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1.1

Johdanto

Työn esittely

Opinnäytetyö tehdään Consti Talotekniikka Oy:lle selventämään mahdollisia toimintatapoja todentaa jätevesilaitteiston tiiviys. Lisäksi tutkitaan, mitkä tekijät ovat olleet osallisena jätevesilaitteistojen vuotoihin. Opinnäytetyö käsittelee luvun 6 pykälää 32 Ympäristöministeriön asetuksesta rakennusten vesi- ja viemärilaitteistot. Pykälä 32 käsittelee jätevesilaitteiston tiiviyttä. Uutena asiana asetukseen tuli rakennusvaiheen vastuunhenkilön tehtävä merkintä rakennustyön tarkastusasiakirjaan jätevesilaitteiston tiiviyden toteamisesta. Uusi asetus ympäristöministeriöltä astui voimaan 1.1.2018. [11]

Talotekniikkainfo on julkaissut ympäristöministeriön asetuksen tueksi oppaan vesi- ja
viemärilaitteistoista. Opasta tekemässä oli hanketta rahoittaneista yrityksistä sekä yhdistyksistä. Lopullista versiota ei ollut julkaistu opinnäytetyön aikana. [1]

1.2

Consti Talotekniikka Oy

Consti Talotekniikka Oy on osa Consti Yhtiöt Oyj:tä. Consti Talotekniikka lyhentyy
CTT:ksi. CTT toimii Suomen kuudessa isoimmassa kunnassa väkiluvun mukaan tällä
hetkellä. CTT on täyden palvelun talotekniikkaurakoitsija, ja se on alan johtavia putkiremontin tekijöitä. Tunnustuksena yritys on tullut valituksi vuoden 2015 LVI-urakoitsijaksi
sekä vuoden 2014 putkiremonttikilpailun voittajaksi. [2]

1.3

Tausta

Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 958/2012 tuli voimaan 1.1.2013. Lain voimaan tullessa voimassa olevia Suomen rakentamismääräyskokoelmissa julkaistuja määräyksiä
ja ohjeita voidaan soveltaa enintään viiden vuoden ajan, kunnes uudet asetukset on annettu. Kaikki rakentamismääräyskokoelman osat on uudistettu perustuslain edellyttämään muotoon. [3]

Uusi asetus korvaa RakMK:n osan D1. Uusi asetus sisältää pelkkiä määräyksiä. Tavoitteena on tehdä asetuksesta tämän päivän tarpeiden mukainen. Rakennustuotteiden
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osalta on välttämätöntä esittää aikaisempaa selkeämmin vaatimuksia olennaisista teknisistä vaatimuksista. [3]

2

2.1

Vuotovahingot

Vuotovahinkoselvitys 2013

Vuotavahinkoselvityksellä pystytään kerätä tietoa vuotovahingoista, syiden selvittämiseksi sekä vahinkokehityksen seuraamiseksi. Selvityksen tiedot ovat saatu vakuutusyhtiöiden toimittamasta materiaalista Finanssialan Keskusliitolle, mikä on käynnistänyt
tietojen keruun. Vakuutusyhtiöt vastasivat vuotovahinkolomakkeiden avulla, jonka tarkasteluajanjakso oli 1.5.2012–30.4.2013. Vahingot oli kerätty pääkaupunkiseudun ja
Seinäjoen talousalueilta. [4]

Kuvan 1 mukaan vuotovahinkojen korvaussummat ovat nousussa, ja ne ovat kasvaneet
vuosi vuodelta. Vakuutusyhtiöiltä kerätyn tiedon mukaan vuonna 2000 korvaussummat
olivat noin 80 miljoonaa euroa, kun taas vuonna 2012 korvaussummat olivat lähes 157
miljoonaa euroa. Korvaussummat pitävät sisällään kaikki vahinkokohteet kuten vesikalusteet, viemäriputkistot ja astianpesukoneet. [4]

Kuva 1. Palo-, murto- ja vuotovahinkokorvaukset
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Vuotovahinkojen nousevat korvaussummat selittyvät paremmin kuvan 2 avulla. 1960- ja
1970-luvulla rakennettiin paljon kerrostaloja. Näiden rakennusten käyttövesiputket, lämmitysputket ja jätevesiviemärit lähestyvät elinkaaren loppua. Täten rakennukset ovat paljon riskialttiimpia syntyville vuodoille kuin esimerkiksi 2010-luvulla valmistuneet rakennukset.

1980-luvulla valmistuneiden kerrostalojen vuotovahingot tippuivat hieman, mutta pientalojen vuotovahingot lisääntyivät. Selvityksen alueella 1980-luvulla pientaloja rakennettiin
kappalemääräisesti eniten kuin muilla vuosikymmenillä. [4]

Kuva 2. Kappalemäärätiedot rakennustyyppien ja -vuosien suhteen

2.2

Yleisimmät vuodon lähteet

Yleisimmät vuodon lähteet ovat viemäriputkisto, kylmä käyttövesiputkisto sekä astianpesukone. [4]
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2.3

