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1.1

Johdanto

Järvenpään Vesi

Tämä opinnäytetyö tehdään Järvenpään Vedelle, joka on Järvenpään kaupungin kokonaan omistama liikelaitos, jonka vastuulla on vesihuollon järjestäminen omalla toimintaalueellaan. Järvenpään Vedessä työskentelee vakituisesti 17 henkilöä, josta Viemäriverkostot-yksikössä 6 henkilöä. Vesijohtoveden Järvenpään Vedelle toimittaa KeskiUudenmaan Vesi Kuntayhtymä (KUVESI), jonka vedestä noin 30 prosenttia on pohjavettä ja loput n. 70 prosenttia on Päijänne-tunnelin vedestä tehtyä tekopohjavettä. Yhteistyössä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) kanssa
jätevedet toimitetaan puhdistettavaksi Helsinkiin Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle.
Järvenpään Veden verkosto-omaisuuden pituus on yhteensä yli 580 kilometriä, josta
viemäriverkoston osuus on 190 kilometriä, vesijohtoverkoston osuus 220 kilometriä ja
sadevesiviemärin osuus 170 kilometriä. [1,2.]

1.2

Työn tausta ja aiheen rajaus

Verkoston kunnosta pidetään huolta säännöllisellä huolto-ohjelmalla, vikakorjauksilla
sekä vanhoja putkiosuuksia saneeraamalla. Järvenpään Vesi saneeraa verkostoaan
saneerausohjelman mukaan joko omana työnään, ulkopuolisia urakoitsijoita käyttäen
tai yhteistyössä Järvenpään kaupungin kaupunkitekniikka osaston kanssa. Järvenpäässä on vanhoja vesihuoltolinjoja vuosien varrella saneerattu useilla erilaisilla tekniikoilla. Nämä tekniikat voidaan jakaa kahteen eri ryhmään:

- Kaivamattomat menetelmät

- Aukikaivumenetelmä.

Saneerausmenetelmän valintaan vaikuttaa moni tekijä. Kadun peruskorjauksen yhteydessä tehtävä verkoston saneeraus on usein taloudellisinta toteuttaa auki kaivuu menetelmällä. Mikäli putkistoja on saneerattava eri tahdissa katujen saneerauksien kanssa, kaivamattomat menetelmät voivat olla halvempi vaihtoehto. Tällöin vältytään suurilta massanvaihdoilta, kun kaivannot jäävät mahdollisimman pieniksi.
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Kaikista saneeratuista verkosto-osuuksista ei ole välttämättä tehty mitään merkintöjä
tietokantoihin tai tiedot ovat vääriä sekä puutteellisia. Kaikkia paikkatietoja ei ole tallennettu verkostokarttoihin ja osa tiedoista on pelkästään henkilöstön muistin tai kuulopuheiden varassa. Järvenpään Veden toiminta-alueella on vuosien 2007 – 2017 välisenä
aikana saneerattu viemäriverkostoa arviolta yli 9 kilometriä. Saneerauksessa on käytetty erinäisiä kaivamattomia menetelmiä sekä perinteistä aukikaivumenetelmää. Kaivamattomilla menetelmillä tehtyjen viemärisaneerauksien onnistumista ei ole tätä ennen
Järvenpäässä systemaattisesti seurattu.

Tässä opinnäytetyössä tutkitaan Järvenpään Veden toimialueella pätkäsujuttamalla
tehtyjä viemärisaneerauksia. Pätkäsujutus on ollut vuosien 2007-2017 välisenä aikana
käytetyin kaivamaton saneerausmenetelmä Järvenpäässä, mutta nykyään sitä ei enää
juurikaan käytetä. Syynä käytön vähenemiseen on pelko menetelmän luotettavuudesta
ja vesitiiveydestä pitkällä aikavälillä. Opinnäytetyössä kerrotaan myös vesihuollosta
yleisellä tasolla sekä yleisimmistä Suomessa käytössä olevista kaivamattomista viemärin saneerausmenetelmistä.

1.3

Tutkimusmenetelmät

Tässä opinnäytetyössä kartoitetaan vanhat pätkäsujutuskohteet käymällä läpi vanhoja
arkistoja sekä haastattelemalla vesilaitoksen henkilökuntaa. Kartoituksen perusteella
tehdään listaus oletetuista pätkäsujutetuista viemäriverkoston osuuksista. Tehdyn listauksen todenmukaisuus tarkastetaan maastossa siltä varalta, että arkistoista löydetyt
asiakirjat eivät pidä paikkaansa.

