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Linnatänavatel ja suure liiklusega aladel, kus on sademevee vooluhulkade ärajuhtimisega 

probleeme, tuleb projekteerida ja ehitada lahkvoolne sademeveekanalisatsiooni süsteem, et 

vältida üleujutusi. Praktikas tuleb sageli leida optimaalne sademevee vooluhulk rajatiste 

dimensioneerimiseks. Eestis on linnatänavatelt sademevee vooluhulkade arvutamise 

aluseks standart EVS 848:2013 „Väliskanalisatsioonivõrk“. 

Magistritöö eesmärgiks on Jõgeva korterelamute piirkonna valgala näitel võrrelda 

kanaliseeritava sademevee vooluhulkasid, mis on leitud erinevate vihma intensiivsuste 

põhjal. Eesti õigusaktides ja asjakohastes standardites puudub informatsioon valgala 

kokkuvooluaegade arvandmete ning ka arvutamise kohta, siis üheks eesmärgiks oli 

võrrelda kokkuvooluaegasid, mis leiti erinevate empiiriliste valemitega: Izzard, Kirby, Yen 

and Chow, FAA, Kirpich, Bransby-Williams, kinemaatilise lainel põhinev valem.  

Antud piirkonna kohta on tehtud sademevee mudel SWMM (Stromwater Management 

Model) programmiga, mille jaoks on koostatud disainvihma graafikud erinevate 

meetoditega: Chicago’ga, Yen and Chow’ga ning astmelise tulpdiagrammiga. 

Disainvihmade alusel arvutatud sademevee vooluhulkasid võrreldakse Eesti Meteoroloogia 

ja Hüdroloogia Instituudi Jõgeva meteoroloogia jaamast saadud reaalsete vihmade andmete 

põhjal leitud vooluhulkadega. Samuti võrreldakse EVS metoodika põhjal leitud 20-

minutlise kestva vihma intensiivsust Lõuna-Soome ja Riia linna vihma intensiivsustega. 



 
 

Tööst järeldub, et empiiriliste valemitega arvutatud vooluhulgad erinesid mudelist. 

Astmelise tulpdiagramm disainvihmaga olid vooluhulgad ligilähedased Bransby-

Williams’i valemi ja Kõivu soovituse kokkuvooluaegade alusel arvutatud vooluhulkadega. 

Izzardi valemiga arvutatud kokkuvooluajad valgalalt olid pikimad ning lihtsustatud 

voolukiiruse nomogrammiga saadud valgalade kokkuvooluajad olid lühimad. 

Analüüsides disainvihma intensiivsusi selgus, et maksimaalne intensiivsus oli 103,68 

mm/h Chicago meetodiga, 77,88 mm/h astmelise tulpdiagrammiga ja 34,1 mm/h Yen and 

Chow’ga. Olenevalt vihmaintensiivsustest on välja arvutatud ka kinnistute vooluhulgad, 

mis sõltuvad valgala suurusest, pinnakattest, kokkuvoolutee pikkusest ja langust. 

Märksõnad: sademevee vooluhulk, kokkuvooluaeg, vihma intensiivsus, SWMM 
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In the streets and intensive traffic areas, where there are problems with discharging of 

stormwater flow, a separated sewerage system for stormwater must be designed and 

constructed in order to avoid flooding. In practice there is often a need to find the optimal 

stormwater flow when dimensioning objects. In Estonia, the standard for calculations of 

stormwater flows is EVS 848:2013 „Sewer systems outside buildings“. 

The aim of this Master's thesis is to compare the stormwater flow, which have been 

obtained on the basis of different rainfall intensities, using the watershed of a district of 

apartment buildings in Jõgeva town as an example. As there is no information about 

numeric data or calculations of times of concentration of stormwater flow in the watershed 

in Estonian legislation and the relevant standards, one of the aims was to compare the 

times found with the help of different empirical equations: Izzard, Kirby, Yen and Chow, 

FAA, Kirpich, Bransby-Williams, kinematic wave equation. 

The model for the watershed of the district was constructed, using the SWMM 

(Stromwater Management Model) program. In the model, design rainfalls are constructed 

with different methods: Chicago, Yen and Chow and synthetic block hydrograph. The 

stormwater flows which are calculated on the basis of design rainfalls, are compared with 

the flow rates calculated from the real rainfall data obtained from the Jõgeva Weather 

Station of the Estonian Meteorological and Hydrological Institute. In addition, the intensity 



 
 

of 20 minute rainfall according to EVS methodology is compared to the rainfall intensities 

in Southern Finland and Riga. 

The results of this thesis show that flow rates calculated by empirical equations and the 

model were different. The flow rates with synthetic block hydrograph design rainfall were 

close to flow rates calculated with Bransby-Williams equation and the times recommended 

by Kõiv. The times of concentration of the stormwater flow in the watershed were longest 

when calculated using Izzard equation, and shortest when calculated using the simplified 

speed nomogram. 

Design rainfall intensity analyses showed that maximum intensity was 103.68 mm/h 

according to Chicago method, 77.88 mm/h according to synthetic block hydrograph and 

34.1 mm/h according to Yen and Chow method. Depending on the rainfall intensities, flow 

rates for the immovables were calculated, based on the size of the watershed, type of 

surface, the slope and the length of the runoff path. 

Keywords: stormwater flow, time of concentration, rainfall intensity, SWMM 
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SISSEJUHATUS 

Sademevesi on olnud probleemiks ajast-aega mitmetes eri valdkondades, alates 

linnaplaneerimisest ja keskkonnakaitsest kuni sademeveesüsteemide ehitamise, hoolduse ja 

toimimiseni. Algselt kasutati ühisvoolseid kanalisatsioonisüsteeme: sademevesi ja reovesi 

ühes torus koos. Ühisvoolses kanalisatsioonisüsteemis esineb suur sademevee 

vooluhulkade kõikumine, mis koormab hüdrauliliselt reoveepuhastit ning halvendab selle 

tööd. Linnasüdames ja suure liiklusega aladel, kus on sademevee ja lumesulamisevee 

vooluhulkade ärajuhtimisega probleeme, tuleb ehitada lahkvoolsed süsteemid, et vältida 

üleujutusi ning vähendada koormust reoveepuhastile (Tallinna sademevee strateegia... 

2012).  

Sademevett, mis ei ole imbunud maasse ning voolab maapinnalt või hoonete välispiiretelt 

kanalisatsioonivõrku, nimetatakse pindmiseks äravooluks (EVS 848:2013). 

Linnastumisega kaasneb valgalas kõvakattega pindade osakaal, mis toob kaasa pindmise 

äravoolu suurenemise ning selle tagajärjel võivad tekkida üleujutused. Tänavatelt ja 

parklatest tulenev pindmine äravool võib sisaldada lahustunud reoaineid, õli, keemilisi 

aineid jpm. Need ained jõuavad suublasse ning halvendavad vee kvaliteeti. Selleks tuleb 

rakendada vajalikke abinõusid juba reostusallika juures, rajades õli- ja liivapüüdureid 

(Pachel 2014).  

Suuremates linnades on tänaseks välja töötatud sademevee korralduse strateegia, kuid 

väiksemates linnades see puudub. Sademevee strateegia on alusdokument, mis annab 

üldised meetmed sademevee süsteemide arendamiseks, projekteerimiseks, ehitamiseks 

ning hooldamiseks. Esmane meede on pindmise äravoolu vähendamine ja kokkuvooluaja 

pikendamine immutamise teel, kuid seda ei saa kasutada linna keskosas, kus maa hind on 

kallis ning hoonetest vaba maa hõlmavad teed ning maa-alused kommunikatsioonid 

(Tallinna sademevee strateegia... 2012). Kui sademevett ei saa immutada, tuleb äravoolu 

tekkekohas aeglustada. Võimalusel tuleks ka eelistada sademevee ärajuhtimist kraavide ja 

tiikide rajamisega, mis võimaldavad akumuleerida vooluhulki (EVS 848:2013). 

Sademevee vähemise, kogumise ja ärajuhtimise alternatiivseteks lahendusteks võivad olla 
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vett läbilaskavad pinnakatted, murukatused ja katuse haljastused, tiigid, tehismärgalad, 

imbsüsteemid, filtersüsteemid, avatud kanalid (Alternatiivsed sademevee... 2005). Kui 

eelnevaid meetodeid ei ole võimalik kasutada, siis suunatakse sademevesi lahkvoolsesse 

sademeveekanalisatsiooni võrku (EVS 848:2013). 

Sademeveekanalisatsiooni võrk tuleb projekteerida ja ehitada vastavalt õigusaktidele ja 

asjakohastele standarditele. Praktikas tuleb sageli leida optimaalne sademeveevooluhulk 

rajatiste dimensioneerimiseks, arvestades seejuures kliimamuutusi (Hulevesiopas 2012).  

Sademevee vooluhulgad sõltuvad vihma intensiivsustest ning need on  ajas muutuvad. 

Modelleerimine on üks paremaid viise, mis arvestab sademeveesüsteemis asjas muutuvat 

olukorda ning aitab leida optimaalsed sademeveetorustiku läbimõõdud. Mudeliga on 

võimalik analüüsida torustikus tekkivaid kriitilisi olukordi. Aastate jooksul on 

sademeveesüsteemide modelleerimise osakaal tõusnud. AS Tallinna Vesi on tellinud 1995. 

aastal Tallinna linna sademeveekanalisatsiooni skeemi, mis koostati 

modelleerimistarkvaraga SWMM (Stromwater Management Model) abil. Taru linna 

sademeveesüsteemi skeem on tehtud aastal 2005-2006 AS Tartu Veevärgi tellimisel. 

Jõgeva linna sademevee valgalade määramine, torustike modelleerimine ja andmebaasi 

koostamine on tehtud aastatel 2014-2015. Mitmed uurimistööd on tehtud sademevee 

mudelite kohta. Raid (2014) on modelleerinud Jänese kraavi sademevee mudelit ning Laas 

(2008) Riia tn sademevee kanalisatsioonitorustikke, kuid kõiki kitsaskoti lahendatud pole.  

Mõistmaks täpselt sademevee vooluhulkade suurust reaalsetes oludes, tuleb teada vihma 

andmeid, valgalalt kokkuvooluaegasid ning valgala iseloomulikke parameetreid: langu, 

pikkust, äravoolutegurit. Eestis on linnatänavatelt sademevee vooluhulkade arvutamise 

aluseks standard EVS 848:2013, mille arvandmed pärinevad 60-ndate aastate algusest A. 

Kõivu dissertatsioonist, mis on avaldatud õpikus „Veevarustus ja kanalisatsioon“ 1968. 

aastal. Kehtiva standardi uuenduse käigus ei ole esitatud Eesti vihma intensiivsuse 

kõveraid ega kokkuvooluaegade arvutusmeetodeid. Küll aga kirjandusallikas 

(Hulevesiopas 2012) on esitatud Lõuna-Soome kohta vihma intensiivsused, mis on leitud 

vihma andmete alusel 2002-2005 aastatel, seejuures arvesse võttes kliimamuutuste mõju. 

Samuti on projekti raames „Life+project Riga against flooding“ leitud Riia linna vihma 

intensiivsused tuginedes reaalsetele vihma andmetele (Handbook... 2007-2013). 
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Antud magistritöö eesmärgiks on Jõgeva korterelamute piirkonna valgala näitel võrrelda 

pindmise äravoolu vooluhulkasid, mis on leitud erinevate vihma intensiivsuste põhjal. 