Viemäriputkiston vuodon aiheuttajat

Kuva 3. Kappalemääräiset viemäriputkistojen vuotojen aiheuttajat

Kuvasta 3 voi tulkita viemäriputkiston tukkeutumisen olleen suurin vuodon aiheuttaja.
Tukkeutumisen yleisin syy on sinne kuulumattomat esineet. Myös viemäriputken huono
liitos kerää itseensä rasvaa ja paperia sekä ajansaatossa aiheuttaa tukoksen. [5]

Viemäriputkiston mekaanisen rikkoutumisen syitä ovat yleensä liitos tai tiiviste. Myös itse
viemäriputki on useimmin rikkoutunut osa. Mekaaninen rikkoutuminen on astianpesukoneen yleisin vuodon aiheuttaja. Astianpesukoneen poistoletku aiheuttaa 58 % kaikista
astianpesukonevuodoista. [4]

Viemäriputkiston korroosio eli syöpyminen on valurautaisten viemäriputkien yleisin ongelma. Syitä korroosion syntymiselle voi olla esimerkiksi huonosti maalattu tai maalaamatta jätetty katkaisupää.
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3

3.1

Viemärit

Muoviviemärit

Ensimmäiset muoviviemärit asennettiin rakennuksen sisään vuonna 1962. Putkien liitokset tehtiin joko hitsaten tai liimalla. Muoviviemärit yleistyivät vuonna 1975, kun muhvillinen PVC-HT-viemäri tuli markkinoille. [6] 1990-luvun loppupuolella PP eli polypropeeni
materiaalinen muoviviemäri tuli markkinoille. 2000-luvun alussa se syrjäytti PVC-HT materiaalin. [9] Nykypäivänä rakennusten sisäpuolisissa muoviviemäreissä käytetään eniten polypropeenisia viemäreitä.

Muoviviemärit ovat iskunkestäviä, ja niiden sisäpinta on liukas. Vaikka putket ovat iskunkestäviä, niitä tulee käsitellä huolellisesti, jotta putkiin ei tule lohkeamia. Asuinrakennuksen jätevedet eivät yleensä aiheuta muoviviemäreille korroosiota. [6]

3.2

Muoviviemärin kannakointi

Pystyviemärit kannakoidaan jokaisen kerroksen kohdalta ja niin, ettei vaakaputkien liitoskohtiin kohdistu nesteen, putken painon ja eristyksen aiheuttamia voimia. Pystyviemärin muuttuessa vaakaviemäriksi on syytä olla huolellinen kannakoinnin suhteen.
Pysty- ja vaakaviemärin väliseen pohjakulmaan kohdistuu suuri voima nesteen vaikutuksesta. Voimaa voidaan lieventää käyttämällä kolmea 30°:n kulmayhdettä tai loivaa pohjakulmaa. Kolmen 30°:n kulmayhteen käyttö on suositeltavampi tapa. Vaakaviemärin ja
pystyviemärin suurimmat sallitut kannakointivälit ovat esitetty kuvassa 4. Vaakaviemärin
kannakoinnissa on myös syytä olla huolellinen. Liian pitkä kannakointiväli haara- ja liitoskohdissa voi aiheuttaa putken notkahtamisen, mikä puolestaan taas aiheuttaa putken
tukkeutumisen. Kiintokannake tulee sijoittaa välittömästi muhvin juureen sekä haarakohdat kannakoidaan kiintokannakeella siten, ettei se liiku. Viemäröitävien vesien ollessa
kuumia (≥70 ºC) tulee kannakointivälejä lyhentää noin 30 %. [8]

Kannakkeiden tulee täyttää palo- ja äänitekniset määräykset, ja niiden oltava standardien SFS 5402 ja SFS 5403 mukaisia. Kannakkeet ovat yleensä sinkittyä terästä, jolloin
sisäpinnan tulee olla sileä ja kulmat pyöristettyjä. Muuten kannakkeen sisäpintaa tulee
asentaa eristyskumi. [6]
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Kuva 4. Kumirengasliitoksella varustettujen PP-muoviviemäreiden suurimmat sallitut kannakointivälit rakennuksessa.

3.3

Muoviviemärin liitokset

Viemärin katkaisu suoritetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti sekä käytetään tarkoitukseen sopivia työkaluja. Liitoksessa on myös huomioitava lämpölaajeneminen. [7]

3.3.1

Muhviliitos

Muhviliitos on yleisin muoviviemärin liitostapa. Liitos sopii seuraaville materiaaleille:
PVC-U, PVC-C, PEH, ABS ja PP. Putkien liitokset tehdään ensisijaisesti liitosmuhveilla,
joissa on tehtaalla asennettu kumitiiviste. Muoviviemärit myydään joko ilman liitosmuhvia
tai sen kanssa. Tällöin liitosmuhvi on toisen pään päässä. Kuvassa 5 putkiyhteessä on
molemmissa päissä liitosmuhvit. Kuvassa 6 putkiyhteen toisessa päässä on vain liitosmuhvi ja toinen pää on muhviton. Kumitiivisteen tulee täyttää standardin SFS-EN 681
vaatimukset, tai liitosten tulee olla tyyppihyväksyttyjä. [7]

Kuva 5. Uponor muhvikulma 45°
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Kuva 6. Uponor kulmayhde 45°

