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1. JOHDANTO

Veneiden pohjista pestään syksyisin veneiden noston yhteydessä sinne kertynyt
ns. fouling-eliöstö eli merirokko ja levät. Samassa yhteydessä irtoaa myös huomat-
tavia määriä myrkkymaalia. Useimmissa tapauksissa irronnut myrkkymaali joutuu
suoraan vesistöön tai maaperään.

Lähinnä ympäristövalveutuneilta pientelakkayrityksiltä on tullut kyselyjä ohjeistuk-
sesta pesupaikkojen rakentamiseksi ja pesuvesien käsittelemiseksi.

Tämän työn tarkoituksena on laatia yleissuunnitelma veneiden pesupaikkojen jäte-
vedenkäsittelyn tehostamiseksi. Suunnitelmalla pyritään löytämään puhdistusrat-
kaisu, joka on yksinkertainen toteuttaa, sovellettavissa erilaisiin kohteisiin ja han-
kintahinnaltaan kohtuullinen. Suunnitelmassa tarkastellaan pesupaikkaa ja puhdis-
tusmenetelmää eri mitoituksilla sekä laaditaan periaatepiirustukset, jotka ovat
muokattavissa helposti käyttökohteeseen soveltuvaksi.

Työn yhteydessä otettiin ja analysoitiin kiintoainenäyte, joka oli otettu pienvenete-
lakalle yrittäjän toimesta toteutetusta vesienkäsittelyjärjestelmästä.

Yleissuunnitelma on laadittu AIRIX Ympäristö Oy:n Turun toimistolla Pidä Saaristo
Siistinä yhdistyksen toimeksiannosta. Suunnittelusta ovat vastanneet toimialajohta-
ja Heikki Armio ja projektipäällikkö Kai Saralehto. Ohjausryhmään ovat kuuluneet
Pidä Saaristo Siistinä yhdistyksestä Aija Bäckström ja Katriina Murto. Lisäksi ohja-
usryhmään on kuulunut Kemiönsaaren kunnasta Markus Suomi ja Turun kaupun-
gin ympäristönsuojelutoimistosta Olli-Pekka Mäki. Kokouksissa on ollut mukana
myös pienvenetelakkayrittäjiä.

2. YLEISTÄ

Suolaisessa ja murtovedessä liikkuvien veneiden pohjiin kiinnittyy kesänaikana ns.
fouling-eliöstöä eli levää ja merirokkoa. Fouling-ilmiön vuoksi veneiden pohjat käsi-
tellään keväisin myrkkymaalilla (anti-foulingmaalilla). Tätä ongelmaa ei esiinny si-
sävesistöissä, joissa ei myrkkymaalejakaan käytetä. Myrkkymaalien käytöstä huo-
limatta veneiden pohjiin kuitenkin kiinnittyy veneilykauden aikana fouling-eliöstöä.
Veneiden pohjat pestään syksyllä veneiden noston yhteydessä. Pesu tapahtuu
yleensä heti veneen pohjan ollessa vielä märkä, jolloin epäpuhtaudet irtoavat hel-
pommin. Useimmiten pesu tapahtuu painepesurilla. Pesun yhteydessä pohjasta ir-
toaa myös runsaasti myrkkymaalia. Pesupaikasta riippuen pesuvedet kulkeutuvat
sellaisenaan mereen tai imeytyvät maaperään. Yleensä pesupaikat sijaitsevat lä-
hellä rantaa joko veneiden nostoluiskan päässä tai maapohjaisella laiturialueella.
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Suomessa pienvenetelakoita ylläpidetään yleensä kuntien, veneseurojen tai yksi-
tyisten telakkayrittäjien toimesta. Telakoiden koot vaihtelevat muutaman kymme-
nen veneen telakoista aina suuriin 200 – 400 veneen telakka-alueisiin. Yleisesti te-
lakoilla ei ole minkäänlaista pesuvesien käsittelyä. Osa ympäristövalveutuneista
telakkayrittäjistä on tehnyt jo omia pesuvesien käsittelyratkaisuja ja osa toivoo oh-
jeistusta siitä, millainen puhdistusjärjestelmän tulisi olla.

