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ESIPUHE  

 

Haluan kiittää Maanrakennuspalvelu Mikko Lyytinen Oy:tä saamastani mahdollisuudesta tehdä päät-

tötyö kyseisestä aiheesta. Päättötyön avulla on tarkoitus kouluttaa henkilöstöä ja opastaa heitä vie-

märikuvauksen suorittamisessa.  

 

Tässä opinnäytetyössä tuodaan esiin kuvaus kaluston suomat mahdollisuudet ja keinot miten sitä 

käytetään. Viemärikuvaus on osa laatujärjestelmää, jolla tuetaan Maanrakennuspalvelu Mikko Lyyti-

nen Oy:n tekemää putkityötä. Kilpailevassa rakennustyömaa maailmassa tehty työ tulee olla sitä 

mitä luvataan. Väärin tehdyllä työllä ei ole painoarvoa silloin, kun mitataan laatua. 

 

 

Kuopiossa 20.1.2015 

Juuso Hytti 
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1 JOHDANDO 

 

Työn tausta 

 

Putkistojen kuvauksella tarkoitetaan toimenpidettä, jolla tarkastetaan putkistojen toimintakunto sekä 

selvittään ongelmakohdat ilman putken esiin kaivamista. Maanrakennustyöhön kuuluu yhtenä osana 

erilaisten putkien asennusta. Putket ovat käytännössä joko betonia tai muovia. Myös muitakin putki-

materiaaleja on. Putket luokitellaan niiden käyttötarpeen mukaan viemäri-, sadevesi-, salaojaput-

kiksi. Nämä ja kaivot on tärkeää asentaa oikein ja oikeaan paikkaan. Jos putkistossa kulkee jonkin-

laista nestettä, tulee siinä olla viettokaltevuutta. Putket liitetään toisiinsa erilaisilla muhviliitoksilla. 

Niillä tulee olla tehtynä arina, jonka päälle putket asetetaan. Jos pohjatyöt on väärin tehty tai kallis-

tus on liian loiva, jää vesi putken sisälle seisomaan. Huonosti tiivistetty pohja painuu alaspäin ja ai-

heuttaa suurellekin matkalle ns. notkelman. Nämä kaikki tulee maanrakentajan ottaa huomioon teh-

täessä putkitöitä. Jotta laatu on sitä mitä on luvattu, on tämän ohjeistuksen avulla tarkoitus kertoa 

miten laadunvarmistus suoritetaan, millä kalustolla ja miten. 

 

Maanrakennuspalvelu Mikko Lyytinen Oy on vuonna 1980 perustettu yritys. Kiristyvässä rakennus-

maailmassa laadulla on yhä suurempi merkitys. Työn tavoitteena on laatia eräänlainen laadunvar-

mistussuunnitelma putkitöille. Tämän opinnäytetyön tarkoitus on antaa yritykselle selkeät ohjeet lait-

teen käytöstä ja sen suomista mahdollisuuksista. Päättötyössä käydään läpi erilaisia vaihtoehtoja 

kuvaustyön toteutukseen ja raportointi tapoihin. Kenelle työ ollaan tekemässä ja minkä tasoinen ra-

portoinnin laadun tulee olla. 

 

Opintotyössä tutkittiin kuvauskaluston käyttöä työmaa olosuhteissa. Siinä tutkittiin koko kuvauska-

lustoa, miten raportti voidaan toteuttaa, mitä asioita tulee ottaa huomioon ja mitä ei saa tehdä. 

Opinnäytetyö perustuu kokemukseen kuvauslaitteiston kanssa ja siitä saatuun tulokseen. Saadun 

kuvausaineiston käyttö on hankalaa ja sitä tulee lähes poikkeuksetta jollakin tapaa käsitellä. Kuvaus-

laitteistolle ei ole sinällään mitään mihin sitä verrattaisiin tai tutkittaisiin. Opinnäytetyössä suljettiin 

pois väärät tavat tehdä kuvaustyötä ja pyritään tuomaan esiin se oiea tapa tehdä kuvaus työ. Opin-

näytetyön tekemiseen liittyi työskentelyä laitteen parissa yli puolen vuoden ajan. Tästä saatu koke-

mus on kirjattu tähän opinnäytetyöhön. 
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2 VIEMÄRINKUVAUSKUVAUSLAITTEET 

 

2.1 Ridgid SeeSnake® kuvauslaitteet 

 

 LT1000 Mini on perusrunko, mikä jakaa tietoa tietokoneelta kameraan ja toisinpäin. 

 Plus on kuvauskaluston kamera ja 30 metrin työntökaapeli. 

 NaviTrack Scout on kameran etsintään tarkoitettu paikannin. 

 sekä ulkopuolinen kannettava tietokone, jossa on HQ- kuvausohjelma asennettuna. 

 

Kuvauskalusto on neljän eri laitteen mudostama kokonaisuus, joita ilman kuvausta ei voida suorit-

taa. Laitteet ovat siirrettävissä työmaalla ja ne on rakennettu kovaan käyttöön työmaaoloihin. 

 

 

2.1.1 Ridgid SeeSnake® LT1000 Mini 

 

Tämä on kuvauskaluston ohjausyksikkö. Laite ottaa tietoa kamerasta ja jakaa sitä eteenpäin tietoko-

neelle ja päinvastoin. Laitteeseen kuuluu kaksi 18V Li-Ion, 2.2Ah / 2,2Ah akkua ja niiden laturi. Laite 

akkuineen ja laturi on esitetty kuvassa 1. 

 

Kuva 1. LT1000 Mini. Juuso Hytti 19.3.2014 



10 
 

2.1.2 Ridgid SeeSnake® Plus 

 

Ridgid SeeSnake® Plus on pyöreän muotoinen kompakti 11,1 kg painava kannettava pakkaus. Sen 

sisällä on 30 mm halkaisijaltaan ja 42 mm pituudeltaan olevan kamera ja siihen kytketyn 30 m pitui-

sen 8 mm paksun työntökaapelin. Kameran on suojattu metallikuorella ja se on itsetasaava. Kame-

ran sisään on asennettu 512 Hz:n sondi. Itsetasauksen ansiosta kuva on aina vaakatasossa. Kame-

ran päässä on 6 LED-valoa. Kuvassa 2 on kuva laittesta. 

 

Kuva 2. Plus. Juuso Hytti 19.3.2014 

2.1.3 Erillinen tietokone 

 

Valmistajalla on olemassa oma käyttöön tarkoitettu näyttö, joka kytketään LT1000 Miniin. Ohjelma 

ja laitevalmistaja kuitenkin sallivat liittämään laitteisiin minkä tahansa kannettavan tietokoneen, 

jossa on usp- liitäntä ja Windows käyttöjärjestelmä. Tässä tapauksessa kuvaukseen on hankittu eril-

linen ”kovaan käyttöön” tarkoitettu kannettava tietokone Panasonic Toughbook CF-19, johon on 

asennettu SeeSnake HQ ohjelma. Ohjelmisto toimitetaan laitteen mukana cd-levyllä tai nettisivuilta 

http://hq.ridgid.com/. Kuvassa 3 on kuva tästä kannettavasta tietokoneesta.  

http://hq.ridgid.com/
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Kuva 3. Kuvaustietokone Panasonic Toughbook CF-19. Juuso Hytti 19.3.2014 

2.1.4 NaviTrack Scout® 

Tämä on paikanninlaite, joka auttaa kuvauskaluston käyttäjää löytämään kamerean pään maanalta. 

Laite tarvii toimiakseen vastinkappaleen, mikä lähettää tietyn taajuista lähetyssignaalia joka etsii ka-

meran pään tai erillisen paikantimen tuntemattomasta syvyydestä, niin että käyttäjä tietää tämän 

jälkeen missä kameran pää milläkin hetkellä sijaitsee. Laitetta voi käyttää myös kaapelinäyttöihin. 

Kuvassa 4 on esitetty paikannin kannettavassa suojakotelossaan. 
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Kuva 4. NaviTrack Scout®. Juuso Hytti 19.3.2014 

 

2.2 Kuvauskaluston käyttö 

Ridgid SeeSnake® tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön ja niitä käytetään viemäriputkistojen ku-

vaukseen ja vikojen paikantamiseen. Kuvauskalusto soveltuu pääsääntöisesti 40–150 mm linjojen 

kuvaukseen. Se sopii erityisesti paikkoihin, joissa kannettavuus ja käsiteltävyys ovat ratkaisevan tär-

keää mm. monikerroksisiin rakennuksiin, katoile, ahtaisiin tiloihin jne. Laite on ostettu Maanrakun-

nuspalvelu Mikko Lyytinen Oy:lle tukemaan ammattimaisen laadun varmistusta siten, että ongelmiin 

voidaan puuttua ajoissa ja säästämään kustannuksissa. Kuvauslaite antaa käyttäjälleen mahdollisuu-

den puuttua ajoissa tilanteisiin ja luomaan laadukasta kuvausaineistoa. Kuvauslaite voidaan käyttää 

salaoja-, sadevesi- tai viemäriverkoston kuvaukseen. Se antaa mahdollisuuden tutkia myös säh-

kösuojaputkia, tyhjien aukkoja ja koloja, jonne muuten ei ole mahdollisuus nähdä.  

Viemärikuvauksessa paikannetaan asennusvaiheen- tai jälkeenpäin ilmenneitä vikoja. Tällöin ei vält-

tämättä tiedetä missä vika tarkkaan ottaen on. Kun kamera tungetaan ahtaaseen ja monesti epähy-

gieeniseen putkistoon, saa kameran käyttäjä seurata reaaliaikaisesti tilannetta tietokoneen näytöltä. 

Etäisyysmittari kertoo, kuinka pitkällä kameran pää on lähtöpisteenä olevasta kaivosta.  
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2.3 LT minin näppäimet ja yleisesittely 

LT1000 Mini on irrallinen liittymä, jonka avulla voidaan olla vuorovaikutuksessa SeeSnake-kelan 

kanssa. Samat näppäimistön säätimet löytyvät myös HQ ohjelmassa. Näppäinten nimet on esitetty 

kuvassa 5 ja kuvassa 6 on kerrottu, mitä mistäkin näppäimestä tapahtuu. 

 

 

Kuva 5. LT1000 näppäimistö. Kuva SEESNAKE® LT1000 MANUAL: © 2011 RIDGID 
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Kuva 6. LT 1000 näppäimistön säätimet. SEESNAKE® LT1000 MANUAL: © 2011 RIDGID 
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3 KUVAUSLAITTEIDEN PERUSKÄYTTÖ 

 

3.1 Miten kuvauslaitteisto laitetaan perusvalmiuteen 

 

Kuvaukseen lähdettäessä on hyvä tarkastaa, että kaikki tarvittavat akut on ladattuina ja onko kaikki 

tarvittavat laitteet mukana. Liitännät ja johdot tulee tarkastaa ennen töiden aloitusta. SeeSnake- 

järjestelmäkaapelin kiinnityksessä tulee huomioida lukitusholkin ja ohjausharjan asento. Kun nämä 

ovat keskenään samassa asennossa, tulee järjestelmäkaapeli työntää tiukasti järjestelmäliittimeen ja 

kiristämällä se paikalleen kiertämällä lukitusholkkia vastapäivään. 

