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TIIVISTELMÄ 
 
Työssä käsitellään vuotovesiä ja niiden merkitystä jätevesiviemärissä. Viemärin vaurio- 
ja vuotokohdat on saatu selville tekemällä viemärin tiiviyskoe savukokeen avulla. 
Savukokeiden tarkoituksena on löytää kiinteistöjen sade- ja kuivatusvesijärjestelmiä, 
jotka on liitetty jätevesiviemäriin. 
 
Tarkoituksena oli tehdä ohjeistus, miten savukokeen tekemisen jälkeen toimitaan, miten 
kiinteistöjä, joilta on löydetty virheellisesti liitetty sade- ja kuivatusvesijärjestelmä, 
informoidaan tilanteesta ja mitä toimenpiteitä vaaditaan asian korjaamiseksi. Lisäksi 
työssä pohditaan myös muiden viemäröinnin vikojen korjaamisen tärkeyttä.  
 
Työ tehtiin, koska savukokeiden tulosten hyödyntämisestä ei ole ollut aikaisemmin 
kirjallista ohjeistusta. Kiinteistöille, joilta on löydetty väärin liitetty sade- ja 
kuivatusvesijärjestelmä, ei ole ollut yhtenäistä kaavaketta, jonka avulla pyydetään 
lisäselvitystä ja kerrotaan vaihtoehtoisista ratkaisumalleista. Lisäksi työssä perustellaan, 
miksi on tärkeää korjata sade- ja kuivatusvesijärjestelmät asianmukaiseen kuntoon ja 
pyrkiä vähentämään jätevesiviemäriin joutuvia vesimääriä. 
 
Työssä on sovellettu tietoa savukokeiden tekemisestä osana viemäreiden 
kuntotutkimuksia. 
 
Työn tulokset eivät ole tarkoitettu vain Tampereen Veden käyttöön, vaan siitä voivat 
ottaa mallia myös muut vesihuoltolaitokset ja soveltaa omaan käyttöönsä sopivaksi. 
Tulevaisuudessa selvityspohjaa voidaan jakaa kiinteistöille, joilta halutaan selvitys  
kiinteistön sade- ja kuivatusvesijärjestelmän toteutuksesta. 
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ABSTRACT 
 
This work deals with leaking waters and estates rain and drying waters joint in sewerage 
and their consequence in sewerage. Sewerages leaking points and estates rain and 
drying waters joint in the sewerage, has been found by using smoke test. Smoke has 
been done by fog smoker.  
 
The meant of this work was done literary direction to estates, which rain and drying 
waters has been jointed in to the sewerages. In literary direction, there are determined 
how the estates can fix their rain and water joint relevant condition. Also it is 
considered how other damages in the sewerage can be found and fixed. 
 
The work was done, because there were none literary direction how to react after smoke 
test and how to inform estates, which rain and drying waters has been jointed in to the 
sewerage. In this work it is justifiable why it is so important to restrict leaking and 
estates rain and drying water, which tag on sewages quantity. 
 
The results of this work, is not only for Tampere Water use. Also another water supply 
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1 Johdanto 
 
Tässä työssä selvitetään vuoto-, kuivatus- ja sadevesien osuutta jätevesiviemärissä. 

Työssä käsitellään tilannetta erillisviemäröidyllä alueella, jossa kiinteistöjen sade- ja 

kuivatusvesiä on virheellisesti liitettynä jätevesiviemäriin.  

 

Luvattomien liitosten löytämiseksi Tampereen Vedellä on tehty savukokeita. 

Tarkoituksena työssä on tehdä ohjeistus ja raportointipohja. Se jaetaan kiinteistöille, 

joiden sade- ja kuivatusvesijärjestelmästä on löydetty liitos jätevesiviemäriin. Työn 

tarkoituksena on myös riittävästi perustella, miksi väärin liitetyt sade- ja 

kuivatusvesijärjestelmät on korjattava määräajassa asianmukaiseen kuntoon. 

 

Savukokeiden avulla on löydetty myös muita viemäröinnin vikoja. Työssä pohditaan 

myös niiden korjaamisen tärkeyttä. 
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2 Tampereen Vesi 
 
Tampereen Vesi tuottaa vesihuoltopalveluja tamperelaisille kuluttaja-asiakkailleen ja 

Tampereen seudun kunnille. Tampereen Vesi on kaupungin liikelaitos, joka on tuottanut 

vesihuoltopalveluja jo yli sadan vuoden ajan, sillä vesilaitos on perustettu vuonna 1898. 

Vuoden 2007 lopussa Tampereen Vedellä oli 17 855 asiakaskiinteistöä. Kotitaloudet 

ovat suurin kuluttajaryhmä 54,89 %. (Tampereen Vesi) 

 
Tampereen Vesi jakautuu vesilaitokseen ja viemärilaitokseen.  

Vuonna 2007 vesilaitos myi 16,2 milj. m3 vettä. Vesijohtoverkoston pituus oli 747 km. 

Laboratoriossa tutkittiin vesinäytteitä 4 459 kpl. Viemärilaitos laskutti vuonna 2007 

18,6 milj. m3 jätevettä ja yhteensä jätevettä puhdistettiin neljällä puhdistamolla 28,1 

milj. m3. Viemäriverkoston pituus oli 1 218 km. Laboratoriossa tutkittiin 

jätevesinäytteitä 3 846 kpl. (Tampereen Vesi) 

 

Tampereen Vedellä on käytössään toimintojen ohjauksessa ISO 14001 -standardin 

mukainen sertifioitu ympäristöjärjestelmä. (Tampereen Vesi) 
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3 Jätevesiviemäröinti 
Jätevedeksi lasketaan kuuluvaksi kaikki jätevesiviemärissä kulkeva vesi. Jätevesi 

voidaan jaotella syntytapansa mukaan asumisjäteveteen ja teollisuusjäteveteen. 

(Karttunen 1999, 138) 

 

Asumisjätevesi on vettä, jota taloudessa on käytetty ja johdettu sieltä viemäriin tai 

jätettä, joka sisältää runsaasti vettä. Asumisjätevesi koostuu suurimmaksi osaksi 

vesijohtovedestä, joka käytön jälkeen johdetaan viemäriin. On arvioitu, että pumpatusta 

vesijohtovedestä 80–90 % päätyy viemäriin. (Karttunen 1999, 139) 

 

Lisäksi jätevesiviemärissä kulkee muualta peräisin olevia vesiä, joita ovat hulevesi eli 

sade- ja sulamisvedet, kiinteistöjen ja piha-alueiden kuivatusvedet sekä vuotovedet. 

Kiinteistöjen kannalta viemäröinnin pääasiallinen tehtävä on johtaa sade- ja 

kuivatusvedet, salaojavedet ja jätevedet niin, että siitä ei aiheudu taloudellisia tai 

hygieenisiä haittoja, eikä ympäristön viihtyvyys siitä kärsi. 

Tämän työn tarkoituksena on tutustua vuotovesiin ja niiden vähentämiseen 

jätevesiviemärissä. (Karttunen 1999, 138–139; Viemäröintitavan valinta ja 

viemäröintien parantaminen, 20) 

 

3.1 Sekaviemäröinti 
Sekaviemäröinti on yksinkertaisimmillaan viemäröintitapa, jossa jätevedet, sadevedet ja 

kuivatusvedet kulkevat samassa putkessa puhdistamolle. Sekaviemäröinti on yleistä 

vanhoilla asuinalueilla, jolloin ei vielä rakennettu erillisviemäröintiä, sekä keskusta-

alueilla, joissa jätevesiviemäriin joutuva sadevesi on usein likaisempaa ja vaatii 

puhdistusta. Sekaviemäröintialueilla viemäröintitapaan liittyy usein tulvariski. 

(Viemäröintitavan valinta…, 21; Karttunen 199, 159–160) 

 

3.2 Erillisviemäröinti 
Erillisviemäröinti on viemäröintitapa, jossa jätevedet johdetaan omassa putkessa ja 

sade- ja kuivatusvedet omassa putkessa. Sade- ja kuivatusvedet voidaan johtaa myös 

avo-ojissa, jotka päätyvät vesistöön tai asuinalueen ulkopuolelle. Jätevedet ohjataan 

yksistään kulkemaan jätevedenpuhdistamolle. (Karttunen 1999, 159) 
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Erillisviemäröinnin etuja ovat tasaisempi jäteveden laatu ja jätevesivirtaama 

jätevedenpuhdistamolle, jolloin puhdistamo saadaan toimimaan moitteettomasti. 