3.3.2

Hitsausliitos

Hitsausliitosta voidaan käyttää PEH-, PE- ja PP-materiaaleille. Liitos tehdään joko puskuhitsauksella tai vastushitsauksella. Halkaisijaltaan DN 110 mm ja sitä suurempien putkien liitostapana on tavallisesti puskuhitsaus. Tästä pienemmät koot soveltuvat vastustai sähköhitsaukseen. [7]

3.3.3

Laippaliitos

Laippaliitosta voidaan käyttää PVC-, PEH-, PE- ja PP-materiaaleille. Liitosta käytetään
silloin kun liitoksen on oltava purettavissa. Liitoksessa noudatetaan valmistajan ohjeita.
[7]

3.3.4

Liimaliitos

Liimaliitoksen soveltuvuus on PVC-materiaalin omaavalle viemärille. Liimaliitoksen huonona puolena on liiman lämmönkestävyys. Asuintaloissa kuumat jätevedet heikentävät
liitoksia. Liimaliitoksia käytetään esimerkiksi uimahalleissa. Liitoksia saa tehdä vain poikkeustapauksissa valmistajan ohjeiden mukaan. [7] Määräysten mukaan viemärin tulee
olla korjattavissa ja helposti purettavissa.

3.3.5

Erikoisliitokset

Kuvassa 11 on esitetty eri viemärimateriaalien järjestelmiä. Järjestelmän muuttuessa on
ainoastaan käytettävä valmistajan hyväksymiä osia liitoksissa. [7]
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-

Jatkoyhde, muovi-/valurautaputken välikappaleena (kuva 7).

-

Kuppi- ja O-rengastiiviste, valurautaputken päällä, jonka päälle asennetaan muoviputki (kuva 7).

-

Lämpökutistettava jatkoyhde, valurauta- ja muoviviemärin liitokseen.

-

Tarkoitukseen tehty jatkoyhde tai kutistusjatkoyhde, muovi- ja betoniviemärin liitokseen.

-

Hiekkapinnoitettu yhde, betoniviemärin kylkeen tehtävä liitos muoviviemärillä.

-

Toleranssiliitin, erikokoisten viemäreiden liitoksiin (kuva 8). [7]

Kuva 7. Uponor jatkoyhde PP-putki/valurautaputki sekä tiivisteet (o-rengas ja kuppitiiviste)

Kuva 8. Toleranssiliitin Canada Plus. Putkien halkaisijoiden ero max. 12 mm
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3.4

Valurautaviemärit

Ensimmäiset muhvilliset valurautaviemärit valmistettiin vuonna 1903. Vuonna 1954 valurautaviemäreitä aloitettiin valmistamaan keskipakoisvaluna. Vanha hiekkamuotti jäi kokonaan pois käytöstä. Viemäreiden liitokset tiivistettiin hamppu- ja rekkinarulla, jonka
päälle valettiin vielä sula lyijy.

Vuonna 1971 muhviton valurautaviemäri tuli markkinoille. Muhvillinen valurautaviemäri
alkoi väistymään pantaliittimellä kytkettävälle muhvittomalle viemärille. Saint Gobainin
muhviton valurautaviemäri sai vuonna 1991 vielä yhden parannuksen, sen sisäpinta
epoksoitiin, mikä parantaa liukkautta ja haponkestävyyttä. [6]

3.5

Valurautaviemärin kannakointi

Pysty- ja vaakaviemärin pohjakulma kannakoidaan samalla tavalla kuin muoviviemäri
(ks. luku 3.2) tai sitten valmistajan ohjeiden mukaisesti. Viemärin jokainen putken osa ja
liitospanta kannakoidaan pantaliitoksen vierestä ja kannakointi tehdään ääntä eristävillä
kannakkeilla. Suurimmat sallitut kannakointivälit rakennuksessa on esitetty kuvassa 9.
[8]

Kuva 9. Valurautaviemärien suurimmat sallitut kannakointivälit rakennuksessa.

3.6

Valurautaviemärin liitokset

Valurautaviemäreiden liitokset tehdään tyyppihyväksytyillä pantaliittimillä. Rakennuksen
sisäpuolisissa viemäreissä käytetään ruostumattomasta teräksestä valmistettuja AISI
304-pantaa ja luonnonkumitiivistettä. Haponkestävästä teräksestä valmistettuja AISI
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316-pantoja ja neopreenikumitiivistettä käytetään maahan asennetuissa viemäreissä
sekä viemäreissä, joihin johdetaan esimerkiksi öljynsekaisia vesiä. [9]

Liitokset tehdään valmistajan ohjeiden mukaisesti. Liitos tulee lukita, jos siihen kohdistuu
vetoa. Pantaliittimien tulee täyttää myös standardin SFS 2723 ja tiivisteiden standardin
SFS-EN 681 vaatimukset. [7] Pantaliittimiä on saatavilla kiristysmomentillisia sekä kiristysmomentittomia. Kiristysmomentillinen on yleisempi pantaliitin. Kuvassa 10 on SaintGobainin Pam Rapid-pantaliitin. Pantaliitin soveltuu valurautaviemärin liittämiseen valurautaviemäriin. Pannassa ei ole kiristysmomenttia, joten se kiristetään loppuun saakka.

