
Sade- ja hulevesien käsittely

Yhdyskuntatekniikan näyttely 20.-21.5.2015



Luonto antaa meille vettä…
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Kasvavat sademäärät – tulevaisuuden haaste

 Ilmasto ja ihmisen elinympäristö muuttuu - saamme tulevaisuudessa 
varautua kasvaviin sademääriin

 Kasvavien sade- ja hulevesimäärien käsittelyn tärkeys korostuu 
kaupunkimaisissa ympäristöissä, joissa päällystettyjen pintojen 
osuus maaperästä lisääntyy jatkuvasti



Hulevesien koostumus

 Sadevesien mukana päällystetyiltä pinnoilta liukenee hulevesien 
mukana mm. hiilivetyjä, raskasmetalleja ja ravinteita. Nämä voivat 
vaikuttaa maaperän, pohjaveden tai pintaveden laatuun.

 Haitta-aineet ovat pääosin sitoutuneet kiintoaineeseen kuten 
hiekkaan ja lietteeseen.
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Hulevesien koostumus

• Vesistöihin päätyvästä kiintoaineesta suurin osa kulkeutuu 
hulevesien mukana.

• Hulevesien haitta-ainekuormituksen osuus erillisviemäröinnin 
kokonaiskuormituksesta:

Kiintoaine (SS) Lyijy (Pb) Kupari (Cu) Sinkki (Zn) Kadmium (Cd)

87 % 97 % 79 % 74 % 75 %

(Nordic Envicon Oy 2001, YM:lle tehty selvitys)
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Luonto antaa meille vettä…

 Sademäärien ja rankkasateiden lisääntyminen aiheuttavat suuria 
vahinkoja paitsi ympäristölle, myös yhteiskunnalle. Esimerkkinä 
tästä kesän 2007 tapaus Porissa, jossa hulevesien aiheuttamat 
vahingot olivat arviolta 20 miljoonaa euroa (source: Syke, 2008) 

 Perinteisen sadevesiviemäröinnin rinnalla tarvitaan uusia ratkaisuja, 
joilla voidaan varmistaa hulevesien optimaalinen käsittely 
vaarantamatta luonnon vesitasapainoa



Labko bypass–järjestelmän
käsittelyasteen selvitys

 Tarkoituksena selvittää bypass järjestelmän ohi
menevän osan määrä vuotuisesta sadannasta, kun 
käsittelyaste on
• 1/3 (yksi kolmasosa)
• 1/10 (yksi kymmenesosa)

 Selvittää sateen rankkuuden alueellisia eroja

29.6.2014
LABKO, BY-PASS -JÄRJESTELMÄN KÄSITTELYASTE



Tutkimuksen taustaa

• Kesäsadantaa tarkasteltiin Tampereen seudulla tehtyjen mittausten
perusteella

• Mittauksia vuosilta 2004-2008

• Mittausjaksot olivat eri mittaisia ja vaihtelivat
eri vuosina kesä- ja lokakuun välillä

• Mittaustarkkuus oli 0,25 mm/5 min

29.6.2014
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29.6.2014
LABKO, BY-PASS -JÄRJESTELMÄN KÄSITTELYASTE

Virtaamamallinnus

Käsittelyyn vedestä, kun 
käsittelyaste:

1/3 45%
1/10 17%

Käsittelyyn kiintoaineesta
1/3 54 %

1/10 21 %



Vuotuisen käsittelyasteen määritys

• 2004-2008 kesäsateiden perusteella laskettu ohivirtaava vesimäärä millimetreinä satanutta
millimetriä kohden= keskimäärin 0,046 mm/mm

• Muiden (Loka-Toukokuu), kuin laskennassa käytettyjen kuukausien osalta, ohi virtaava vesimäärä
arvioittin edellä mainitun keskiarvon ja kunkin kuukauden keskimääräisen sadannan (2004-2008) 
tulona

• Kullekin kuukaudelle saatiin keskimääräinen ylitys millimetreinä. Vuotuinen käsittelyaste laskettiin
keskimääräisten ylitysten summan suhteella kokonaissadantaan

• Vuotuinen käsittelyaste (2004-2008) (suluissa ilmastonmuutos): 96 % (92 %)

• Vuotuinen käsittelyaste 1981-2010 vertailukauden keskiarvosta: 95 % (93 %)

• Todellisuudessa sateiden rankkuus ja sitä myötä ylitysten määrä, jää muina, kuin kesäkuukausina
pienemmäksi kuin kesäkuukausien keskiarvo. Jos ylityksiä ei tule muina kuukausina lainkaan, niin
vuotuinen käsittelyaste = 97 %
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Käsittelyaste tulevaisuudessa

Vuosi 1/3 käsittelyaste 1/10 käsittelyaste
Nyt +10 % +15 % Nyt +10 % +15 %

2004 96 % 95 % 95 % 76 % 73 % 72 %
2005 90 % 89 % 89 % 67 % 64 % 63 %

2006 94 % 93 % 92 % 76 % 74 % 72 %

2007 98 % 97 % 96 % 79 % 77 % 76 %

2008 91 % 90 % 90 % 71 % 68 % 67 %

Keskimäärin 94 % 93 % 92 % 74 % 71 % 70 %

 Ilmastonmuutos lisää tulevaisuudessa sademääriä ja kasvattaa sateiden rankkuutta
 Laskennassa oletettu rankkuuden kasvavan 10-15 % vuosisadan loppuun mennessä.