Markkinoilla on joitain kaupallisia tuotteita, jotka on tarkoitettu veneiden pohjien
pesusta muodostuvien pesuvesien käsittelyyn. Laitteita on kuitenkin vielä heikosti
saatavilla ja niiden hankintahinnat ovat melko korkeita.

Tässä suunnitelmassa tarkastellaan pesupaikkaa ja puhdistusmenetelmää eri mi-
toituksilla sekä laaditaan periaatepiirustukset, jotka ovat muokattavissa helposti
käyttökohteeseen soveltuvaksi. Tavoitteena on, että esimerkiksi telakkayrittäjät
voisivat helposti itse toteuttaa järjestelmän ja tarvikkeet olisi helposti saatavilla. Li-
säksi järjestelmän hoidon ja huollon tulisi olla helppoa.

3. RAKENNETTU PUHDISTUSJÄRJESTELMÄ

Veneiden pesupaikan suunnittelun yhteydessä tutustuttiin pienvenetelakalla ra-
kennettuun käsittelyjärjestelmään. Järjestelmässä on kokoomakaivo(kuva 3.1), jo-
ka toimii saostuskaivon tapaan eli kaivon pohjalle kertyy ainakin osa pesuvesien
mukana kulkeutuvasta kiintoaineesta. Kaivon pohjalta kiintoaine poistetaan lapiol-
la. Saostuskaivon jälkeen pesuvedet imeytetään maahan salaojaputkilla. Ympäris-
töviranomaisen mukaan poistettava kiintoaine voidaan toimittaa kaatopaikalle,
koska muodostuvat kiintoainemäärät ovat erittäin pieniä.

Kuva 3.1 Pienvenetelakan veneenpesupaikka ja saostuskaivo.
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Venetelakkayrittäjän mukaan pestäviä veneitä on n. 300 venettä vuodessa ja kui-
vattua kiintoainetta muodostuu pesukaudessa noin 63 kg. Venettä kohden kiinto-
ainetta muodostuu näin ollen noin 200 g.

Kaivosta otettiin kiintoainenäyte, joka lähetettiin laboratorioon analysoitavaksi. Tar-
koituksena ei ollut selvittää järjestelmän puhdistustehoa, vaan lähinnä tutkia mitä
aineita veneiden pesusta muodostuu. Käsittelyjärjestelmän tehokkuutta voidaan
mitata vasta, kun tiedetään käsitelty vesimäärä ja tulevan veden laatu sekä pysty-
tään analysoimaan myös lähtevän veden ainepitoisuudet.

Kiintoainenäyte sisälsi runsaasti hiekkaa. Metalleista ja puolimetalleista näyte si-
sälsi eniten kuparia, lyijyä ja sinkkiä. Näyte sisälsi myös orgaanisia tinayhdisteitä
(TBT-TPT, tributyylitina ja trifenyylitina). Lisäksi näyte sisälsi vähäisiä määriä polt-
toaineiden keskitisleitä ja raskaita öljyjakeita. Näyte ei sisältänyt merkittäviä määriä
PAH- ja PCB-yhdisteitä. Analyysituloksia verrattiin Valtioneuvoston asetuksessa
214/2007 (Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnista) esitettyihin raja-arvoihin, joissa on määritelty eri aineiden luon-
tainen pitoisuus, kynnysarvo ja alempi- sekä ylempi ohjearvo maanäytteestä. Tau-
lukossa 3.1 on esitetty saostuskaivosta otetun kiintoainenäytteen analyysitulokset
raja-arvot ylittävien aineiden osalta.