Kuva 10. Saint-Gobain Pam Rapid-pantaliitin

3.7

Valurautaviemärin katkaisu

Valurautaviemärin katkaisussa tulee käyttää tarkoitukseen sopivia työkaluja. Valmistajan
Saint-Gobainin suosittelemat katkaisulaitteet ovat lastuavat katkaisulaitteet sekä moniteräleikkuri, kunhan katkaisupainetta lisätään kohtuullisesti. Viemäriä ei saa missään nimessä katkaista hydraulisilla saksilla eikä ketjuleikkureilla. [10] Myös kulmahiomakoneen käyttöä ei suositella, ellei käytössä ole valurautaputkelle suunniteltu laikka. Väärä
laikka nostaa katkaisulämpötilaa, mikä heikentää puolestaan pinnoitetta.

3.8

Valurautaviemärin maalauskäsittely

Katkaisun jälkeen leikkauspinnat tulee käsitellä paikkausmaalilla ennenaikaisen korroosion estämiseen. [13]
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3.9

Yhteensopivat järjestelmät

Kuvassa 11 on esitetty yleisimmät kiinteistöviemärien materiaalit ja putkikoot. Jokainen
viemärimateriaali muodostaa oman järjestelmänsä eikä eri järjestelmien osia saa asentaa sekaisin. Järjestelmän muuttuessa on ainoastaan käytettävä valmistajan hyväksymiä
osia liitoksissa. [7]

Kuva 11. Yleisimmät kiinteistöviemärien materiaalit ja putkikoot.

4

Tukipannat

Valurauta- ja muoviviemäreillä on kehitelty tukipantoja parantamaan liitosten paineenkestoa. Pannat lukitsevat liitoskohdan, jolloin vielä varmistetaan vesitiiviys.
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5

Jätevesilaitteiston tiiviyden todentaminen

Opinnäytetyö käsittelee ympäristöministeriön asetuksen rakennusten vesi- ja viemärilaitteiston pykälää 32.
32 § Jätevesilaitteiston tiiviys
Jätevesilaitteiston on oltava tiivis. Materiaalien ja liitosten on oltava yhteensopivia.
Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on tehtävä merkintä rakennustyön tarkastusasiakirjaan jätevesilaitteiston tiiviyden toteamisesta. [11]

Tiiviyden todentaminen on syytä tehdä ennen kuin viemärit peitetään mahdollisen rakenteen sisään. Näin estetään, ettei rakenteita tarvitse avata, jos mahdollinen vuoto löytyy.

Ulkopuolinen silmämääräinen tarkastus on aina syytä tehdä ennen viemärin sisäpuolista
tutkimusta. Kokenut putkiasentaja tai KVV-työnjohtaja pystyy jo ulkopuolisesti näkemään, onko esimerkiksi kannakointi ja ulkopuoliset liitokset tehty oikeaoppisesti.

5.1

Viemärikuvaus

Viemärikuvauksen toteuttamistapoja on lukuisia. Tärkeitä on, että jokaisesta viemärihaarasta saadaan laadukasta videomateriaalia tulkittavaksi.

Viemärikuvauksessa tutkitaan painaumia, sisäpuolisia liitoksia, viemärikaatoa sekä vieraiden esineiden kuulumattomuutta, kuten esimerkiksi uretaanipullo. Kuvaukseen tulee
käyttää riittävästi aikaa, jotta jokainen liitos pystytään tarkastamaan silmämääräisesti videolta. Ennen kuvausta on suositeltavaa kaataa vettä viemärijärjestelmään, jotta nähdään jääkö vesi ”seisomaan” eli toimivatko kaadot. Samalla työnaikaiset liat poistuvat
pinnoilta, ja viemärit ovat sisältä puhtaat.

5.1.1

Kuvauskalusto

Opinnäytetyössä tutustuin Ridgidin videotarkastusjärjestelmään. Järjestelmää kuului 30
metriä kaapelia, micro CA-350-tarkastuskamera, Li-ion-akku sekä kameraohjuri. Järjestelmän putkikapasiteetti on 40–100 mm, myös 125 mm kuvaus on mahdollista, mutta
tällöin tarkastuskamera on vaihdettava isompaan monitoriin. Videotarkastusjärjestelmä
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on esitetty kuvassa 12. Laite painaa vain 5,3 kg, minkä takia sitä on helppo liikuttaa ja
se mahtuu pieniinkin tiloihin. Laitteesta jäi kuitenkin uupumaan itsetasaava kamera, joka
mahdollistaa kuvan näkemisen aina oikein päin. [12]

Kuva 12. RIDGID SeeSnake® microReel™ -videotarkastusjärjestelmä

5.1.2

Koeviemäriputkisto

Videotarkastusjärjestelmän kokeilua varten toteutettiin koeviemäriputkisto. Koeviemäriputkistossa käytettiin seuraavia tuotteita:

1. Wavin SiTech+
2. Rehau Raupiano Plus
3. Uponor HTP
4. Saint Gobain PAM SMU-S
Tarkoituksena oli ensiksi rakentaa kaikista osista oikein asennettu koeputkisto, jonka jälkeen simuloitiin mahdollisia vuotojen aiheuttajia.