Tehdyn listauksen perusteella valitaan verkostosta putkiosuuksia, joihin tehdään pistokoeluonteisesti ilmatiiveyskokeita sekä videokuvauksia. Painekokeet suoritetaan yhdessä Järvenpään Veden viemäriverkostot yksikön henkilöstön kanssa, ja ne tehdään
Järvenpään Veden omalla painekoelaitteistolla. Videokuvaukset tehdään myös yhteistyössä Vesilaitoksen henkilöstön kanssa, Järvenpään Veden omalla viemärikuvauskameralla.

Videokuvauksesta saatu materiaali analysoidaan käyttäen apuna Vesilaitosyhdistyksen
vuonna 2005 julkaisemaa Viemäreiden TV-kuvauksen tulkintaohjetta. Kerätyn materi-
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aalin perusteella muodostetaan kuva verkoston nykytilasta, pätkäsujutuksesta menetelmänä, sekä tarvittaessa tehdään korjaussuunnitelma löydettyihin ongelmakohtiin.

1.4

Työn tavoite

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on saada käsitys Järvenpäässä pätkäsujutusmenetelmää käyttäen saneerattujen viemäreiden nykykunnosta. Tavoitteena on myös
päivittää oikeat paikkatiedot verkostokarttoihin, sekä mahdollisesti ottaa pätkäsujutus
takaisin yhdeksi saneerausmenetelmäksi Järvenpään Veden toiminnassa, mikäli se
tutkimuksissa todetaan käyttökelpoiseksi.
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2

Vesihuolto

Vesihuolto sanalla tarkoitetaan yleisesti puhtaan juomaveden valmistusta ja sen johtamista valmistuspaikasta kuluttajalle, jätevesien pois johtamista kuluttajalta jäteveden
puhdistamolle, jätevesien puhdistusta ja puhdistamolta vesien johtamista edelleen takaisin luontoon. Vesihuollon toimintaan sekä järjestämiseen Suomessa liittyvät monet
eri toimijat. [3.]

Kunnan tehtäviin kuuluu vesihuollon kehittäminen. Kunta myös määrittää vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen, jonka alueella laitos huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta.
Myös vesiosuuskuntia kutsutaan vesihuoltolaitoksiksi, mikäli joku seuraavista ehdoista
täyttyy: Vesiosuuskunta toimittaa vettä yli 50:lle henkilölle, vesiosuuskunnan kuluttama
vesimäärä ylittää 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai vesiosuuskunnan tuottama jätevesimäärä ylittää 10 kuutiometriä vuorokaudessa. Kaikkia vesihuoltolaitoksia sitoo vesihuoltolaki, kun taas vesiosuuskuntia, joita ei luokitella vesihuoltolaitoksiksi, sitoo talousvesiasetus pienille talousvettä toimittaville laitoksille. Kunnassa toimiva terveydensuojeluviranomainen valvoo, että talousvesi on laatuvaatimusten mukaista, ja kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävä on valvoa jätevesien käsittelyn toimivuutta.
[10, 20.]

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus eli ELY-keskus liittyy vesihuollon järjestämiseen omalta osaltaan. Sen tehtäviin kuuluu esimerkiksi vesihuollon yleissuunnitelmien
sekä kehittämissuunnitelmien laadinta. ELY-keskus voi myöntää rahallista tukea kunnille vesihuoltoon liittyvien investointien tai tutkimusten kustannusten kattamiseksi. Suomen ympäristökeskus eli SYKE tuottaa vesihuoltoalaan liittyviä julkaisuja. SYKE ylläpitää tietoja jätevesien käsittelyjärjestelmistä. Talousveden laatuvaatimukset ja määräykset tekee Sosiaali- ja terveysministeriö. Maa- ja metsätalousministeriö ja Ympäristö
ministeriö vastaavat osaltaan lakien valmistelusta sekä ELY-keskusten ohjauksesta.
Lisäksi vesihuoltoon liittyy Vesilaitosyhdistys eli VVY, jonka pääasiallisena tehtävänä
on

toimia

vesihuoltoalan

yhteistyöjärjestönä

sekä

edunvalvojana.