3.1 Saostuskaivon kiintoaineen analyysitulosten vertailu Vna:n 214/2007 raja-arvoihin.
Aine
(symboli)

Näyte saos-
tuskaivosta,

pitoisuus
mg/kg

Luontainen
pitoisuus

mg/kg

Kynnysarvo
mg/kg

Alempi
ohjearvo
mg/kg

Ylempi
ohjearvo
mg/kg

Polttoaineet,
keskitisleet
(C10-C21) 500 - - 300 1000
Polttoaineet,
raskaat jakeet
(C10-C21) 3 660 - - 600 2000
Kupari (Cu) 29 000 22 100 150 200
Lyijy (Pb) 230 5 60 200 750
Antimoni (Sb) 7,9 0,02 2 10 50
Sinkki (Zn) 9 800 31 200 250 400
Orgaaniset
tinayhdisteet
(TBT-TPT
summa) 9,2 - 0,1 1 2

Jos kyseessä olisi maanäyte, analyysitulosten perusteella se luokiteltaisiin saastu-
neeksi maaksi.

Tässä tapauksessa yhden veneen pesusta muodostuu saostuskaivoon arviolta 5,8
g kuparia, 2 g sinkkiä ja 1,8 g orgaanisia tinayhdisteitä. Lisäksi tulee huomioida, et-
tä saostuskaivo ei pidätä kaikkia haitta-aineita, vaan osa aineista on liukoisessa
muodossa ja ne kertyvät maaperään siellä mihin imeytysputket purkavat pesuve-
det.

Tämän analyysin perusteella ei pidä vetää johtopäätöksiä siitä, että kaikkien telak-
ka-alueiden maaperä on pahoin saastunutta. Tämän analyysin perusteella voidaan
pelkästään todeta, että jo pelkkä saostuskaivo pidättää hyvin haitta-aineita. Lisäksi
analyysin tulos oli apuna suunniteltaessa veneen pesupaikan käsittelyjärjestelmää.
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4. MITOITUS

4.1 VESIMÄÄRÄ

Kuntien ja veneseurojen telakoilla veneiden nostot kohdistuvat syksyllä pääasiassa
viikonloppuihin, kun taas yksityisten telakkayrittäjien pitämillä telakka-alueilla ve-
neiden nostot jakautuvat tasaisemmin noin 1-2 kuukauden ajalle. Mitoituksen pe-
rusteena on ollut yhdessä vuorokaudessa pestävien veneiden määrä.

Markkinoilla olevien painepesureiden pesuvesimäärät vaihtelevat riippuen siitä,
onko kyseessä teollisuuskäyttöön tarkoitettu kuumavesipesuri vai kotikäyttöön tar-
koitettu kannettava painepesuri. Painepesureiden vesimäärät vaihtelevat välillä
320 l/h – 750 l/h. Mitoituksessa on oletettu, että yhden veneen pesemiseen pieni-
tuottoisella painepesurilla kuluu aikaa keskimäärin 20 minuuttia ja suurituottoisella
15 minuuttia. Venettä kohden laskettu vesimäärä vaihtelee 100 – 200 litran välillä
pesurista riippuen. Mitoituksen perusteena on ollut maksimi- ja minimivesimäärä.

Taulukkoon 4.1 on koottu mitoitusvesimäärät pestävien veneiden määrän ja käy-
tettävien pesurien perusteella laskettuna.

Taulukko 4.1 Veneiden pesusta muodostuvat jätevesimäärät

Pestäviä veneitä/vrk
[kpl]

Paine-
pesurin
tuotto
[l/h]

Pesuaika
[min.]

Jäteve-
simäärä

n.
[m3/d]

Pienituottoiset pesurit
5 320 20 0,6

10 320 20 1,1
15 320 20 1,6

Suurituottoiset pesurit
5 750 15 1,0

10 750 15 1,9
15 750 15 2,8

4.2 PESUPAIKKA JA HULEVEDET

Veneiden pesupaikan koko riippuu telakalla säilytettävien veneiden koosta. Tela-
kalla, jossa säilytetään alle 10 metrisiä (30 jalkaisia) ja sitä lyhempiä veneitä, tulee
pesupaikan pituuden olla väh. 10 metriä. Tämän kokoluokan veneet ovat yleensä
leveydeltään alle 3 metriä. Pesupaikan leveyden tulisi olla 5 m.