Kuten sekaviemäröinnissä voi erillisviemäröintialueillakin ilmetä viemärin tulvimista, 

mikäli alueella on kiinteistöjä, joiden sade- ja kuivatusvesijärjestelmät on liitetty 

jätevesiviemäriin. (Viemäröintitavan valinta…, 21; Karttunen 1999, 159–160) 

 

Viemäröintitavan valinta on mietittävä tapauksittain jokaiselle alueelle sopivaksi, sillä 

siihen vaikuttavat useat eri osatekijät. Vaikka usein kuullaan puhuttavan 

erillisviemäröinnistä ja sekaviemäröinnistä, eivät ne kuitenkaan ole yksiselitteisiä. 

Molemmille vaihtoehdoille löytyy erilaisia toteuttamistapoja, joita on esitelty taulukossa 

1. (Viemäröintitavan valinta…, 19) 

 

Taulukko 1: Viemäröinnin järjestämismahdollisuudet. (Viemäröintitavan valinta…, 19) 

 

                                            Viemäröintijärjestelmä 
            Viemärivesi Sekajärjestelmä                      Erillisjärjestelmä 
      osittainen täydellinen 
               Jätevesi   jätevesiviemäri jätevesiviemäri 

               Hulevesi   
katuoja tai avo-
oja hulevesiviemäri 

         

    yksi yhteinen 
a) katuoja tai    
avo-oja a) hulevesiviemäri 

  
 
perustuksista  viemäri 

b) jätevesi-    
viemäri b) jätvesiviemäri 

 
Kuivatusvesi     

(erityisellä 
luvalla) (erityisellä luvalla) 

        
c) kuivatusvesi-   
viemäri 

    a) ei johdeta a) ei johdeta a) ei johdeta 

  
puistoista 
ym.  b) kuivatusvesi b) oja b) hulevesiviemäri 

  maa-alueilta     viemäri   
c) kuivatusvesi-        
viemäri 
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4. Jätevesiviemäreiden kunto- ja vuototutkimukset 
Viemäreiden tiiviydellä on suuri merkitys hulevesien joutumisella yleiseen 

viemäriverkostoon. Viemäreiden tiiviysongelmaan on alettu kiinnittää huomiota 1970-

luvulta lähtien. Suurissa kaupungeissa on hulevesien poistamiseksi viemäriverkostosta 

rakennettu tilalle erillisverkosto, jossa hulevedet ja jätevedet kulkevat omissa 

putkilinjoissaan. Tämän parannuksen seurauksena vuoto- ja hulevesien määrä 

viemäreissä ei ole kasvanut merkittävästi, vaikka verkostojen pituus kasvaa jatkuvasti. 

On arvioitu, että hulevesien osuus jätevesiviemärissä virtaavasta vedestä on 30–200 %. 

Esimerkiksi Tampereella vuonna 2007 hule- ja vuotovesien osuus jätevesiviemärissä oli 

lähes 34 %. (Karttunen 1999, 19,146) 

 

4.1 Saneeraus 
Viemäristöä uusittaessa sekaviemäröinti rakennetaan erillisviemäröinniksi silloin, kun 

sekaviemäri katsotaan hyvin huonokuntoiseksi. Tähän liittyy usein myös viemärin 

tiiviysongelmat. (Viemäröintitavan valinta…, 87) 

 

Viemäreiden kunnostamiset ja uudistamiset eivät tähtää viemäröintitavan 

muuttamiseen. Uudistaminen voi yhtä hyvin koskea erillisviemäröintiäkin, mikäli 

viemärin kunto on erittäin huono. (Viemäröintitavan valinta…, 87) 

 

Viemäröinnin parantamiseksi voidaan suorittaa myös osittainen erillisviemäröinti, 

jolloin kadulta valuville hulevesille rakennetaan oma hulevesiviemäri. Tämä ratkaisu on 

edullisempi kuin koko viemäröinnin muuntaminen erillisviemäröinniksi. Lisäksi 

saadaan osittainen jätevesien ja hulevesien erottelu. Erottaminen on nopeampaa kuin 

täydellinen jätevesien ja hulevesien erottaminen toisistaan. Osittainen erottaminen 

voidaan toteuttaa myös rakentamalla uusi viemäri kiinteistöiltä tuleville vesille. 

(Viemäröintitavan valinta…, 87)  
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4.2 Tutkimukset 
Jätevesiviemäreiden kuntotutkimukset voidaan suorittaa usealla eri tavalla. 

Viemäreiden kunnon selvittäminen on tärkeää vakavien toimintahäiriöiden estämiseksi 

ja rajoittamiseksi. Kuntotutkimusten avulla selvitetään viemäreiden kunto, jonka 

perusteella määritetään viemäreiden saneeraustarve. (Vesijohtoverkon ja viemäreiden 

kunnon ja toimivuuden selvittäminen, 1) 

 

Viemäreiden kuntotutkimuksia tehdään, jotta jätevesiviemäriin joutuvien sadevesien ja 

hulevesien osuus saataisiin pienenemään nykyisestään ja näin estämään myös 

mahdollisesti syntyvä viemärin patoutuminen rankkasateen aikana. 

 

Hule- ja kuivatusvesien pääsyllä viemäristöön ja sitä kautta jätevedenpuhdistamolle on 

merkittävä vaikutus puhdistamon toiminnalle sekä puhdistuskyvyn että talouden 

kannalta.  

 

Kuntotutkimusten ja selvitysten tekemiseksi ja arvioimiseksi tarvitaan riittävän hyvät 

johtokartat, jotka nykyisin ovat nopeasti ja kätevästi saatavilla.  

Esimerkiksi Tampereella on käytössä verkkokarttajärjestelmä Tekla X-pipe-ohjelma, 

josta löytyvät tarkat tiedot putkistoista. X-Pipe-ohjelmasta löytyvät putkistojen 

rakennusvuodet, putkien koot, aiemmin suoritetut toimenpiteet, kiinteistöjen tiedot 

jätevesiviemäriin liittymisestä, putkien ja laitteiden sijainti, putkimateriaalit ja 

korkeusasemat. X-pipe-ohjelmassa vesijohdot on merkitty sinisellä, jätevesiviemärit 

vihreällä ja hulevesiviemärit ruskealla (kuvio 1). Putkistokarttoja voidaan tarkastella 

tietokoneen avulla tai tulostaa, jolloin putkistokartasta saadaan paperiversio. 
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Kuvio 1: Esimerkki Tekla X-pipe -ohjelmasta. (Kuva: Tampereen Vesi) 

 

Kunto- ja vuotovesitutkimuksia aloitettaessa on hyvä tehdä alkuselvityksiä ja käydä läpi 

aiempaa tietoa kunto- ja vuotovesitutkimuksista. Tämä tarkoittaa sitä, että tutustutaan 

aiempiin tehtyihin selvityksiin, joita ovat esimerkiksi Tampereen Veden omat 

tutkimukset. (Vesijohtoverkon ja viemäreiden…, 3–7) 

 

Tampereen Vedellä vuotovesitutkimuksia on tehty seuraavin menetelmin: 

kolmiomittauspato ja merkkiaine, pumppaamojen käyttötiedot, virtausmittauslaitteet, 

TV-kuvaus ja savukoe. Lisäksi voidaan tutustua kuluttajien antamiin palautteisiin 

viemäristön toiminnasta, tietoihin putkistolle aiemmin tehdyistä toimenpiteistä sekä 

tonttijohtojen toiminnasta ja kunnosta. (Vesijohtoverkon ja viemäreiden…, 3–7)  

 

Kunto- ja vuotovesiselvityksiä tehtäessä voidaan selvittää pinnoitteiden kunto, murto- ja 

liitosviat, muodonmuutokset elastisissa putkissa sekä saostumat ja syöpymät. Kunto- ja 

vuotovesiselvityksiä tehtäessä tutkitaan myös viemäreiden kaikkien laitteiden kunto.  
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Tällaisia laitteita ovat tarkastuskaivot ja -putket, hulevesikaivot, tonttiliittymät, 

tuuletusputket ja muut kaasunpoistolaitteet ja -rakenteet. Taulukkoon 2 on eritelty 

tapauksia, joissa on harkittava selvitystä viemäröinnin kunnosta. (Vesijohtoverkon ja 

viemäreiden…, 3–7)  

 

Viemäreiden kuntoa tarkkaillaan jatkuvasti huoltojen yhteydessä, osana laitoksen 

toimintaa. Tehdyistä havainnoista raportoidaan. Verkostoja ja putkia koskeva tieto tulee 

kirjata ylös ja tallentaa verkkokarttajärjestelmään esimerkiksi Tekla X-pipeen. 