Valgala pindmise äravoolu kokkuvooluaegade leidmisel kasutatakse mitmeid kirjanduses 

leiduvaid empiirilisi valemid: Izzard, Kirby, Yen and Chow, FAA, Kirpich, Bransby-

Williams, kinemaatilise lainel põhinev valem. Võrdluseks kasutatakse ka lihtsustatud 

voolukiiruse nomogrammi.  

Eestis võetakse aluseks sademevee vooluhulga leidmisel 20-minutilise kestva vihma 

intensiivsus (EVS 848:2013, Reovee puhastamise... 2012). Modelleerimisel kasutatakse 

20-minutilise vihma intensiivsusel põhinevaid disainvihma graafikuid, mille vihma 

intensiivsused leitakse Chicago, Yen and Chow ning astmelise tulpdiagramm disainvihma 

meetoditega. Disainvihmade alusel arvutatud sademevee vooluhulkasid võrreldakse Eesti 

Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi Jõgeva meteoroloogia jaamast saadud reaalsete 

vihmade andmete põhjal leitud vooluhulkadega. Samuti võrreldakse 20-minutilise kestva 

vihma intensiivsust Lõuna-Soome ja Riia linna vihma intensiivsustega. Töö raames 

koostatakse SWMM (Stromwater Management Model) programmiga mudel Jõgeva 

korterelamute piirkonna valgalale, mis hõlmab Tähe ja Rohu tänavaid. Analüüsitakse kahte 

stsenaariumit: mudelit olemasolevale sademeveekanalisatsiooni süsteemile ning mudelit, 

kus vanad torud on asendatud uute torudega. 
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1. SADEMEVEESÜSTEEMIDE SEADUSANDLUS 

Euroopa Liidu maades ei ole ühesuguseid nõudeid sademeveesüsteemidele. HELCOM ehk 

Läänemere Merekeskkonna Kaitse Komisjon teeb rahvusvahelist koostööd Läänemere 

keskkonna heaks ning on välja andnud dokumendi 23/5, milles antakse üldised nõuded 

Läänemere regioonis veereostuse vähendamiseks ja sademeveekanalisatsiooni toimimiseks 

(Tallinna lahe keskkonnaseisundi... 2015). Eestis käsitlevad veel sademevee alast 

seadusandlust järgmised seadused, määrused, standardid: 

1) EVS 848:2013 Väliskanalisatsioonivõrk; 

2) EVS 846:2013 Hoone kanalisatsioonivõrk; 

3) EVS 843:2016 Linnatänavad; 

4) Veeseadus; 

5) Keskkonnatasude seadus; 

6) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus; 

7) Vabariigi Valitsus 2012 määrus nr 99. Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee 

suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate 

piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu toimub kinnistutel veega varustamine ning 

kinnistute reo-, sademe-, drenaaživee ning teiste pinnase ja pinnavee ärajuhtimine ning 

puhastamine. Antud seadus määrab ära ka kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi 

õigused ja kohustused. Vee-ettevõtja on seaduse järgi eraõiguslik isik, kelle ülesandeks on 

varustada kliendi kinnistut veega ühisveevärgi kaudu ning tegeleda kinnistu kanalisatsiooni 

reo-, sademe- ja drenaaživee ärajuhtimise ning puhastamisega (Ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni seadus 1999).  

Ühisveevärk ja -kanalisatsioon peab toimima ning olema korras vastavalt kanalisatsiooni 

kasutamise eeskirjale või sõlmitud halduslepingule antud piirkonnas, kus on ka vastutav 

vee-ettevõtja. Avalikelt teedelt, tänavatelt ning väljakutelt sademe- ja drenaaživee 

ärajuhtimiseks ning puhastamiseks sõlmitakse vee-ettevõtjaga selleks vajalik leping 

(Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus 1999). 
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Sademevesi võib olla reostunud ning selle puhastamiseks on vaja seadmeid, et vajalikud 

näitajad oleksid normide piires. Reo- ja sademevee ärajuhtimisel arvestatakse 

reoveenäitajate piirväärtusi. Sademevees ei tohi heljumi sisaldus ületada 40 mg/l ning 

naftasaaduste sisaldus 5 mg/l. Kui etteantud nõuded ei ole täidetud, siis käsitletakse 

sademevett saastatud veena ning enne suublasse juhtimist on vaja seda puhastada. 

Maapinda immutamine on sellisel juhul keelatud. Vabariigi Valitsuse poolt välja antud 

määrusega nr 99 kehtestatakse nõuded reovee puhastamiseks ning heit- ja sademevee 

suublasse juhtimiseks, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning täitmise 

kontrollimise meetmed. Valgala sademevee vooluhulka on soovituslik arvutada standardis 

EVS 848:2013 toodud metoodikaga (Reovee puhastamise... 2012).  
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2. JÕGEVA SADEMEVEESÜSTEEMIDE ISELOOMUSTUS  

2.1. Üldist 

Jõgeva linn asub Kesk-Eestis Tallinn-Tartu-Aravete maantee ääres, Tallinnast 154 km ning 

Tartust 51 km kaugusel. Jõgeva linna pindala on 3,86 km2. Jõgeval on enamasti 

kaubanduse ja teenindusega tegelevad ettevõtted, kuid on ka ehituse, veonduse ja 

metsamajandusega ettevõtjaid. Kolm kõige suurema käibega ettevõtet 2012. aasta 

andmetel on: Tulundusühistu Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liit, Eesti Viljasalv AS, 

Jõgeva Majandusühistu (Jõgeva linna arengukava... 2012, 2014).  

Veemajandusega tegeleb Jõgeva linnas OÜ Jõgeva Veevärk, mis asutati 17.12.2008 ning 

kuulub Jõgeva linnale (Ettevõttest... 2008). OÜ Jõgeva Veevärk määrati Jõgeva linna vee-

ettevõtjaks Jõgeva Linnavolikogu otsusega 28. jaanuaril 2010. aastal. Jõgeva Veevärk 

annab tööd üheksale inimesele. Reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenust pakutakse nii 

Jõgeva linnas kui Jõgeva alevikus. Samuti saavad vee- ja kanalisatsiooni teenust osaliselt 

Jõgeva lähedal asuvad külad: Õuna, Võduvere ning Vana-Jõgeva. 77 inimest on liitunud 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga eelpool mainitud külades. Lepingulisi kliente on 

31.12.2013 seisuga 715 (Jõgeva linna arengukava... 2014). Jõgeva linnas elab, 1. jaanuar 

2015. aasta seisuga, 5477 inimest (RV0241: Rahvastik... 2016). Aastate jooksul on Jõgeval 

elavate inimeste arv vähenenud. 

Veetorustikke on rajatud kokku 34 km. Puurkaev-pumplaid ja II astme pumplaid on 5. 

Kanalisatsioon on nii ühis- kui ka lahkvoolne ehk koosneb nii reovee- kui ka 

sademeveetorustikest. Reoveekanalisatsioonitorustikke kogupikkus on 35 km. 

Ühisveevärgiga on liitunud umbes 88% elanikest. Ülejäänud elanikel, kes ei ole liitunud 

ühisveevärgiga, on kinnistutel oma salvkaev või puurkaev. Kanalisatsiooniga on  liitunud 

umbes 86% elanikest. Mitteliitunud kinnistutel on kogumiskaevud ja kuivkäimlad (Jõgeva 

linna arengukava... 2012, 2014).  
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2.2. Keskkonnaseisund ning looduslikud tingimused 

Jõgeva linna kliima on sisemaaline ning on mõjutatud Eesti merelisest kliimast. 1981-2010 

mõõdetud tulemuste järgi oli Jõgeva keskmine õhutemperatuur 5,3 kraadi. Maksimaalne 

õhutemperatuur 34,6 kraadi ja minimaalne -36,7 kraadi. Kõige külmem õhutemperatuur 

mõõdeti 17. jaanuaril 1940, mil oli -43,5 kraadi. Aasta keskmine õhuniiskus oli 82%. 

Esinevad enamjaolt lõuna ja- läänekaarte tuuled ning keskmine tuule kiirus on 2,9 m/s ning 

maksimaalne on 30 m/s. Aasta sademete hulk oli 688 mm (Joonis 2.2.1.). (Kliimanormid... 

1981-2010).  

Sademete hulk võib olla väga erinev. Eesti kliimas on iseloomulik, et sademeid on rohkem 

suvel ja sügisel ning vähem talvel (Joonis 2.2.1). 

 

Joonis 2.2.1. Jõgeva sademete hulk kuude lõikes 1981-2010 (Kliimanormid... 1981-2010) 

Jõgeva linn asub Vooremaa maastikukaitse alal. Maapinna langus jääb ida suunda. Pinnas 

on enamjaolt saviliivmoreen, ülemise kihi moodustavad muld või täitepinnas (Jõgeva linna 

arengukava... 2014). 

Linnas ja selle läheduses võib eristada nelja piirkonda: 

1. Pedja jõe äärsed alad. Selles piirkonnas jääb pinnakatte paksus vahemikku 0,5-1,5 

m ning põhjaveetase on kõrge.  

2. Jõgeva linna territooriumi pinnakatte paksus on 2-5 m. Valdavaks on 

moreenpinnas. Esineb soostunud laike, mille tekke põhjuseks on ajutine ülavesi. 
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Kehva filtratsiooni võime tõttu võib toimuda ebaühtlasi vajumisi. Põhjavesi on 

jämepurdmoreenis ja on nõrgalt surveline.  

3. Tartu maantee lääne osa ning eramu piirkond lõunas ja loodes. Pinnakatte paksus 5-

10 m. Ehituseks väga sobilik. Põhjavesi reostuse eest hästi kaitstud.  

4. Linna kõrgemad voorte alad. Pinnakatte paksus on üle 10 m. Suures osas 

moreenpinnas, milles on kruusaläätsed. Põhjavesi 5-6 m sügavusel (Jõgeva linna 

üldplaneering... 2002). 

Jõgeva linnas on külmumissügavus 1,4 m. Põhjavee sügavus on 1,5-6,9 meetrit ning asub 

lubjakivis ja jämepurdmoreenis. Linna läbib Pedja jõgi, mis on ka valgalade eesvooluks. 

122 km pikkune Pedja jõgi suubub Emajõkke (Jõgeva linna arengukava... 2014).  

 

2.3. Sademeveesüsteemid 

Sademevee- ja drenaažisüsteem on välja ehitatud enamjaolt korterelamute ja ühiskondlike 

hoonetega aladel. Sademevesi juhitakse linnast ära renoveeritud Suure tänava 

ühisvoolukollektoriga DN500, Tähe-Tamme ja Pae tänavaDN500 kollektoriga. Suure 

tänava kollektor juhib sademevee ära kesklinnast piki Suurt tänavat kuni raudteejaamani 

ning sealt edasi Mustvee maanteed mööda kuni Kalda tänavani. Suurel tänaval on 

ühisvoolne kanalisatsioonisüsteem ning ülejäänud osa linnast on lahkvoolse 

sademeveesüsteemiga (Jõgeva linna... 2014-2015).  