Tietokone käynnistetään normaalisti ja se yhdistetään usb-kaapelilla LT1000 yksikköön. Kun oikea-

oppiset kytkennät on tehty ja HQ-ohjelma on käynnistetty, voidaan LT1000 Miniin painaa virta 

päälle.  Jos kameran led-valot vilkkuvat muutaman kerran ja valo jää palamaan, on kaikki OK. 

Muussa tapauksessa valo vilkahtaa ja led-valot sammuvat kameran päässä. Ohjausyksikköön ei tule 

laittaa virtoja ennen kuin kaikki johdot on yhdistetty ja tietokone ja kuvausohjelma on käynnistetty. 

 

3.2 Mitä tehdä kun virrat on laitteisiin saatu päälle 

 

On mahdollista jatkaa työskentelyä suoraan ohjelman päävalikon alle tai suositeltavasti aina uuden 

työn aloittamisen yhteydessä, luoda uusi kansio ja nimetä se työn nimen tai -numeron mukaan.  

Kaikki yhteen työhön tarkoitettu kuvausaineisto tulee kerätä saman työnimen alle. Tällä tarkoitetaan 

resurssinhallinnassa sitä, että on olemassa työmaa tai sen litteranumero, jota käytetään. Tämän alle 

voidaan jakaa eri lohkoihin. Viimeiseksi merkitään itse työ, johon tulee kuvata kaikki se materiaali, 

jota alueella tai aluerajauksella on tarkoitettu. Käyttäjä nimeää kuvaukselle työnimen ja kerää tarvit-

tavan materiaalin kuvaus kansioon. Tämä mahdollistaa yhtenäisen ja selkeän loppuraportoinnin. 

Kuvauksen aikana ei tule nimetä työtilaa kesken kuvauksen siirryttäessä kaivolta toiselle. Lopeta ku-

vaus painamalla videonäppäintä kaksi (2) kertaa  . Nimeä kuvattu materiaali ja jatka video-

kuvausta painamalla videokuvauspainiketta uudestaan. Jos materiaalia ei nimeä mitenkään, tulee 

sen nimeksi automaattisesti ”videokaappaus työ”. Jälkikäteen työn voi erottaa muusta joukosta enää 

vain aika ja päivämäärätiedon perusteella. 

 

3.3 Työn nimeäminen oikein 

 

 Kun työ haltaan nimetä painetaan SeeSnake HQ ohjelman vasemmassa valikossa hiiren oikeaa näp-

päintä HQ kuvakkeen  päällä. Tämän jälkeen valitse ylin vaihtoehto ”uusi työtila” ja nimeä 

se edellä mainitulla tavalla oikein. Valitse koneelta tyhjä kansio jonne tiedot materiaali tulee tallentu-

maan.  
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Valitaan ”uusi työ”-kohdasta uusi työ ja nimetään se sellaiseksi, että ulkopuolinenkin tietää mitä on 

tehty. Tällaisia merkintöjä voi olla esimerkiksi jo tunnettujen kaivolta kaivolla nimeäminen. 

 

Esim. 1: Ollaan kuvaamassa jätevedentarkastuskaivolta 101 seuraavaan jätevedentarkastuskaivoon-

kaivoon 102. Nimetään tällaisessa tapauksessa kuvauksen nimeksi: JVTK:n tarkastus kaivolta 101 

kaivoon 102. 

 

Esim. 2: Useamman kaivon verkostossa ei ole tarkastuskaivoja merkitty kuin koroilla LVI-suunnitel-

maan. Näinollen kaivot tulee numeroida haluamallasi tavalla esim. 1,2,3.. A1,A2,A3 jne. mutta kui-

tenkin niin että nimeäminen on sama kuin videossa nimetty materiaali.  

 

Pelkkää numeroa ei suositella käytettäväksi kaivojen välillä, sillä silloin ei tiedetä kuvaussuuntaa, 

ellei sitä ole jollakin muulla tapaa kerrottu. 

Kuvausaineisto nimetään aina mistä mihin on kuvattu! Etuliitteenä voidaan käyttää seuraavia lyhen-

teitä SO = salaoja, SVK= sadevesikaivo ja JVK= jätevesikaivo sekä muita lyhenteitä mitä milloinkin 

ollaan kuvaamassa. 

 

3.4 Hyödyllisiä toimenpiteitä ennen kuvausta 

Ennen varsinaisen kuvauksen aloittamista nollataan etäisyyslaskuri nollausnäppäimellä .  

Tällöin kelan sisällä oleva etäisyyslaskuri on nollattu. Jos äänen tallennusta ei haluta käyttää, saa-

daan se pois päältä painamalla mikrofonin mykistysnäppäintä  . Kun kaikki edellä mainitut 

toimenpiteet on tehty ja varmistettu vielä, että tietokoneen näytöllä näkyvässä kamerakuvassa ei ole 

mitään kuvausta haittaavaa likaa, lunta tai muuta haittaavaa tekijää, voidaan kuvaus aloittaa. 

 

3.5 Kuvaus käynnistyy 

 

Kun kuvaus on käynnistetty, aloitetaan työntökaapelin työntäminen putkistoon. Kaapelia ujutetaan 

putkistoon käsivoimin, niin pitkälle kun sitä riittää (30 m kelassa) tai kun saavutaan seuraavalle kai-

volle. Työntökaapeli ja kamera kulkevat hyvin 75–250 millietriä halkaisijaltaan olevassa putkistossa. 

Mutta kun kuvataan halkaisijaltaan suurempia putkistoja, ei kameran työntökaapelin lujuus enää 

riitä.  

 

Rakenteensa vuoksi suurimmissa sadevesiputkissa on aaltomainen seinämä. Tämä seinämä aiheut-

taa kitkaa ja työntökaapelin eteneminen hidastuu ja jopa loppuu kokonaan. Tämän takia kuvauk-

seen on hankittu paksumpi 9 millimetriä halkaisijaltaan oleva ja noin 50 m pitkä työntökaapeli. Työn-

tökaapelilla saadaan tuettua kameran omaa kaapelia siten, että se ei mene mutkalle ja aiheuta ku-

vauksen loppumista ennen aikojaan. Tämä kaapeli tulee sitoa kamerakaapelin päähän kiinni niin että 

sitä työnnettäessä se ei irtoa. Kiinnitykseen voidaan käyttää normaalia nippusidettä, kestävää narua 

tai ilmastointiteippiä. 
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Lattiakaivot ja sisätiloissa sijaitsevat tarkastuskaivot onnistutaan kuvaamaan ilman apuvälineitä. 

Mutta ulkotiloissa tarkastus- ja syöksykaivot on profiililtaan korkeita ja lähes mahdottomia saada ku-

vattua ilman apuvälineitä. Tähän tarkoitukseen on kehitetty käytettäväksi muovista HT (High Tem-

perature) 75 mm (kuva 07) halkaisijaltaan olevaa viemäriputkea ja siihen liitettävää samalla halkaisi-

jalla olevaa 88,5° muovista kulma kulmayhdettä (kuva 08). Kamera ja sen työntökaapelia ujutetaan 

apuputkeen, jonka kulmapää asetetaan tarkistettavan putkiston suulle. Tarkistettavat putket ovat 

tällaisissa tapauksissa oltava suurempia kuin 75 mm, jotta ohjausputkena toimiva apuputki saadaan 

pysymään jollakin tavalla paikallaan.  

 

 

Kuva 7. Aputyökalu syviin kaivoihin muhviputki HT 75. http://www.rakentaja.fi/jasen-

tukku/lampo_vesi/viemariputket_ja__osat/  

 

 

Kuva 8. Aputyökalun pyöristetty kulmayhde HT 75mm 88,5 kulmalla. http://www.rakentaja.fi/jasen-

tukku/lampo_vesi/viemariputket_ja__osat/kulmayhteet/uponor_kulmayhde_ht_pyoris-

tetty_160mmx_kulma_885/t_3164/ 

 

 

 

http://www.rakentaja.fi/jasentukku/lampo_vesi/viemariputket_ja__osat/kulmayhteet/uponor_kulmayhde_ht_pyoristetty_160mmx_kulma_885/t_3164/
http://www.rakentaja.fi/jasentukku/lampo_vesi/viemariputket_ja__osat/kulmayhteet/uponor_kulmayhde_ht_pyoristetty_160mmx_kulma_885/t_3164/
http://www.rakentaja.fi/jasentukku/lampo_vesi/viemariputket_ja__osat/kulmayhteet/uponor_kulmayhde_ht_pyoristetty_160mmx_kulma_885/t_3164/
http://www.rakentaja.fi/jasentukku/lampo_vesi/viemariputket_ja__osat/kulmayhteet/uponor_kulmayhde_ht_pyoristetty_160mmx_kulma_885/t_3164/
http://www.rakentaja.fi/jasentukku/lampo_vesi/viemariputket_ja__osat/kulmayhteet/uponor_kulmayhde_ht_pyoristetty_160mmx_kulma_885/t_3164/
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3.6 Huomioon otettavia asioita 

 

Kuvauksen aikana on otettava huomioon se mitä milloinkin ollaan tutkimassa. On syytä hidastaa ka-

meran vauhtia niissä kohdissa, joissa oletetaan vian olevan - esimerkiksi saumakohdat. Myös vallit-

sevat olosuhteet tulee huomioida. Talvella kuvaaminen voi olla haastavaa tai jään ja lumen takia 

jopa mahdotonta. Jos putkistossa on jatkuvasti virtaavaa nestettä voi tässäkin tapauksessa kuvaus 

olla mahdoton suorittaa. 

 

Koska ohjelma ei laske putkessa olevaa viettoa (kallistuskulmaa), voidaan laatu varmistaa kaata-

malla vettä putkistoon ja kuvaamalla sen aiheuttamaa ”jälkeä”. Jos putkistossa on notkelma jää vesi 

näihin kohtiin seisomaan ja on kuvauksen aikana merkattava tämä muistiin.  

Kuvaajalla on mahdollisuus tallentaa videokuvan lisäksi still-kuvia painamalla kamera . Ku-

vaan tai videoon voidaan kirjoittaa kommentteja, joko yleisesti tai yksityisesti painamalla kynä sym-

bolia .  

Yleinen kommentti:  

 

 Tulee näkymään loppuraportissa 

 

Yksityinen kommentti:  

 

 Ei tule näkymään lopullisessa raportissa ja kuvaaja voi laittaa tähän omia huomioitaan.  

 

Kuvaaja voi myös halutessaan ottaa käyttöön ääninauhoituksen, jolloin havaittua tilannetta voidaan 

kommentoida paikan päältä, joka tukee lopullista raportointia.  