(Vesijohtoverkon ja viemäreiden…, 3–7)  
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Taulukko 2: Viemäröinnin ongelmakohtien selvittäminen. (Vesijohtoverkon ja 

viemäreiden…, 4) 

        Selvityskohde   Tapaukset, joissa selvitystä harkittava 
       
Viemäreiden vuotovesien •Johtojen kapasiteetti ylittyy   
määrä ja vuotokohdat: •Pumppaamoiden kapasiteetti ylittyy 
     •Puhdistamon hydraulinen kapasiteetti ylittyy 
     •Toistuvat viemäritulvat   
     •Jätevesiverkostoa on pohjavesialueilla 
     •Suuri osa verkostoa on yli 15 vuotta vanhaa 
       tai sen kuntoa muutoin epäillään 
      •Vedenalitusjohdot     
       
Tonttijohdot:   •Verkostoon on liitettynä yli 15 vuotta vanhoja 
       tonttijohtoja tai on muuta syytä epäillä  
        niiden kuntoa     
       
Viemäriputkien sisä- ja •Tietyllä johto-osuudella on todettu runsaasti  
ulkopuolinen kunto:     vuotoja     
     •Jätevedenlaatu on sellainen, että se voi  
       vaikuttaa haitallisesti käytettyihin  
       putkimateriaaleihin    
     •Maaperän laatu voi olla haittoja aiheuttava 
     •Putkien ikä on yli 15 vuotta   
     •Esiintyy toimintahäiriöitä   
      •Aina korjausten yhteydessä   
       
Viemärilaitteiden kunto •Toimivuus selvitetään huoltotöiden  
ja toimivuus:     yhteydessä    
     •Kunnon perusteellinen tarkastus tulisi tehdä 
       määrävälein, esim. viemärikaivot 1-2 vuoden 
       välein     
      •Esiintyy toimintahäiriöitä   
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5 Vuotovedet 
Viemärilaitoksen toimintatavoitteisiin kuuluu, että viemäriverkosto olisi 

mahdollisimman tiivis. Tällöin viemäriin ei pääse vuotovesiä eikä myöskään jätevesiä 

pääsisi vuotamaan viemärin ulkopuolelle. Lisäksi viemäriverkoston tulisi olla 

helppohoitoinen, jolloin tarvittaisiin mahdollisimman vähän huolto- ja 

korjaustoimenpiteitä. (Karttunen 1999, 137)  
 

5.1 Vuotovesien alkuperä 
Vuotovesillä tarkoitetaan varsinaisia vuotovesiä. Niitä ovat kaikki vedet, jotka ovat 

putkea ympäröivässä maaperässä sekä kaivannon täytteessä. Maaperästä vedet joutuvat 

viemäriin rikkoutuneiden tai huokoisten putkien ja putkenseinämien, vuotavien 

putkiliitosten ja vaurioituneiden tarkastuskaivojen tai -putkien kautta. (Karttunen 1999, 

144) 

 

Vuotovesiksi lasketaan kuuluviksi myös hulevedet, jotka pääsevät viemäriin viemärin 

kansien ja kaivojen kautta, mikäli niissä on aukkoja sekä päällystettyjen alueiden ja 

rakennusten laittomasti tai tarkoituksenmukaisesti ohjatut sade- ja kuivatusvedet. 

Kaivon kansien kautta voi viemäriin joutua suuriakin määriä vuotovesiä. Kansien kautta 

viemäriin pääsevät vesimäärät voivat olla jopa 150–430 dm3/d, mikä vastaa 1,7–5,0 l/s. 

Kaivon kansien kautta pääsevien vuotovesien määrä riippuu kannen aukkojen koosta ja 

lukumäärästä. (Karttunen 1999, 144–145; Vesijohtoverkon ja viemäreiden…, 5)  

 

5.2 Vuotovesistä aiheutuvat haitat 
5.2.1 Toiminnalliset haitat 

Suurien vesimäärien joutuessa jätevesiviemäriin jätevedenpuhdistamo ylikuormittuu. 

Tällainen tilanne syntyy esimerkiksi rankkasateiden ja sulamisvesien aikana. Suuret ja 

viileät sade- ja kuivatusvesimäärät muuttavat myös jäteveden laatua, esimerkiksi 

laskemalla jäteveden lämpötilaa, jolloin biologinen jätevedenpuhdistus kärsii ja 

puhdistustulos heikkenee.  

 

Jätevesiviemärit, jätevedenpumppaamot ja puhdistamot mitoitetaan tietyille 

jätevesimäärille. Viemärit mitoitetaan yleensä 1–3 vuoden välein toistuville 

rankkasateille viemäröintimenetelmän mukaisesti. Mitoitus rankkasateen kestoksi 
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valitaan 10–15 minuuttia. Esimerkiksi erillisviemäröinnissä jätevesiviemärit mitoitetaan 

vain jätevesille ja vuotovesille, eikä sade- ja kuivatusvesiä oteta lainkaan huomioon.  

On myös huomioitava, että jätevesivirtaamien vaihtelut johtuvat osaksi myös 

käyttäjämäärästä sekä alueen viemäröintitavasta ja viemäröinnin kunnosta. (Karttunen 

1999, 49, 142, 144, 162) 

 

Vuotovesien vähentäminen jätevesiviemäreissä korostuu vielä enemmän 

tulevaisuudessa: aiempaa rankemmat ja useimmin toistuvat sateet tulevat 

kuormittamaan jätevesiviemäreitä ja jätevedenpuhdistamoita. Osaltaan rankkasateiden 

lisääntymiseen on vaikuttanut ilmastonmuutos (liite 1). 

 

Lisäksi jätevesimäärien pienentäminen on tärkeää siirryttäessä ylikunnallisiin 

keskuspuhdistamoihin. Keskuspuhdistamoille menevät jätevesimäärät ovat suuria. 

Puhdistamon tehokkuuden kannalta tärkeintä olisi tasainen jätevedenlaatu ja -määrä 

ympäri vuorokauden, jolloin puhdistetun jäteveden laatuvaatimukset saataisiin pidettyä 

asetetuissa rajoissa (liite 1). Tämä on tärkeää siksi, että jätevesien puhdistusvaatimukset 

nousevat jatkuvasti (Karttunen 1999, 49, 142, 144, 162) 

 

5.2.2 Taloudelliset haitat 

Jokaisesta puhdistamolle menevästä vesikuutioista tulee kunnalle lasku, oli vesi 

puhdasta tai ei. Sade- ja kuivatusvedet ovat sinänsä puhtaita vesiä eikä niitä ole 

välttämätöntä ja järkevää puhdistaa. Nousevat kustannukset siirtyvät lopuksi 

kuntalaisten maksettavaksi korotettuina jätevesimaksuina. (Karttunen 1999, 144) 

 

Esimerkiksi Tampereen Vedellä vuonna 2007 puhdistettiin 28,1 milj. m3 jätevettä, josta 

laskutettiin 18,6 milj. m3. Liitteessä 2 voidaan vertailla tilannetta vuosina 1998–2007. 

(Tampereen Vesi) 

 

Jätevesivirtaamien tasauksella ja vähentämisellä pyritään pienentämään jätevesimäärien 

suuria vaihteluita, jotta voidaan pienentää puhdistamoa ja sen vaatimia laitteita, jolloin 

kustannuksia saadaan laskettua.  

 

Erillisviemäröidyllä alueella tulisi huomiota kiinnittää myös siihen, että jätevesiviemärit 

on mitoitettu vain jätevesiä ajatellen. Rankkasateen aikana saattavat mitoitusvesimäärät 
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ylittyä, jonka seurauksena syntyy patoutumista ja tämän jälkeen tulvimista. Tulvimisen 

seurauksena jätevesi-hulevesisekoitusta pääsee ei-toivottuihin paikkoihin, seurauksena 

taloudellisia ja hygieenisiä vahinkoja. (Karttunen 1999, 145) 

 

5.2.3 Ympäristölle aiheutuvat haitat 

Vuotovesien joutumisella viemäriin on myös merkitystä ympäristön kannalta. Kun 

jätevedenpuhdistamo ylikuormittuu, myös sen puhdistusteho laskee. Tällöin joudutaan 

tekemään ohijuoksutuksia, jolloin puhdistamattomia jätevesiä pääsee suoraan vesistöön. 

Tärkeää on huomioida, että puhdistamattomien jätevesien pääsystä luonnonvesiin ja sen 

aiheuttamista ympäristövaikutuksista ei tällä hetkellä ole tarpeeksi tietoa. 

Puhdistusvaatimusten nousulla pyritään estämään purkuvesistön rehevöityminen ja 

hygieeniset haitat. Puhdistusvaatimukset saadaan toteutettua puhdistamon 

moitteettomalla toiminnalla. (Karttunen 1999, 49, 144,) 

 

On siis tarkoituksenmukaista pyrkiä vähentämään vuotovesien määrää kaikin 

mahdollisin keinoin, jolloin myös jätevesivirtaamia saadaan pienennettyä.  

 

Jos vuotava putkilinja sijaitsee pohjavesitason alapuolella pysyvästi tai tilapäisesti, voi 

pohjaveden pinta alentua viemärin läheisyydessä ja ajan mittaan kauempanakin. 