Vesilaitosyhdistyksessä on jäsenenä noin 300 suomalaista vesihuoltolaitosta. Vesilaitoksia Suomessa on noin 1500 kappaletta. [10.]
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2.1

Jätevesi

Jätevedeksi kutsutaan kaikkea sitä vettä, jota on käytetty kotitalouksissa tai muissa
kiinteistöissä. Jäteveden koostumus on suurimmalta osaltaan vettä, siinä on muita aineita ainoastaan 0,1 prosenttia. Näillä aineilla on silti suuri vaikutus ympäristön kannalta. Tärkeimmät jätevedestä puhdistettavat asiat ovat fosfori, typpi, sekä eloperäiset
aineet. Kuvassa 1 on kuvattu pääosat siitä, mistä jätevesi tulee ja mitä se pääsääntöisesti pitää sisällään. [15.]

Kuva 1.

Jäteveden muodostuminen. [15.]

Yksi henkilö tuottaa jätevettä keskimäärin n.150 litraa vuorokaudessa. Suurin osa vuorokautisesta jätevedestä muodostuu peseytymisen yhteydessä. Myös WC:n huuhtelu
sekä astioiden pesu ovat suuria jäteveden muodostumiseen osallisia tekijöitä. Kuvassa
2 on esitetty ihmisen tuottaman jäteveden osatekijät.
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Kuva 2.

Ihmisen tuottaman jäteveden osa-alueet. [16.]

Jätevedet voidaan erotella erikseen jo jäteveden syntypaikalla. Tällöin WC:n tuottamaa
jätevettä kutsutaan mustaksi vedeksi ja jätevettä, joka muodostuu pesutiloista tai keittiöstä, kutsutaan harmaaksi vedeksi. [15,16.]

2.2

Jätevesiviemäri

Ennen varsinaisten jätevesiviemäreiden kehittämistä Suomessa jätevesiä johdettiin
jokiin, ojiin ja puroihin, kunnes 1800-luvun loppupuolella Helsinkiin rakennettiin Suomen ensimmäinen yleisessä käytössä oleva viemäri. Jätevesiviemäri on tärkeä osa
vesihuollon järjestämistä. Viemärin avulla jätevedet johdetaan pois käyttäjien luota
puhdistettaviksi. Suomessa viemäriverkosto ikääntyy ja korjausvelkaa syntyy lisää koko
ajan. Yleisen viemäriverkoston pituus Suomessa on arvion mukaan noin 50 000 kilometriä ja tästä määrästä todella huonossa kunnossa on noin 6000 kilometriä. Viemäriverkoston huonon kunnon vuoksi vuotoja ilmenee. Verkostosta ulospäin suuntautuva
vuoto saattaa aiheuttaa päästöjä vesistöihin ja maaperään. Sisäänpäin maavesiä vuotava viemäri kuormittaa turhaan jätevedenpuhdistamoa sekä jätevesiverkostoa. Tästä
syystä viemäriverkoston hyvä kunto on tärkeää. [3,5.]

Suomessa yleisimmät maahan asennettavat viemäriverkoston putkimateriaalit ovat
muovi sekä betoni. Betonia käytetään pääasiassa viettoviemärilinjojen rakentamiseen,
mutta sitä voidaan käyttää myös paineviemärin materiaalina. Putki asennetaan maahan aina suunnitelman mukaisesti. Putken perustamistapa riippuu alla olevan pohja-
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maan laadusta. Mikäli viemäriputki perustetaan suoraan pohjamaan varaan asennusalustan välityksellä, täytyy pohjamaan tarpeetonta kaivua välttää, jotta se ei turhaan
häiriinny. Mikäli pohjamaata täytyy vahvistaa (pehmeät maapohjat) ennen asennusta
esimerkiksi stabiloinnilla tai paaluttamalla, täytyy ne tehdä erillisen suunnitelman mukaan. Kuvassa 3 näkyy teoreettinen putkikaivannon poikkileikkaus. [25.]

Kuva 3.

Putkikaivannon teoreettinen poikkileikkaus. [25.]

Kaivantoja suunnitellessa pitää huomioida myös muut kaivantoon tulevat putket ja rakenteet. Viemäriverkoston rakentamisen yhteydessä samaan kaivantoon asennetaan
usein myös vesijohto tai hulevesiviemäri. (kuva 4)
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Kuva 4.

Vesihuoltokaivanto [26. s.22.]

Betoniset viemäriputket liitetään toisiinsa laittamalla putken pää toisen putken muhviosaan. Liitoksessa voidaan käyttää yhtä tai useampaa tiivistettä. Kuvassa 5 näkyy betoninen viemäriputki, jonka toisessa päässä on muhviosa, ja toinen pää on viistetty,
jotta sen saa laitettua toisen putken muhviosaan.