Valmistuneet putkistot niin viemäreiden kuin sadevesien osalta voidaan tarkistaa jälkikäteen toimis-

tolla, jolloin havaittujen virheiden apuna kirjoitettu tai kerrottu teksti on tärkeää. Lopullinen rapor-

tointi kannattaakin tehdä toimistotyönä, mikäli materiaalia on suuria määriä käsiteltävänä. 
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4 MITÄ HAVAINTOJA KUVAUKSEN AIKANA ON TEHTÄVÄ 

 

4.1 Silmämääräiset havainnot 

 

Havainnot voidaan ryhmitellä neljään ryhmään seuraavasti: 

 

• rakenteelliset viat. 

• toiminnalliset viat. 

• erityishavainnot. 

• muut havainnot. 

 

Jokaiseen havaintoon tulee liittyä sen sijainti etäisyytenä tutkimuksen aloituskohdasta sekä useimmi-

ten vikojen sijainti putken kehällä kellonaikana. Jos samassa kohtaa on useampi havainto, kirjataan 

kukin niistä erikseen oma muistiinpanonaan omalle rivilleen. 

 

4.1.1 Havainnon sijainti tutkimuksen aloituskohdasta 

 

Havainnon sijainti tutkimuksen aloituskohdasta mitataan metreinä yhden desimaalin tarkkuudella. 

Tutkimuksen aloituskohtana on aloituskaivon keskipiste. 

 

4.1.2 Putken täyttöaste 

 

Mikäli putkessa havaitaan nestettä, tulee sen täyttöase ilmoittaa. Täyttöaste ilmoitetaan prosent-

teina silmämääräisesti putken halkaisijaan nähden. 

 

4.1.3 Vakavuusluokituksen asteikko  

 

Viemärin rakennetta tai toimintaa koskevia havaintoja voidaan kutsua myös vikahavainnoiksi tai vi-

oiksi. Nämä luokitellaan vakavuutensa mukaan käyttäen vakavuusluokitusta 1 -4, missä 1 on vähäi-

nen vika ja 4 vakava vika. Vakavuusluokka kirjataan havaintoa koskevalle riville liitteenä olevaan tut-

kimusraporttiin. Jos tietyssä paikassa on kaksi tai useampi virhettä, niin suurempi arvoisin merkitään 

tutkimusraporttiin. 

 

Mikäli vian vakavuus voidaan mitata, kirjataan lukuarvo tutkimusraportin. Lisäksi lukuarvo merka-

taan vakavuusluokitukseen. Esim. prosentteina ilmoitetun vian vakavuudet voivat olla seuraavat: 

 

Taulukko 1: vakavuusluokat. VIEMÄREIDEN TV-KUVAUKSEN TULKINTAOHJE, VVY, Helsinki, 2005. 

Vakavuusluokka  

1 x≤5 % 

2 5 % < x ≤ 15 % 

3 15 % < x ≤ 30 % 
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4 x ≥ 30 % 

 

4.1.4 Jatkuva havainto 

 

Kaikki alle 1 m pitkät havainnot tulkitaan pistemäisiksi ja ne kirjataan sen kohdan 

mukaan missä ne ensin havaittiin. Yli 1 m pitkät havainnot tulkitaan jatkuviksi ja ne 

kirjataan alkamis- ja loppumiskohtansa mukaan.  

 

Esim. vakavuusluokkaan 2 kuuluvan jatkuvan vian alkamiskohtaan merkitään 3 > ja loppumiskoh-

taan < 3. 

 

4.1.5 Putken kehällä oleva havainto 

 

Havainto putken kehällä voidaan ilmoittaa kellonaikoina. Jos havainto on pistemäinen, voidaan se 

ilmoittaa mistä kellonajasta mihin kellonaikaan. Kuvassa 9 on kerrottu tämä asia visuaalisesti. 

 

 

Kuva 9. Havainto putken sisällä klo 10–11. Kuva Juuso Hytti 

 

4.1.6 Lisämääritelmät 

 

Halkeamat voivat olla seuraavan suuntaisia: 

 

 pituussuuntainen – havainto on putken pituus-suuntainen. 

 poikkisuuntainen – havainto on putken kehän suuntainen. 

 vaihteleva – havainto, jota ei voi kuvata pituus- eikä poikkisuuntaiseksi. 
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4.1.7 Arvon mittaus 

 

Mikäli vian vakavuus on mitattu, kirjataan raporttiin vian suuruus lukuarvona sekä mittayksikkö. Li-

sätietoihin merkitään miten mittaus on tehty, esim. onko se mitattu digitaalisesti kuvasta, mitattu 

manuaalisesti kohteessa vai arvioitu. 

 

4.2 Minne muistiinpanoja tehdään 

 

Tulkinta kuvaushetkellä on tärkeää. Pitää tietää mitä ollaan tekemässä. Työ on turhaa, jos jälkeen-

päin huomataan asioita, joita olisi pitänyt hoitaa jo paikan päällä. Rauhallisuus työskennellessä on 

tärkeää. Kuvauksen laatu kärsii ja saavutettu tulos on hukkaan heitettyä työaikaa.  

 

Muistiinpanojen merkitystä ei pidä kuvauksen yhteydessä unohtaa. Ohjelma antaa muutaman eri 

vaihtoehdon kirjoittaa muistiinpanoja ja havaittuja tapahtumia. Lopulliseen raporttiin, joudutaan lä-

hes poikkeuksetta lisäämään nämä muistiinpanot. 

 

Jos kuvaushetkellä halutaan korostaa jotain tihettyä kohtaa, tulee painaa valokuvanäppäintä. 

 Tämä still-kuva videomateriaalista antaa käyttäjälle mahdollisuuden kommentoida sen het-

kistä näkymää. Kuvaan voidaan lisätä kommentti sekä piilokommentti, joka ei tule näkymään rapor-

tissa. Lopullisessa raportissa voidaan vielä päättää käytetäänkö otettua kuvaa raportissa huomioon 

vai ei. 
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5 KUVAUKSEN VALMISTUTTUA 

 

5.1 Varmuuskopion ottaminen 

 

Paikanpäällä tulee kuvaajan tarkastaa, että kaikki tehty työ on tallennettu ja nimetty edellä maini-

tulla tavalla. Kuvaajan tulee tarkastaa paikanpäällä, että saatu materiaali on tulkintakelpoista ja siitä 

ei voida tehdä virheellisiä johtopäätöksiä. Kuvauksen jälkeen tulee saadusta kokonaisuudesta ottaa 

varmuuskopio. Seuraava voi vahingossa poistaa jo suoritetun kuvauksen ja silloin koko prosessi on 

mennyt hukkaan. Varmuuskopiointiin on hyvä olla muistitikku tai vastaava mukana. 

 

5.2 Laiteen purkaminen 

 

Kuvauskalustoa tulee käsitellä huolella ja sille ei saa aiheuttaa tahallista vahinkoa. Kuvauskalusto 

tulee aina pitää samassa paikassa, johon kuuluvat kaikki nämä laitteet. Jos laitteita on käytetty ulko-

tiloissa ja se on altistunut kosteudelle tai pakkaselle, tulee se säilyttää lämpimässä sisätilassa, jotta 

kosteus pääsisi haihtumaan pois. Tärkeää on myös laittaa tietokoneen-ja jalustan akku tai akut la-

taukseen. Älä jätä niitä miten tahansa ja minne tahansa. Puhdista laitteet hyvin. jos olet käyttänyt 

kaapelia viemäreissä, huolehdi että desinfioit sen huolella käytön jälkeen. Putkistoissa on olemassa 

vaarallisien infektiotautien vaara! 
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6 KUVAUSAINEISTON RAPORTOINTI 

 

6.1 Kuvausmateriaalin käyttö 

 

Kuvausmateriaalia voidaan tutkia joko paikanpäällä tai toimistolla. Tärkeää on, että myöhempiä tut-

kimuksia ja raportointia varten kuvausaineisto on talletettu oikein ja sitä tukemaan on käytetty oi-

keita tietoja ja kommentteja. Ilman selkeää nimeämistä ei kuvausaineistoa voida yhdistää oikeaan 

lähtötietoaineistoon. Jos kyseessä on useamman kuvattavan linjan kuvausmateriaali, on tärkeää ni-

metä ne jo kentällä erikseen sekä merkata samalla nimellä ne karttaan. 

 

6.2 Tulkinta paikanpäällä ja toimistossa 

 

Kuvausaineistoa tutkittaessa paikanpäällä, voidaan ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin. Paikanpäällä on 

oltava tarkkana ja tehtävä oikeita havaintoja oikeista asioista. On muistettava myös mitä ollaan te-

kemässä ja kenelle. Nämä seikat voivat vaikuttaa raportoinnin laatuun. Monesti kuvaajan on hyvä 

pysäyttää tai hidastaa kameran vauhtia siinä kohdassa, jota halutaan korostaa. Liian nopea kuvaa-

minen ei johda hyvään lopputulokseen. Epävarmoissa tilanteissa on tärkeää kommentoida kirjoitta-

malla tai ääninauhoituksen avulla – mitä halutaan milloinkin kertoa.  

 

Toimistolla kuvausmateriaalin lopullinen tarkkailu voi olla helpompaa. Kentällä tehty työ tulee tarkis-

taa ja nimetä viimeistään siinä vaiheessa kaikki mitä ei ole vielä tehty. Toimistolla kuvausmateriaali 

on hyvä editoida. Tällä tarkoitetaan saadun materiaalin kasaamista ja kokoamista sellaiseen muo-

toon, josta on poistettu turha tieto pois. Kenelle kuvaustyö tehdään vaikuttaa myös tämän vaiheen 

tekemiseen? Omaan käyttöön ei välttämättä tarvitse tehdä materiaalista niin kattavaa ja visuaalisesti 

selkää, kuin tarkastellessa ulkopuoliselle toimitettavaa materiaalia. Yksittäiseen materiaaliin ei tar-

vitse kertoa monimutkaisesti mitä esim. sadevesiputkessa on vialla. Lopullisessa raportoinnissa kerä-

tään saatu materiaali yhteen ja luodaan viimeinen silaus saadulle aineistolle. Kuvausta tukemaan on 

hyvä tehdä yrityksen virallinen raportti, jossa kerrotaan kokonaisuudessaan kuvattu aineisto virhei-

neen ja puutteineen. 

 

6.3 Kuvausmateriaalin käsittely 

 

6.3.1 Ohjelman oma raportointi 

 

Ohjelman mukana tulevaa raportointi pohjaa voidaan käyttää. Työtietokohtaan merkataan työn pe-

rustiedot. Raportissa tulee olla seuraavat asiat mainittuna: 

 

 Työn tiedot 

o Päivämäärä ja kellonaika, missä ja milloin on kuvattu 

o Nimi millä nimellä mikäkin kuvausväli on tehty 

 Tekijän nimi ja yhteystiedot 
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Kuva 10. Kuvankaappaus SeaSnake HQ ohjelmasta SEESNAKE® RIDGID®: OPERATING INSTUC-

TIONS: © 2011 RIDGID, inc. 6/2008 REV. A. 

 

Raportointia tehdessä tulee käyttäjällä olla kuvattuna kaikki materiaali. 