Pahimmassa tapauksessa tästä voi seurata maanpinnan painautumista, jos ympäröivä 

maa-aines on kokoonpuristuvaa. Lisäksi vuotava putkilinja saattaa vuotaa myös 

ympärilleen, jolloin vaarana on pohjaveden pilaantuminen vuotokohdan välittömässä 

läheisyydessä. (Karttunen, 144; Vesijohtoverkon ja viemäreiden kunnon…, 5)  

 

5.3 Vuotovesien määrän selvittäminen 
Vuotovesien määrä voidaan selvittää silloin, kun tiedetään puhdistamolle tuleva 

vesimäärä, jota verrataan vesijohtoverkkoon pumpatun veden määrään. Liitteissä 3 ja 4 

tilannetta on vertailtu kuukausittain vuonna 2007. Kuviossa 2 vertaillaan puhdistettua 

jätevesimäärää vesijohtoverkostoon pumpatun veden määrään vuonna 2007. 

(Vesijohtoverkon ja viemäreiden kunnon…, 6) 
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Puhdistettu jätevesimäärä Viinikanlahden ja Raholan jätevedenpuhdistamoilla
Vesijohtoverkkoon pumpatun veden määrä

 
Kuvio 2: Puhdistetun jäteveden määrän vertailu vesijohtoverkostoon pumpatun veden 

määrään. (Tampereen Vesi) 

 

Vuotovesien määrää voidaan myös verrata mittauksiin, joita tehdään eri aikaan 

vuorokaudesta ja eri vuodenaikoina. Esimerkiksi öisin jäteveden määrä on vähäisempi 

kuin päivällä, jolloin suurin osa sade- ja sulamiskuukausina viemärissä virtaavasta 

vedestä on vuotovettä. Lisäksi vuotovesien määrä viemärissä on pienimmillään 

talvikuukausina, jolloin maa on vielä jäässä. Jätevesimäärän mittauksia kannattaa 

suorittaa myös eri viikonpäivinä, sillä kotitalouksien ja asumisen vedenkäyttö 

vaihtelevat eri viikonpäivinä. Tällöin myös jätevedenmäärä viemärissä noudattelee 

vedenkäytön vaihteluita. (Karttunen 1999, 137, 138, 146; Vesijohtoverkon ja 

viemäreiden kunnon…,6) 

 

Lisäksi apuna voidaan käyttää aikaisempia mittauksia ja verrata niitä uusiin mittauksiin, 

ovatko virtaamat kasvaneet tai pienentyneet.  
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Vuotovesien määrää kartoitettaessa on tärkeää selvittää, mistä vuotovesistä on kyse, 

ovatko vuotovedet pääosin varsinaisia vuotovesiä maaperästä ja maan pinnalta peräisin 

olevia valumavesiä vai kiinteistöjen sade- ja kuivatusvesiä. (Karttunen 1999, 146; 

Vesijohtoverkon ja viemäreiden…,6–7) 

 

Kun vuotovesien alkuperä on saatu selville, voidaan tutkimuksia tarkentaa ja täsmentää, 

jotta varsinainen vuotovesien alkuperä paikallistetaan. (Karttunen 1999, 146; 

Vesijohtoverkon ja viemäreiden…,6–7) 

 

5.4 Vuotovesien määrään vaikuttavat tekijät 
Viemärin tiiviyteen ja siten sen vuotamiseen vaikuttavat monet eri tekijät kuten putken 

ikä, putkimateriaali, putkiliitosten materiaali ja liitostapa, työntekijöiden ammattitaito, 

rakennustapa ja -materiaalit sekä laittomat sade- ja kuivatusvesiliitännät. Esimerkiksi 

betoniviemärin vuotovesiarvoja on esitelty taulukossa 3. Muita vuotovesien määrään 

vaikuttavia tekijöitä ovat sadanta, maaperän ominaisuudet ja pohjaveden pinnan 

korkeus. (Karttunen 1999, 146)  

 

Vuotovesien määrä voidaan arvioida myös viemäriverkon pituuden perusteella, jolloin 

mitoitusarvona käytetään 0,3–0,6 l/s johtokilometriä kohti. (Karttunen 1999, 146–147; 

Vesijohtoverkon ja viemäreiden kunnon…,6)  

 

Taulukko 3. Betoniviemärin vuotovesiarvot. (Karttunen 1999, 147) 
 

Putken läpimitta          Sallittu vuoto 
           mm           l/s*johto-km 

150 0,11
200 0,14
250 0,17
300 0,2
375 0,26

                 450-900 0,41

 

 

 

 

 

 

5.4.1 Sade- ja kuivatusvedet 

Kuten aiemmin jo todettiin, voivat hulevedet joutua viemäriin monella eri tavalla. 

Viemärilinjoja rakennettaessa on tärkeää täyttää kaivanto huolellisesti valituilla maa-

aineilla, sillä sadevedet imeytyvät helpommin täytemaahan kuin koskemattomaan 

maahan, jolloin myös vuotovesien määrä viemärissä kasvaa. Lisäksi veden läpäisykyky 



 
   

19(38)

eri maa-aineissa vaihtelee suuresti, ja mikäli täytemaa on hyvin vettä läpäisevää, kasvaa 

todennäköisyys, että vesi pääsee vuotokohtaan ympäröivästä maa-aineksesta. 

(Karttunen 1999, 145) 

 

Suurin määrä vuotovesistä ja sadevesistä pääsee viemäreihin liitoskohdista ja laittomasti 

liitetyistä kiinteistöjen sade- ja kuivatusvesijärjestelmistä. (Karttunen 1999, 145; 

Vesijohtoverkon ja viemäreiden kunnon…, 6) 

 

5.4.2 Pohjavedet 

Pohjaveden pinnan korkeudella on merkittävä vaikutus vuotovesiin, kun putkilinja 

kulkee pohjaveden tason alapuolella. Vuodenajat vaikuttavat pohjaveden pinnan 

korkeuteen. Sade- ja sulamiskuukausina pohjaveden taso on korkealla. Tällöin myös 

virtaamat ja viemäriin joutuvat vuotovedet ovat suurimmillaan. Pienimmillään 

virtaukset ovat silloin, kun maa on jäässä. (Karttunen 1999, 146; Vesijohtoverkon ja 

viemäreiden kunnon…,6–7) 

 

5.5 Vuotovesien selvitykset 
Vuotovesien tarkempaan paikallistamiseen voidaan käyttää useita eri menetelmiä. 

Vuotovesien tarkempi paikallistaminen on tärkeää, jos havaitut virtaamat ovat suuria ja 

halutaan selvittää niiden varsinainen alkuperä. Vuotojen paikallistaminen voidaan tehdä 

silmämääräisin havainnoin, peilauksilla, TV-kuvauksilla, zoom-kameralla, kuunteluilla, 

tiiviyskokeilla, joita ovat vesi-, ilma- ja savukokeet, vedenlaadun analysoinnilla, 

lämpökamerakuvauksilla ja muilla kuva-analyyseillä. Yleensä vuotovesien selvitykset 

tekee kunta itse, mutta tapauksittain selvitystyön voi tehdä myös ulkopuolinen. 

Selvitystyö teetetään ulkopuolisilla silloin, kun selvitystyö vaatii erityistä kalustoa tai 

asiantuntemusta. (Vesijohtoverkon ja viemäreiden kunnon…, 3,7) 

 

Tässä työssä käsitellään tarkemmin savukoetta ja sen merkitystä viemäreiden tiiviyden 

tutkimisessa. 
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6. Viemäreiden tiiviyden tutkiminen savukokeilla 
6.1 Savukokeen suoritus 
Savukoe on yksinkertainen tapa selvittää viemäriin joutuvien vuotovesien alkuperä. 

Savukokeessa viemäriin ajetaan esimerkiksi harmaata savua, joka muodostetaan 

voimakkaan puhaltimen ja savukehittimen avulla glykoli-pohjaisesta nesteestä (kuvio 

3). Savua saadaan myös muun värisenä haluttaessa, mutta harmaa savu on koettu 

parhaimmaksi vaihtoehdoksi, sillä se havaitaan helposti eikä se värjää pintoja. 

 

 
Kuvio 3: Savukoelaite. (Kuva: Tampereen Vesi) 

 

Savu ajetaan viemärilinjaan tarkastuskaivon kautta. Savukoe kannattaa yleensä tehdä 

kohti päätekaivoja, jolloin savu saadaan kulkeutumaan viemäriin vastavirtaan. Näin 

voidaan säädellä myös savun kulkeutumista viemärissä. Kokoomaviemäristä savu leviää 

pienempiin talohaaroihin purkautuen viemäröinnin avoimista päistä: kiinteistöjen 

tuuletusputkista, kaivon kansista, rikkoutuneen viemärin vuotokohdista ja muista 

viemärin vauriokohdista.  