Isommat veneet ovat yleensä 12-14 metriä pitkiä (40-45 jalkaisia), joten isojen ve-
neiden pesupaikan tulee olla vähintään 15 metriä pitkä. Tämän kokoluokan veneet
ovat yleensä leveydeltään vähintään 2,5 – 4 m. Isompien veneiden pesupaikan le-
veyden tulisi olla vähintään 6 metriä.

Tässä yleissuunnitelmassa on esitetty kahden erikokoisen pesupaikan piirustukset
(Liite 1). Pesupaikkojen koot ovat:

 Pienen pesupaikan pituus 8 m x leveys 5 m = 40 m2

 Ison pesupaikan pituus 15 m x leveys 6 m = 90 m2
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Pesupaikan pintamateriaalina eli päällysteenä kannattaa käyttää asfalttia. Päällys-
te voidaan rakentaa myös valamalla betonista. Pesupaikkojen kaltevuudet ja vie-
märöintijärjestelyt on esitetty suunnitelmapiirustuksissa 101 ja 102.

Jätevesien käsittelyjärjestelmän tulee pystyä käsittelemään myös kentän alueelta
muodostuvat sadevedet eli hulevedet.

Hulevedet on mitoitettu kaavalla: Q= i * u * F, jossa
Q = virtaama [l/s]
i = mitoitussateen rankkuus [l/s*ha] = 125 l/s*ha
u = valumakerroin = asfaltti/betoni = 0,8
F = valuma-alueen pinta-ala [ha]

Pienemmän kentän (40 m2) hulevesien aiheuttama virtaamamitoitus [Q] on 0,4 l/s
ja suuremman kentän (90 m2) virtaamamitoitus [Q] on 0,9 l/s.

Pienemmän eli 40 m2:n pesupaikan alueelta muodostuu hulevesiä kestoltaan 10
minuutin rankkasateen aikana yhteensä noin 0,25 m3. Isomman eli 90 m2:n pesu-
paikan alueelta muodostuu hulevesiä kestoltaan 10 minuutin rankkasateen aikana
yhteensä noin 0,55 m3.

Keskimääräinen sademäärä Suomessa on noin 40 mm vuorokaudessa, joten yh-
den vuorokauden aikana pienemmän kentän alalta kertyy hulevesiä 1,6 m3/vrk ja
isomman pesupaikan alalta 3,6 m3/vrk.

Taulukossa 4.2 on esitetty veneiden pesupaikan hulevesivirtaamat isolle ja pienel-
le veneiden pesupaikalle.

Taulukko 4.2 Sateen aiheuttama hulevesivirtaama pesupaikalta

Pesupaikan koko
[m2]

Hetkellinen
virtaama Q

[l/s]

Vuorokautinen
hulevesimäärä

[m3/d]
40 0,4 1,6
90 0,9 3,6

4.3 MITOITTAVA KOKONAISVESIMÄÄRÄ

Mitoituslaskelman perusteella jätevedenkäsittelymenetelmän mitoitusvesimäärä
vaihtelee venemäärästä (5-15 venettä/d) ja pesurin tuotosta riippuen välillä 0,6 –
2,8 m3/d. Mitoitusvesimääriin tulee lisätä hulevesivirtaama, joka vaihtelee pesupai-
kan koosta riippuen välillä 1,6 – 3,6 m3 vuorokaudessa. Lisäksi jätevesien käsitte-
lyjärjestelmän mitoitusta tulee tarkastella hetkellisellä mitoitusvirtaamalla [qmit], joka
mitoittaa tässä järjestelmässä lähinnä öljynerotuskaivon. Käytännössä kenttien mi-
toitusvirtaama määräytyy rankkasateen aiheuttaman virtaaman perusteella, sillä
painepesurien hetkelliset virtaamat ovat vähäisiä. Hetkellistä mitoitusvirtaamaa las-
kettaessa on huomioitu, että öljynerottimella voidaan käsitellä jonkin verran myös
esimerkiksi öljyisiä pilssivesiä.