 

Kuva 11. Tarkennettu kuva kuvankaappauksesta. SEESNAKE® RIDGID®: OPERATING INSTUCTI-

ONS: © 2011 RIDGID, inc. 6/2008 REV. A. 
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6.3.2 Aineiston nimeäminen ja käsittely 

 

Kuvassa 10 ja 11 on esitetty miten voidaan nimetä erilaisia kuvausvälejä. Tärkeintä nimeämisessä 

on kertoa mistä minne on kuvattu. 

 

 Numerointi perustuu Kuivatussuunnitelmaan ja siinä esitettyihin kaivoihin. Kaivot on numeroitu 

kaivokorteissa tai ne nimetään jollakin tapaa yhtenäisesti. Kuvan 10 tapauksessa sadevesikaivot 

on merkitty kirjaimella A ja perään numero. Tällaisella nimeämistavalla seuraava henkilö osaa 

tulkita mitä milloinkin on tarkoitettu. 

 

 Jos ohjelmaan on tuotu- tai kuvattu materiaalia, eikä sitä ole vielä avattu, niin ohjelma näyttää 

materiaalin ”Työn nimi” tummana pohjana (esim. 400 SV LINJA KAIVO 15–16 VÄLI). 

 

 Jos kuvattua materiaalia ei millään tapaa ole nimetty näyttää ohjelma Työn nimen kohdalla – 

Videokaappaus työ 

 

 Päivämäärän ja kellonajan avulla työt menevät kuvattuun järjestykseen ja se voi auttaa löytämään 

jälkikäteen oikean työn.  

 

 Päivämäärän ja kellonajan edessä on värillisiä laatikoita, joita voidaan käyttää hyväksi raporttia 

laatiessa. Valkoinen on perusväri ja muut värit voi itse määrittää. Kyseisessä kuvassa sininen väri 

symboloi valmista materiaalia, vihreä väri tarkoittaa keskeneräistä materiaalia, keltainen väri tur-

haa materiaalia ja valkoinen väri ettei materiaalia ole vielä käsitelty. 

 

6.3.3 Työn kohteen osoitetiedot 

 

Ohjelmaan voidaan laatia asiakkaan tiedot – Kenelle tarkastus on tehty. Sekä tarkastajan tiedot – 

Kuka kuvauksen on suorittanut. Koska kuvausohjelma on vain yrityksen omaan käyttöön ja rapor-

tointi tapahtuu rakennusurakan tilaajan suuntaan, ei näitä tietoja ei tarvitse täyttää. Jos tulevaisuu-

dessa ohjelmaa ja kuvaustyötä myydään sellaisenaan ulospäin, tulee nämä tiedot täyttää tarkasti. 

Ohjelmassa on kuitenkin syytä näkyä kuka kuvauksen on suorittanut ja yrityksen tiedot.  

 

6.3.4 Lopullisen raportin luominen 

 

Raportin tekeminen kuvatusta työstä on yksinkertaista ja helppoa, jos kuvattu materiaali on nimetty 

oikein. Valitse työ, jonka halut raportoida. Yhdessä työssä tulee olla kaikki kuvattu materiaali ja still-

kuvat. Vasemmanpuoleisesta valikosta voidaan valita mitä tiedostoja halutaan raporttiin. Näin ra-

portti tulee yhdelle A4:lle tai riippuen kuvausmateriaalin määrästä useammalle. Jos näin menetel-

lään, ei raportteja tarvitse laatia jokaisesta kuvausvälistä erikseen. Kuvassa 11 näkyy kuvankaap-

paus raportointipohjasta. Tässä vaiheessa raporttiin voidaan lisätä tarvittavat tiedot: 
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 omat yhteystiedot. 

 sijaintitiedot. 

 kuvauskartta tai suunnitelma kartta (jpg- tai dwg- kuva). 

 raportin kuvaus. 

 työn tarkoitus. 

 kuka raportin on laatinut.  

 tarvittavat toimenpiteet. 

 

Vasemmalla puolella olevasta valikosta voidaan tässä vaiheessa valita se video ja kuvamateriaali, 

mikä halutaan lopulliseen raporttiin. 

 

Kuvausaineistoon on hyvä merkitä sanallisesti mitä kuvalla halutaan sanoa (kuva 12). 

 

 

Kuva 12. Kirjallinen raporttipohja SeeSnake HQ ohjelmalla. Juuso Hytti 
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Kuva 13. 160 mm salaojaputkessa kiviä. Juuso Hytti 

 

 

Kuva 14. Ohjelman raportointipohja. SeaSnake HQ ohjelmasta. Juuso Hytti 

 

6.4 Kuvausaineiston siirtäminen muistitikulletikulle tai DVD-levylle 

 

Kuvausaineisto liittyy oleellisesti itse kuvausraporttiin (kuva 14). Tämän materiaalin toimittaminen 

työn tilaajalle ei ole suotavaa sähköpostin kautta. Videotiedoton koko vaihtelee yhdestä 10 Mt kokoi-

sesta tiedostosta useampaan gigatavuun. Suositeltavaa on toimittaa materiaali eteenpäin muistiti-

kulla tai ulkoisella kovalevyllä. Ohjelma antaa mahdollisuuden siirtää jokaisen kuvatun aineiston ul-

koiselle tallentimelle suoraan. Huomioitavaa on, että jokainen työ on oma raporttinsa. Jos kuvausai-

neistoa on kertynyt useampia, joutuu jokaisesta siirtämään materiaalin erikseen.  
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6.4.1 Kuvausmateriaalin editointi 

 

Aineistoa on mahdollisuus editoida siten, että videossa on DVD ohjelman kaltaiset valikot ja vaihto-

ehdot. Editointiohjelma on saatu ”RIDGID®: SEESNAKE®: SEEKTECH®: © 2012 RIDGID, inc REV. 

B”. Tässä voidaan lisätä kuvia tekstiä, tekijänoikeuksia ja mitä vain haluaa kukin lisätä. DVD-levyä 

tehtäessä ohjelma antaa seuraavat valikot:  

 
1. DVD-levyn intro kohdassa tulee näkyviin kuvausohjelman nimi ja sen logo (kuva 15). 

 

 

Kuva 15. intro. SeaSnake HQ ohjelmasta. Juuso Hytti 

 

2. DVD-levyn valikot, jossa näkyy DVD:llä oleva materiaali (kuva 16). 

 

 

Kuva 16. DVD-levyn materiaali. SeaSnake HQ ohjelmasta. Juuso Hytti 

 

3. Työn yleiskatsaus, jossa näkyy tekstinä syötetyt työn kohteen ja sen osoitetiedot ((kuva 17).  
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Kuva 17. Yleiskatsaus. SeaSnake HQ ohjelmasta. Juuso Hytti 

 

4. Raporttiin tuleva videomateriaali (kuva 18). 

 

 

Kuva 18. Videomateriaali. SeaSnake HQ ohjelmasta. Juuso Hytti 

 

6.4.2 Ulkoinen muistitikku tai -kovalevy 

 

Vaihtoehtona on viedä tiedostot ulkoiselle muistitikulle, jolloin ne on kansiomuodossa ja asiakkaan 

tai tilaajan voi olla vaikeampi niitä tulkita. Kaikki kuvamateriaali ja raportti löytyvät kansioista. Ul-

koista muistia on hyvä käyttää, jos halutaan antaa tilaajalle vain yksittäisiä tietoja ja raportointi hoi-

detaan muuten esim. sähköpostilla (kuva 19).  
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Kuva 19. Kuvausmateriaalin yksittäinen videotiedosto. SeaSnake HQ ohjelmasta. Juuso Hytti 

  

6.4.3 Äänitiedosto ja sen käyttö raportissa 

 

Molemmissa vaihtoehdoissa mukaan tulee myös äänitiedosto, on sitä käytetty tai ei. Ääntä voidaan 

myös editoida ja se voidaan jättää pois. On suositeltavaa lisätä puheääntä, jos kuvattava kohde on 

haasteellinen ja kuvauksen suorittaja on raportoinut aineiston ääninauhalle. 
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7 PAIKANNUS NAVITRACK SCOUT® 

 

7.1 Paikannus (Ridgid Scout) 

 

Tämä on laite jota käytetään, kun halutaan paikantaa havaittu ongelmakohta. ScoutTM-anturi käyt-

tävät monissuunta-antenneja ja edistyksellistä käsittelymenetelmää, joiden avulla anturin paikanta-

minen ja maanalaisten johtojen ja kaapeleiden jäljittäminen on nopeaa, tarkkaa ja helppoa. Kuvissa 

20-22 on esitetty näppäimistö ja mitä mikin symbooli tarkoittaa. 

 

 

Kuva 20. Scout näyttö. NAVITRACKTM – LOCATE WITH CONFIDANCE USE NAVITRACK BEFORE YOU 

DIg: 2003 

  

 

Kuva 21. Scout näppäimistö. NAVITRACKTM – LOCATE WITH CONFIDANCE USE NAVITRACK BEFORE 

YOU DIg: 2003 
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Kuva 22: NAVITRACKTM – LOCATE WITH CONFIDANCE USE NAVITRACK BEFORE YOU DIg: 2003 
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7.1.1 Scoutin monisuuntaisuuden hyödyt 

 

Scoutia käytetään maanpinnan yläpuolella havaitsemaan sähkömagneettisia kenttiä, joita lähettävät 

maan alla tai piilossa olevat johdot metallilankojen ja -putkien kaltaiset sähkönjohtimet tai anturit. 

Yksinkertaisissa ja vääristymättömissä kentissä havaitut signaalit antavat hyvän kuvan maassa ole-

vasta esineestä. Scout paikantaa johtavia esineitä, jotka lähettävät kentän. Maanalla olevia esineitä 

laite ei pysty havainnoimaan suoraan. 

 

Maassa olevien esineiden lähettämiä sähkökenttiä on kahta tyyppiä. Ensimmäistä tyyppiä lähettävät 

pitkät johtimet, kuten jännitteiset johdot, tarkastuskameran työntökaapeli tai putket. Nämä esineet 

tuottavat pitkän lieriömäisen kentän, ja tätä kutsutaan johdon jäljitykseksi. Vaihtoehtoisessa mallissa 

lähettimet, ilmaisimet tai sondit lähettävät erimuotoisen kentän, ja Scout on ohjelmoitu mittaamaan 

ja näyttämään tämän tyyppinen kenttä. Anturin monimutkaisempaa kentän muotoa kutsutaan dipoli 

kentäksi, joka on sama kuin sauvamagneetin ja maan kenttä. 

 

Sähkömagneettisilla kentillä on kolme tärkeää ominaisuutta: taajuus, voimakkuus ja suunta. Toisin 

kuin perinteiset paikantimet, jotka voivat mitata vain voimakkuuden yksittäisen antennin tai yksit-

täisten antennien suunnassa, laite mittaa sekä signaalin voimakkuuden että kentän kulmat kolmi-

ulotteisina. Tämä lisäominaisuus mahdollistaa kartoitusnäytön käytön. Käyttäjä voi näiden lisätieto-

jen avulla nopeuttaa paikantamista ja ratkaista monimutkaisia paikantamistilanteita. 