 

Savukoe on tehtävä kuivan kauden aikana, jolloin lumi ja routa eivät estä havaintojen 

tekemistä. Esimerkiksi tavallinen multamaa on tarpeeksi huokoista savulle 

läpäistäväksi, mutta asfaltoitu maanpinta on liian tiivistä. Tavallisesti savukoetta varten 

muodostetaan 2–4 hengen ryhmä, jolloin havainnointi on tehokkaampaa. Savukokeet on 

suunniteltava etukäteen ja valittava savutettavat alueet käyttäen apuna putkistokarttoja. 

Lisäksi savukokeista on tiedotettava savutettavan alueen kiinteistöjä sekä 



 
   

21(38)

pelastuslaitosta. Kiinteistöjen tiedottaminen on tärkeää, sillä jokaisen kiinteistön 

omistajan on huolehdittava, että käyttämättömien lavuaarien ja lattiakaivojen 

vesilukoissa on vettä. Kuivien vesilukkojen kautta savua saattaa päästä sisälle 

kiinteistöön. Pelastuslaitokselle on hyvä tiedottaa siksi, että mahdollisesti lapset ja 

vanhukset saattavat säikähtää savun nähdessään ja tehdä palohälytyksen. Liitteenä 5 on 

kiinteistöille jaettava ilmoitus savukokeen suorittamisesta. 

 

6.2 Menetelmänä savukoe 
Savukokeita tehdään, jotta saataisiin selville jätevesiviemäriin joutuvien vuotovesien 

alkuperä. Savukoe on nopea ja helppo tapa tutkia viemärien tiiviyttä. 

 

Savukokeita tulisi ainakin tehdä alueilla, joilla tiedetään viemärilinjojen olevan vanhoja 

tai alueelta tiedetään tulevan suuria jätevesimääriä. Suuret virtaamat jätevesiviemärissä 

on saatu selville esimerkiksi virtaamamittarin avulla. Lisäksi savukokeita on tehty 

alueilla, jotka ovat vanhoja ja rakennusmääräyksessä ei silloin ole ollut tietoa 

jätevesiviemäriin liittymisestä. Lisäksi tämä koskee alueita, joissa aikaisemmin on ollut 

sekaviemäröinti ja jälkeenpäin on tullut mahdolliseksi liittyä erillisviemäröintiin.  

Esimerkiksi Tampereen Vedellä savukoe tehdään vuosi ennen putkiston suunniteltua 

saneerausta sekä niillä alueilla, joilta tiedetään tulevan muutenkin paljon jätevesiä, 

kuten teollisuusalueet.  

 

Kuitenkaan savukoe ei ole yksistään luotettava tutkimusmenetelmä, vaan mahdollisen 

vauriokohdan löydyttyä tulisi putki vielä kuvata siihen tarkoitetuilla välineillä. Näin 

selviää parhaiten vauriokohdan tarkka sijainti ja laajuus.  

 

Savukoetta ei voida Tampereen Veden käyttämillä laitteilla tehdä saneerattuihin 

muovisiin tarkastuskaivoihin, sillä savukoneesta lähtevä putki varsineen ei mahdu 

taipumaan saneeratun putken sisällä, jolloin savukoneen putkea on vaikea asettaa 

savutettavan viemäriputken suulle. Tällöin on käytettävä muita menetelmiä.  

 

Teollisuusalueita savutettaessa ongelmana ovat usein suuret ja pitkät putkilinjat, jolloin 

savun kulkeutuminen putkistossa kestää kauan. Lisäksi alueet ja rakennukset ovat 

suuria, jolloin havaintojen ja esimerkiksi tuuletusputken paikantamiseksi kuluu aikaa. 
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Savukokeen tekemisen havainnointia auttaa, kun rakennuksen tuuletusputki löytyy. 

Tällöin on helppo seurata, mihin asti savu on edennyt putkilinjassa. Mikäli 

rakennukseen on asennettu takaiskuventtiili, ei savu pääse kulkemaan tuuletusputkesta 

ulos. Tällöin myös havaintojen tekeminen vaikeutuu, sillä on hankalaa arvioida, mihin 

asti savu on edennyt putkilinjassa. 

 

Savukokeen tekemiseen ja havainnointiin liittyy myös muita ongelmia.  

Savu ei välttämättä pääse kulkemaan putkilinjassa, jos putki on päässyt notkolle ja on 

täynnä vettä. Vesi toimii hajulukkona, josta savu ei pääse läpi. Jos linja on notkolla, 

mutta putki ei ole täynnä vettä, savu pääsee kulkemaan linjassa. Tällöin ei saada 

selville, että putkilinja on notkolla.  

 

Savua ei myöskään saada kulkemaan putkessa, mikäli siellä on tukos. Tukos estää myös 

veden kulun viemärissä, jolloin tukoksen toisella puolella oleva putki on täynnä vettä, 

joka estää savun kulkeutumisen putkessa. Usein tällaisessa tilanteessa savu puskee 

takaisin puhallettavasta tarkastuskaivosta.  

 

Savukoe ei myöskään paljasta kiinteistöjä, joissa sade- ja kuivatusvedet on liitetty 

jätevesiviemäriin ja sadevesikaivojen hajulukot on rakennettu oikein, jolloin 

hajulukossa oleva vesi estää savu kulkeutumisen eteenpäin. 

 

Savua on vaikea saada kulkemaan putkistoissa, jotka ovat kovin täynnä tai niissä on 

suuri virtausnopeus. Menetelmä ei myöskään sovellu kovin suurille putkille. Suuria 

putkia ovat halkaisijaltaan 1000 mm, 800 mm ja 600 mm putket. Kokoomaviemärin on 

ensin täytyttävä savusta, jonka jälkeen savu kulkeutuu pienempiin haaroihin. Suurissa 

putkissa putken täyttyminen kestää kauan. Usein savu hälvenee putkeen eikä tällöin 

myöskään kulkeudu pienempiin haaroihin. Savukoe soveltuukin parhaiten pienille 

putkille joiden halkaisija on 400 mm pienempään. 

 

6.3 Raportointi 
Savukoetta suoritettaessa 1–3 henkilöä kiertävät savutettavaa aluetta ja kiinteistöjä 

ulkoapäin ja kirjaavat tehdyt havainnot ylös, ottavat havaintopaikasta valokuvan ja 
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merkitsevät paikan putkistokarttaan, jossa havaintoja on tehty. Jokaisesta havainnosta 

tehdään kirjallinen raportti, jossa on myös kuva ja kartta (liite 6).  

 

Ongelmakohdat, joita savukokeen avulla paikannetaan, ovat sade- ja kuivatusvesien 

luvaton liittäminen jätevesiviemäriin. Lisäksi savukokeen avulla on löydetty 

kartoittamattomia viemärilinjoja, rikkoutuneita tai puuttuneita tarkastusputkien ja 

tarkastuskaivojen kansia (kuvio 4), vuotavia tarkastuskaivoja (kuvio 5) ja pois 

paikoiltaan menneitä tarkastusputkia ja muita viemäröinnin vikoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 4: Tarkastusputkesta puuttuu kansi.  

 

 
Kuvio 5: Vuotava tarkastuskaivo 
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7. Savukokeen tulosten hyödyntäminen 
7.1 Lisäselvitykset 
Savukokeen aikana ilmenneistä ongelmakohdista tehdyt raportit käydään läpi ja 

päätetään jatkotoimenpiteistä. Tähän liittyy tarkempi ongelmakohdan sijainnin 

selvittäminen. Selvitetään, onko kyseinen ongelmakohta kunnan vai yksityisen 

vastuulla. Yksityisen henkilön ollessa kyseessä kiinteistön omistajaa informoidaan 

tilanteesta (liite 7). 

 

Löydetty ongelmakohta käydään kuvaamassa, jotta saadaan lisää tietoa ongelman 

laajuudesta ja sijainnista. Savukokeen ja TV-kuvauksen perusteella voidaan päättää 

saneerauksesta ja sen toteuttamistavasta. Lisäksi löydetyt ongelmakohdat tulee asettaa 

tärkeysjärjestykseen käytössä olevan tiedon perusteella.  

 

7.2 Toimenpiteet 
Tehtävät toimenpiteet riippuvat siis monesta eri tekijästä: mikä on ongelmakohdan 

tarkka sijainti ja laajuus, kuka on vastuussa korjaamisesta ja kuinka tärkeäksi 

korjaaminen määritellään. Tämän jälkeen päätetään korjaustoimenpiteestä aina 

tapauskohtaisesti.  

 

7.2.1 Putkirikot 

Putkirikon yhteydessä selvitetään, kuinka paljon viemärissä yleensä virtaa jätevettä ja 

kuinka suuresta putkesta on kyse. Putkirikot tulee korjata mahdollisimman pian 

ongelman havaitsemisen jälkeen. Putkirikoista johtuva viemärin vuotaminen voi olla 

runsasta, ja lisäksi jätevettä voi vuotaa viemäristä ulospäin. Tällöin on myös 

mahdollista, että pohjavesi pääsee pilaantumaan. Kuviossa 6 on sisäpuolinen kuva 

viemäriputkesta, johon on syntynyt halkeama. 