5.1.3

Videokuvausmateriaalin tulkinta

Kuvassa 13 on esitetty yleinen esimerkki asennusvirheestä. Liitoskohta ei ole tasainen,
jolloin punaisen laatikon alueelle kerääntyy irtoainesta. Tämä puolestaan voi johtaa viemärin tukkeutumiseen.
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Kuva 13. Wavin SiTech+:n väärin leikattu liitos

Kuvassa 14 on esitetty samanlainen liitos viemärin sisältä kuvattuna Ridgidin järjestelmällä. Katkaistun putken pään jäysteitä ei ole poistettu. Punaiset kehykset korostavat
kohtia, joissa on virheellinen asennus.

Kuva 14. Epätasainen liitos ja muoviviemärin purseita ei ole poistettu
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Kuvan 15 HT-viemärin liitos on varsin tyypillinen, jos viemärit pääsevät liikkumaan esimerkiksi ennen lattiavalua. Liitossyvyys on päässyt karkaamaan, jolloin liitos on yli lämpölaajenemisvaran rajoista. Lämpölaajenemisvara katsotaan erillisestä taulukosta putken pituuden ja lämpötilaeron suhteena. HT-viemärin tiiviste esti ainakin kokeiden aikana
vuodon, mutta notkahtamisen seurauksena vuoto on mahdollinen.

Kuva 15. HT-viemärin liitos on puutteelinen

Kuvassa 16 on Wavin Sitech+:n erikoisrihla. Erikoisrihla on asennettu yhteiden pistopäihin jo tehtaalla. Tämä havainnollistaa yhteen oikein asennusta muhviin.

Kuva 16. Wavin SiTech+:n erikoisrihla yhteessä
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Videokuvauksissa näkyi selvästi, puuttuuko valuraudan leikkauspinnan maalauskäsittely. Kuvassa 17 toinen valurautaviemäreistä on maalauskäsitelty ja toinen on tehdaspinnassa ilman, että putkea on leikattu. Kuvasta ei voi nähdä varmuudella, että toista
tehdaspinnalla olevaa putkea ei olisi leikattu. Tällöin pantaliitos pitää avata ja tarkistaa,
onko putki leikkaamaton.

Kuva 17. Saint Gobain PAM SMU-S maalauskäsiteltynä ja ilman

Oikein tehty maalauskäsittely pitäisi näyttää siltä kuin kuvassa 18. Liitosalueen putken
sisä- ja ulkopinnalla maalaus toteutetaan n. 30 mm liitosalueelta poispäin putken ollessa
halkaisijaltaan 50–200 mm. [13]

Kuva 18. Saint Gobain PAM SMU-S:n oikeaoppinen maalauskäsitelty
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Kuvassa 19 pantaliitoksen kumitiiviste on pois paikoiltaan. Aluetta on havainnollistettu
sinisellä ympyrällä. Liitoksen pitävyys testattiin ja vuotoja ei esiintynyt testin aikana, jolloin viemäriin kaadettiin vettä noin kahden minuutin ajan. Ajan myötä liitos todennäköisesti alkaa vuotamaan.

Kuva 19. Pantaliitoksen kumitiiviste pois paikoiltaan

Kuvassa 20 on esitetty yli momentin kiristetty pantaliitos. Kyseisen liitospannan kiristysmomentti on 3,5–5,5 Nm. Markkinoilla on kiristysmomenttisia ja momentittomia pantaliittimiä. Yli momentin kiristetyn liitospannan pultit venyvät ja tietyn pisteen jälkeen murtuvat. Ylikiristetty liitospanta jättää myös jäljen putkeen/osaan. Kuvassa 21 on esitetty kuvan 20 liitospannan jättämät jäljet.

Kuva 20. Ylikiristetty Saint-Gobain Duo kaksipulttinen liitospanta
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Kuva 21. Ylikiristetyn liitospannan jättämät jäljet valurautaosaan

Hyvä käytäntö ennen valurautaosien ja muidenkin osien asentamista on tarkastaa, onko
asennettava osa ehjä ja kunnossa. Kuvassa 22 on nähtävillä pinnoitteen alkava kupruilu.
Todennäköisesti osa on saanut iskun sinisen laatikon sisäpuolelle, mistä korroosio on
alkanut ja tästä syystä epoksipinnoite kupruilee.

Kuva 22. Valurautaosan pinnoitteen kupruilu
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5.1.4

Kuvausohje

Ennen kuvauksen aloittamista ja veden kaatamista järjestelmään tulee suorittaa jokaisen
liitoskohdan ja kannakoinnin tarkastaminen ulkopuolisesti. Viemärit eivät saa olla peitettyinä, jotta mahdolliset puutteet päästään korjaamaan helposti ja nopeasti.
•

Veden kaataminen järjestelmään
–

Veden kaatamisen avulla puhdistetaan viemärit työnaikaisista lioista sekä seurataan kaatojen toimivuutta.

•

Rauhallinen syöttönopeus haara kerrallaan
–

•

Kaatojen toimivuuden tarkastus
–

•

Tavoitteena on saada laadukasta videokuvaa, jota on helppo tulkita.

Veden ”seisomisen” tarkastelu.