 

Paikannuksessa hyvänä periaatteena voidaan pitää, että näytössä näkyvän luvun tulee olla suuri. 

Signaalin voimakkuuden maksimointi on keskeinen ja ensisijainen paikantamismenetelmä. Niin joh-

don jäljityksessä kuin anturin paikantamisessakin voimakkain signaali saadaan kohteen päällä. Sy-

vyys näkyy kohteen päällä oltaessa. 

 

7.1.2 Mitä hyötyä on Scoutin monisuuntaisuudesta? 

 

Koko signaalin tarkastelulla monisuuntaisilla antenneilla on selkeät edut: 

 

1. Aina kun lähestytään kohdetta, signaali vahvistuu.  

 

2. Ei nollia tai haamuhuippuja (kuva 22). Perinteisten paikantimien signaalissa on huippu, sitten 

nolla ja sitten pienempi huippu. Tämä voi hämmentää käyttäjää, etenkin jos hän tulkitsee pie-

nemmän huipun kohteeksi haamuhuipuksi. Laite näkee vain yhden huipun, jolla käyttäjä ohja-

taan kohteen luokse. 
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 Kuva 23. Scout lähettämä signaali. Juuso Hytti 

 

3. Laitteen pitotapa ei vaikuta signaalin voimakkuuteen. Laitteen käyttäjä voi lähestyä mistä suun-

nasta tahansa, eikä hänen tarvitse tietää putken sijaintia.  

 

4. Jos sijainti on vaikea tunnistaa, voidaan käyttää apuna esimerkiksi graafista mikrokarttaa ja kul-

manilmaisinta, tällöin signaalin ominaisuuksia on helpompi tulkita. 

 

7.1.3 Mikrokartan käyttö 

 

Signaalin ominaisuudet näkyvät graaffisessa kartassa. Se on lintuperspektiivinäkymä maanalaisesta 

signaalista. Sitä käytettään oppaana maanalaisten johtojen jäljittämisessä ja sen avulla on helpompi 

paikantaa antureita. Ominaisuuden avulla voidaan myös saada lisätietoja monimutkaisista sijain-

neista. Kuvassa 22 näkyy mikrokartta. 

 

Kun paikanninta liikutellaan maanpinnan päällä, Scout välittää maan alla olevien esineiden lähettä-

mät signaalit. Tämän ansiosta käyttäjä voi nähdä näytössä signaalin visualisoinnit ja sitten merkitä 

ne.  

 

7.1.4 Taajuuden määritys 

 

Käynnistyksen aikana, on määritettävä tarvittavat taajuudet, jotka vastaavat paikannettavia laitteita. 

Ne otetaan käyttöön valitsemalla valikossa olevasta luettelosta. 

 

1. Paina valikkonäppäintä, tee valinta ja ota valinta käyttöön painamalla valintanäppäintä. 

 

2. Korosta ylä- ja alanuolia käyttäen taajuus, joka vastaa anturissa tai johtolähettimessä käytettyä 

taajuutta, ja merkitse sitten valintaruutu valintanäppäimellä. Varmista, että valittu taajuus vas-
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taa haluttua käyttöä. 512 Hz ja 33 Hz ovat valittavina anturin ja johdon paikannuksen taajuuk-

sina. Jos anturitaajuutta käytetään johdon jäljitykseen tai toisin päin, laite saattaa näyttää vää-

rät syvyystiedot. 

 

3. Paina anturi, - jäljitys- tai taajuustilan näppäintä  ja selaa läpi käyttöönotetut taajuu-

det. Kuvakkeissa näkyy missä tilassa Scout milloinkin on.  

 

4. Myös automaattista taustavaloa tai LCD:n kontrastia voidaan säätää korostamalla kyseinen va-

linta valikon työkaluosiossa. Muutokset tehdään valintanäppäimellä. 

 

7.1.5 Äänen käyttö paikantimessa 

 

Ääni vastaa suurenevaa tai pienenevää signaalin voimakkuutta. Kun signaali voimistuu, äänen kor-

keus ja voimakkuus nousevat, ja kun signaali heikkenee, korkeus ja voimakkuus laskevat. Kun sig-

naali voimistuu, äänen korkeus ja voimakkuus nousevat porrastetusti, tällöin käyttäjän on helpompi 

löytää voimakkain signaali. Jos signaalin voimakkuus putoaa, ääni muuttuu perusvärinään tarkoit-

taen, että signaalia ei olisi havaittavissa.  

 

7.1.6 Yleistä - Anturien ja Scoutin ymmärtäminen 

 

Anturit, eli lähettimet, ilmaisimet tai sondit, lähettävät sähkökentän, joka on hyvin samankaltainen 

kuin Maan lähettämä magneettikenttä (kuva 23). Kyljellään oleva maan mgneettikenttä muistuttaa 

paljon anturin lähettämää magneettikenttää. Scout on paikannin, joka pystyy mittaamaan anturista 

lähtevien kenttäviivojen muodon ja tunnistamaan näiden viivojen erityispiirteet. Kolme tärkeää piir-

rettä ovat kaksi napaa ja ekvaattori. Navoilla signaalin kulma on 90° (astetta) pystysuorassa. 

Ekvaattorilla kulma on 0° vaakasuorassa. Navat ovat tarkkoja pisteitä avaruudessa, kun taas ekvaat-

tori kulkee täysin anturin ympäri. Koska nämä erityispiirteet ovat vakioita, niiden avulla anturin si-

jainti voidaan paikantaa tarkasti. 

Navat esiintyvät yleensä kohdissa, joissa perinteiset paikantimet havaitsisivat nollia eli, jotka ilmene-

vät silloin, kun signaali kulkee niiden antennien lävitse pystysuoraan. Erona on se, että Scout havait-

see navat ja näyttää jopa niiden sijainnin. Tämä tapahtuu vaikka käyttäjä ei olisi suoraan niiden 

päällä ja riippumatta siitä, missä kulmassa Scoutin antennit ovat signaaliin nähden. Anturi sijaitsee 

kohdassa, jossa ekvaattori kulkee suoraan kahden navan välistä (kuva 23 ja 24). 
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Kuva 24. Maan magneettikenttä. Juuso Hytti 

 

7.2 Anturia paikannettaessa paikannus on määritettävä seuraavasti 

 

Ennen kuin kameran anturi asetetaan johtoon, on varmistettava, että kaikki toimii ja vastaanottaa 

anturin signaalin. Kun kaikki on paikallaan ja se lähettää, anturi on aktivoitava ja asetettava samalla 

taajuudelle kuin Scoutin anturin kanssa. Varmista, että anturitilan kuvake näkyy myös vihreänä tie-

tokoneen näytössä , jolloin se on aktivoitu. 

 

7.2.1 Anturi voidaan havaita seuraavilla tavoilla: 

 

Tapa 1 – Signaalin voimakkuuden maksimointi 

 

1. Pidä Scoutia niin, että se on poispäin kehostasi. Siirrä mastoa oletettuun anturin suuntaan ja 

tarkkaile samalla signaalin voimakkuutta ja kuuntele ääntä. Signaali on korkein silloin, kun 

masto osoittaa anturiin. 

 

2. Käännä laite pystyasentoon pystysuoraan ja kävele anturin suuntaan. Lähestyessäsi anturia sig-

naali- ja äänimerkki voimistuu ja äänenkorkeus nousee.  

 

3. Kun olet löytänyt maksimikohdan, sijoita laite hyvin lähelle maan pintaa huippukohdan yläpuo-

lella ja siirrä sitä kaikkiin suuntiin siten että olet varmasti sen päällä.  

 

Tapa 2 – Ekvaattorin seuraaminen 

 

1. Tämä toimii parhaiten esteettömillä avoimilla alueilla, kun anturin oletetaan olevan vaakata-

sossa. 
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2. Kun laitteen näytön keskellä on yhtenäinen ekvaattoriviiva, seuraa sitä voimistuvan signaalin 

suuntaan. Kun signaalin maksimivoimakkuus on saavutettu, siirrä Scoutia ekvaattoria pitkin ja 

kaikkiin suuntiin ja varmista, että se on huipun kohdalla.  

 

Varmista sijainti: 

 

1. Liikuta Scoutia voimakkaimman signaalin kohdalla ja masto pystyasennossa, kohtisuoraan näy-

tössä näkyvään ekvaattoriviivaan nähden. Kun napakuvake tulee näyttöön, liikuta laitetta, kun-

nes napakuvake on ristikon keskellä alemman antennipallon ollessa maassa. Aseta yksi orans-

seista kolmiomerkeistä maahan tähän kohtaan. 

 

 

Kuva 24: Näkymä, kun Scout on navalla. Kuva RIDGID®: SeeSnake®: SeekTech® 

 

2. Siirrä Scout takaisin ekvaattoriviivaa pitkin toiselle navalle. Keskitä ristikko toiseen napakuvak-

keeseen ja merkitse sen sijainti kuten aiemmin. 

 

3. Siirry takaisin voimakkaimman signaalinkohdalle. Merkitse tämä kohta maahan keltaisella kuusi-

kulmamerkillä. Siirrä alempaa antennipalloa hitaasti keltaisesta merkistä poispäin kaikkiin suun-

tiin ja tarkkaile samalla signaalin voimakkuuden näyttöä. Signaalin voimakkuuden pitäisi olla voi-

makkain suoraan anturin päällä.  

 

4. Katso, että kaikki kolme merkkiä ovat linjassa ja että keltainen kuusikulmamerkki on suunnilleen 

napamerkkien puolivälissä.  

 

Ekvaattorin päällä oleminen ei tarkoita, että olet anturin päällä. Muista, että signaalin voimakkuus on 

keskeinen tekijä anturia paikannettaessa. Sinun tulee olla voimakkaimman signaalin kohdalla, jotta 

saat näkymään oikean tiedon. 

 

Paras tarkkuus saavutetaan käyttämällä vesitasainta. Maston tulee olla pystysuorassa napoja ja 

ekvaattoria merkittäessä, jotta niiden sijainti saadaan oikein. 
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7.2.2 Syvyyden mittaus 

 

Laite mittaa syvyyden vertaamalla signaalin voimakkuutta alemman antennin ja ylemmän antennin 

välillä. Scout mittaa syvyyden alemman antennin ja kameran anturin välisen etäisyyden, kun ne ovat 

kohtisuorassa toisiaan vasten. Syvyyden mittaus tapahtuu seuraavalla tavalla:  

 

1. Asenna paikannuslaite maahan suoraan anturin tai putken päälle. Kulmanilmaisimen lukema tu-

lee olla 5° tai alle sen. Kierrä laitetta niin, että vasemmassa alakulmassa tulee lukuarvo näkyviin. 

Pidä laite kokoajan pystysuorassa, sillä muuten syvyyslukemaa ei saada. Varmistaaksesi, että 

olet oikeassa paikassa, tulee antennia pyrittää ympäri. Tällöin olet maksimiarvon päällä ja sy-

vyys voidaan mitata. 