Kuva 5.

Betoninen viemäriputki. [23.]

Betonista valmistetaan myös viemärikaivoja. Betonisia kaivoja voidaan käyttää myös
muovista tehtyihin viemäriverkostoihin. Betoniputken etuna muoviin nähden on sen
hyvät säilyvyysominaisuudet sekä suuri lujuus. Muovi on viemäriverkostoissa ylivoimaisesti käytetyin putkimateriaali. Yleisimmin muoviputket on valmistettu joko PE, PVC tai
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PP -muovista. Muoviputkilla voidaan toteuttaa vietto- sekä paineviemärit. Muovista
valmistetut viemäriputket liitetään toisiinsa joko muhviliitoksilla, tai ne voidaan liittää
esimerkiksi hitsaamalla. Kuvassa 6 on PE-muovista valmistettu viemäriputki.

Kuva 6.

Polyeteenistä valmistetun putken tunnistaa viemäriksi sen ruskeasta suojakuoresta.
[24.]

Jätevesiviemäriin kuuluu olennaisena osana myös viemärikaivot. Viemärikaivot asennetaan verkostoon, jotta viemärin huoltaminen on mahdollista. Kaivoja asennetaan
viemälinjalle pääsääntöisesti 50 metrin välein, sekä linjan taitteiden, haarojen ja putkikoon muutosten kohdalle. [25.] Liitoskaivon asentamisen sijaan viemäriverkostoon voidaan tehdä myös piiloliittymiä, eli siihen liitetään kiinteistöstä tulevia haaroja suoraan
ilman kaivoa. Piiloliittymä on halvempi toteuttaa kuin uuden kaivon asennus, mutta sen
huoltaminen on huomattavasti hankalampaa.

Viemäriverkoston kunnosta kertoo sen vaatima huollon määrä. Mikäli viemärissä ilmenee usein tukoksia, on viemärin huoltoa laiminlyöty. Viemärin oikeanlainen käyttö on
myös avainasemassa sen toimintavarmuuden takaamisessa. Vieraat esineet tai rasva
voivat aiheuttaa tukoksia viemärissä. Vuonna 2014 Suomessa oli keskimäärin kahdeksan viemäritukosta jokaista sataa verkostokilometriä kohden. [3.]

2.3

Jäteveden puhdistus

Jäteveden puhdistusta säätelevät omat lait sekä asetukset. Puhdistamot, jotka puhdistavat yli sadan ihmisen jätevedet tarvitsevat ympäristöluvan. Suomessa tällaisia puhdistamoita on noin 350 kappaletta. Tässä ympäristöluvassa on määritelty puhdistamolle kohdennetut käsittelyvaatimukset. Jätevedenpuhdistamolta lähtevän puhdistetun
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veden laatua täytyy tarkkailla säännöllisesti tarkkailuohjelman avulla. Huonokuntoisesta
viemäriverkostosta johtuen puhdistamolle tulee myös paljon vuotovesiä. Vuotovesien
turha puhdistaminen lisää kustannuksia, sekä saattaa haitata puhdistamon toimintaa.
Vesilaitosyhdistyksen mukaan vuotovesien osuus Suomessa vaihtelee 37 – 47 prosentin välillä. [3.]

Suomessa jätevedet puhdistetaan tehokkaasti. Esimerkiksi ihmisten ravinnosta sekä
pesuaineista jäteveteen tulee paljon fosforia. Fosforia poistetaan jätevesistä kemiallisella puhdistuksella, jossa jäteveteen lisätään ferrosulfaattia. Ferrosulfaatti saostaa
vedessä olevan fosforin niin, että se painuu pohjaan. Altaan pohjasta se kerätään talteen jatkokäsittelyä varten. Euroopan unionin asettaman direktiivin mukaan jätevedessä olevasta fosforista pitäisi pystyä poistamaan 80 prosenttia. Suomen jätevedenpuhdistamoilla tämä luku on keskimäärin 96 prosenttia. Vesistöissä olevasta fosforista noin
neljä prosenttia on peräisin jätevedestä. Kuvassa 7 on esitettynä vesistöjen fosforikuormituksen lähteet. [3,14.]

Kuva 7.

Fosforikuormitus Suomen vesistöissä [3.]