Tässä yleissuunnitelmassa on esitetty kaksi veneiden pesupaikkaa. Pienemmässä
pesupaikassa on käytetty pienintä tässä suunnitelmassa esitettyä mitoitusta ja
suurempi pesupaikka on taas mitoitettu isoimman mitoituksen mukaan.
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Taulukossa 4.3 on esitetty veneiden pesupaikan vedenkäsittelyjärjestelmien mitoi-
tus.

Taulukko 4.3 Suunnitelmassa esitetty vedenkäsittelyjärjestelmän pienin ja suurin mitoitus

Pesupai-
kan koko

[m2]

Pes-
täviä

venei-
tä/vrk
[kpl]

Pesu-
aika

[min.]

Paine-
pesurin
tuotto
[l/h]

Jäte-
vesi-

määrä
n.

[m3/d]

Hule-
vesi-

määrä
n.

[m3/d]

Maksi-
mi ve-
simää-
rä/vrk
[m3/d]

Mitoitus-
virtaama

qmit

[l/s]

40 5 20 320 0,6 1,6 2,2 0,5
90 15 15 750 2,8 3,6 6,4 2

5. PUHDISTUSMENETELMÄ

Jätevedet kootaan asfaltoidulta pesupaikalta esimerkiksi linjakuivatusjärjestelmäl-
lä. Linjakuivatusjärjestelmässä on kangassäkillä varustettu keräilykaivo, johon jää
suurin osa pesupaikalta muodostuvasta kiintoaineesta. Keräilykaivo on varustettu
vesilukolla. Keräilykaivosta jätevedet johdetaan öljynerotuskaivoon. Öljynerotus-
kaivon jälkeen on yksiosainen betoninen saostuskaivo. Saostuskaivon jälkeen jä-
tevedet johdetaan jakokaivon kautta hiekkasuodatukseen tai maahanimeyttämöön.

Järjestelmä on toteutettavissa käytännössä rautakaupasta saatavilla tuotteilla.
Suodattamon suodatushiekkaa on saatavissa eri maa-aineksia myyviltä yrityksiltä.

5.1 KERÄILYJÄRJESTELMÄ

Pesupaikalta vedet kootaan linjakuivatusjärjestelmään eli kouruun, jossa on esi-
merkiksi ruostumaton tai sinkitty ritiläkansisto. Pesupaikkaan rakennetaan kallis-
tukset niin, että kallistukset viettävät kouruun. Keräilykourut on esitetty kuvassa
5.1.

Kuva 5.1 Keräilykourut (kuva: ACO Nordic Oy)



AIRIX Ympäristö Oy Pidä Saaristo Siistinä ry E23421.10
Veneiden pesupaikka 7/11

Yleissuunnitelma 25.1.2010
E23421_PSS_YSU.doc

Suuremmassa pesupaikassa kourut asennetaan pituussuunnassa keskelle kenttää
ja keräilykaivo tulee kentän toiseen päähän. Pienemmässä pesupaikassa kouru
asennetaan poikittain kentän toiseen päähän ja keräilykaivo tulee poikittain olevan
kourun keskelle.

Kourusta vesi johdetaan keräilykaivoon, joka on varustettu kiintoaineita keräävällä
kangassäkillä. Kangassäkkiä voidaan käyttää useita kertoja uudelleen aina tyhjen-
nyksen jälkeen. Säkkiin tulee jäämään suurin osa kiintoaineesta. Kiintoaineen jat-
kokäsittelyvaihtoehtoja tulee vielä selvittää lisää.