Ohivirtaus keskimäärin 6 % 1/3 käsittelyasteella ja 26 % 1/10 käsittelyaseteella

29.6.2014
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Sadetapahtuma Tampereella 9.7.2007

Käsittelyaste sateesta
(+ ilmastonmuutos)

Ohivirtaus (m3) 
(+ilmastonmuutos)

Kiintoaineesta
käsittelyyn
(+ilmastonmuutos)

Lamellierottimen
kiintoaineen
poistoteho (70 %)

Lamellierottimen
haitta-aineiden
poistoteho ( 80 % haitta-
aineista kiintoaineessa)

1/3 89 % (80 %) 7,5 (15) 93 % (86 %) 65 % ( 60 %) 52 % ( 48 %)

1/10 34 % (30 %) 44 (54) 39 % (35 %) 27 % (25 %) 22 % ( 20 %)

29.6.2014
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Tutkittua tulosta

Määrittelemällä hulevesijärjestelmien 

käsittelyasteeksi 1/3, saadaan sademäärien kasvaessa ja 

rankkasateiden voimistuessa yli 

90 % hulevesistä ja niiden sisältämistä 

raskasmetalleista käsiteltyä 

ennen vesien hallittua johtamista takaisin luontoon
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…me johdamme sen takaisin 
luontoon
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Wavin-Labko lyhyesti

Wavin-Labko Oy
• 50 vuoden kokemus erilaisten 

ympäristöalan muovituotteiden 
suunnittelusta ja valmistuksesta

• Yritys tarjoaa ratkaisuja ennen 
kaikkea kaupunkien sekä haja-
asutusalueiden jäte- ja hulevesien 
käsittelemiseksi

• osa kansainvälistä Wavin-
konsernia, jolla on toimipisteitä 25 
maassa

• Suomessa pääkonttorin lisäksi 
o kaksi tuotantolaitosta
o neljä myyntikonttoria 
o koko maan kattava 

jälleenmyyntiverkosto
• Noin 70 työntekijää

15



Kestävät  ja innovatiiviset ratkaisut jäte- ja 
sadevesien käsittelyyn ja johtamiseen

Erotinratkaisut

Putki- ja kaivoratkaisut

Haja-asutusalueiden 
jätevesijärjestelmät

Hulevesiratkaisut
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Wavin-Labko & BSAG Elävä Itämerisäätiö 

• Baltic Sea Action Group (BSAG) tekee rakentavaa, ratkaisukeskeistä yhteistyötä eri viranomaisten sekä yksityisen ja 
kolmannen sektorin kanssa löytääkseen uusia ratkaisuja vaarallisten aineiden, rehevöitymisen ja merenkulun
haasteisiin.

• Itämeri voidaan pelastaa vain kansainvälisellä yhteistyöllä. Wavin-Labko tukee tätä työtä oman päivittäisen 
ammattitaitonsa jakamisen ja asiakkaidensa kanssa toteuttamien projektien lisäksi sitoutumalla BSAG:n Elävä 
Itämeri säätiön toimintaan.

Wavin-Labko on sitoutunut kehittämään sade- ja hulevesien käsittelyjärjestelmiä taatakseen riittävän korkean käsittely 
asteen. Käytännössä tämä tarkoittaa että: 

 Wavin-Labko sitoutuu ylläpitämään alan korkeaa standardia rankkasateiden aiheuttamien huippuvirtaamien 
käsittelyssä sekä tarjoamaan koulutusta alan toimijoille

 Sade-ja hulevesien määrien kasvaessa tarvitaan perinteisen sadevesiviemäröinnin rinnalle uusia ratkaisuja, joilla 
voidaan varmistaa hulevesien optimaalinen käsittely vaarantamatta luonnon vesitasapainoa. Wavin-Labko on 
vahvasti mukana kehittämässä näitä uusia järjestelmiä

 Lisäksi Wavin-Labko sitoutuu kouluttamaan öljynerotinjärjestelmien 
omistajia, jotta niihin kertyvä öljyjäte käsiteltäisiin parhaalla mahdollisella 
tavalla vesistöihin kohdistuvat haitallisten aineiden päästöt minimoiden

Sitoumus on monivuotinen jatkuen aina vuoden 2016 loppuun.
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… me johdamme sen takaisin luontoon