 

2. Jos kulmanilmaisimen lukema on yli 5° (astetta), laite ei anna syvyyslukemaa. Tällöin tulee pai-

naa nuolinäppäintä alaspäin ja pitää sitä painettuna. Tällöin syvyydenmittaus on pakotettu ja 

syvyys voidaan mitata. 

 

7.2.3 Vinkkejä anturin paikantamiseen 

 

Muista käyttää ääntä paikantamiseen.  

 

Ekvaattoreita voi löytyä useampikin, mutta varmistaaksesi, että olet juuri oikean signaalin luona, si-

nun tulee löytää maksimiarvo.  

 

Jotta tiedetään että olet oikeassa paikassa, seuraavat asiat tulee tarkastaa: 

 

1. Onko maa tasainen vai kalteva? 

2. Voiko kameran anturi olla kallellaan? 

3. Onko paikannuslaite oikeassa asennossa+ 

4. Onko kupla keskellä ja paikannin kohtisuorassa maata kohden? 

 

Jos nämä ehdot eivät täyty, ole erityisen tarkka vahvimmansignaalin etsimisessä. Yleensä, jos yllä 

luetellut ehdot täyttyvät ja Scout on suunnilleen kahden syvyyden päässä signaalin lähteestä, kartta 

on käyttökelpoinen ja tarkka. Tämä on syytä pitää mielessä karttaa käytettäessä, jos kohde tai sig-

naalin lähde on erittäin matalalla. Käyttökelpoinen hakualue pelkästään karttaa käyttäen on pieni, 

jos anturi on äärimmäisen matalalla. 

 

 

7.2.4 Anturin paikantaminen, jos se on kallistunut 

 

Jos anturi on kallellaan, toinen napa siirtyy lähemmäksi anturiaja toinen etäämmäksi, joten anturi ei 

enää sijaitse napojen puolivälissä. Lähemmän navan signaalin voimakkuus on tällöin huomattavasti 

korkeampi kuin etäämpänä olevan navan. Ääritapauksessa anturi kallistuu pystyasentoon ja toinen 
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napa siirtyy suoraan anturin yläpuolelle, jolloin tämä napa myös vastaa voimakkainta signaalikohtaa. 

Toinen napa ei näy. Tästä syystä anturi voidaan paikantaa, vaikka se olisikin pystysuorassa asen-

nossa, johon se on voinut joutua osuessaan putkessa olevaan murtumaan tai maanalaiseen säiliöön. 

Näytössä näkyy voimakkaimman signaalin napa anturinollessa pystysuorassa. Monisuuntaisilla an-

tenneilla voidaan mitata syvyys, vaikka anturi olisi kallellaan. Tällaisessa tilanteessa syvyyden mit-

tauksessa on käytettävä syvyys mittauksen pakotusta. 

 

7.2.5 Putken tai johdon paikantaminen 

 

Scoutilla voidaan myös paikantaa putki tai johto, jotta sen päällä oleva maa voidaan merkitä. Kun 

johdon sijainti merkitään, se voidaan välttää kaivauksissa tai kaivaa esiin korjausta tai vaihtoa var-

ten. Scout pystyy paikantamaan taajuudeltaan vaihtelevia jännitteisiä johtoja tai sitä voidaan käyttää 

passiivisesti paikantamaan kaikki signaalia kantavat pitkät johtimet. Maanalaisissa johdoissa on joh-

tolähettimen jännite. Tämä aktiivinen signaali voidaan jäljittää Scoutin kaltaisella vastaanottimella. 

 

1. Kiinnitä johtolähetin johtoon. 

 

2. Lähetin on yleisnimi mille tahansa paikannettavaa signaalia lähettävälle laitteelle. Sillä voidaan 

tarkoittaa anturia sekä laitetta, jota käytetään kaapelin tai putken jännitteistämiseen.  

 

3. Varmista, että lähettimessä käytetty taajuus ja Scoutin taajuus vastaavat toisiaan. Varmista, että 

johdon jäljityksen kuvake näkyy. Palaa paikannusnäyttöön painamalla päävalikkonäppäintä 

 

4. Jäljitystä aloitettaessa on suositeltavaa tarkkailla ensin signaalin voimakkuutta, jotta voidaan 

nähdä, laskeeko se, kun Scoutia vedetään etäämmäksi. Suuntaa masto johtoihin tai itse lähetti-

meen, jos induktiivinen tila on käytössä. Signaalin huipun pitäisi olla linjan päällä, ja signaalin 

tulee laskea linjan molemmin puolin. Jos signaalin voimakkuus ja näytön viivat eivät vastaa toisi-

aan, signaali saattaa olla vääristynyt. 

 

5. Jäljityksen aikana putken tai kaapelin kulku näkyy näytössä kahtena yhtenäisenä viivana. Kun 

viivat ovat keskellä, se tarkoittaa, että Scout jäljittää maanalaista johtoa. Jos viiva siirtyy vasem-

malle tai oikealle, siirrä Scoutia niin, että viiva on jälleen keskellä. Johdon lähettämä signaali on 

voimakkain suoraan johdon päällä. Jos näin ei ole, signaalissa on vääristymiä. 
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Kuva 25: Johdon jäljityksen taajuutta käytettäessä näytössä on kaksi viivaa. Käytettäessä anturin 

taajuutta ekvaattori on yksittäinen viiva. Kuva RIDGID®: SeeSnake®: SeekTech® 

 

Putkien ja johtojen syvyyslukemat ovat arvioita. Todellinen syvyys tulee varmistaa kaivamalla. 

Kaapelinnäyttö tulee aina olla tehtynä maanrakennusurakoissa. 

 

6. Jäljitystä aloitettaessa on suositeltavaa tarkkailla ensin signaalin voimakkuutta, jotta voidaan 

nähdä, laskeeko se, kun Scoutia vedetään etäämmäksi. Suuntaa masto johtoihin tai itse lähetti-

meen, jos induktiivinen tila on käytössä. Signaalin huipun pitäisi olla linjan päällä, ja signaalin 

tulee laskea linjan molemmin puolin. Jos signaalin voimakkuus ja näytön viivat eivät vastaa toisi-

aan, signaali saattaa olla vääristynyt.  

 

7.2.6 Johdon jäljittäminen 

 

 Kun viivat eivät ole kartan keskellä, mutta signaalin voimakkuus on korkeimmillaan, signaalissa 

on vääristymiä! 

 

1. Kokeile vaihtaa käytettävä taajuus 50 Hz 

2. Voit kokeilla siirtää maadoitusjohtoa jäljitettävästä putkessa 

3. Varmista, että maadoituskaapeli on oikeaoppisesti kiinnitetty oikeaan putkeen tai kaapeliin 
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8 LAITTEISTON KÄYTÄMINEN MUUHUN TARKOITUKSEEN 

 

8.1.1 Visioita ja mahdollisuuksia 

 

Kuvauslaitteisto on ryhmä monenlaisia eri laiteita, joiden käyttömahdollisuudet eivät rajoitu pelkäs-

tään putkistoihin. Kuvauslaitteita voidaankin käyttää myös sellaisissa paikoissa, joihin sitä ei ole alun 

perin tarkoitettu. Tällaisia paikkoja voi esimerkiksi olla: 

 

 Kaapelisuojaputkien tarkistus 

 Ahtaiden aukkojen ja reikien tutkiminen rakenteissa 

 Tuntemattoman kohdan löytäminen maanpinnalta Scoutin avulla 

 Läpivientien tarkastus rakenteissa 

 

Tietokone on suunniteltu ”kovaan käyttöön”. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjä voi käyttää sitä ul-

koilmassa jossa on kovakin pakkanen, vesisade tai muuten hiekkaa ja pölyä. Tietokoneessa on sisäi-

nen langaton verkko ja sähköposti ohjelma. Tämän avulla kuvausmateriaali voidaan lähettää työ-

maalla oltaessa. Myös lisämateriaalin saanti paikanpäälle on näin varmistettu.  

 

Sisäinen SIM-kortti mahdollistaa internetin käytön siellä, missä vain on puhelinyhteyskin. Tämä voi 

tarkoittaa seuraavaa: 

 

 Työmaakuvien tarkastelu ja päivittäminen kenttäolosuhteissa 

 Raportointi paikanpäältä 

 Ohjelman päivittäminen 

 Sähköisen tietokannan hyödyntäminen 

 

Panasonic Toughbook CF-19 näyttöä on mahdollisuus kääntää 360 astetta ja siinä on kosketusnäyttö 

On makuasia haluaako tietokonetta käyttää kannettavana vai tablettina. Kantohihna vapauttaa kä-

det. Tämä on hyvä asia varsinkin, kun käyttäjä joutuu kävelemään kuvauslaitteiston kanssa ympäri 

pitkiä matkoja. 

 

8.1.2 Kun jotain on vialla 

 

Fyysinen-, piilevä- tai tietotekninen vika voi yllättää. Tällöin tulee tarkastaa liitokset ja onko kaikki 

tarvittavat käynnistystoimenpiteet tehty oikein. Mikäli kaikki mahdollinen on tehty ja vikaa ei löydy, 

tulee ottaa yhteys esimieheen tai laitteiston kunnosta vastaavaan henkilöön. Fyysinen vian pystyy 

jokainen itse määrittelemään. Jos jokin laite tarvitsee korjausta, toimitetaan se ulkopuoliselle ja val-

tuutetulle ammattikorjaajalle. Itse ei saa tehdä sähkökorjaustöitä! 
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8.1.3 Kuvaus kaluston säilytys 

 

Kaikki laitteet tulee säilyttää kuivassa sisätiloissa. Jos käytöstä on aiheutunut likaa tai kuraa on ne 

syytä pyyhkiä pois. Tietokoneelle ja jalustalle on omat kantolaukkunsa, jossa ne tulee säilyttää, kun 

niitä ei tarvitse. Tärkeää on ladata akut, niin tietokoneeseen kuin jalustaankin. Seuraava käyttäjä voi 

joutua aloittamaan työnsä näitä latailemalla. 

Tietokone voi jäädä helposti lepotilaan, jolloin se tyhjentää turhaa akkua. Varmista siis, että se on 

oikeasti sulkeutunut. Koko laitteisto tulee kuljettaa aina samassa. Näin vältytään kaluston häviämi-

seltä ja etsintätyöltä.  

 

8.1.4 Opastus, koulutus ja pätevyys  

 

Yrityksessä tullaan järjestämään koulutustilaisuus tämän ohjeistuksen pohjalta. Koulutuksella ku-

vaaja saa perinpohjaisen tiedon, miten laitteita käytetään.  

 

Pääsääntöisesti putkikuvauskalustoon tullaan kouluttamaan putkiasentajakoulutuksen saaneita hen-

kilöitä ja käymään heidän kanssa kaikki tarvittava tieto läpi.  

 

Koulutuksen läpikäynneillä on oikeus suorittaa yrityksessä viemärikuvausta ja heitä tullaan käyttä-

mään myös yrityksen ulkopuolisissa urakoissa. 