Syötön pysäytys liitoskohtaan ja edes-takaisin vienti
–

Liitoskohdan tarkastelu pysäytyksellä sekä kuvaaminen edes-takaisin antaa liitoksesta tarkan kuvan. Puutteellisesta liitoskohdasta otetaan stillkuva.

•

Materiaalin tallennus muistikortille
–

Kuvauslaite tallentaa videomateriaalin muistikortille, jonka jälkeen tiedosto siirretään tietokoneelle.

•

Materiaalin toimitus tilaajalle
–

Materiaali voidaan toimittaa esimerkiksi muistitikulla tai sähköisesti tilaajalle.
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5.2

Vesitiiviyskoe

Vesitiiviyskokeista on julkaistu kaksi standardia. SFS 3113 käsittelee muovisten viettoviemäreiden ja kaivojen vesitiiviyskoetta. SFS 3115 käsittelee muovisten painejohtojen
vesitiiviyskoetta. Kumpikaan standardeista ei ole olennainen opinnäytetyön suhteen,
koska standardit käsittelevät yli 100 mm viemärikokoja ja soveltuvuus liitetään kunnalliseen viemäröintiin.

5.3

Vesipadotuskoe

Padotuskokeen voi suorittaa padotuspallolla (kuva 24) tai sulkutulpalla (kuva 23). Molempien periaate on sama eli tukkia viemäriputki väliaikaisesti. Tukkimisen jälkeen viemäriin kaadetaan vettä ja tarkastellaan, nähdäänkö vuotoja. Padotuskoe soveltuu esimerkiksi pohjaviemärin tiiviyden todentamiseen.

Padotuskokeen tekemisessä on enemmän riskejä kuin videokuvauksessa. Viemäri täytetään vedellä, jolloin huonosti tehty liitos tai kannakointi voi pettää. Seurauksena pahimmassa tapauksessa on vesivahinko. Padotuskoe on hitaampaa kuin videokuvaus, ja sen
käyttö kerrostalon pystynousun haarakohdissa on vaikeaa. Veden saanti pois järjestelmästä voi tuottaa hankaluuksia. Liian nopeasti laskettu padottunut vesi saa esimerkiksi
pystynousussa aikaan kovan voiman pysty- ja vaakaviemärin pohjakulmaan. Jo kahden
metrin vesipatsas aiheuttaa 0,2 bar:n paineen. Muovisen PP-viemärin elastomeerinen
tiivisterengasliitos kestää 0,5 bar:n paineen. [16]

Kuva 23. Muovinen sulkutulppa
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Kuva 24. Ilmatäytteinen padotuspallo, Paine Technology

5.4

Savukoe

Savukoetta käytetään enemmän huoltopuolella, jos esimerkiksi asunnossa on viemärin
hajuja. Tällöin hajun lähde ja putkistovauriot voidaan paljastaa. Savukoe soveltuu hyvin
tuuletusviemäreiden toimivuuden tarkastamiseen. Kuvassa 25 on Kamtek Oy:n maahantuoma savukoe.

Savukoetta käytetään myös kaupunkien teettämissä tutkimuksissa, kun jätevesiverkostoja tutkitaan. Savukokeella voidaan etsiä luvattomia viemäriliitäntöjä sekä tutkia, onko
kaupungin viemäriverkostossa vuotoja. [14]

Kuva 25. Kamtek Oy:n savukone
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5.5

Ilmapainekoe

Painekokeen suorittamien ilmalla on paljon turvallisempaa kuin vesipadotuskoe. Ilmatiiveyskokeesta on tehty standardi. SFS 3114 käsittelee muovisten viettoviemäreiden ja
kaivojen ilmatiiviyskoetta. Kuten vesitiiviyskokeiden standardit, myös SFS 3114 soveltuvuus liitetään kunnallisen viemäröinnin tiiviyden tarkastamiseen.

Viemärin ilmapainekoe on kuitenkin mahdollista tehdä asuinkerrostalon viemäreille. Koepainettavan osuuden haarat tukitaan joko padotuspalloilla tai mekaanisilla tulpilla. Yhteen haaraan asennetaan tulppa ohivirtausputkella. Tähän asennetaan paineilmasyöttö
ja painemittari. [15]

5.6

Röntgenkuvaus

Kallis ja vaivalloinen tapa todentaa viemäreiden tiiviys on röntgenkuvata jokainen liitos.
Röntgenkuvausta käytetään enemmän kuntokartoituksiin, jolloin heikoimmassa kunnossa olevat liitokset kuvataan.

6

Nykytilanne pääkaupunkiseudulla

Opinnäytetyössä haastateltiin kuivauspalveluihin erikoistuneita yrityksiä sekä asiantuntijoita, jotka olivat mukana tekemässä opasta asetuksen tueksi. Asiantuntijoilta kysyttiin
seuraavia kysymyksiä:
•

Miksi pykälää on tarkennettu, että tiiviys pitää todentaa?

•

Tapoja viemärin tiiviyden todentamiselle?

Kuivauspalveluyritysten kysymysten esitietona oli saada selville viisi vuotta vanhojen viemäreiden aiheuttamat vesivahingot.
•

Mikä on aiheuttanut viemärivesivahingon?

•

Montako tapausta noin vuodessa?
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Miksi pykälää on tarkennettu, että tiiviys pitää todentaa?

