikuttanut ja millaisella
aikaviiveellä.

Koska TSV siirtää hyvin suuria määriä vettä, mallin tarjoamilla välineillä energiankäytön ja ohjausten
optimoinnille on merkittävä potentiaali. Myös näiden toiminnassa on tärkeää huomioida koko
järjestelmä yhtenä kokonaisuutena, mikä ei käytännössä onnistu ilman verkostomallia.

Merkitys ja hyöty jäsenkunnille
•

Myös TSV:n osakaskunnat hyötyvät koko TSV:n järjestelmän kattavasta mallista
huomattavasti. Mallin avulla voidaan tutkia vedenjakelujärjestelmien toimintaa
monenlaisissa tilanteissa ja kaikki edellä luetellut hyödyt ja käyttötapaukset
pätevät myös jäsenkuntiin.

•

Mallin ja sen tulosten avulla pystytään myös lisäämään merkittävästi henkilöstön
osaamista ja ymmärrystä vedenjakelun toiminnasta
– Mallin avulla voidaan harjoitella ja tutkia sekä arkipäiväisiä että poikkeustilanteita niin
laitoksen sisällä, yhdessä muiden vesilaitosten ja TSV:n kanssa, kuin yhteistyössä mm. kunnan
viranomaisten ja pelastustoimen kanssa.

•

Myös toteutuneiden tilanteiden ja tehtyjen ratkaisujen toimivuuden tutkiminen
jälkikäteen mallilla tuottaa arvokasta tietoa ja lisää vesilaitoksen valmiutta vastata
jatkossa paremmin vastaaviin tilanteisiin.

•

Malli tarjoaa oivan apuvälineen tutkia ja visualisoida verkoston toimintaa ja näin
keskustella paremmin vedenjakelun toteuttamisesta ja investoinneista myös eri
sidosryhmien, kuten vedenkäyttäjien ja poliittisten päätöksentekijöiden kanssa.

KIITOS!