  



43 
 

9 TUTKIMUSRAPORTIN TÄYTTÖOHJE 

 

Tutkimukseen kuuluu olennaisena osan kirjallinen raportti. Tässä ohjeistuksessa viitataan ” KAN-

SAINVÄLINEN STANDARDI. SFS-EN 13508-2:en Rakennusten ulkopuolisten jätevesijärjestelmien 

kunto. Osa 2: Visuaalisen tarkastuksen koodijärjestelmä (EN 13508-2:en Conditions of drain and 

sewer systems outside buildings - Part 2: Visual inspection coding system).” antamiin ohjeisiin ja 

määräyksiin.  

   

Virallinen tutkimusraportti (liite 1) on raportti, joka tehdään jo Windowsin Excel-ohjelmalla tai käsin 

kirjoittaen paperiin. Tämä raporttimalli on hyvin laaja ja siinä keskitytään virheellisten putkistojen 

kuvaukseen. Viemärinkuvausohjelman mukana tulevaa raporttimallia voidaan käyttää yrityksen sisäi-

seen raportointiin. Se ei sovellu sellaisenaan virheiden ja puutteiden raportointiin. Ulkopuoliselle vie-

märinkuvaus tutkimusta tehtäessä on tehtävä standardit täyttävä tutkimusraportti, ellei toisin ole 

sopimuksessa sovittu. 
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LIITE 2 raportin täyttöohje: 

 

Kentän nimi:    Sisältö: 

Tilaaja     Tilaajan nimi 

Paikkakunta    Tutkittavan kohteen sijainti 

Kohteen sijainti    Tutkittavan viemärin sijainti, esim. kadun nimi 

Kohteen tyyppi  Maankäyttö tutkittavalla viemärilinjalla (esim. katualue, 

työmaa-alue, kellari jne.) 

Tilaajan viite    Työ numero tai litteranumero 

Tallenteen tyyppi Tieto sitä minne videokuvaa on tallennettu, vaihtoeh-

dot: 

 Muistitikku 

 CD 

 DVD 

 muu 

Tallenteen tunnus  Tallenteen, kuten muistitikun, CD:n tai DVD:n, tunnus 

tai numero 

Karttaliitteen numero    Tutkimuskartan numero 

Tutkimuksen tarkoitus   Tutkimuksen tarkoitus voi olla jokin seuraavista: 

 vanhan viemärin kuntotutkimus 

 korjaus- tai saneeraustyön laaduntarkastus 

 uudisrakentamistyön laaduntarkastus 

 ilmenneen ongelman selvittäminen 

 omaan käyttöön 

Tutkimusmenetelmä    Tutkimusmenetelmä voi olla jokin seuraavista: 

 silmämääräinen putkessa tehty tutkimus 

 kuvaus 

 vain viemärin tarkastuskaivosta tehty havainto 

 muu 

PVM    Tutkimuksen tekopäivä: pp.kk.vvvv 

Sää    Tieto sääolosuhteista, esim. kuivaa, sataa, lumi sulaa. 

Lämpötila     Ulkolämpötila 

Kuvaaja    Kuvauksen tehneen henkilön nimi  

Lomakkeen numero    Tutkimusraportin juokseva numero 

Putken muoto  Putken poikkileikkauksen muoto voi olla jokin seuraa-

vista: 

 pyöreä 

 suorakaide 

 munan muotoinen 

 pisaran muotoinen 

 muu 
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Koko  Putken koolla tarkoitetaan putken sisä- tai ulkohalkaisi-

jaa (mm).  

Leveys  Muun kuin pyöreän putken tapauksessa leveydellä tar-

koitetaan suurinta vaakamittaa (mm). 

Mitattu  Merkitään x, mikäli ilmoitetut luvut on saatu mittaa-

malla. 

Materiaali     Putken materiaali voi olla jokin seuraavista: 

 asbestisementti 

 tiili 

 valurauta 

 lasitettu savi 

 betoni 

 muovi 

 muu 

Sujutus/pinnoitusmenetelmä Sujutus tai pinnoitusmenetelmä voi olla jokin seuraa-

vista (merkitään lisätietoihin):  

 pinnoitettu valmistusvaiheessa 

 vuorattu paikanpäällä 

 sukkasujutus 

 panelointi 

 pätkäsujutus 

 pitkäsujutus 

 muotoputki/kuristussujutus 

 spiraalinauhasujutus 

 muu 

Puhdistettu ennen tutkimusta  Merkintä, jos viemäri oli puhdistettu ennen tutkimusta: 

kyllä tai ei 

Tutkimuksen suunta Tutkimuksen suunta joko veden virtaussuuntaan tai vas-

tavirtaan 

Viemärin laji Viemärin käyttötarkoitus voi olla jokin seuraavista: 

 jätevesi 

 sade/hulevesi 

 sekaviemäri 

 muu 
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9.1 Mitä tarkastellaan 

 

Havaintoja tehdään viemärin rakenteellisista, toiminnallisista tai erityisvioista. Vikojen lisäksi niiden etäisyys ja vian 

kohta kehällä tulee myös ilmoittaa. Havainnot voivat olla seuraavan laisia: 

 

9.1.1 Muodonmuutos:  
 

Jos putken muoto on muuttunut, tulee se kirjata seuraavalla tavalla raporttiin. 

 

Vakavuusluokitus: 

1 Muodonmuutos enintään 5 % putken halkaisijasta 

2 Muodonmuutos on 5 – 15 % putken halkaisijasta 

3 Muodonmuutos on 15 – 30 % putken halkaisijasta 

4 Muodonmuutos yli 30 % putken halkaisijasta 

 Taulukko 2 

Muodonmuutoksen suunta: 

A Pystysuuntainen (putki on madaltunut) 

B Vaakasuuntainen (putki on kaventunut) 

C Pistemäinen 

 Taulukko 3 

9.1.2 Halkeama tai putkirikko: 
 

Halkeama tai putkirikko voidaan määrittää seuraavalla tavalla: 

 Halkeama: Putken seinämässä on halkeama, mutta sen muoto ei ole muuttunut 

 Putkirikko: Putken muoto on muuttunut 

 Sortuma: Putki on menettänyt rakenteellisen muotonsa 

 

Vakavuusluokitus: 

1 Hiushalkeama 

2 Avoin halkeama 

3 Putkessa on irronnut palasia tai muodonmuutos on enintään 15 % sen halkaisijasta 

4 Putki on menettänyt rakenteellisen muotonsa tai muodonmuutos on yli 15 % sen halkai-

sijasta. Joustavassa putkessa on halkeama, putkirikko tai reikä. 

 Taulukko 4 

Suunta: 

A Pituussuuntainen 

B Poikkisuuntainen 

C Vaihteleva (verkkomainen) 

 Taulukko 5 

9.1.3 Pintavaurio: 

 

Putken sisäpinta on vaurioitunut kemiallisesta tai mekaanisesta syystä. Myös korroosio metalliputken sisällä kirja-

taan tähän vauriotyyppiin. 

 

Vakavuusluokitus: 

1 Putken seinämän karkeus on lisääntynyt 
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2 Betoniputkessa kiviaines on näkysissä 

3 Betoniputkessa kiviaines on irronnut ja raudoitus on näkyvissä 

4 Putkeen on muodostunut reikä 

 Taulukko 6 

9.1.4 Valmistusvika: 

 

Putkessa on valmistuksessa tai asennuksessa syntynyt vika. Vika voi olla esimerkiksi huokoinen putken seinämä, 

sukkasujutusmateriaalissa oleva ryppy tai hitsausliitoksessa oleva vika. 

 

Vakavuusluokitus: 

1 Valmistusvika pienentää putken poikkipinta-alaa enintään 5 % 

2 Valmistusvika pienentää putken poikkipinta-alaa 5 – 15 % 

3 Valmistusvika pienentää putken poikkipinta-alaa 15 – 30 % 

4 Valmistusvika pienentää putken poikkipinta-alaa yli 30 % 

 Taulukko 7 

Suunta: 

A Pituussuuntainen 

B Poikkisuuntainen 

C Vaihteleva 

 Taulukko 8 

9.1.5 Sisään työntyvä liittymä: 
 

Liittyvän putken pää ulottuu tutkittavan viemärin sisään. 

 

Vakavuusluokitus: 

1 Liittyvän putken pää ulottuu tutkittavaan viemäriin enintään 5 % sen halkaisijasta 

2 Liittyvän putken pää ulottuu tutkittavaan viemäriin 5 - 15 % sen halkaisijasta 

3 Liittyvän putken pää ulottuu tutkittavaan viemäriin 15 - 30 % sen halkaisijasta 

4 Liittyvän putken pää ulottuu tutkittavaan viemäriin yli 30 % sen halkaisijasta 

 Taulukko 9 

9.1.6 Viallinen liittymä: 

 

Liittyvän putken liitoskohdassa on vikaa. Vika on muu kuin sisään työntyvä liittymä. 

 

Vakavuusluokitus: 

1 Virheellinen sijainti: 

• liittyvän putken keskipiste on tutkittavan viemärin puolenvälin alapuolella 

• liittyvän putken viettokaltevuus on negatiivinen ns. takalaskuinen putki 

2 Vesi purkautuu liittyvästä putkesta tutkittavassa putkessa virtaavaan veteen 

nähden vastavirtaan 

3 Liittyvä putki on liitetty puutteellisesti tutkittavaan viemäriin. Putkien liitoskohdassa on 

aukkoja 

4 Liittyvä putki on liitetty puutteellisesti tutkittavaan viemäriin. Liittyvä putki on 

liian lyhyt tai läpivienti on liian väljä 

 Taulukko 10 

9.1.7 Virheellinen liittymän aukaisu: 

 

Liittymä saneeratussa viemärissä on avattu sisäpuolelta, mutta työ on tehty virheellisesti. 
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Vakavuusluokitus: 

1 Avattu reikä on enintään 5 mm sivussa, avattu reikä on enintään 10 mm sivussa tai ava-

tun reiän reunoissa roikkuu vähäisiä saneerausmateriaalin palasia 

2 Avattu reikä on epäsäännöllinen, saneeratussa putkessa on avauksessa syntyneitä vähäi-

siä naarmuja/koloja tai avatun reiän reunoissa roikkuu suuria saneerausmateriaalin pala-

sia 

3 Avattu reikä on yli 5 mm sivussa, avattu reikä on yli 10 mm sivussa tai saneeratussa put-

kessa on avauksessa syntyneitä suuria naarmuja/koloja 

4 Poraus on tehty väärään paikkaan 

 Taulukko 11 

9.1.8 Hattuprofiili liittymässä: 

 

Tutkittavan viemärin ja liittyvän putken liitoskohdassa on viallinen hattuprofiili. 

 

Vakavuusluokitus: 

1 Rypyt tai hartsi pienentävät tutkittavan putken tai liittyvän putken poikkipinta-alaa enin-

tään 5 % 

2 Rypyt tai hartsi pienentävät tutkittavan putken tai liittyvän putken poikkipinta-alaa 5-15 

% 

3 Rypyt tai hartsi pienentävät tutkittavan putken tai liittyvän putken poikkipinta-alaa 1 5 - 

30 % 

4 Rypyt tai hartsi pienentävät tutkittavan putken tai liittyvän putken poikkipinta-alaa yli 30 

%. 