Pesupaikalta muodostuvat vedet voidaan johtaa käsittelyjärjestelmän ohi sulkemal-
la kaivoon asennettava sulkuluukku. Tällöin vedet johdetaan maastoon tai suoraan
mereen keräilykaivoon asennetavan ylivuoto-/ohitusputken kautta. Hulevedet joh-
detaan järjestelmän ohi pesukauden ulkopuolella. Ennen pesujärjestelmän ohitusta
pesupaikka pestään painepesurilla.

Näytteiden otto

Mikäli tulevasta vedestä halutaan vesinäyte, voidaan se ottaa asettamalla säkin ti-
lalle tiivis astia. Keräilykaivo (kuva 5.2) on varustettu vesilukolla, joten keräily-
kaivon jälkeen voidaan tarkastella mikä on pelkän kangassäkin erottelukyky.

Kuva 5.2 Veneiden pesujärjestelmän keräilykaivo (kuva: ACO Nordic Oy)

5.2 ÖLJYNEROTIN

Veneistä, venetrailereista ja vetoajoneuvoista valuu pesun yhteydessä aina jonkin
verran voiteluöljyjä pesupaikalla. Öljyt erotetaan öljynerottimella, joka asennetaan
järjestelmään siten, että se on keräilykaivon jälkeen. Virtaamamitoituksen mukai-
nen öljynerottimen nimellisvirtaama olisi NS 1-2 l/s. Pienemmälle pesupaikalle
asennetaan markkinoilla oleva pienin öljynerotin NS 1 (luokka II) ja suuremmalle
pesupaikalle NS 2 (luokka II). Öljynerottimella voidaan käsitellä myös pieniä mää-
riä veneiden pilssivesiä.
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Näytteiden otto

Öljynerottelujärjestelmän jälkeen käsitellystä vedestä voidaan ottaa näyte sen pe-
rään asennettavasta saostuskaivosta.

5.3 SAOSTUSSÄILIÖ

Öljynerottimen jälkeen jätevedet johdetaan yksiosaiseen saostussäiliöön.

Pesupaikan jätevesissä olevat aineet ovat pääasiassa raskasmetalleja ja hiekkaa,
joista suurin osa on jäänyt jo keräilykaivon kangaspussiin ja öljynerottimeen. Saos-
tussäiliön tarkoituksena on pysäyttää järjestelmän alkupäästä mahdollisesti karan-
nut kiintoaines ja pidättää vielä osaltaan pintalietettä. Samalla kaivo toimii järjes-
telmän tarkastuskaivona.

Saostussäiliö voidaan toteuttaa betonisella kaivolla. Betonikaivon halkaisija on 800
– 1000 mm. Halkaisijaltaan pienempi kaivo (800 mm) tulee pienemmän mitoituk-
sen omaavaan järjestelmään. Kaivojen tulo ja lähtöviemärit asennetaan noin 1
metrin korkeuteen kaivon pohjasta, jolloin pienemmän kaivon vesitilavuus on 500 l
ja isomman on n. 780 l.

Näytteiden otto

Mikäli käsitellystä vedestä halutaan ottaa näyte saostussäiliön jälkeen, tulee sen
perään rakentaa näytteenottokaivo.

5.4 JAKOKAIVO

Jakokaivo asennetaan järjestelmässä saostuskaivon jälkeen. Jakokaivon tarkoi-
tuksena on jakaa käsiteltävä vesi tasaisesti koko hiekkasuodatuksen alalle. Jako-
kaivo varustetaan virtaussäätimillä.

5.5 HIEKKASUODATUS

Käsittelyjärjestelmässä viimeisenä menetelmänä on hiekkasuodatus. Hiek-
kasuodatuksen tarkoituksena on pidättää pesuveteen liuenneet aineet. Veneiden
pohjamaaleissa ollaan siirtymässä takaisin ns. pehmeisiin anti-foulingmaaleihin,
jotka liukenevat helpommin veteen.