Jõgeva linnas kogutakse sademevett neljalt valgalalt. Pae ja Toominga valgalade 

sademevesi juhitakse Painküla peakraavi. Tähe, Sauna, Rohu, Kesk, Tamme ja Kalda 

tänavate sademevesi juhitakse Pedja jõkke. Suvila väljalask on samuti Pedja jõgi (Jõgeva 

linna... 2014,2015). Sademeveekanalisatsiooni torustikke on rajatud 14 km ning 

sademeveekraavide pikkus on 1,9 km (Jõgeva linna arengukava... 2014). 

Sademeveetorudena on kasutatud betoon-, asbest-, plast- ja keraamilisi torusid. Torustike 

läbimõõdud jäävad vahemikku 150-500 mm. Sademevee puhastamiseks on mõned 

kinnistud ehitanud liiva- ja õlipüüdurid. 

Sademevee nelja väljalasu ööpäevaseid vooluhulkasid ja reostusnäitajaid on uuritud 2014. 

ja 2015. aastal. Mõõtmised toimusid 18.12.2014 – 19.12.2014 ning 17.06.2015 – 

18.06.2015. Pae väljalasu vooluhulgad olid 17,1 m3 ja 6,9 m3. Pae väljalasus oli heljuvaine 



17 
 

sisaldus 440 mg/l ja 7,6 mg/l. Toominga väljalasu vooluhulgad olid 91,8 m3 ja 31,9 m3 

ning heljuvaine sisaldus oli 18 mg/l ja 7,9 mg/l. Mustvee eesvoolu vooluhulga 

mõõtmistulemused olid 14,7 m3 ja 7,8 m3 ning heljuvaine sisaldus 44 mg/l ja 15 mg/l. 

Suvila väljalasu vooluhulgad olid väga väiksed: 1,6 m3 ja 1,7 m3, heljuvaine vastavalt 

vooluhulkadele 47 mg/l ja 14 mg/l. Naftasaaduste analüüsitulemus jäi enamikul juhtudel 

kasutatud meetodi määramispiiri alla (Sool, Hindrikson 2015). 

 

2.4. Korterelamupiirkond 

Magistritöö näidis valgalaks on valitud korterelamupiirkond, mille valgala on 4,1 ha 

(Joonis 2.4.1.). See piirneb Tähe ja Rohu tänavatega. Valgalas on lahkvoolne 

sademeveekanalisatsioon, mis koosneb betoon-, asbest-, keraamilistest- ja plasttorudest. 

Torude välisläbimõõdud jäävad vahemikku DN150-400. Sademevesi kogutakse kokku 

Tähe tn 2 juures asuva sademeveekollektoriga DN500, mille eesvooluks on Pedja jõgi. 

Antud piirkonnas on kolmteist kinnistut. Tähe tn 10, Rohu tn 2 ja 4 kinnistutel on välja 

ehitatud liiva- ja õlipüüdurid. 

 

Joonis 2.4.1. Paremal Tähe tänav ja vasakul Rohu tänav (Põldsaar 2015) 
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3. JÕGEVA VIHMAD 

Vihma andmed pärinevad Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi Jõgeva 

meteoroloogia jaamast 1991-2003, mil mõõdeti 474 vihma. Vihmad on mõõdetud 

pulviograafiga iga kümne minuti järgi ning mõõtepaberilt käsitsi ümberkirjutatud. Kogu 

sademete hulk oli 3570 mm ning vihmade kestus kokku oli 108 157 min. Keskmine 

sademete hulk oli 7,5 mm, kestus 228 minutit ja intensiivsus 3,85 mm/h. Maksimaalne 

sademete hulk antud aastatel oli 99,7 mm (Tabel 3.1) (Jõgeva meteoroloogiajaam EMHI 

ref Laas 2008). 

Tabel 3.1. Jõgeva meteoroloogiajaama vihmade põhilised näitajad (Laas 2008) 

Jõgeva vihmad mai - oktoober (1991 - 2003) 

Vihmade arv 474 tk 

Kogu sademete hulk 3570 mm 

1 vihma keskmine sademete hulk 7,5 mm 

1 vihma maksimaalne sademete hulk 99,7 mm 

Kogu vihmade kestus 108 157 min 

1 vihma keskmine kestus 228 min 

1 vihma miinimum kestus 4 min 

1 vihma maksimaalne kestus 1155 min 

1 vihma keskmine intensiivsus 3,85 mm/h 

1 vihma miinimum intensiivsus 0,31 mm/h 

1 vihma maksimaalne intensiivsus 67,2 mm/h 

 

Sellest andmereast on välja valitud kolm vihma, mida kasutatakse modelleerimisel. 

Esimene vihm mõõdeti 13.09.2001, mis kestis 145 minutit. Vihma algus oli kell 18.00 ja 

lõpp 20.25. Sademeid mõõdeti selle aja jooksul 3,7 mm. 

Teiseks vihmaks valiti 09.07.1996 sadanud vihm, mille algus oli kell 15.25 ning lõpp 

17.10. Vihm kestis kokku 105 minutit ning selle ajaga sadas 18,3 mm.  



19 
 

Kolmanda vihma (19.06.2001) sademete hulk oli valitud vihmadest kõige suurem 34,6 

mm. Vihma algus oli kell 17.43, lõpp 19.27 ning kestus 104 minutit. Sademeid mõõdeti 

kokku 34,6 mm.   
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4. ARVUTUSMEETODID 

4.1. Eesti standardi 848:2013 järgi sademevee vooluhulga arvutamine 

Eestis on pindmise äravoolu arvutamise aluseks standard EVS 848:2013, mille metoodikat 

kasutatakse väikestel valgaladel, pindalaga kuni 200 ha ning kokkuvooluajaga kuni 15 

minutit. Sellist meetodit kasutatakse ka paljudes teistes maades. 

Sademevee vooluhulkasid arvutatakse järgmise valemiga (EVS 848:2013): = ∗ ∗ ,     (4.1) 

kus Q on pinnale langeva ja sealt ärajuhitava sademevee arvutusäravool l/s; 

      q – arvutusvihma intensiivsus l/s ha; 

      k  – keskmine äravoolutegur; 

      A – valgala suurus ha. 

Arvutusvihma intensiivsuse leidmiseks (T=10...60 min) kasutatakse järgmist valemit (EVS 

848:2013): 

= ,     (4.2) 

kus q on arvutusvihma intensiivsus l/s ha; 

     B  – muutuja, mis sõltub geograafilisest asukohast ja vihma sagedusest; 

     n – astendaja, mis sõltub geograafilisest asukohast ja vihma sagedusest; 

     T – vihma kestus min.  

Valemis 4.2 võetakse arvutusvihma intensiivsuse arvutamisel vihma kestus T võrdseks 

sademevee kokkuvooluajaga valgala kaugeimast punktist arvutuspunktini. Kokkuvooluaeg 
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moodustub vee voolamise ajast mööda maapinda ning voolamise ajast veejuhtmes 

arvutuspunktini (EVS 848:2013). 

Kokkuvoolu kestus maapinnal oleneb sademeveeäravoolu võrgu ehitusest. Lihtsustatud 

arvutuses võetakse restkaevudega süsteemis kokkuvooluajaks 5 min ning restkaevudeta 

süsteemis 10 min (Paal jt 1968). 

Kokkuvooluaeg torustikus leitakse järgmise valemiga (EVS 848:2013): 

� = ��,      (4.3) 

kus tt on kokkuvooluaeg sek; 

     L – torustiku lõigu pikkus m; 

     v – voolukiirus torustikus m/s. 

Lühiajaliste vihmade intensiivsus (T=5...10 min) leitakse järgmise valemiga (EVS 

848:2013): 

= ′,     (4.4) 

 

kus q on vihma intensiivsus l/s ha; 

      a – parameeter, mis sõltub asukohast; 

     B  – muutuja, mis sõltub geograafilisest asukohast ja vihma sagedusest; 

      t – aeg min;  

     n’ – parameeter, mis sõltub asukohast. 

Pikaajaliste vihmade intensiivsus (T=60...180 min) leitakse järgmise valemiga (EVS 

848:2013): 

= ′′,     (4.5) 

kus qv on vihma intensiivsus l/s ha; 
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     b – parameeter, mis sõltub asukohast; 

     B  – muutuja, mis sõltub geograafilisest asukohast ja vihma sagedusest; 

     T – aeg min; 

     n’’ – parameeter, mis sõltub asukohast. 

Parameeter, mis sõltub geograafilisest asukohast, leitakse järgmise valemiga (EVS 

848:2013): = ∗ ∗ + ∗ ,    (4.6) 

kus B on muutuja; 

     p – arvutusvihma korduvus periood aastates; 

     q20 – 20 minutit kestva vihma intensiivsus; 

     c – empiiriline tegur.  

Vooluhulk torustikus leitakse Chézy valemiga (Maastik jt 1995): 

= √ �,     (4.7) 

kus Q on vooluhulk m3; 

     C – Chézy moodul m0.5/s; 

     R – hüdrauliline raadius m; 

     I – hüdrauliline lang. 

Chézy moodul arvutatakse Pavlovki valemiga (Maastik jt 1995): 

= �,     (4.8) 

kus C on Chézy moodul m0.5/s; 

     n – toru karedus (Manning’u kareduarv); 

     R – hüdrauliline raadius m; 
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     y – hüdrauliline astendaja. 

Hüdrauliline raadius leitakse valemiga (Butler, Davies 2010): 

= ,      (4.9) 

kus R on hüdrauliline raadius m; 

     D – toru siseläbimõõt m. 

Hüdrauliline astendaja leitakse valemiga (Maastik jt 1995): 

� = , √ − , − , √ (√ − , ),   (4.10) 

kus y on hüdrauliline astendaja; 

     n – toru karedus; 

     R – hüdrauliline raadius m. 

Voolukiirus torustikus leitakse järgmise valemiga: 

� = ,      (4.11) 

kus v on voolukiirus m/s; 

     Q – vooluhulk m3/s; 

     A – toru ristlõike pindala m2. 

 

4.2. Sademevee vooluhulga arvutus sademete ööpäeva maksimumi järgi 

Riigi Ilmateenistuse koduleheküljelt on saadud Jõgeva ööpäeva maksimaalne sademete 

hulk 1981-2010 aastatel. Suurim sademete hulk on olnud augustis 99,7 mm, mille järgi on 

leitud kinnistute maksimaalne sademevee vooluhulk 4.1 valemiga. 
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4.3. Valgala kokkuvooluaja arvutusmeetodid 

Valgala kokkuvooluaeg on aeg, mis kulub pindmisel äravoolul kohale jõudmiseks valgala 

kaugemast punktist eesvooluni. Vooluhulga maksimaalset äravoolu mõjutab sademevee 

kokkuvooluaeg (Li, Chibber 2008). 

Empiirilisi arvutusmeetodeid valgala pindmise kokkuvooluaja leidmiseks mööda maapinda 

on kirjanduses väga palju, arvestades seejuures, et igal valemil on oma spetsiifiline 

kasutus. Summaarse kokkuvooluaja leidmiseks tuleb arvesse võtta vee voolamist 

veejuhtmes t1 ning valgala pindmist äravoolu valgala kaugemast punktist eesvooluni (Li, 

Chibber 2008). 

Järgnevalt tuuakse välja valgala pindmise äravooolu kokkuvooluaja levinumad 

arvutusvalemid. 