Vastaus: Tarve vaatimukselle lienee tullut KVV-tarkastajien puolelta havaittujen ja tiedostamattomien asioiden selvittämiseksi. Elementtihormien viemäreiden liitosten kanssa
on ollut ongelmia. Jopa valmiiksi laatoitettuja kylpyhuoneen seiniä on jouduttu purkamaan asennusvirheiden takia.

Tapoja viemärin tiiviyden todentamiselle?

Vastaus: Vesikoe, videokuvaus, käyttämällä yhteensopivia järjestelmän osia ja noudattamalla asennusohjetta. Ilmapainekoetta ei suositella vaarallisuutensa takia. Osia voi
sinkoilla voimalla paineen vaikutuksesta.

Mikä on aiheuttanut viemärivesivahingon?

Vastaus:
•

Viemärin puutteellinen kannakointi on johtanut notkahdukseen.

•

Viemärin liitokset avonaiset ennen lattiavalua.

•

Valurautaviemärin ja HT-viemärin huolimaton liitos.

•

Valurautaviemärin leikkauspinnan maalaamatta jättäminen.

•

Lattiakaivon korokerenkaan tiiviys.

•

Elpo-hormin viemärin huolimaton liitos.

•

Viemäritukokset aiheuttavat eniten vuotoja. Viemäristä on löytynyt rakennusaikaisia
esineitä mm. uretaanipullo sekä betonia.

Montako tapausta noin vuodessa?

Vastaus: Harvakseltaan, arvioisin alle 10 tapausta vuodessa.
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7

2000-luvulla rakennettujen talojen vuotovahingot

Vuotovahinkoselvityksiä on tehty yhteensä kolme kappaletta vuosilta 2002–2003, 2007–
2008 ja 2012–2013. Kuvasta 26 voidaan päätellä, että 2000-luvulla rakennettujen kerrostalojen kaikki vuotovahingot ovat hieman laskeneet verrattuna 1990-luvulla rakennettuihin kerrostaloihin.

Kuva 26. Kerrostalojen eri ikäryhmien osuudet vuotovahinkoselvityksessä

Kuvassa 27 on esitetty rivi- ja paritalojen kaikki vuotovahingot. 2000-luvun asuntojen
vuotovahingot ovat laskussa verrattuna 80- ja 90-lukuun.

Kuva 27. Rivi- ja paritalojen eri ikäryhmien osuudet vuotovahinkoselvityksissä
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Kuvassa 28 omakotitalojen vuotovahinkojen määrässä ei näy laskua verrattuna 90-lukuun. Vuoden 2007–2008 vuotovahinkoselvityksessä 2000-luvulla rakennetuissa omakotitaloissa vuotovahinkoja oli jopa 15 % kaikista ikäryhmistä.

Kuva 28. Omakotitalojen eri ikäryhmien osuudet vuotovahinkoselvityksessä

Kuvassa 29 on esitetty yleisesti kaikkien vuotovahinkoselvityksessä olevien vesivahinkojen vuotojen lähteet. Kuvassa on eri aikakausilta olevia taloja. Viemäriputkistojen vuotovahingot ovat kylmän käyttöveden kanssa kärjessä vuotojen suhteen.

Kuva 29. Vuotojen lähteet eri aikakausilta
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8

Viemärin tarkastuspöytäkirja

Consti Talotekniikka Oy:lla oli tarve saada laadunvarmistuskansioon viemärin tarkastuspöytäkirja. Koska kyseistä pöytäkirjaa ei ollut, sellainen päätettiin tehdä opinnäytetyön
yhteydessä.

Tarkastuspöytäkirja tehtiin yhteistyössä LVI-projektipäällikkö Lauri Laaksosen kanssa.
Ennen Consti Talotekniikka Oy:lle siirtymistä Laaksonen toimi seitsemän vuotta asentajana ja työnjohtajana Satakunnassa. LVI-projektipäällikkönä CTT:llä hän on ollut kaksi
vuotta. Lisäksi Laaksosella on KVV- ja IV-vastaavan työnjohtajan pätevyydet pääkaupunkiseudulla ja Satakunnan alueella.

Ympäristöministeriöllä ei ollut muita vaatimuksia pöytäkirjaan kuin merkintä tiiviyden todentamisesta. Sen sijaan tilaajalla voi olla omat mieltymykset sille, mitä pöytäkirjan pitää
sisältää. Tarkoituksena oli tehdä mahdollisimman selkä ja yksinkertainen viemärin tarkastuspöytäkirja, joka sisältää ainakin seuraavat kohdat:
•

kohde/työnumero

•

urakoitsija/asentaja

•

aika

•

linja/haara

•

tiiviyden todentamistapa (dokumenttien toimitus)

•

havaitut puutteet

•

hyväksytty/hylätty

•

valvojan kommentit

•

asentajan ja kvv-työnjohtajan kuittaus

•

valvojan kuittaus.
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9

Vertailu

Eri todentamistapoja vertaillessa viemäreiden sisäpuolinen videokuvaus osoittautui nopeimmaksi ja helpoimmaksi tavaksi todentaa viemärin tiiviys. Lisäksi yleensä tilaajalle
käy tämä todentamistapa. Ainoa ongelma videokuvauksessa on, että HT-viemärin muhviliitoksen tiivistettä ei näe. Apuna tähän on vedenkaataminen viemärijärjestelmään ja
tutkia näkyykö liitoskohdissa vuotoja. Opinnäytetyössä käytössä ollut videojärjestelmä
maksaa noin 4 000 euroa.