Biologisesti jätevedestä puhdistetaan typpi sekä orgaaninen aines. Biologisessa puhdistuksessa hyödynnetään jätevedessä jo olevia bakteereja. Jäteveteen lisätään ilmaa,
jotta siinä olevat bakteerit alkavat lisääntyä ja kuluttavat eloperäisiä aineita pois jätevedestä. Tällä menetelmällä saadaan poistettua jäteveden typpikuormituksesta noin 61
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prosenttia. Silti vesistöjen typpikuormituksesta 15 prosenttia on jätevesistä johtuvaa.
[14.]

Jätevedenpuhdistamolle jätevesiviemäriä pitkin johdetaan myös teollisuudesta tulevaa
jätevettä. Tätä vettä kutsutaan yleisesti poikkeavaksi jätevedeksi tai teollisuus jätevedeksi. Teollisuus jätevettä syntyy esimerkiksi elintarviketeollisuudesta, maaliteollisuudesta tai kemianteollisuudesta. Pääsääntöisesti tällaisia jätevesiä ei saa johtaa viemäriverkostoon ilman verkoston omistajan kanssa tehtyä erillistä sopimusta. [21.]

Joskus luontoon joudutaan palauttamaan puhdistamatonta jätevettä. Syynä tähän on
joku poikkeustilanne, jonka ansiosta puhdistamon kapasiteetti ei riitä kaiken jäteveden
puhdistamiseen. Yleisimpänä ongelmana ovat kovat rankkasateet, jotka aiheuttavat
jätevedenpuhdistamolle tulevan vesimäärän moninkertaisen kasvun. Toinen syy jäteveden luontoon puhdistamattomana palauttamiseen voi olla esimerkiksi laitevika. [19.]
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3

Viemärin saneeraus

Suomessa vesihuoltolaitosten viemäriomaisuudelle on kertynyt vuosien varrella korjausvelkaa. Viemäriverkoston korjausvelan poistamisen, sekä onnistuneen saneerauksen edellytyksenä on putkiston kunnon tarkkailu ja tunteminen. Tietoa viemäriverkostojen nykykunnosta saadaan esimerkiksi tekemällä TV-kuvauksia tai vuotovesiselvityksiä
vanhoihin putkistoihin. Apuna voidaan myös käyttää historiatietoja viemärissä olleista
tukoksista tai poikkeustilanteista. Vesilaitosyhdistyksen mukaan viemäriverkoston saneerausmäärien pitäisi jopa kolminkertaistua, jotta korjausvelka ei enää kasvaisi. Kuva
8 verkostojen uusiutumisajasta kertoo, kuinka kauan koko verkoston uusimiseen kuluisi
aikaa, mikäli saneeraustahti pidetään samana. [3,4.]

Kuva 8.

vesihuoltoverkostojen uusiutumisaika. [3.]

Viemärin saneeraukseen on perinteisemmän auki kaivuu menetelmän lisäksi kehitetty
useita erilaisia ns. kaivamattomia tekniikoita. Oikean saneerausmenetelmän valintaan
vaikuttaa moni asia. Valintaa tehdessä on otettava huomioon esimerkiksi saneerattavan viemärin koko, materiaali, sijainti sekä kunto. [5.]

Mikäli viemärilinjoja saneerataan samassa yhteydessä kadun peruskorjauksen kanssa,
on usein järkevintä käyttää perinteistä auki kaivuu menetelmää. Tällöin kallis massan-
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vaihto tehdään jo kadun rakennekerroksia uusittaessa, eikä vesihuoltolinjojen perustaminen ja rakentaminen ole enää verrattain suuri kustannus. Viemäriverkoston kunnon
ollessa huono, ei saneerausta kuitenkaan voida ajoittaa kadun peruskorjauksen kanssa
samaan aikaan. Tällöin saneeraus voidaan usein toteuttaa kustannustehokkaasti kaivamattomilla menetelmillä. Kaivamattomia menetelmiä käytettäessä tulee huomioida,
että vanhassa viemäriputkessa olevat painumat tai sortumat voi olla mahdotonta poistaa ilman kaivuutyötä.