 

4.3.1. Izzard’i valem 

Izzard’i valem töötati välja laborikatsetustest erinevate pinnakatetega Seda valemit 

soovitatakse kasutada valgalade puhul, kus esineb laminaarne voolamine ja kokkuvooluaja 

tee pikkus on umbes 125 meetrit (Pazwash 2011). 

Kokkuvooluaeg leitakse järgmise valemiga (Pazwash 2011): 

= ( , ∗ − �+ �)� ⁄⁄ � ⁄ ,    (4.12) 

kus Tc on kokkuvooluaeg min; 

      I – vihma intensiivsus mm/h; 

      L – valgalal vee voolamise pikkus m; 

      S – valgala lang m/m; 

      Cr – pinnakatte tegur; nt väga siledal asfaldil 0,007, murul 0,060. 
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4.3.2. Kinemaatilise laine valem 

Kinemaatilise laine meetodil põhinev kokkuvooluaeg leitakse valemiga (Pazwash 2011): 

= , � , ,, � , ,     (4.13) 

kus Tc on kokkuvooluaeg h; 

      i – vihma intensiivsus mm/h; 

      L – valgalal vee voolamise pikkus m; 

      S – valgala lang m/m; 

      n – Manning’u karedustegur; nt väga siledal asfaldil 0,011; murul 0,15. 

 

4.3.3. Kirby valem 

Kirby valemit kasutatakse 4 ha suuruste valgalade puhul. Valgala pindmise äravoolu 

pikkus võib olla kui 90 m (Li, Chibber 2008).  

Kokkuvooluaeg leitakse järgmise valemiga (Pazwash 2011): 

= , �⁄ , ,    (4.14) 

kus Tc on kokkuvooluaeg min; 

      L – valgalal vee voolamise pikkus m; 

      r – valgala tegur; nt asfaldil vahemikus 0,05-0,15, murul 0,17-0,30; 

      S – valgala lang m/m. 
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4.3.4. Yen and Chow valem 

Kokkuvooluaeg leitakse järgmise valemiga (Pazwash 2011): 

= � ��√ ,
,    (4.15) 

kus Tc on kokkuvooluaeg min; 

     Ky – koefitsient; 

     N – valgala tegur; nt asfaldil 0,010-0,015, murul 0,060-0,12; 

     L – valgalal vee voolamise pikkus m; 

     S – valgala lang m/m. 

 

4.3.5. FAA valem 

FAA (The Federal Aviation Administration) meetodit kasutatakse linnapiirkondades. FAA 

valem on üks enamlevinumaid ning arvutatakse järgmise valemiga (Roseke 2013): 

= , [ , − � ,, ],   (4.16) 

kus Tc on kokkuvooluaeg h; 

     C – äravoolu tegur, nt asfaldil 0,8 ja murul 0,15; 

     L – valgalal vee voolamise pikkus m; 

     S – valgala lang %. 

 

4.3.6. Kirpich’i valem  

Kokkuvooluaeg leitakse järgmise valemiga (Pazwash 2011): 

= , � ,,  ,    (4.17) 

kus Tc on kokkuvooluaeg min; 

     L – valgalal vee voolamise pikkus m; 
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     S – valgala keskmine lang m/m. 

 

4.3.7. Bransby-Williams’i valem  

Bransby-Williams’i valemit kasutatakse väikelinnades ja maa piirkondades (Almeida et al. 

2014). Kokkuvooluaeg leitakse järgmise valemiga (Roseke 2013): 

= , �, , ,    (4.18) 

kus Tc on kokkuvooluaeg h; 

     L – valgalal vee voolamise pikkus km; 

     S – valgala lang %; 

     A – valgala suurus km2. 

 

4.3.8. Lihtsustatud voolukiiruse nomogrammi meetod 

Valgala pindmise äravoolu arvutatakse lihtsustatud voolukiiruse nomogrammi meetodiga. 

Võimalik on leida nomogrammi alusel voolukiirus mööda maapinda, kui on teada valgala 

maakasutuse kirjeldus ja lang. Voolukiiruse järgi leitakse pindmise äravoolu 

kokkuvooluaeg (Joonis 4.3.8.1.) (Hydrology National... 2010). 
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Joonis 4.2.8.1. Valgalal äravoolu kiirus mööda maapinda (Hydrology National... 2010) 

 

4.4. Vihma intensiivsus 

4.4.1. Chicago meetod 

Arvutuslike ehk disainvihmade tegemiseks kasutatakse mitmeid meetodeid: Chicago, Yen 

and Chow, astmeline tulpdiagramm. Vooluhulga arvutamisel on oluline osa vihma 

intensiivsusel. 

Vihma intensiivsuse arvutamiseks kasutatakse Keifer ja Chu (1957) loodud Chicago 

meetodit. Vihma keskmine intensiivsus leitakse järgmise valemiga (Chow et al. 1988 ref 

Methods et al. 2004): 

� = + ,     (4.19) 

kus i on vihma intensiivsus mm/h; 

     Td – vihma kestus h; 
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   c,e,f  – asukoha parameetrid. 

Yen and Chow määrasid oma uuringus vihma andmete rea alusel maksimaalse 

intensiivsuse, mille põhjal defineerisid vihma parameetri r väärtusega 0,375, mis näitab, 

millal on suurim vihma intensiivsus. Vihma maksimaalse intensiivsuse aeg leitakse 

järgmise valemiga (Chow et al. 1988 ref Larry 2001): � = ∗ ,     (4.20) 

kus ta on aeg, millal intensiivsus on kõige suurem h; 

      r – vihma parameeter; 

     Td – vihma kestus h. 

Vihma intensiivsus, kui t<ta leitakse järgmise valemiga (Methods et al. 2004): 

� = [ − {��−�� } + ][{��−�� } + ] ,     (4.21) 

kus i on vihma intensiivsus mm/h; 

c,e,f – asukoha parameetrid; 

     ta – aeg, millal on intensiivsus kõige suurem h; 

     t – aeg h; 

     r – vihma parameeter. 

Vihma intensiivsus, kui t>ta leitakse järgmise valemiga (Methods et al. 2004): 

� = [ − {�−��−� } + ][{�−��−� } + ] ,     (4.22) 

kus i on vihma intensiivsus mm/h; 

c,e,f – asukoha parameetrid; 

     ta – aeg, millal on intensiivsus kõige suurem h; 
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     t – aeg h; 

     r – vihma parameeter. 

 

4.4.2. Yen and Chow meetod 

Yen and Chow (1980) meetodi järgi arvutatav disainvihm on oma olemuselt lihtne. 

Maksimaalne intensiivsus arvutatakse järgmise valemiga (Larry 2001): 

�� = � ,     (4.23) 

kus ip on vihma maksimaalne intensiivsus mm/h; 

     P – maha sadanud vihm mm; 

     tD – vihma kestus h. 

Vihma intensiivsus, kui t<tD leitakse järgmise valemiga (Larry 2001): 

� = ��� �,     (4.24) 

kus i on vihma intensiivsus mm/h; 

     ip – vihma maksimaalne intensiivsus mm/h; 

     r – vihma parameeter; 

     tD – vihma kestus h; 

     t – aeg h. 

Vihma intensiivsus, kui t>tD leitakse järgmise valemiga (Larry 2001): 

� = ��− � � − �  ,    (4.25) 

kus i on vihma intensiivsus mm/h; 

      ip – vihma maksimaalne intensiivsus mm/h; 
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     r – vihma parameeter; 

     tD – vihma kestus h; 

     t – aeg h. 

 

4.4.3. Astmeline tulpdiagramm 

Vihma intensiivsused igal minutil arvutatakse valemitega 4.2, 4.4 ja 4.5. Arvutustes 

valitakse arvutusvihma korduvuseks kaks, kuna tegemist on lahkvoolse 

kanalisatsioonisüsteemiga korterelamute piirkonnas. Selle meetodi puhul oletatakse, et 

maksimaalne vihma intensiivsus leiab aset vihma keskel. Vihma intensiivsused jagatakse 

ära nii, et kõvera alla jääv integraali pindala on võrdne maha sadanud vihma hulgaga. 

Üldjuhul on vihma kõvera arvutamisel aluseks reaalsed vihmad (Akan, Houghtalen 2003). 
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5. MUDELI KIRJELDUS 

5.1. Üldist 

Modelleerimine on üha levinum viis sademevee vooluhulkade leidmiseks ning torustiku 

optimaalse läbimõõtude määramiseks. Antud töös kasutatakse vabavaralist SWMM 

programmi (Storm Water Management Model), et leida kinnistutel sademevee vooluhulgad 

ning näha torustikus tekkivaid kriitilisi kohti, kus tekivad uputused. Mõistmaks täpselt 

sademevee vooluhulka reaalsetes oludes, tuleb teada vihma iseloomu ning valgala 

iseloomulike parameetreid (Joonis 5.1.1.). Osa sademetest infiltreerub pinnasesse ja jääb 

maapinna lohkudesse ning teine osa kandub äravoolusüsteemi. Seda kõike on võimalik 

modelleerimisega analüüsida.  

Esmakordselt hakati SWMM (Storm Water Management Model) programmi kasutama 

1971. aastal ning seda on arendanud USEPA (U.S. Environmental Protection Agancy). 

Sellega planeeritakse ja analüüsitakse sademeveesüsteeme, ühis- ja lahkvoolseid 

kanalisatsioonitorustike ja muid kuivendussüsteeme ning hinnatakse veekvaliteeti ja 

reostuse hulka (James et al. 2010). 

SWMM mudel arvestab vooluhulga leidmisel erinevaid hüdroloogilisi protsesse (James et 

al. 2010): muutuvat sademete hulka ajas, aurumist veepinnalt, lume sulamist, vihma 

kogunemist lohkudesse, infiltratsiooni, põhjavee äravoolu. 

SWMM mudelis kirjeldatakse voolamist kolmel erineval meetodil: ühtlane/statsionaarne 

voolamine (steady flow routing), kinemaatilisel lainel (kinematic wave) ja dünaamilisel 

lainel (dynamic wave) põhinevad meetodid (James et al. 2010).  

Dünaamilise laine meetodil põhinev mudel on täpsem ning võtab arvesse ka negatiivse 

languga toru lõikusid ning survelist voolamist. Mudel arvestab ka toru geomeetriat, 

maapinna kõrgusi ja toru absoluutkõrgust. (James et al. 2010). 
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Joonis 5.1.1. Hüdrograafi kujud olenevalt valgala parameetritest (McCuen 2002). 
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5.2. Valgala parameetrid 

5.2.1. Infiltratsioon 

SWMM mudelis on võimalik arvutada infiltratsiooni põhiliselt kahe valemi abil: Horton ja 

Green-Ampt. Hortoni valem on empiiriline ning arvestab infiltratsioonivõimet ajast 

sõltuvalt kogu vihma kestel. Seda kasutatakse, kui vihma intensiivsus ületab 

infiltratsioonivõime. (Methods et al. 2004). 

Hortoni valem on järgmine: 
 � = ∞ + − ∞ −�

,    (5.1)
 

kus � on infiltratsioonivõime pinnasesse mm/h; 

     ∞ 
– minimaalne infiltratsioonivõime mm/h; 

      
– maksimaalne infiltratsioonivõime mm/h; 

     �  – aeg vihma algusest s; 

     � – kahanemiskoefitsient s-1. 