• Hattuprofiili ei ole kunnolla kiinni saneerausputkessa. 

• Hattuprofiilin ja saneerausputken välissä on aukko 

 Taulukko 12 

9.1.9 Tiiviste on irti: 
 

Putken tiiviste on osittain tai kokonaan näkyvissä tai se on irronnut. 

 

Vakavuusluokitus: 

1 Tiivisterengas näkyy, mutta ei työnny sisälle putkeen tai tiivistemateriaali peittää putken 

poikkipinta-alasta enintään 5 % 

2 Tiivisterengas on poikki tai tiivistemateriaali peittää putken poikkipinta-alasta 5 – 15 % 

3 Tiivisterengas roikkuu, mutta ei ole poikki – sijainti putken puolenvälin 

yläpuolella tai tiivistemateriaali peittää putken poikkipinta-alasta 15 – 30 % 

4 Tiivisterengas roikkuu, mutta ei ole poikki – sijainti putken puolenvälin 

alapuolella tai tiivistemateriaali peittää putken poikkipinta-alasta yli 30 % 

 Taulukko 13 

9.1.10  Siirtymä: 
 

Kaksi peräkkäistä putkielementtiä eivät ole oikeilla paikoillaan toisiinsa nähden. 

 

Vakavuusluokitus: 



49 
 

1 Liitos on auki 10 - 20 mm, poikkisiirtymän suuruus on enintään 10 mm tai kulmapoik-

keama on enintään 2 astetta 

2 Liitos on auki 20 - 40 mm, Poikkisiirtymän suuruus on 10 - 20 mm tai kulmapoikkeama 

on 2 - 4 astetta 

3 Liitos on auki 40 - 60 mm tai tiiviste näkyy liitoksessa, poikkisiirtymän suuruus on 20 - 

30 mm tai kulmapoikkeama on 4 - 6 astetta tai tiiviste näkyy saumassa 

4 Liitos on auki yli 60 mm tai maa-ainesta näkyy liitoksen läpi, poikkisiirtymän suuruus on 

yli 30 mm tai maa-ainesta näkyy saumassa tai kulmapoikkeama on yli 6 astetta tai maa-

ainesta näkyy saumassa 

 Taulukko 14 

Suunta: 

A Pituussuuntainen 

B Poikkisuuntainen 

C Kulmapoikkeama 

 Taulukko 15 

9.1.11  Viallinen muutos- tai korjausosa: 
 

Tutkittavan putken materiaalin, koon, muodon tai suunnan muuttamiseksi on putkessa 

muutos-osa tai paikallinen korjausosa, joka on viallinen. 

 

Vakavuusluokitus: 

1 Muutos- tai korjausosan vika pienentää putken poikkipinta-alaa  

enintään 5 % 

2 Muutos- tai korjausosan vika sijaitsee putken yläosassa ja pienentää putken poikkipinta-

alaa enintään 5-1 5 % tai siinä on vähäisiä ryppyjä tai muita vikoja 

3 Muutos- tai korjausosan vika sijaitsee putken alaosassa ja pienentää putken poikkipinta-

alaa enintään 5-15 % 

4 Muutos- tai korjausosan vika sijaitsee putken alaosassa ja pienentää putken poikkipinta-

alaa yli 15 %, se vuotaa, se ei ole kunnolla kiinni putken seinässä, sen ja putken välissä 

on aukko tai tutkittavan putken materiaalin, koon, muodon tai suunnan muuttamiseksi ei 

ole käytetty tehdasvalmisteista korjausosaa. 

 Taulukko 16 

9.1.12  Viemärin toiminnalliset viat: 

 

Putkeen on tunkeutunut puiden tai muiden kasvien juuria putken saumasta, vikakohdasta tai liittyvästä putkesta. 

 

Vakavuusluokitus: 

1 Juuret peittävät putken poikkipinta-alasta enintään 5 % 

2 Juuret peittävät putken poikkipinta-alasta 5 - 15 % 

3 Juuret peittävät putken poikkipinta-alasta 15 - 30 % 

4 Juuret peittävät putken poikkipinta-alasta yli 30 % 

 Taulukko 17 

Juurten tyypit: 

A Paksu juuri 

B Yksittäisiä, ohuita juuria 

C Juurimatto 

 Taulukko 18 

9.1.13  Saostuma: 
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Ainesta on kiinnittynyt putken seinämiin. 

 

Vakavuusluokitus: 

1 Saostuma peittää putken poikkipinta-alasta enintään 5 % 

2 Saostuma peittää putken poikkipinta-alasta 5 - 15 % 

3 Saostuma peittää putken poikkipinta-alasta 15 - 30 % 

4 Saostuma peittää putken poikkipinta-alasta yli 30 % 

 Taulukko 19 

Saostuman tyyppi: 

A Epätasaisuutta 

B Rasvaa 

C Kasvustoa 

D Muuta, tarkempi tieto kirjataan lisätietoihin 

 Taulukko 20 

9.1.14  Liettymä / irtokertymä: 
 

Putken pohjalle on liettynyt ainesta. 

 

Vakavuusluokitus: 

1 Liettymää on enintään 5 % halkaisijasta 

2 Liettymää on enintään 5 - 15 % halkaisijasta  

3 Liettymää on enintään 15 – 30 % halkaisijasta 

4 Liettymää on yli 30 % halkaisijasta 

 Taulukko 21 

Liettymän tyyppi: 

A Hienojakoinen 

B Karkea (esim. sora) 

C Kova tai tiivis (esim. betoni) 

D Muuta, tarkempi tieto kirjataan lisätietoihin 

 Taulukko 22 

9.1.15  Vieras esine tai este: 
 

Putkessa on vieras esine. 

 

Vakavuusluokitus: 

1 Vieras esine peittää enintään 5 % poikkipinta-alasta 

2 Vieras esine peittää 5 - 15 % poikkipinta-alasta 

3 Vieras esine peittää 15–30 % poikkipinta-alasta 

4 Vieras esine peittää yli 30 % poikkipinta-alasta 

 Taulukko 23 

Liettymän tyyppi: 

A Vieras esine tunkeutuu tutkittavaan putkeen sen seinämän läpi 

B Vieras esine on tarkoituksellisesti asennettu putkeen 

C Vieras esine on liittyvässä putkessa 

D Putken läpi on asennettu muu putki tai kaapeli 

F Vieras esine on tarttunut putken saumaan 
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G Vieras esine on irrallaan putken pohjalla, tarkempi kuvaus esineestä kirjataan lisätietoi-

hin 

 Taulukko 24 

9.1.16  Vuoto sisäänpäin: 

 

Vettä pääsee tutkittavaan viemäriin putken seinämän läpi, putken liitosten kautta 

tai putkessa olevasta vikakohdasta. 

 

Vakavuusluokitus: 

1 Vuoto ilmenee kosteutena tai vuodon jättämänä jälkenä 

2 Vuoto ilmenee veden tippumisena 

3 Vuoto ilmenee veden vähäisenä virtauksena 

4 Vuoto ilmenee veden runsaana virtauksena 

 Taulukko 25 

9.1.17  Toinen putki liitos: 

 

Tutkittavaan putkeen on ns. jälkiliitetty toinen putki. 

Liittymän tyyppi: 

A Liittymässä on tehdasvalmisteinen liitoskappale 

B Läpivientireikä on tehty poraamalla (liitososana on käytetty satulaa) 

C Läpivientireikä on tehty lyömällä (liitososana on käytetty satulaa) 

D Läpivientireikä on tehty poraamalla (varsinaista liitososaa ei ole käytetty) 

E Läpivientireikä on tehty lyömällä (varsinaista liitososaa ei ole käytetty) 

F Liitos on saneeratussa putkessa, liitos on avattu poraamalla 

G Liitoskohta on saneerattu (tiivistetty) käyttäen tiivistysmateriaalia tai hattuprofiilia 

H Muun tyyppinen liittymä, tarkempi kuvaus lisätietoihin 

 Taulukko 26 

9.1.18  Suljettu liittymä: 

 

Liittymä on suljettu eli tulpattu. 

 

9.1.19  Paikallinen korjaus: 

 

Tutkittavaa putkea on korjailtu paikallisesti. 

 

Paikallisen korjauksen tyypit: 

A Osa putkea on vaihdettu 

B Putkessa on lyhyt saneerausputki 

C Putkea on injektoitu laastilla 

D Putkea on injektoitu muulla materiaalilla 

E Putkessa ollut reikä on paikattu 

F Muu paikallinen korjaus 

 Taulukko 27 

9.1.20  Viemäri kaartaa: 

 

Tutkittava viemäri kaartaa, mutta kaartaminen ei aiheuta kulmapoikkeamaa. 
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Kaartamisen aiheuttaa: 

A Kaartaminen on saatu aikaan käyttämällä tehdasvalmisteisia kulmakappaleita 

B Kaartaminen on saatu aikaan esim. vaakaporauksella 

 Taulukko 28 

9.1.21  Pudotuskaivo: 

 

Tutkittava putki liittyy viemärin tarkastuskaivoon kaivosta lähtevää putkea selvästi korkeammalle tai tutkittavasta 

putkesta erkaantuu pudotusputki. 

 

Pudotus on toteutettu seuraavasti: 

A Vapaa pudotus kaivossa 

B Pudotuskaivo 

 Taulukko 29 

9.1.22  Tutkimus keskeytyi: 
 

Tutkimus keskeytyi ennen kuin osuuden loppu saavutettiin. 

 

Syy: 

A Vieras esine tai este 

B Kamera sukeltaa 

C Laitevika 

D Muu syy 

 Taulukko 30 

9.1.23  Veden virtaus: 

 

Liittymässä virtaa vettä tutkittavaan putkeen. Tämä luku ilmoitetaan prosentteina putken halkaisijaan nähden. 

 

9.1.24  Huono näkyvyys: 
 

Putkessa on huono näkyvyys. 

 

Syy: 

A Kamera sukeltaa 

B Höyryä 

C Kameran linssi likaantuu 

D Muu syy 

 Taulukko 31 

 

 

 

Tekijä: 

VIEMÄREIDEN JA VESIJOHTOJEN TV-KUVAUKSEN TEETTÄMISOHJEET, VVY, Helsinki, 1998. 

VIEMÄREIDEN TV-KUVAUKSEN TULKINTAOHJE, VVY, Helsinki, 2005.  
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10 POHDINTA 

 

Opinnäytetyö oli pitkä ja aikaa vaativa ohjeistus viemärinkuvaustyön suorittamisesta. Työn rajaaminen ja tutkimi-

nen oli haastavaa. Opinnäytetyössä päästiin kuitenkin tavoitteisiin ja tuloksia tullaan käyttämään kouluttamaan 

henkilökuntaa. 
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LIITE 2 

 