Hiekkasuodatuksen virtaussuunta on ylhäältä alaspäin. Hiekkasuodatus voidaan
toteuttaa maasuodattamotyyppisenä, josta käsitellyt vedet kootaan kokoomaputkil-
la ja johdetaan maastossa tiettyyn pisteeseen (kuva 5.2). Suodattamo on toteutet-
tava suodattomotyyppisenä, jos vedenkäsittelyjärjestelmän puhdistustehoa halu-
taan seurata. Tällöin suodattamon perään tulee asentaa kokooma-/ näytteenotto-
kaivo.
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Hiekkasuodatus voidaan toteuttaa myös maahanimeyttämönä, jos maahan imeyt-
täminen on maaperäolosuhteiden ja pohjaveden pinnan korkeuden perusteella
mahdollista. Maahan imeytys voidaan toteuttaa myös erillisojastoina.

Joissain tapauksissa jätevedet pitää johtaa maaperäkäsittelyyn pumppaamalla
(pohjaveden pinnankorkeus, maaperäkäsittelyn sijainti jne).

Käytettävän suodatushiekan raekoko on #0-8 mm. Maasuodattamossa ja maa-
hanimeyttämössä suodatushiekkakerroksen vahvuuden tulee olla 800 – 1 000 mm.

Hiekkasuodattamon pinta-alan laskennassa on käytetty arvoa 150 l/vrk/imeytys-
m2. Mitoitusvirtaamina on käytetty maksimivirtaamia 2,2 m3/d ja 6,4 m3/d eli mak-
simivirtaamat sisältävät myös hulevedet.

Asumisjätevesien jätevedenkäsittelyssä käytetty mitoitusarvo on 50 l/vrk/imeytys-
m2, mutta koska puhdistamo on käytössä vain lyhyen aikaa vuodesta, voidaan
suurin pintakuorma ylittää. Pintakuorma ylittyy ainoastaan sateella, jolloin sade-
määrä on 40 mm/vrk. Lisäksi veneiden pesusta muodostuvat jätevedet sisältävät
hyvin vähän orgaanista ainetta, jolloin hiekkasuodatus voidaan toteuttaa suurem-
malla pintakuormalla.

Taulukossa 5.1 on esitetty hiekkasuodattimen pinta-ala ja suodattamon suositelta-
vat sivumitat sekä rinnakkain asennettavien imeytysputkien määrä. Mitoitukset
ovat isomman ja pienimmän pesupaikan mitoituksen mukaisia. Samaa mitoitusta
voidaan käyttää maahanimeyttämössä.

Taulukko 5.1 Hiekkasuodatuksen (maasuodattamon ja maahanimeyttämön) mitoitus

Virtaama Q
[m3/d]

Min. pinta-ala
[m2]

Suositeltavat mitat
[leveys m x pituus

m = A m2]

Imeytysputkien
määrä
[kpl*]

2,4 16 3 x 6 = 18 2
6,4 43 6 x 8 = 48 4

*
)
Maasuodattamossa kokoomaputkien määrä on sama kuin imeytysputkien.

Maasuodattomotyyppisestä suodattimesta vedet johdetaan näytteenotto-
/kokoomakaivon jälkeen ojaan tai suoraan mereen (kuva 5.2).

Kuva 5.2 Jakokaivo, hiekkasuodatin ja kokooma-/näytteenottokaivo
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6. RAKENNUSKUSTANNUKSET

Taulukossa 6.1 on esitetty suunnitelmassa esitettyjen suuremman ja pienemmän
käsittelyjärjestelmän toteutuskustannusarviot.

Taulukko 6.1 Suuremman ja pienemmän veneiden pesujärjestelmän toteutuskustannusar-
viot (hinnat alv 0 %).