Antud magistritöös kasutatakse Green Ampt’i valemit, mis põhineb Darcy seadusel. Valem 

kirjeldab üksikasjalikult infiltratsiooni protsessi. Infiltratsiooni kiirust pinnasesse saab 

arvutada mõõdetavatel pinnase parameetritel. Green-Ampt’i valem on järgmine (James et 

al. 2010): 

= [ + �θψ� ],     (5.2) 

kus on infiltratsioonivõime pinnasesse mm/h; 

f  – kapillaarlang (wetting front soil suction head); 

     Ks – filtratsioonimoodul cm/h; 

     � – vee sisaldus; 

     F – infiltreerunud vesi cm. 
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5.2.2. Lohkumahtuvus 

Lohumahtuvust iseloomustab sademevee kogunemine maapinna lohku. Lohkude täitumine 

sademeveega mõjutab pindmist äravoolu. Mudelis kasutatakse pinnakattest sõltuvalt 

väärtusi (Tabel 5.2.2.1.) (Pazwash 2011).  

Tabel 5.2.2.1. Lohkumahtuvuse tüüpväärtused (ASCE... 1992) 

Pind Sügavus (mm) 

Vettpidavad pinnad 1,27 – 2,54 

Muru 2,54 – 5,08 

Karjamaa 5,08 

Mets 7,62 

 

 

5.2.3. Kokkuvooluaeg 

SWMM mudelis määratakse valgala laius. Kokkuvoolutee pikkus leitakse valgala pindala 

ja laiuse järgi. Valgala pindmise äravoolu kokkuvooluaeg saadakse kinemaatilise laine 

arvutus põhimõttest (Egleson 1970 ref James et al. 2010).  

 

Valgala pindmise äravoolu kokkuvooluaeg leitakse järgmise valemiga (James et al. 2010): � = �ai − ⁄
,    (5.3) 

kus tc on valgala pindmise äravoolu kokkuvooluaeg s; 

      – kokkuvoolutee pikkus m; 

      i – vihma liig (vihm miinus kaod) mm/h. 
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Parameetrid a ja m sõltuvad voolamisest: 

� = . 9 ⁄
,    (5.4)

 = ⁄ ,     (5.5) 

 
Kinemaatilise laine leitakse järgmise valemiga: 

� = � ,     (5.6) 

kus �on vooluhulk laiuse kohta m2/s; 

       – voolu sügavus m. 

 

5.2.4. Süsteemist väljuv vooluhulk 

Väljavoolu arvutamisel arvestatakse sademevee kokkuvooluaega, maapinna langu, 

infiltratsiooni, lohkumahtuvust jne. Nendest parameetritest lähtuvalt leitakse SWMM 

mudelis valgala vooluhulk, mis arvutatakse järgmise valemiga (James et al. 2010): 

= � , 9 − � ⁄ ⋅ ⁄ ,    (5.7) 

kus Q on valgala väljavoolu hulk m3/s;
 

     � – valgala laius m; 

     n – Manning’u kareduskoefitsient; 

      – vee sügavus; 

     
� – lohkumahtuvuse sügavus (kinni hoidmine) m; 

      – maapinna lang m/m. 
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5.3. Kortermajade valgala modelleerimine 

5.3.1. Vihmad 

Oluliseks komponendiks, matemaatilise mudeli loomisel, on vihma andmed etteantud 

piirkonnas. Ajahetkes muutuvat äravooluhulka iseloomustab hüdrograaf (Joonis 5.3.1.1.). 

Hüdrograafi mõjutavateks teguriteks on vihma ulatus, vihma liikumissuund, sademed, 

valgala lang ja karedus, kõvakattega pinnase osakaal (McCuen 2002). 

Kortermajade valgalade torustiku modelleerimisel kasutati Jõgeva kolme vihma. 

13.09.2001 vihm, mis kestis 145 minutit ning sademete hulk oli 3,7 mm. 09.07.1996 vihma 

kestus oli 105 minutit ning sademete hulk 18,3 mm. 19.06.2001 sadanud vihm kestis 104 

minutit ning sademeid oli 34,6 mm. Võrdluseks kasutati EVS andmete põhjal loodud 

disainvihmasid, mis koostati Chicago, Yen and Chow ja astmelise tulpdiagramm 

meetodiga.  

 

Joonis 5.3.1.1. Hüdrograafi kuju olenevalt vihma ulatusest (McCuen 2002) 

 

5.3.2. Kaevud ja torud 

Mudeli tegemisel on vaja sisestada kaevude ja torustike parameetrid, mis on saadud Jõgeva 

geoalustelt ning korterelamute teostusjoonistelt. SWMM mudelis määratakse kaevudele 

torustiku rajamis sügavus ning kaevu põhja absoluutkõrgus märk. Torustikele sisestatakse 

toru siseläbimõõt, pikkus ning karedus. Olenevalt toru materjalist kasutatakse erinevaid 

Manning’u karedustegureid. 
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Sademeveekanalisatsiooni mudelis analüüsitakse olukorda, kus jääb töösse torustik 

olemasolevate läbimõõtutega DN150 kuni DN400. Torude materjalid on plast ning betoon. 

Analüüsitakse ka varianti, kui kasutakse PP torusid läbimõõtudega De160 kuni 630 mm.  
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6. JÕGEVA KORTERELAMUTE PIIRKONNA 

TULEMUSED 

6.1. Valgala pindmise äravoolu kokkuvooluaeg 

Kokkuvooluaegasid mööda maapinda võrreldi kaheksa erineva arvutusvalemiga: Izzard, 

kinemaatilise laine, Kirby, Yen and Chow, FAA, Kirpich, Bransby-Williams. Kasutati ka 

lihtsustatud voolukiiruse nomogrammi meetodit. Tulemused on toodud joonisel 6.1.1., 

millelt on näha, et kokkuvooluajad jaotuvad tinglikult viide gruppi: esimesse gruppi jääb 

Izzard, teise FAA ja kinemaatiline laine, kolmanda grupi moodustavad Yen and Chow ja 

Kirby, neljandasse gruppi jäävad Kirpich ja Bransby-Williams ning viiendas grupis on 

lihtsustatud voolukiiruse nomogrammiga leitud kokkuvooluajad. Pikimad kokkuvooluajad 

mööda maapinda saadi Izzard’i valemiga, jäädes vahemiku 17 kuni 83 minutit. Töö autori 

arvates on need kokkuvooluajad ebareaalsed, kuna kinnistute valgala pindalad on väiksed. 

Kinemaatilise laine ja FAA valemitega saadud kokkuvooluajad olid sarnased, olles 

vahemikus 10 kuni 33 minutit. Kirby ja Yen and Chow valemitega leitud kokkuvooluajad 

olid enamjaolt üksteisele ligilähedased, vahemikus 6 kuni 16 minutit olenevalt kinnistu 

valgala parameetritest. Võrreldes Kirpich’i ja Bransby-Williams’i valemitega arvutatud 

kokkuvooluaegasid (2 kuni 4 minutit) on näha, et oli mõningane erinevus. Kõige lühemad 

kokkuvooluajad 0,98 kuni 2 minutit saadi lihtsustatud voolukiiruse nomogrammiga (Joonis 

6.1.1.). Võrreldes teiste kinnistutega on Tähe tn 2, 12 ja Rohu tn 6, 8 kinnistute 

kokkuvooluajad mööda maapinda pikemad, sest nad on mõjutatud valgala väiksest langust. 
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Joonis 6.1.1. Kinnistute valgala kokkuvooluaeg mööda maapinda. Izzard’i valemiga 
arvutatud kokkuvooluajad, mis jäid vahemikku 17 kuni 83 minutit, on jäetud joonise pealt 
välja 

Antud jooniselt 6.1.1. on näha, et kokkuvoolajad erinevad, olenevalt valgala 

parameetritest: langust, pikkususest ja äravoolutegurist. Kokkuvooluaegu mõjutab ka 

vihma intensiivsus. 

Kinnistute sademevee kokkuvooluaja moodustavad mööda maapinda ning torustikus 

voolamine, mis on leitud iga kinnistu arvutupunktis (Joonis 6.1.2.). Võrdluseks on lisatud 

joonisele 6.1.2. Kõivu soovitus: võtta restkaevudega süsteemi korral mööda maapinda 

voolamine võrdseks ajaga 5 minutit, millele lisandub torustikus voolamise aeg. Joonisel 

6.1.2. kokkuvooluajad on mõne minuti võrra suuremad, sest lisatud on torustikus 

voolamise aeg.  
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Joonis 6.1.2. Kinnistute sademevee kokkuvooluajad arvutuspunktis. Izzard’i valemiga 
arvutatud kokkuvooluajad, mis jäid vahemikku 18 kuni 84 minutit, on jäetud joonise pealt 
välja 

 

 

6.2. Sademevee arvutusäravool 

Vooluhulkade arvutamisel on kasutatud erinevaid kokkuvooluaegasid. Vihma 

intensiivsused on mõjutatud valgala kokkuvooluaegadest, sest valemis 4.2 võetakse vihma 

kestus võrdseks sademevee kokkuvooluajaga valgala kaugemaist punktist arvutuspunktini.  

Suurimad vooluhulgad saadi arvutustes, kus on kasutatud kokkuvooluaegasid, mis on 

leitud lihtsustatud voolukiiruse nomogrammi alusel. Sarnased vooluhulgad olid kinnistutel 

Tähe tn 2,7,10,11,12,14 ning Rohu tn 4,6 ja 8, kui kasutati arvutustes Kirpich’i ja Bransby-

Williams’i kokkuvooluaegade valemeid. Kinnistute Tähe tn 4,6,8 ja Rohu tn 2 vooluhulgad 

olid suuremad, sest Kirpich’i valemiga leitud kokkuvoolajad on mõjutatud valgala suurtest 

langudest.  

Enamjaolt ühesugused vooluhulgad olid kinnistustel Tähe tn 2,4,6,7,8,11,12,14 ning Rohu 

tn 2, kui arvutustes kasutati Kõivu soovitust ja Bransby-Williams’i kokkuvooluaegade 
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arvutusvalemit, välja arvatud Rohu tn 4,6,8, mille kokkuvooluajad on mõjutatud suuremast 

valgala pindalast (Joonis 6.2.1.). 

 

Joonis 6.2.1. Kinnistute sademevee vooluhulgad. Lihtsustatud voolukiiruse 
nomogrammiga arvutatud vooluhulgad, mis jäid vahemikku 28 kuni 179 l/s, on jäetud 
joonise pealt välja 

Võrdluseks on arvutatud augusti kuu ööpäeva maksimaalsete sademete hulga 99,77 mm 

alusel kinnistute vooluhulgad, mis on esitatud joonisel 6.2.2. Jooniselt on näha, et Rohu tn 

8-l on suurim vooluhulk 6,12 l/s, kuna valgala pindala on 1,08 ha. Tähe tn 7 vooluhulk on 

väike 0,49 l/s, sest valgala suurus on 0,07 ha ning äravoolutegur 0,64. Rohu tn 4 ja 6 

valgalade suurused on sarnased 0,48 ha, kuid äravoolutegurid on erinevad, sellest ka 

vooluhulkade erinevus. Joonisel 6.2.2. esitatud vooluhulgad on kordades väiksemad, 

võrreldes eespool toodud vooluhulkadega joonisel 6.2.1. 
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Joonis 6.2.2. Kinnistute vooluhulgad ööpäevase maksimaalse sademete hulgaga 

 

 

6.3. SWMM mudeli sademevee vooluhulgad 

Mudeli koostamisel kasutati reaalseid ning disainvihmasid. Maksimaalseks intensiivsuseks 

saadi 103,68 mm/h Chicago meetodiga (Joonis 6.3.1.), 77,88 mm/h astmelise 

tulpdiagrammiga (Joonis 6.3.2.) ja 34,1 mm/h Yen and Chow’ga (Joonis 6.3.3.). 