 

Saneeraustapa riippuu viemärin sijainnista, koosta ja vaurion laajuudesta. Ongelma 

voidaan korjata sujuttamalla rikkoutuneen putken sisään uusi putki tai rakentamalla 

kokonaan uusi viemäri vanhan viereen. 
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Kuvio 6: Halkeama viemäriputkessa. (Kuva: Tampereen Vesi) 

 

7.2.2 Liitosten vuotaminen 

Suuret vuotovesimäärät pääsevät viemäriin vuotavien liitosten kautta, kuten jo aiemmin 

todettiin. Liitokset ovat saattaneet liikkua toisiinsa nähden (kuvio 7), tiivisteet ovat 

kuluneet tai poissa paikaltaan (kuvio 8) tai kasvien juuret ovat työntyneet viemäriin 

liitoskohdista (kuvio 9). Viemäristä kasvit saavat vettä ja tärkeitä ravintoaineita. Juurten 

tunkeutuessa viemäriin kasvaa myös todennäköisyys, että tietyn ajan kuluessa viemäri 

tukkeutuu.  

 

Liitoskohtien rakennustavalla voidaan ehkäistä viemärin vuotaminen liitoskohdista. 

1980–luvulta lähtien betonirengaskaivoissa ja -putkissa on ollut käytössä ek-

kumitiivisteet, jotka ovat vähentäneet merkittävästi vuotovesien pääsyä viemäriin. 

(Karttunen 1999, 145) 
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Kuvio 7: Liitoskohdat ovat siirtyneet pois paikoiltaan. (Kuva: Tampereen Vesi) 

 

 

 
Kuvio 8: Tiiviste on poissa paikaltaan. (Kuva: Tampereen Vesi) 
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Kuvio 9 Liitoskohdasta on työntynyt kasvien juuria viemäriin. (Kuva: Tampereen Vesi) 

 

7.2.3 Laittomasti liitetyt sade- ja kuivatusvesijärjestelmät 

Suurimmat sade- ja kuivatusvesimäärät pääsevät jätevesiviemäriin laittomasti liitettyjen 

sade- ja kuivatusvesijärjestelmien kautta. Väärin liitetty sade- ja kuivatusvesijärjestelmä 

havaitaan, kun savua purkautuu kattoränneistä tai syöksytorvien alta (kuvio 10). Lisäksi 

savua voi purkautua myös kiinteistön pihassa sijaitsevasta sadevesikaivosta. Tämä 

ongelma ilmenee usein vanhoilla asuinalueilla, joissa aiemmin on ollut sekaviemäröinti 

ja vasta jälkeenpäin on tullut mahdolliseksi erillisviemäröinti.  

Löydettäessä laittomasti liitetty sade- ja kuivatusvesijärjestelmä voidaan kiinteistön 

omistajalta pyytää selvitystä (liite 7), miten järjestelmä on kiinteistöllä toteutettu.  
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Kuvio 10: Savua purkautuu kiinteistön sadevesikaivosta ja rännien alta.  

 

Lisäksi vesilaitos voi tehdä omat selvityksensä. Tärkeää on tutkia, onko sadevedet 

liitetty jätevesiviemäriin jäteveden kanssa vai onko niin, että jätevedet on liitetty 

sadevesiviemäriin ja sadevedet jätevesiviemäriin. Toisin sanoen liitokset ovat jossain 

rakennusvaiheessa liitetty ristiin.  

 

Rakennusvaiheessa sadevedet ja jätevedet on saatettu liittää ristiin silloin, kun sekä 

sadevesiputki että jätevesiputki ovat halkaisijaltaan samansuuruisia. Ristiin liittäminen 

saattaa olla mahdollista myös silloin, kun korkeusasema on eri kuin tavallisesti. 

Tavallisesti sadevesiviemäri kulkee ylempänä kuin jätevesiviemäri, mutta jos jostakin 

syystä jätevesiviemäri on ylempänä kuin sadevesiviemäri, saattaa virheellisesti liittää 

sadevedet jätevesiviemäriin. Yksi mahdollisuus on se, että LVI-suunnittelija on jostakin 

syystä piirtänyt kiinteistön jätevedet ja sadevedet kulkemaan vääriin liitoksiin. 

Lisäksi voidaan tutkia, onko kiinteistön sadevesikaivon hajulukko rakennettu oikein, 

jolloin savu ei pääse hajulukon läpi paljastaen väärin liitettyä sade- ja 

kuivatusvesijärjestelmää.  

 

Lisäselvitysten jälkeen kiinteistön omistajaa tiedotetaan ongelmakohdista ja pyydetään 

tekemään vaadittavat korjaustoimenpiteet. Mukaan voidaan liittää kyseisen kiinteistön 

kohdalta tehty savukoeraportti (liite 6) ja ehdotus tehtävistä toimenpiteistä. 
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Vaihtoehtoisia korjauksia ovat esimerkiksi sade- ja kuivatusvesiliitosten korjaaminen 

asianmukaiseen viemäriin tai niiden imeyttäminen maahan. Maahan imeyttäminen 

voidaan toteuttaa joko maan pinnalla tai maanpinnan alla. 

Kiinteistön omistajalle asetetaan aikaraja, johon mennessä korjaus on suoritettava. Kun 

määräaika on kulunut umpeen, käydään paikalla tekemässä uusi savukoe tai TV-kuvaus, 

jonka avulla tarkistetaan, onko asia hoidettu kuntoon. Jos ongelmaa ei ole hoidettu 

kuntoon, voidaan kiinteistölle määrätä sanktioita.  

Kuviossa 11 on esimerkki oikein liitetystä sade- ja kuivatusvesijärjestelmästä. 

 

 
Kuvio 11: Oikein liitetty sade- ja kuivatusvesijärjestelmä. (Harju 2007, 26). 

 

Esimerkiksi Turussa on pyrkimys tulevaisuudessa periä kaksinkertaista jätevesimaksua 

kiinteistöltä, jonka sade- ja kuivatusvedet johdetaan jätevesiviemäriin. Kannustimena 

käytetään ilmaista liittymistä hulevesiverkostoon, mikäli siihen on mahdollisuus, jotta 

kiinteistön sade- ja kuivatusvedet saadaan kulkemaan sadevesiviemäriin. Vaasassa 

puolestaan kiinteistöjä, joiden sade- ja kuivatusvedet johdetaan viemäriin, jaettiin 

maksuluokkiin. Eri maksuluokat perustuvat kiinteistöjen kovan pinta-alan määrään.  

Saksassa asia käsitellään perusteellisesti. Siellä lasketaan kattojen pinta-alat sekä 

kaltevuuskulmat sekä tonttien pinta-alat, minkä mukaan määräytyy hulevesilasku. Jos 
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Saksassa haluaa rakentaa tontilleen lisää katettuja rakennuksia, se vaikuttaa myös 

hulevesilaskun suuruuteen (liite 1).  

 

7.2.4 Savukoe epäonnistuu 

Savukoetta tehtäessä saattaa myös käydä niin, että savua ei saada kulkemaan 

viemärissä.  

Kaikki tapaukset, joissa savua ei saada kulkemaan eteenpäin ja savu palautuu 

savutettavasta tarkastuskaivosta pois, on tutkittava tarkemmin. Parhain tapa on  

TV-kuvata linja (kuvio 12), jonka jälkeen päätetään jatkotoimenpiteistä. 

 

 

                   
Kuvio 12: Kuva laitteesta, jonka avulla viemäreitä kuvataan sisäpuolelta. (Kuva: 

Tampereen Vesi) 

 

Jos viemärissä on tukos, voidaan ongelma ratkaista helposti ja nopeasti. Viemäri 

huuhdellaan tehokkaasti paineen avulla. Esimerkiksi jos viemäri on lähes täynnä (kuvio 

13), se viittaa tukokseen, jolloin vesi ei pääse virtaamaan kunnolla. Ajan kuluessa tukos 

kasvaa ja veden virtaus viemärissä estyy kokonaan, mikäli tukoksen aiheuttajaa ei 

selvitetä. Tukos estää viemärin itsestään huuhtoutumisen, jolloin mätänevä jätevesi on 

paikoillaan viemärissä ja muodostaa kaasuja, jotka pahimmassa tapauksessa syövyttävät 

putkea sisältä päin.  