Ilma- ja vesipainekokeiden toteuttaminen on hankalampaa kuin videokuvaus, joten kallisarvoista aikaa kuluu esivalmisteluihin, kuten viemärihaarojen tulppaamiseen. Vuodon
toteamisen jälkeen alkaa vuodon etsiminen. Vuodon voi mahdollisesti paikantaa vuotokohdasta tulevasta suhinasta tai vedestä. Vuotojen etsiminen vie kallisarvoista aikaa, jos
niitä ei pysty löytämään helposti. Kyseiset kokeet eivät anna kokonaiskuvaa viemäristä,
vaan ainoastaan liitosten pitävyys ja putkiston tiiviys varmistetaan. Riskinä vesipainekokeissa on vesivahingot, joita videokuvauksessa ei juuri ole alun vedenkaatamisen jälkeen. Viemäriin laskettu liian iso paine tai huono kannakointi voi aiheuttaa liitoksen irtoamisen.

Savukoe on periaatteessa samanlainen kuin ilmapainekoe. Savulla vuoto havaitaan nopeammin kuin pelkällä värittömällä ilmalla. Toteutus on myös riskittömämpi kuin vesipainekoe, mutta tehokas näyttämään mahdollisia vuotoja. Savukoe soveltuu parhaiten videokuvauksen tueksi, kun halutaan kokonaisvaltainen tiiviystutkimus.

Röntgenkuvausta on turha odotella näkevän uusien viemäriputkien tiiviyden todentamisessa. Röntgenkuvaus on kallein ja hitain mahdollinen vaihtoehto. Lisäksi röntgenkaluston mahtuminen ahtaisiin paikkoihin aiheuttaa ongelmia.
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10 Yhteenveto ja loppupäätelmät
Consti Talotekniikka Oy:n vuonna 2018 alkavilla linjasaneeraustyömailla, joissa uusitaan
viemärit, on käytössä viemäreiden sisäpuolinen videokuvaus. Tämän takia myös opinnäytetyö keskittyi enemmän videokuvaukseen ja virheellisten asennusten esittämiseen.

Sisäpuolinen videokuvaus osoittautui helpoimmaksi ja nopeimmaksi tavaksi todeta viemäreiden tiiviys. Laitteiston hankintahinta on suhteellisen kallis investointi, mutta laitetta
voidaan helposti kierrättää työmaalta toiselle kompaktin koon puolesta.

Työn materiaalin kerääminen aloitettiin jo hyvissä ajoin, koska aiheena, jätevesilaitteiston tiiviyden todentaminen oli uutta kaikille. Haastatetuilla asiantuntijoilla oli eriäviä näkemyksiä todentamistavasta, joista osa oli ristiriidassa toistensa kanssa. Tämä aiheutti
hieman epäselvyyksiä, mutta tutkimuksen aikana eri todentamistavat selkeentyivät. Yrityksille suunnattuihin sähköposteihin vastattiin todella kehnosti, ja soitoista ei saanut
vastausta. Materiaalin määrä olisi voinut olla vielä laajempi, jolloin olisi saanut laadullisempaa materiaalia pohjaksi.

Käytössä oleviin tietoihin ja materiaaleihin nähden työ onnistui hyvin. Suunniteltuihin tavoitteisiin päästiin ja saatiin laadittua kuvausohje sekä viemärin tarkastuspöytäkirja putkinokkamiehelle ja KVV-vastaavalle. Molempien dokumenttien tekeminen kävi helposti,
koska varsinaisia ohjeita ei ollut. Dokumentit perustuvat kokemuksiin ja käytössä oleviin
toimintatapoihin. Kuvausohjeen ja tarkastuspöytäkirjan esittäminen tilaajalle voi edes
auttaa urakkaneuvotteluissa ja viimeistään auttaa toteutusvaiheessa Consti Talotekniikka Oy:ta.
Materiaalia etsiessä eri yritysten kotisivuilta törmäsi useaan otteeseen ”uusien viemäreiden käyttöönottotarkastuksiin”, joita yleensä tarjosivat kuvausalan yritykset. Tällöin viemärin tiiviyden todentamisen voi kokonaan ulkoistaa ulkopuoliselle urakoitsijalle. Heillä
on käytössään laajempi kuvauskalusto, joka mahdollistaa selkeämmän ja paremman kuvan. Useat yritykset myös mainostivat, että yrityksen kuvaajilla on TV-kuvauskortit.

Ennen kuin ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista tuli voimaan, viemäreiden tiiviyttä ei tarvinnut todentaa. Järjestelmän tuli vain olla liitoksineen
tiivis. Opinnäytetyö antoi vastauksen kysymykseen: ”Miksi muutos?”. Vastauksia asiantuntijat kertovat sivulla 23. Laadunvarmistuksella ennalta ehkäistään mahdollisia viemärivuotoja ja varmistetaan laatuvaatimukset.
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