 

Joonis 6.3.1. Chicago disainvihma intensiivsused 
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Joonis 6.3.2. Astmelise tupdiagrammi disainvihma intensiivsused 

 

 

Joonis 6.3.3. Yen and Chow disainvihma intensiivsused 

Mudelis analüüsiti kahte varianti: A variandis kasutati olemasolevaid torustike läbimõõte 

ja materjale ning variandis B vahetati betoontorud välja uute PP torustikega. Mudeli 

valgala skeem on esitatud lisas 1 ning tulemused lisade 2,3 ja 4. Jooniselt 6.3.4. on näha, et 

erinevate variantide vooluhulkades on väike erinevus, mis võib olla tingitud infiltratsiooni 

mõjust kanalisatsioonitorustikku. Yen and Chow disainvihmaga olid kinnistute 

vooluhulgad väiksemad, võrreldes Chicago disainvihmaga ja astmelise tulpdiagrammiga. 

Torud dimensioneeriti nii, et astmelise tulpdiagramm disainvihmaga 18,47 mm ei tekiks 
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sadas 34,3 mm tõusis vesi Tähe tn 12 ja Rohu tn 8 kaevudes maapinnani ning uputus kestis 

60 minutit, kuna oli tegemist ekstreemse vihmaga. Sellise vihma esinemistõenäosus on 

suhteliselt väike ning selle vihmaga ei ole mõistlik torustikku dimensioneerida, sest 

ehitusmaksumus võib kujuneda suureks. 

Kinnistute sademevee vooluhulkade arvutamisel selgus, et olemasoleva ja uute torustikega 

süsteemis olid vooluhulgad sarnased, sest tegemist oli suhteliselt väikeste valgaladega. 

Vana torustikuga tõusis veetase kaevus maapinnani astmelise tulpdiagramm 

disainvihamaga ja Chicago meetodiga. Uue torustikuga kanalisatsioonisüsteemis veetase ei 

ületanud kriitilist piiri üheski kaevus (Joonis 6.3.4.). 

Joonisel 6.3.4. on näha, et Chicago ja astmelise tulpdiagramm disainvihmaga on kinnistute 

vooluhulgad suuremad, kui 09.07.1996 vihmaga, kuigi maha sadanud sademete hulgas oli 

väike erinevus, vastavalt 17,78 mm; 18,47 mm; 18,3 mm. Töö tulemused näitavad, et 

kinnistute vooluhulka mõjutab maksimaalne vihma intensiivsus ja vihma muster. Samuti 

mõjutab vooluhulkasid kokkuvoolutee pikkus: mida pikem kokkuvoolutee, seda väiksem 

vooluhulk. 

 

Joonis 6.3.4. Kinnistute vooluhulgad variantidega A ja B  
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Jooniselt 6.3.5. on näha, et empiiriliste arvutusvalemitega ja mudeliga leitud vooluhulgad 

on erinevad. Astmelise tulpdiagrammi disainvihmaga leitud vooluhulgad on väiksemad, 

võrreldes vooluhulkadega, mis on leitud empiiriliste valemitega, kus on kasutatud 

Kirpich’i valemiga arvutatud ning lihtsustatud kiiruse nomogrammiga leitud 

kokkuvooluaegasid. Astmelise tulpdiagrammi disainvihmaga leitud vooluhulgad olid kõige 

ligilähedasemad Bransby-Williams’i ning Kõivu soovituse kokkuvooluaegade alusel 

arvutatud vooluhulkadega. Ülejäänud empiiriliste valemitega arvutatud vooluhulgad olid 

väiksemad mudeliga leitud vooluhulkadest. Märkimisväärseid vooluhulkade erinevusi ei 

olnud väikeste valgaladega alla 0,15 ha kinnistutel. 

 

Joonis 6.3.5. Empiiriliste valemite ja disainvihmaga leitud vooluhulgad 

 

 

6.4. Läti ja Lõuna-Soome vihma intensiivsused 

Eestis, Lätis ja Soomes kasutatakse erinevaid vihma intensiivsuse andmeid. Joonisel 6.4.1. 
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vihma korduvusega kaks. Lõuna-Soome vihma intensiivsuse andmed tuginevad radari 

mõõtmistele 1 km2 ala kohta, võttes arvesse kliimamuutusi. Projekti raames „Life+project 

Riga against flooding“ on leitud Riia linna vihma intensiivsused, tuginedes reaalsetele 

andmetele ning kliimamuutuste mõjule. 

Joonistel 6.4.1. ja 6.4.2. on näha, et 20-minutilise vihama intensiivsused on Tartus 37,32 

mm/h, Tallinnas 33,18 mm/h, Riias 32,18 mm/h, Lõuna-Soomes 31,31 mm/h. Arvestades 

aga kliimamuutuste mõju on vihma intensiivsused Riias 38,84 mm/h ja Lõuna-Soomes 

37,55 mm/h.  

 

Joonis 6.4.1. Vihma intensiivsused Tartus ja Riias 
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Joonis 6.4.2. Vihma intensiivsused Tartus, Tallinnas ja Lõuna-Soomes 

Jooniselt 6.4.3. on näha, et erinevate vihma intensiivsustega leitud kinnistute arvutuspunkti 

vooluhulkades suuri erinevusi ei olnud.  

 

Joonis 6.4.3. Eestis, Lõuna-Soomes ja Läti intensiivsuste alusel leitud kinnistute 
vooluhulgad 

0,00 

10,00 

20,00 

30,00 

40,00 

50,00 

60,00 

70,00 

80,00 

90,00 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 

In
te

n
si

iv
su

s 
(m

m
/h

) 

Aeg (min) 

Tartu Tallinn Lõuna-Soome Lõuna-Soome tulevik

0,00 

10,00 

20,00 

30,00 

40,00 

50,00 

60,00 

70,00 

Tähe 

tn 2 

Tähe 

tn 4 

Tähe 

tn 6 

Tähe 

tn 7 

Tähe 

tn 8 

Tähe 

tn 10 

Tähe 

tn 11 

Tähe 

tn 12 

Tähe 

tn 14 

Rohu 

tn 2 

Rohu 

tn 4 

Rohu 

tn 6 

Rohu 

tn 8 

V
o

o
lu

h
u

lk
 (

l/
s)

 

Kinnistu 

Tartu 37,32 mm/h Lõuna-Soome 31,31 mm/h

Lõuna-Soome 37,55 mm/h Riia 32,18 mm/h

Riia 38,84 mm/h



49 
 

 

 

7. DISKUSSIOON 

Vooluhulkade arvutamisel on oluliseks teguriks pindmise äravoolu kokkuvooluaeg mööda 

maapinda. Kirjanduses on välja toodud mitmeid kokkuvooluaja empiirilisi 

arvutusvalemeid, millel on oma kasutusala. Almeida et al. (2008) artiklis analüüsiti 

mitmeid valemeid. Pikimad kokkuvooluajad arvutati FAA meetodiga, millele järgnesid 

Bransby-Williams, kinemaatiline laine, Kirpich ja Yen and Chow meetodiga leitud 

kokkuvooluajad. Antud magistritöös leitud pikemad kokkuvooluajad saadi samuti FAA ja 

kinemaatilise kokkuvooluaegade arvutusvalemitega. Mitmete valemitega arvutatud 

kokkuvooluajad on erinevad, sest valemites on kasutatud erinevaid parameetreid. Tööde 

tulemustest võib järeldada, et kokkuvooluajad sõltuvad valgala suurusest, äravoolutegurist, 

langust ja kokkuvoolutee pikkusest.  

Väikeste valgaladega, mille kõvakatte osakaal on keskmiselt 57%, võib oletada, et 

kokkuvooluaeg võib olla kuni 10 minutit. Kirjandusallikas DoE/NWC (1981 ref Butler, 

Davies 2010) on pakutud kokkuvooluajaks 4-7 minutit arvutusvihma korduvusega kaks. 

Töö autori arvetes võiks kokkuvooluaegasid arvutada Bransby-Williams’i valemiga Jõgeva 

korterelamute piirkonnas, sest need on ligilähedased Kõivu soovitusele ja DoE/NWC 

kirjandusallikale. 

Mõned tööd, nt. Raid 2014, eeldavad, et väikeste valgalade puhul empiirilised meetodid 

annavad ligilähedase tulemuse mudelile, kuid antud magistritöös on näha, et vooluhulkades 

on erinevused. Mudel arvestab mitmeid hüdroloogilisi protsesse, kuid empiirilised valemid 

mitte. Valemitega leitakse hetkeline tippvooluhulk, mis ei arvesta torustiku puhvermahtu, 

sademete muutust ajas, valgala infiltratsiooni jne. 

Vooluhulkade arvutustes analüüsiti vihma intensiivsusi Eestis, Lätis ja Lõuna-Soomes. 

Soome kirjandusallikas (Hulevesiopas 2012) prognoositakse sademete suurenemist 

tulevikus 20%, mida näitavad kliimamudelid. Arvutusvihma korduvusele kaks 

projekteeritud sademeveekanalisatsiooni süsteemid tuleks dimensioneerida arvutusvihma 

korduvusele kolm, et see toimiks tulevikus. 
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Mujal maailmas on välja toodud asukohtade disainvihma intensiivsused, mis võetakse 

aluseks insenerirajatiste projekteerimisel. Näiteks uuringus Generation of synthetic... 

(2004) on esitatud erinevate meetodite (Chicago, Yen and Chow jne) disainvihma 

intensiivsused USA-s Londonis ning soovitused kasutamiseks. Chicago meetodit ja 

astmelist tulpdiagrammiga loodud disainvihma on soovituslik kasutada valgalades, kus 

kõvakattega ala osakaal on suurem.  
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KOKKUVÕTE 

Töös on esitatud ülevaade valgala sademevee arvutusmeetoditest. Empiiriliste valemitega 

leitud valgala arvutuspunkti vooluhulkasid on võrreldud SWMM mudeliga. Mudelis on 

kasutatud erinevate metoodikatega leitud disainvihmasid ja Jõgeva Meteoroloogia 

mõõtmisandmetel põhinevaid vihmasid.  

Arvutatud vooluhulgad, mille leidmisel kasutati erinevaid kokkuvooluaja arvutusvalemeid: 

Izzard, Kirby, Yen and Chow, FAA, Kirpich, Bransby-Williams, kinemaatilise lainel 

põhinev valem ning lihtsustatud voolukiiruse nomogramm, erinesid mudelist. Mitmete 

arvutusvalemitega leitud pindmise äravoolu kokkuvooluajad ei olnud sarnased, sest 

valemites kasutatakse erinevaid parameetreid: valgala langu, pindala, äravoolutegurist, 

vihma intensiivsust jne. Tööst selgub, et pikimad kokkuvooluajad olid Izzard’i valemiga 

arvutatud ning lühimad lihtsustatud voolukiiruse nomogrammiga leitud. 