 

Viemärin minimikaltevuuden on oltava sellainen, että viemärissä kulkevan jäteveden 

virtausnopeus on vähintään 0,6 m/s, joka takaa viemärin itsestään huuhtoutumisen 

ainakin kerran vuorokauden aikana. Itsestään huuhtoutumisella tarkoitetaan 

virtausnopeutta, joka estää kiintoaineen kerääntymisen viemärin pohjalle.  
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Kuvio 13: Putki on lähes täynnä vettä. (Kuva: Tampereen Vesi) 

 

Jos putki on päässyt notkolle, se vaatii usein maan kaivamista ja linjan suoristamista 

oikeaan kaltevuuteen. Pahimmassa tapauksessa notkolla oleva linja aiheuttaa painanteita 

maan pinnalla, varsinkin jos linja kulkee liikennöidyllä väylällä. 

 

7.3 Savukokeesta ja sen tuloksista tiedottaminen 
Vaikein osuus savukoeraportointia hyväksikäyttäen on ihmisille tiedottaminen. 

Tiedottaminen tulisi aloittaa jo ennen savukokeiden tekemistä. Tieto siitä, että alueella 

kyseinen työ suoritetaan, ei anna tietoa tarpeeksi asian ymmärtämiseksi. Ihmiset eivät 

useinkaan ymmärrä savukokeen tekemisen merkitystä ja sen tavoitteita. Usein ihmiset 

ovat ymmärtäväisiä, kun viemäristön kuntoa tutkitaan ja pitävät sitä tärkeänä. Kuitenkin 

jos omalta kiinteistöltä löydetään väärin liitetty sade- ja kuivatusvesijärjestelmä, sitä ei 

olla kovin halukkaita korjaamaan. Usein sade- ja kuivatusvedet on johdettu vuosia 

jätevesiviemäriin, ja ihmetellään, miksi asia nyt pitäisi korjata. Ihmiset eivät ymmärrä, 

mitä merkitystä sillä on, jos sade- ja kuivatusvedet menevät yhdellä kiinteistöllä 

jätevesiviemäriin. Valitettavasti useimmat ajattelevat, että vain heidän sade- ja 

kuivatusvesiliitokset on liitetty virheellisesti. Asiaa vaikeuttaa myös se, että 

aikaisemmin kiinteistö on mahdollisesti saanut luvan liittää sade- ja kuivatusvetensä 

jätevesiviemäriin, kun alueella ei ole ollut erillisviemäröintiä. Kun alueen viemäristöä 

on saneerattu ja viemäröinti on muutettu erillisviemäröinniksi, täytyy tällöin myös 

kiinteistön korjata sade- ja kuivatusvesijärjestelmänsä asianmukaiseen kuntoon.  
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Mikäli laitos muuttaa tai on muuttanut sekaviemäröintijärjestelmän 
erillisviemäröinniksi, on kiinteistö kohtuullisen ajan kuluessa velvollinen 
erottelemaan jätevedet, hulevedet ja perustusten kuivatusvedet sekä liittymään 
laitoksen erillisiin jätevesi- ja hulevesiviemäreihin. Jos sekaviemäröintiä 
jatketaan, siitä voidaan periä erillisviemäröinninmaksua korkeampaa maksua 
laitoksen hinnaston mukaan. (Tampereen Veden toimitusehdot, 2.2 Huleveden 
erottelu)  

 
Korotetun maksun periminen on puollettavissa sillä perusteella, että 
vesihuoltolain 18 §:n 2 mom:n mukaan maksujen tulee tarpeen mukaan olla 
sellaiset, että ne edistävät veden säästäväistä käyttöä ja jäteveden määrän 
vähentämistä. (Vesihuoltolain soveltaminen 2002, 42) 

 

Tämän jälkeen ensimmäinen kysymys on, kuka maksaa korjaustoimenpiteet. Tähän 

vastaus kuuluu, että kyseisen kiinteistön omistaja. Vastauksen jälkeen vastarinta asian 

korjaamiseksi on usein varmistettu. Asiaa ei useinkaan helpota se, että maata joudutaan 

kaivamaan useimmissa tapauksissa. Kukapa haluaisi, että omaa pihaa ja istutuksia 

aletaan kaivamaan ja pilaamaan, kun lisäksi itse joutuu maksamaan kulut. Siksi asiasta 

tiedottaminen jo alusta asti on tärkeää.  

 

Ihmisillä ei ole tarpeeksi tietoa viemärin sade-, kuivatus- ja vuotovesistä ja niiden 

vaikutuksista viemäristössä ja loppujen lopuksi ympäristössä. Moni kiinteistön omistaja 

ei välttämättä ole tietoinen kiinteistönsä sade- ja kuivatusvesijärjestelmästä. Kaikilla 

kiinteistöillä, varsinkaan vanhoilla, ei ole usein minkäänlaisia piirustuksia järjestelmästä 

eikä tiedetä, missä putket sijaitsee.  

 

Usein myös ajatellaan, että kiinteistön ulkopuolella olevat viemäröinnin osat kuuluvat 

kunnalle, jotka sijaitsevat maan alla. Todellisuudessa kunta mahdollisesti omistaa vain 

osan tai ei ollenkaan tonttijohdosta. Loput tonttijohdosta omistaa kiinteistön omistaja, 

joka on myös vastuussa omasta osastaan. Esimerkiksi Tampereella kiinteistön omistaja 

omistaa koko tonttijohdon ja on vastuussa koko tonttijohdosta (liite 8).  

 

Ihmisille tulisi tiedottaa siitä, mitä merkitystä sade- ja kuivatusvesillä on viemäristössä. 

Asiaa pitäisi enemmän ottaa esille esimerkiksi lehdissä ja selittää ongelman vakavuutta 

jo ennen kuin savukokeita tehdään, jotta vastarinta olisi vähäisempää. Tärkeää on 

mainita myös se tosiseikka, että kyse ei ole vain tietystä alueesta, vaan suuntaus on 
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koko Suomessa samankaltainen. Toisaalla asiaa on saatu vietyä jo rutkasti eteenpäin, 

kun taas toisaalla vasta aloitellaan. 

 

7.4 Esimerkki 
Valitaan yhden hehtaarin suuruinen alue, joka jaetaan eri osiin. Valitaan nurmikko 

alueen suuruudeksi 0,5 ha, hiekka alueen suuruudeksi 0,25 ha sekä kiveys ja 

asfalttialueen suuruudeksi 0,125 ha (kuvio 14). Tehdään lisäksi oletus, jonka mukaan 

koko alueella kulkee 200 metriä jätevesiviemäriä.  

 

              100m    
             
          
         asfaltti    
          
            
          
          
         kiveys    
          
                 nurmi     100 m 
            
          
          
          
      hiekka/sora  
          
          
          
          
             
Kuvio 14: Esimerkki omakotitaloalueen erilaisista pintamateriaaleista. 

 

Lasketaan, kuinka paljon sade- ja kuivatusvesiä voi kyseiseltä alueelta pahimmassa 

tapauksessa päätyä jätevesiviemäriin ja kuinka paljon sen puhdistaminen tulisi 

vesilaitokselle maksamaan.  

 

Laskennassa käytetään apuna mitoitusvirtaamaa, joka tarkoittaa erillisjärjestelmässä 

kahden vuoden välein toistuvaa mitoitussadetta, jonka kesto on vähintään kymmenen 

minuuttia (liite 9). Sadevesivirtaama lasketaan hidastuskerroinmenetelmällä, joka 

soveltuu pienille homogeenisille alueille.  
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Sadevesivirtaama saadaan kaavasta: 

 

qh mit = A· Ø · i,  (1)    (1) 

 

jossa qh mit = mitoitusvirtaama (l/s), A = alueen pinta-ala (ha), Ø = valumiskerroin ja  

i = sellaisen sateen intensiteetti, jonka kesto on sama kuin valuma-alueen valunta-aika, 

kuitenkin vähintään 10 min (l/s·ha) 

 

nurmi: qh mit = 0,5 ha · 0,10 · 110 l/s·ha = 5,5 l/s 

hiekka/sora : qh mit = 0,25 ha · 0,30 · 110 l/s·ha = 8,25 l/s 

kiveys: qh mit = 0,125 ha · 0,70 · 110 l/s·ha = 9,63 l/s 

asfaltti: qh mit = 0,125 ha · 0,80 · 110 l/s·ha = 11 l/s 

 

Kokonaisvalunta saadaan laskemalla eri alueiden valunnat yhteen: 

nurmi + hiekka/sora + kiveys + asfaltti 

5,5 l/s + 8,25 l/s + 9,63 l/s + 11 l/s = 34,38 l/s 

Lisätään tähän vielä rakennuksista tulevien kuivatusvesimäärien arvio, joka on noin 

0,05 l/s·ha. Mitoitusvirtaamaa laskettaessa voidaan käyttää kerrointa kolme. 