Järjestelmän osa Pienempi
mitoitus

€

Suurempi
mitoitus

€
Pesupaikka (sis. asfaltointi + rakenteet +työt) 2 000 € 4 500 €
Keräilykourusto 750 € 2 400 €
Keräilykaivo 900 € 900 €
Sulkuluukku 350 € 350 €
Öljynerotin 2 700 € 3 200 €
Betoninen saostussäiliö 500 € 600 €
Jakokaivo ja imeytysputkisto 300 € 550 €
Kokoomakaivo/tarkastuskaivo 400 € 400 €
Kokoomaputkisto 250 € 350 €
Muut putket ja tarvikkeet 800 € 1 000 €
Maasuodattamon rakenteet + muut maa-aineet 300 € 500 €
Työkustannus (ei sis. pesupaikan kustannuksia) 2 000 € 3 000 €

KUSTANNUS YHTEENSÄ (alv 0 %) 11 250 € 17 750 €

Pelkän vedenkäsittelyjärjestelmän kustannukset ovat pienemmässä järjestelmässä
n. 8 600 € ja suuremmassa n. 10 850 €. Käsittelyjärjestelmään on laskettu mukaan
keräilykaivo, mutta keräilykouru on laskettu pesupaikan kustannuksiin. Keräily-
kaivon kangassäkki voidaan käyttää tyhjennyksen ja tarvittaessa pesun jälkeen
uudelleen useita kertoja. Uusi kangassäkki maksaa noin 50 €.

7. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Veneiden pohjista pestään syksyisin veneiden noston yhteydessä sinne kertynyt
ns. fouling-eliöstö. Samassa yhteydessä irtoaa myös huomattavia määriä myrkky-
maalia. Useimmissa tapauksissa irronnut myrkkymaali joutuu suoraan vesistöön
tai maaperään. Pienvenetelakalta otetun saostuskaivonäytteen perusteella voi-
daan todeta, että pelkästään saostuskaivokäsittely estää ja vähentää maaperän ja
ranta-alueiden saastumista.

Tässä työssä oli tavoitteena laatia mallisuunnitelma veneiden pesupaikasta ja ve-
denkäsittelyjärjestelmästä. Tavoitteena oli suunnitella järjestelmä, joka on toteutet-
tavissa kohtuullisin kustannuksin ja siten, että käsittelynjärjestelmän eri osat on
helposti saatavilla.

Toteutuskustannuksiltaan suunniteltu järjestelmä on kohtuullinen ja käyttökustan-
nukset muodostuvat lähinnä öljynerotuskaivon tyhjennyksestä. Öljynerotuskaivon
tyhjennysväli riippuu siitä kuinka öljyisiä vesiä erottimella käsitellään. Kiintoaineen
käsittelystä ei juuri kustannuksia muodostu, jos kiintoaine voidaan jatkossakin toi-
mittaa kaatopaikalle käsiteltäväksi. Muodostuvat kiintoainemäärät ovat varsin pie-
niä ja mikäli ne joudutaan käsittelemään ongelmajätteinä, niin käsittelykustannuk-
set muodostuvat pääosin kuljetuskustannuksista.
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Tässä suunnitelmassa esitettyä järjestelmää ei ole käytännössä testattu, joten en-
sin tulee rakentaa koekohde, jota seurataan näytteenotoin eri järjestelmän vaiheis-
sa. Näytteenoton perusteella voidaan todeta, tuleeko jotain järjestelmän osaa vielä
kehittää ja täydentää tai vastaavasti voidaanko joku prosessin osa poistaa. Vasta
koekohteen toteuttamisen ja sen seurannan jälkeen järjestelmää voidaan markki-
noida eri pienvenetelakka-alueille.

Turussa 25. päivänä tammikuuta 2010

AIRIX Ympäristö Oy

Heikki Armio Kai Saralehto
Toimialajohtaja Projektipäällikkö