Arvutusvooluhulgad, kus on kasutatud Kirpich’i kokkuvooluaega ja lihtsustatud kiiruse 

nomogrammi meetodit, hindavad pindmist äravoolu üle võrreldes mudeliga. Vooluhulgad 

olid sarnased, kui kasutati Kõivu soovitust ja Bransby-Williams’i valemi 

kokkuvooluaegasid.  

Analüüsides disainvihma intensiivsusi selgus, et maksimaalne intensiivsus oli 103,68 

mm/h Chicago meetodiga, 77,88 mm/h astmelise tulpdiagrammiga ja 34,1 mm/h Yen and 

Chow meetodiga. Chicago ja astmelise tulpdiagramm disainvihmaga on kinnistute 

vooluhulgad suuremad, kui 09.07.1996 vihmaga, mil sadas 18,3 mm. 

Sademeveekanalisatsiooni torud dimensioneeriti nii, et astmelise tulpdiagramm 

disainvihmaga 18,47 mm ei tekiks üleujutusi kaevudes. 

Magistritöö raames uuriti ka naaberriikide vihma intensiivsusi ning selgus, et 

märkimisväärseid erinevusi ei olnud: EVS-i järgi arvutatud 20-minutilise kestva vihma 

intensiivsus oli 37,32 mm/h, Riias 32,18 mm/h, Lõuna-Soomes 31,31 mm/h. 

Kliimamuutusi arvesse võttes olid intensiivsused Lõuna-Soomes 37,55 mm/h ja Riias 

38,84 mm/h.  
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Tööst järeldub, et mudel annab hea ülevaate sademeveetorustiku täituvusest, kuid seejuures 

tuleb arvestada asjaolu, et sisestatud parameetrid on valitud soovituslikust kirjandusest 

ning mudeli tulemus ei pruugi olla täpne. Mida täpsemad on modelleerimise algandmed 

seda usaldusväärsemad on arvutustulemused, seega edasiseks sammuks oleks tulevikus 

mudeli kalibreerimine. Oluline on siinjuures lisauuringute vajadus, mis toetaks 

sademeveesüsteemide mudeli loomist. Oleks vaja teha sademete andmete analüüs Eesti 

erinevatele piirkondadele ning pindmist äravoolu mõjutavate tegurite kohta. 
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SUMMARY 

To avoid flooding in the streets and intensive traffic areas, where there are problems with 

discharging of stormwater flow, a separated sewerage system for stormwater must be 

designed and constructed. The aim of this Master's thesis is to compare the stormwater 

flows, which have been obtained on the basis of different rainfall intensities, using the 

watershed of a district of apartment buildings in Jõgeva town as an example. To calculate 

the times of concentration of stormwater flow in the watershed, several empirical equations 

from literature were used: Izzard, Kirby, Yen and Chow, FAA, Kirpich, Bransby-Williams, 

kinematic wave equation. A simplified speed nomogram is also used for the comparison. 

In Estonia, the calculations of stormwater flow are based on rainfall intensity where the 

rain lasts 20 minutes (EVS 848:2013). For the modelling, the diagrams of a design rainfall 

intensities, based on the intensity of 20 minute rainfall, are used, where the rainfall 

intensities are obtained with the help of Chigaco, Yen and Chow and synthetic block 

hydrograph design rainfall methods. The stormwater flows which are calculated on the 

basis of design rainfalls, are compared with the flow rates calculated from the real rainfall 

data obtained from the Jõgeva Weather Station of the Estonian Meteorological and 

Hydrological Institute. In addition, the intensity of 20 minute rainfall is compared to the 

rainfall intensities in Southern Finland and Riga. 

In the Master's thesis, a model for the watershed of a district of apartment buildings in 

Jõgeva town (including Tähe and Rohu streets) was constructed, using the SWMM 

(Stromwater Management Model) program. In the model, design rainfalls and real rainfalls 

are used. 

The times of concentrations, calculated with the help of the stormwater flow equations of 

the watershed, may be very variable. The flow rates with synthetic block hydrograph 

design rainfall were close to flow rates calculated with Bransby-Williams equation and the 

times recommended by Kõiv. The times of concentration of the stormwater flow in the 

watershed were the longest when calculated using Izzard equation, and the shortest when 

calculated using the simplified speed nomogram. The reason for this is, that different 
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parameters are used in those equations: the slope and the area of the watershed, runoff 

coefficient, rainfall intensity etc. The stormwater flow in the watershed depends on the 

proportion of the hard surfaced area and the infiltration abilities of the soil. Modelling 

allows to reckon with several hydraulic processes: the change of the amount of 

precipitation over time, evaporation, snowmelt, depression capacity, infiltration etc., the 

empirical equations, however, do not include all those factors simultaneously. 

Design rainfall intensity analyses showed that maximum intensity was 103.68 mm/h 

according to Chicago method, 77.88 mm/h according to synthetic block hydrograph 

method, and 34.1 mm/h according to Yen and Chow method. The pipes of the stormwater 

drainage system were dimensioned so that there would be no flooding in wells with 

synthetic block hydrograph method design rainfall 18,47 mm. Analysis of the model 

showed that flow rates were similar with synthetic block hydrograph design rainfall in both 

existing and new sewers. 

In the Master's thesis, the rainfall intensities used in the neighbour countries were also 

studied. The flood-frequency curves were drawn according to actual situation and 

considering the impact of the climate changes. The analysis showed that intensities were 

different: the intensity of the 20 minute rainfall was the highest when calculated on the 

basis of EVS: 37.32 mm/h. The intensity of the rainfall in Riga was, on the contrary, 32.18 

mm/h, calculated from yearslong time series; the intensity of the rainfall in Finland was 

31.31 mm/h. When the future climate changes were considered, the rain intensity in 

Finland was 37.55 mm/h and in Riga 38.84 l/s ha. 

The models give an illustrative overview about the stormwater sewer filling characteristics, 

but entered parameters have been chosen from recommended literature and the result of the 

model may not be accurate or absolutely correct. The need for additional studies exists: a 

precipitation data analysis for different Estonian regions and a study about factors that 

have an effect on surface runoff is needed. So far, no stormwater models have been 

calibrated in Estonia, but the author of this thesis can see an explicit need for that. 
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Lisa 1. Valgala modelleerimise skeem 
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Lisa 2. Valgalade andmed variant B 

Valgala 
Pindala 

(ha) 
Kõvakattega 

ala (%) 
Väljavoolu 

kaev 
Sademete 
hulk (mm) 

Kogu 
infiltratsioon 

(mm) 

Äravool 
(mm) 

Maksimaalne 
äravool (l/s) 

V1 0.05 64.15 K1 18.47 5.85 11.66 6.50 
V2 0.07 84.28 K2 18.47 2.46 14.74 10.09 
V3 0.06 83.64 K3 18.47 2.57 14.63 7.79 
V4 0.05 63.26 K4 18.47 5.94 11.59 6.20 
V6 0.29 67.79 K5 18.47 5.01 12.46 41.94 
V7 0.29 68.48 K7 18.47 4.95 12.51 41.53 
V8 0.19 81.18 K9 18.47 2.86 14.40 31.54 
V9 0.03 60.00 K10 18.47 6.03 11.56 3.55 

V10 0.07 61.57 K12 18.47 5.97 11.60 9.05 
V11 0.11 77.19 K14 18.47 3.68 13.63 14.82 
V12 0.10 84.00 K15 18.47 2.53 14.67 13.70 
V13 0.06 80.65 K17 18.47 2.98 14.29 10.22 
V14 0.06 82.14 K18 18.47 2.74 14.51 9.43 
V15 0.04 68.42 K19 18.47 4.99 12.46 5.47 
V16 0.30 78.90 K21 18.47 3.29 14.00 46.46 
V17 0.10 40.00 K23 18.47 9.83 8.05 8.50 
V19 0.11 45.90 K25 18.47 8.78 9.01 10.87 
V21 0.08 47.80 K27 18.47 8.44 9.33 8.69 
V23 0.08 33.33 K32 18.47 11.69 6.28 4.84 
V24 0.03 86.21 K33 18.47 2.10 15.08 4.83 
V25 0.03 86.21 K34 18.47 2.09 15.09 4.93 
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Lisa 2 järg 

Valgala 
Pindala 

(ha) 
Kõvakattega 

ala (%) 
Väljavoolu 

kaev 

Sademete 
hulk 
(mm) 

Kogu 
infiltratsioon 

(mm) 

Äravool 
(mm) 

Maksimaalne 
äravool (l/s) 

V26 0.09 41.11 K35 18.47 10.27 7.58 6.50 

V27 0.03 86.21 K36 18.47 2.10 15.09 4.91 

V28 0.04 33.33 K37 18.47 11.58 6.39 2.75 

V29 0.15 18.80 K39 18.47 13.18 5.01 6.98 

V30 0.13 65.54 K41 18.47 5.46 12.04 17.91 

V31 0.07 69.71 K59 18.47 4.71 12.73 10.40 

V32 0.05 47.81 K60 18.47 8.32 9.45 5.36 

V33 0.07 34.43 K61 18.47 10.60 7.37 5.56 

V34 0.08 57.75 K62 18.47 6.74 10.88 9.93 

V35 0.07 59.00 K63 18.47 6.52 11.07 8.87 

V36 0.06 91.33 K65 18.47 1.31 15.78 9.67 

V37 0.06 93.33 K66 18.47 1.00 16.06 9.83 

V38 0.08 32.75 K67 18.47 11.59 6.40 5.37 

V39 0.21 8.19 K68 18.47 16.52 1.83 3.76 

V40 0.07 18.71 K69 18.47 14.16 4.04 2.88 

V41 0.14 6.07 K64 18.47 16.11 2.27 2.23 

V42 0.12 5.25 K70 18.47 16.28 2.12 1.69 

V43 0.10 55.75 K71 18.47 7.83 9.72 5.33 

V44 0.26 25.00 K57 18.47 13.40 4.70 11.64 

V45 0.28 25.00 K58 18.47 13.03 5.07 15.02 

V46 0.36 85.00 K46 18.47 2.23 14.98 67.81 
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Lisa 2. järg 

Valgala 
Pindala 

(ha) 
Kõvakattega 

ala (%) 
Väljavoolu 

kaev 

Sademete 
hulk 
(mm) 

Kogu 
infiltratsioon 

(mm) 

Äravool 
(mm) 

Maksimaalne 
äravool (l/s) 

V47 0.33 90.00 K43 18.47 1.50 15.63 60.49 

V48 0.10 5.00 K72 18.47 14.98 3.42 2.93 

V49 0.05 51.00 K24 18.47 7.76 9.96 5.60 

V50 0.04 68.57 K73 18.47 4.84 12.62 5.28 

V51 0.04 70.27 K26 18.47 4.58 12.85 5.66 

V52 0.03 70.59 K74 18.47 4.52 12.91 5.24 

V53 0.04 83.33 K28 18.47 2.51 14.73 6.41 

V54 0.06 35.60 K76 18.47 11.08 6.86 4.22 

V55 0.06 35.48 K77 18.47 11.08 6.86 4.46 

V56 0.06 41.07 K78 18.47 10.03 7.83 4.61 

V57 1.16 40.00 K79 18.47 10.98 6.73 28.80 

V58 2.38 60.00 K80 18.47 7.32 9.59 50.44 

V59 1.32 60.00 K81 18.47 7.29 9.85 35.80 

V60 0.32 70.00 K84 14.54 4.34 9.09 17.88 

V61 0.35 70.00 K83 14.54 4.35 9.03 15.37 

V62 0.17 75.00 K82 14.54 3.62 9.66 7.61 

V63 0.37 75.00 K43 14.54 3.63 9.20 7.77 
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Lisa 3. Kaevude andmed variant B 