 

qk mit = 0,05 l/s·ha · 3 = 0,15 l/s·ha 

 

Sateen aikana ja sen jälkeen voi jätevesiviemäriin pahimmassa tapauksessa valua 34,38 

l/s + 0,15 l/s = 34,53 l/s sade- ja kuivatusvesiä. Kerrotaan tämä määrä vielä sateen 

kestolla, jolloin saadaan laskettua arvio puhdistuskustannuksille. 34,53 l/s · 600 s = 

20 718 l. 

Jos jäteveden puhdistus maksaa esimerkiksi 40 snt/m3 ja puhdistettavia vesiä olisi 

20,718 m3, tulisi se maksamaan 20,718 m3 · 40 snt/m3 = 8,30 euroa.  

 

Jos alueeksi valitaan 1ha ydinkeskustasta, valumaksi saadaan: 

qh mitt = 1 ha · 0,90 · 110 l/s·ha = 99 l/s. Tähän lisätään vielä rakennusten 

kuivatusvesivirtaama 0,15 l/s. Yhteensä siis sade- ja kuivatusvesivirtaama keskusta-

alueella on 99 l/s + 0,15 l/s = 99,15 l/s, joka pahimmassa tilanteessa virtaisi 

jätevesiviemäriin. Vielä huomioidaan sateen kesto 600 s, jolloin puhdistettavia sade- ja 
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kuivatusvesiä kertyisi 99,15 l/s · 600 s = 59 490 l. Tämän vesimäärän puhdistaminen 

tulisi maksamaan: 

59,49 m3 · 40 snt/m3 = 21,80 euroa.  

 

Laskelmat ovat suuntaa antavia, eivätkä ne kuvaa todellista tilannetta.  

Erilaisille pinnoille ja alueille on määritetty erilaisia kertoimia. Taulukoissa 4 ja 5 on 

esitelty eri pintojen valumiskertoimia, joita on käytetty edellisiä laskuja laskettaessa. 

 

Taulukko 4: Tavallisimpien viemäröitävällä alueella olevien pintojen valumiskertoimia. 

(Karttunen 1999, 143) 

 
Pinnan laatu Valumiskerroin
  
Katto 0,9
  
Betoni- ja asfalttipinta 0,8
Tiivissaumainen kiveys  
Kallio  
  
Kiveys hiekkasaumoin 0,7
  
Hyväkuntoinen soratie 0,5
Kallioinen puuton puistoalue 
  
Paljas, laakeahko kallio 0,4
  
Sorakenttä ja -käytävä 0,3
  
Puistomainen piha 0,2
  
Puisto, jossa runsaasti 0,15
kasvillisuutta  
Kallioinen metsä  
  
Niitty, pelto, puutarha 0,1
  
Tasainen, tiheäkasvuinen 0,05
metsä  
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Taulukko 5: Tavallisimpien viemäröitävällä alueella  

olevien alueiden valumiskertoimia. 

 

Alue Valumiskerroin
  
Umpinaiset 
kerrostalokorttelit 0,9
(kestopäällyste)  
  
Umpinaiset 
kerrostalokorttelit 0,7
(sorapäällyste)  
  
Avoimet kerrostalokorttelit          0,50-0,60
  
Rivitaloalueet 0,35
  
Omakotialueet, pienet tontit          0,25-0,30
  
Omakotialueet, suuret tontit          0,20-0,25
  
Urheilu- ja leikkikentät 0,2
  
Suuret puistoalueet          0,05-0,10
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8. Loppusanat 
Työn keskeisin tavoite saatiin tehtyä. Keskeisin tehtävä oli laatia ohjeistus ja kysely 

kiinteistöille, joiden sade- ja kuivatusvesijärjestelmät on liitetty virheellisesti 

jätevesiviemäriin.  

 

Työssä on esitelty vuotovesiä ja niiden merkityksiä viemäröinnissä, jotta 

ymmärrettäisiin, miksi niiden alkuperän selvittäminen ja vähentäminen on tärkeää, ja 

jotta perustellusti voidaan vaatia kiinteistöjä toimenpiteisiin, mikäli kiinteistön sade- ja 

kuivatusvesijärjestelmä on liitettynä jätevesiviemäriin. 

 

Työ ei ole tarkoitettu ainoastaan Tampereen Veden käyttöön. Tarkoituksena työssä oli 

tehdä siitä yleispätevä, ja halutessaan myös muut vesihuoltolaitokset voivat ottaa siitä 

mallia ja soveltaa omaan käyttöönsä sopivaksi. 
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   Tampereen Vesi     
          
          
  Viemärin savukokeen havaintopöytäkirja    
          
          
 Työn suoritus pvm:  21.7.2008      
          
 Pöytäkirjan täyttäjä:  Katri Harju     
          
          
 Alue:   Holvastin asuinalue.     
 Katuosoite:  Ruunakonkatu 7.     
 Sää:   Sateinen.      
          
          
 Havainnot:  Sadevesi ohjattu jätevesiviemäriin.   
          
          
          
          
          
 Kuvaus havaintopaikasta: Talon nurkilta syöksytorvien alta nousi savua.  
          
          
 Valokuva havaintopaikasta:       
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  Liite 7 /1(2) 
 
  Tiedote kiinteistön omistajalle 
                                                                                   Päivämäärä 
 
Sade- ja kuivatusvesiselvitys 
 
______________ alueella tehtiin savukoe _______________ viemäreiden tiiviyden tutkimiseksi. 
Savukokeessa ilmeni, että osoitteessa ___________________ olevan kiinteistön 
rännikaivoista/ränneistä ja/tai sadevesikaivosta nousi savua. Tämä tarkoittaa sitä, että kiinteistönne 
sade- ja kuivatusvesijärjestelmä on liitettynä jätevesiviemäriin. 
 
Pyydämme teiltä lisäselvitystä koskien kiinteistönne sade- ja kuivatusvesijärjestelmää. 
Halutessanne voitte täyttää liitteenä olevan kyselyn tai tehdä vapaamuotoisen selvityksen. 
Selvitykseen on hyvä liittää vapaaehtoisia dokumentteja, kuten suunnitelmia, valokuvia tai 
selventäviä piirroksia. 
 
Selvitys tulee tehdä_____________ mennessä. Mikäli selvitystä ei määräaikaan*) mennessä ole 
tehty, vesilaitos perii________________________________. 
 
Selvitys voi johtaa myös lisätutkimuksiin, jotka vesilaitos tekee omasta toimestaan. 
 
Selvityksen saadessaan vesilaitos katsoo, onko kiinteistön sade- ja kuivatusvesijärjestelmä liitetty 
jätevesiviemäriin. Mikäli liitos jätevesiviemäriin löydetään, on kiinteistön omistajalla kolme 
vaihtoehtoa: 
 

1) Kiinteistön sade- ja kuivatusvesijärjestelmä saneerataan siten, että sade- ja kuivatusvedet 
ohjataan niille tarkoitettuun sadevesiviemäriin. 

Tonttiviemäreiden saneerausta varten tarvitaan LVI-suunnittelijan tekemä 
suunnitelma, joka hyväksytetään vesilaitoksella. 

 
2) Sade- ja kuivatusvedet ohjataan tontin lähellä sijaitsevaan avo-ojaan tai tontilla maahan 

imeytettäväksi. 
 
3) Vesilaitos perii _________________________________________________________.

  
 
*) Vesilaitos määrittelee ajan, jonka puitteissa asia on korjattava. Määräajan umpeutuessa vesilaitos 
tarkistaa, että sade- ja kuivatusvesijärjestelmä on saneerattu asianmukaiseen kuntoon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  jatkuu 
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  jatkuu 
 
  Tiedote kiinteistön omistajalle 
                                                                                    Päivämäärä 
 
Sade- ja kuivatusvesiselvitys 
 

1) Onko kiinteistöllänne ritiläkaivoja, luiskien kuivatuskaivoja tai muita kaivoja, joista sade- ja 
kuivatusvesiä pääsee jätevesiviemäriin? 

 
 
 
 

2) Onko kiinteistöllänne salaojia? Mikäli salaojia on, mihin salaojavedet johdetaan? 
Salaojat ovat putkia, jotka kulkevat perustusten vieressä. Salaojien on tarkoitus 
kuivattaa perustuksia kosteusvaurioiden estämiseksi. 
 
 
 
 
 

3) Minne katoilta tulevat rännivedet ohjataan? 
 
 
 
 

4) Olen valmis  
 

a. Liittymään sadevesiviemäriin 
 
b. Maksamaan vesilaitoksen perimää_______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Vesilaitoksella on oikeus tutkia tonttiviemäröinti tarvittaessa. 
 
 
Yhteyshenkilö 
Yhteystiedot 
 
 
 
 
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi 
 
Aika___________ Paikka_________________ 
 
Allekirjoitus____________________________
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  Liite 9 

Rankkasateen voimakkuus kestoajan ja esiintymistaajuuden funktiona Suomessa. 
(Suunnittelukeskus Oy 2007) 
 

 
 
 
 
 
 
 

   