Huleton huominen - Wavin-Labkon hulevesiratkaisuilla

 Wavin-Labkon suunnittelemat ja valmistamat erotin- ja jätevesijärjestelmät 
varmistavat, ettei jäte- ja sadevesien myötä maaperään ja vesistöihin valu 
epäpuhtauksia

 Hulevesien tehokas käsittely öljynerottamiseksi veden joukosta vähentää 
hulevesien aiheuttamia päästöjä vesistöihin

 Hule- ja sadevesien huippuvirtaamien käsittelyn 
standardi on laskusuunnassa, millä on kielteiset 
vaikutukset vesistöihin

 Sade-ja hulevesien määrien kasvaessa tarvitaan 
tehokkaita ratkaisuja, joilla voidaan varmistaa 
hulevesien optimaalinen käsittely vaarantamatta 
luonnon vesitasapainoa 

18



Referenssejä
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Ikano Tampere
Kohteen tiedot
Asiakas: Ikano, joka kehittää yhdessä IKEA:n kanssa laajoja 
kauppakeskittymiä
Rakennuttaja: Skanska Infra Oy Tampere 
Suunnittelija :Ramboll Finland Oy
Aikataulu: Avataan yleisölle keväällä 2015
Koko: Tonttipinta-alasta päällystettyä piha-aluetta tulee 
olemaan noin kuusi hehtaaria. Tähän sisältyy esimerkiksi 
autopaikat 3 000 autolle
Ratkaisut: Labko Bypass NS100- ja NS150-järjestelmät. 
Kokonaisuus sisältää virtauksen säätökaivon, hiekan- ja 
lietteenerotimet, öljynerotimen sekä näytteenottokaivon

Asiakaskokemuksia: 
Kimmo Hell Ramboll Finlandista kehuu yhteistyötä Wavin
Labkon kanssa: ”Heiltä löytyy innovatiivista otetta ja halua 
kehittää toimintaa sekä tuotteita. Yhteistyö Wavin Labkon
kanssa on mahdollistanut näkemysten vaihtamisen ja 
keskustelun erilaisista ratkaisumalleista. Tämä on tällä alalla 
puolin ja toisin ensiarvoisen tärkeää.”

”Wavin-Labkon hinta-laatusuhde oli markkinoilla tarjolla 
olevista erottimista mielestämme paras. Lisäksi järjestelmän 
koot, muodot ja peittosyvyydet sopivat meidän ammuttuun 
kenttään parhaiten”, kertovat Skanskan edustajat.

”Olemme tässä vaiheessa hyvin tyytyväisiä valintaamme.”, 
Ikanon Tuula Ala-Orvola kertoo ja jatkaa, ”Labko Bypass-
järjestelmä kunnioittaa vihreitä arvoja ja ajaa erinomaisesti 
asiansa kauppakeskuksen laajalla piha-alueella.”
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Suomen Yliopistokiinteistöt Tampere
Kohteen tiedot
Asiakas: Suomen Yliopistokiinteistö
Urakoitsija: Maanrakennus Sulin 
LVI -suunnittelija: AX-LVI Oy
LVI-valvoja: A-Insinöörit
Aikataulu: 2016
Koko: 30 000 m2
Ratkaisut: Wavin-Labkon Q-Bic-sadevesikaseteilla, joiden 
viivytystilavuus on 420 m3

Asiakaskokemuksia: 
”Tampereen kaupungin hulevesiviemäriverkostossa 
tapahtuvan tulvimisen ehkäisemiseksi alueelle tuli suunnitella 
viivytysratkaisu. Wavin-Labkon tarjoama tuote tuntui 
vaivattomimmalta vapaan sijoiteltavuutensa ja 
helppohoitoisuutensa vuoksi”, Jyri Jyrkkäranta AX-LVI 
Oy:stä toteaa ja lisää: ”Sain Wavin-Labkolta hyvin 
mitoitusapua. Heidän suosituksestaan järjestelmään 
asennettiin myös virtauksen säätökaivo, jolla kontrolloidaan 
veden pääsyä alapuoliseen viemäriverkostoon.”

” Q-Bic sopii erinomaisesti Kaupin alueen tarkoituksiin. 
Asennusratkaisujen monipuolisuus ja sovellettavuus ovat 
ehdottomasti tuotteen parhaimpia ominaisuuksia”, Asko 
Niemi Maanrakennus Sulin Oy kertoo ja kiittelee tuotteen 
hyviä puolia myös jatkokäytettävyyden suhteen: ”Jos 
tulevaisuudessa alueen päälle rakennetaan lisää 
paikoitustilaa, on maa helppo avata ja laittaa styroksit sekä 
rakennekerrokset päälle ilman, että itse järjestelmälle tarvitsee 
tehdä mitään muutoksia.” 21
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