Kaev 
Kaevu 
põhi 

(ABS) 

Kaevu 
sügavus 

(m) 

Maksimaalne 
sissevool kaevu 

(l/s) 

K1 70.76 1.45 6.50 
K2 70.57 1.60 16.49 
K3 70.38 1.79 24.00 
K4 70.18 1.97 29.92 
K5 70.84 1.45 41.93 
K6 70.00 3.08 336.41 
K7 71.14 1.45 41.52 
K8 70.28 2.92 260.79 
K9 72.65 1.49 31.53 
K10 72.56 1.58 35.18 
K11 72.49 1.98 62.38 
K12 72.35 1.45 9.04 
K13 70.54 3.37 242.74 
K14 73.49 0.97 14.82 
K15 73.37 1.03 27.95 
K16 73.14 1.28 27.66 
K17 73.50 0.96 10.22 
K18 73.21 1.29 19.52 
K19 72.03 2.49 24.92 
K20 71.69 2.86 90.22 
K21 71.78 1.45 46.44 
K22 69.62 2.69 413.08 
K23 72.28 1.03 8.50 
K24 71.66 1.71 14.04 
K26 71.18 1.99 35.49 
K25 71.98 1.14 10.86 
K28 70.79 2.19 55.15 
K27 71.56 1.34 8.69 
K29 70.58 2.39 52.62 
K32 72.80 1.76 4.84 
K33 72.72 1.84 13.74 
K34 72.64 1.93 22.79 
K35 72.47 2.04 29.08 
K36 72.30 2.23 38.16 
K37 72.09 2.41 40.73 
K39 73.80 1.45 6.98 
K40 72.25 2.52 6.80 
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Lisa 3. järg 

Kaev 
Kaevu 
põhi 

(ABS) 

Kaevu 
sügavus 

(m) 

Maksimaalne 
sissevool kaevu 

(l/s) 

K41 72.83 1.78 17.90 

K42 71.90 2.82 120.17 

K43 69.58 2.69 489.47 

K44 69.76 3.26 376.57 

K45 69.92 3.22 376.53 

K46 70.07 2.49 311.30 

K47 70.22 3.19 283.03 

K48 71.91 2.12 40.86 

K49 70.35 3.21 247.86 

K50 70.78 3.56 276.51 

K51 72.11 2.79 69.76 

K52 70.57 3.42 236.51 

K55 71.83 2.95 133.68 

K56 71.66 3.28 139.72 

K57 71.46 3.28 150.62 

K58 70.88 3.48 164.52 

K59 73.05 1.07 10.40 

K60 72.93 1.32 15.60 

K61 72.85 1.37 21.03 

K62 72.72 1.70 28.30 

K63 72.62 1.89 35.56 

K64 72.50 2.01 65.37 

K65 73.48 0.94 9.66 

K66 73.35 1.30 19.27 

K67 73.26 1.40 24.22 

K68 73.12 1.38 27.45 

K69 72.96 1.69 29.53 

K70 72.23 2.31 63.64 

K71 72.13 2.34 66.53 

K72 68.82 3.32 516.87 

K73 71.41 1.83 19.22 

K74 70.99 2.07 40.44 

K75 69.40 2.69 489.16 

K76 73.47 1.09 4.22 

K77 72.92 1.64 4.46 

K78 72.66 1.65 4.60 
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Lisa 3. järg 

Kaev 
Kaevu 
põhi 

(ABS) 

Kaevu 
sügavus 

(m) 

Maksimaalne 
sissevool kaevu 

(l/s) 

K79 72.50 1.45 112.42 

K80 73.01 1.80 85.83 

K81 73.77 1.60 35.80 

K82 70.83 3.15 39.78 

K83 71.58 1.93 33.00 

K84 73.35 1.80 17.88 

Out1 68.82 0.55 517.70 
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Lisa 4. Torude andmed variant B 

Toru 
Toru 

pikkus 
(m) 

Toru 
lang 
(%) 

Toru 
karedus 

Toru 
läbimõõt 

Di (m) 

Maksimaalne 
äravool (l/s) 

Maksimaalne 
voolukiirus (m/s) 

T1 19.4 0.9779 0.0090 0.22 6.43 0.72 
T2 19.1 0.9974 0.0090 0.22 16.31 1.17 
T3 19.5 1.0241 0.0090 0.22 24.02 1.59 
T5 15.2 0.5281 0.0090 0.22 41.56 1.33 
T6 16.9 0.0018 0.0090 0.22 41.54 1.18 
T7 12.8 0.7010 0.0090 0.17 31.64 1.34 
T8 10.0 0.6986 0.0090 0.17 36.24 1.92 
T9 19.4 2.0107 0.0090 0.22 8.98 1.48 
T10 36.4 0.3293 0.0090 0.17 14.45 0.77 
T11 31.4 0.7313 0.0090 0.17 27.66 1.72 
T12 17.4 3.7447 0.0090 0.17 27.62 2.34 
T13 22.6 1.2805 0.0090 0.15 10.15 1.67 
T14 4.8 25.0836 0.0090 0.15 19.49 2.29 
T15 10.6 0.8475 0.0090 0.22 24.89 1.44 
T16 42.6 0.4924 0.0090 0.22 44.86 1.33 
T17 6.3 1.8901 0.0090 0.19 8.47 1.44 
T19 5.9 1.3607 0.0090 0.19 10.83 1.38 
T21 5.9 2.9022 0.0090 0.19 8.67 1.69 
T22 11.4 1.8408 0.0090 0.19 52.62 1.90 
T25 18.8 0.4260 0.0090 0.22 4.76 0.45 
T26 19.4 0.4124 0.0090 0.22 13.66 0.89 
T27 19.0 0.8929 0.0090 0.22 22.80 1.29 
T28 19.2 0.8873 0.0090 0.22 29.10 1.70 
T29 10.7 1.9612 0.0090 0.28 38.13 1.73 
T31 37.4 2.0074 0.0090 0.22 6.80 1.36 
T32 33.1 2.7159 0.0090 0.17 17.78 1.81 
T33 8.2 0.4878 0.0090 0.44 412.97 2.78 
T35 27.4 0.5108 0.0090 0.44 376.59 2.53 
T36 32.0 0.4999 0.0090 0.44 376.57 2.53 
T37 31.4 0.5096 0.0090 0.22 52.63 1.44 
T38 17.4 0.4592 0.0090 0.44 338.38 2.28 
T39 13.8 0.5058 0.0090 0.44 311.33 2.09 
T40 29.8 0.5037 0.0090 0.44 286.54 1.93 
T41 8.5 1.6531 0.0090 0.28 40.90 2.07 
T43 12.0 0.5000 0.0090 0.44 264.27 1.84 
T44 13.6 0.5132 0.0090 0.44 247.95 1.82 
T45 38.3 0.4960 0.0090 0.44 247.86 1.87 
T47 23.8 0.5034 0.0090 0.35 69.87 1.53 
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Lisa 4. järg 

Toru 
Toru 

pikkus 
(m) 

Toru 
lang 
(%) 

Toru 
karedus 

Toru 
läbimõõt 

Di (m) 

Maksimaalne 
äravool (l/s) 

Maksimaalne 
voolukiirus 

(m/s) 

T48 28.1 0.4277 0.0090 0.35 6.70 0.41 

T51 7.0 0.4310 0.0090 0.37 240.16 2.26 

T52 47.1 0.4454 0.0090 0.35 236.51 2.49 

T54 40.4 0.4954 0.0090 0.35 146.75 1.99 

T55 43.4 1.3356 0.0090 0.35 160.63 2.19 

T56 3.6 2.7483 0.0090 0.35 164.69 1.73 

T57 12.4 0.5632 0.0090 0.35 133.68 1.71 

T58 35.2 0.4827 0.0090 0.35 139.72 1.68 

T59 12.5 0.6385 0.0090 0.15 10.30 1.04 

T60 20.8 0.3846 0.0090 0.19 15.50 0.85 

T61 28.3 0.4602 0.0090 0.19 19.02 0.87 

T62 21.3 0.4697 0.0090 0.19 27.17 0.98 

T63 17.1 0.3505 0.0090 0.19 35.56 1.30 

T64 21.4 0.6078 0.0090 0.15 9.52 0.76 

T65 21.2 0.4237 0.0090 0.19 19.15 0.96 

T66 26.7 0.5242 0.0090 0.19 24.13 1.11 

T67 29.7 0.5382 0.0090 0.19 27.13 1.33 

T68 3.7 1.0811 0.0090 0.19 29.51 1.63 

T69 44.4 0.6085 0.0090 0.23 62.36 1.44 

T70 22.8 0.4386 0.0090 0.23 63.64 1.51 

T71 8.0 4.5216 0.0090 0.28 61.65 2.34 

T72 65.8 0.6686 0.0090 0.35 66.00 1.95 

T73 26.5 3.4334 0.0090 0.35 89.86 1.37 

T74 12.9 2.0112 0.0090 0.22 29.94 2.07 

T76 41.6 0.0007 0.0090 0.55 517.70 2.25 

T77 19.2 1.3029 0.0090 0.22 13.98 1.25 

T78 19.2 1.2005 0.0090 0.22 19.10 1.12 

T79 19.4 0.9815 0.0090 0.22 35.43 1.56 

T80 18.6 1.0730 0.0090 0.22 40.10 1.49 

T81 34.6 0.5201 0.0090 0.55 489.16 2.39 

T82 41.2 0.4854 0.0090 0.55 489.32 2.36 

T83 6.0 1.3357 0.0090 0.17 4.43 1.07 

T84 5.8 3.1211 0.0090 0.17 4.20 1.42 

T85 7.5 1.5917 0.0090 0.17 4.58 1.14 

T86 24.3 0.7420 0.0090 0.28 40.86 1.77 

T88 120.8 0.4968 0.0090 0.35 114.13 1.67 
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Lisa 4. järg 

Toru 
Toru 

pikkus 
(m) 

Toru 
lang 
(%) 

Toru 
karedus 

Toru 
läbimõõt 

Di (m) 

Maksimaalne 
äravool (l/s) 

Maksimaalne 
voolukiirus 

(m/s) 

T89 101.2 0.5041 0.0090 0.35 85.74 1.44 

T90 152.8 0.4975 0.0090 0.35 35.70 0.90 

T91 153.5 0.4952 0.0090 0.22 36.82 1.27 

T92 128.2 0.5849 0.0090 0.22 32.34 1.33 

T93 160.9 1.1002 0.0090 0.17 17.67 1.13 
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Lisa 5. Asendiplaani tingmärgid 
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Lisa 6. Asendiplaani joonis 1 
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Lisa 7. Asendiplaani joonis 2 
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Lisa 8. Asendiplaani joonis 3  
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