Viemärin saneeraus kaivamattomalla tekniikalla vaatii erikoiskalustoa. Tästä syystä
vesihuoltolaitos toimii urakoissa pääsääntöisesti tilaajan roolissa. Tilaaja määrittää saneerattavalle putkisto-osuudelle halutun tavoitetason, jonka avulla aloitetaan saneerausmenetelmien kartoitus. Tavoitetasolla tarkoitetaan saneeratun viemärilinjan ominaisuuksia. Esimerkiksi kaivamattomalla menetelmällä saneerattuun viemärilinjaan
voidaan sallia jätettäväksi pieniä painumia, kaltevuuden vaihteluita tai putki voidaan
asentaa myös kokonaan ilman kaltevuutta. Saneerausmenetelmää kartoitettaessa pitää huomioida monia asioita. Mikäli saneerattava viemäri on käytössä työn aikana, voidaan joutua järjestämään ohipumppaus. Tämä voi lisätä työn kustannuksia huomattavasti. Mikäli saneerattavassa linjassa on pahoja painumia, voidaan painumat joutua
oikaisemaan auki kaivamalla. Auki kaivuu tarkoittaa useimmiten massan vaihtoa ja
lisää työn kustannuksia. [5.]

Vesihuoltolaitoksia sitovia ohjeistuksia sekä määräyksiä viemäriverkostojensa saneeraukseen liittyen ei ole laadittu, tästä syystä pätevä henkilöstö tilaajan puolella on tärkeää. Mikäli pätevää henkilöstöä ei vesihuoltolaitoksen omasta organisaatiosta löydy
tarpeeksi, voi laitos käyttää ulkopuolista konsulttia halutun laadun saavuttamiseksi. [4.]

3.1

Kaivamattomat menetelmät Suomessa

Kaivamattomalla menetelmällä saneerattaessa vanha viemäriputki jätetään maahan ja
sen sisäpuolelle asennetaan pinnoitus tai vaihtoehtoisesti kokonaan uusi putki. Suomessa on käytössä useita kaivamattomia saneerausmenetelmiä. Ulkomailla on lisäksi
käytössä myös muita menetelmiä, jotka eivät syystä tai toisesta sovellu Suomen olosuhteisiin tai eivät ole vielä saavuttaneet vakinaista asemaa Suomen markkinoilla. Samoilla menetelmillä voidaan usein saneerata viemärin lisäksi myös vesijohtoverkostoja.

14

Oheisessa taulukossa on esitetty yleisimmät Suomessa vesihuoltolaitosten käytössä
olevat kaivamattomat saneerausmenetelmät.
Taulukko 1.

Yleisimmät Suomessa käytössä olevat kaivamattomat menetelmät. [13.]

Taulukossa olevista menetelmistä ainoastaan vaakaporausta voidaan käyttää myös
uudisrakentamisessa.

3.1.1

Pätkäsujutus

Pätkäsujutus menetelmässä saneerattavan viemärin sisään asennetaan 0,5 metrin
pituisia putkia, jotka lukkiutuvat toisiinsa tiivisteen avulla. Saneeraus tehdään yhdelle
kaivovälille kerrallaan. Pätkäsujutusputket työnnetään saneerattavan viemäriputken
sisälle hydraulisen tunkin avulla. (kuva 9)
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Kuva 9.

Havainnekuva pätkäsujutuksesta. [13.]

Mikäli saneerattavalla kaivovälillä ei ole piilohaaroja, ei työssä tarvita lainkaan maankaivuutyötä. Pätkäsujutuksessa vanhan putken poikkipinta-ala pienenee, mutta vanhaan betoniputkeen verrattuna uusi sileämpi muoviputki saattaa pitää verkoston kapasiteetin ennallaan. Pätkäsujutusputkia valmistetaan kokoluokissa 90 mm – 600 mm ja
erikoistilauksesta putkikoko voi olla jopa 1200 mm. Suomessa putkia valmistetaan polypropeenista kahdessa eri käyttöluokassa, SN8 sekä SN16.

Saneerattava viemäri voidaan pitää työn aikana käytössä, eikä ohipumppausta tarvitse
järjestää. Vanhan ja uuden putken väliin jäävä tila voidaan täyttää soralla, sepelillä tai
vaahtobetonilla. Välitilan täytöllä varmistetaan, että uusi putki pysyy paikoillaan, eikä
lähde kellumaan välitilassa olevan veden ansiosta. Vanhassa viemärissä olevia pieniä
painumia ei välttämättä tarvitse korjata, koska uuden pätkäsujutusputken sileämpi pinta
parantaa sen virtausominaisuuksia verrattuna vanhaan betoniputkeen. Pätkäsujutuksen yhteydessä voidaan saneerata myös viemärikaivot. Saneerauskaivo asennetaan
vanhan viemärikaivon sisälle ja se on normaalisti halkaisijaltaan 315 mm tai 400 mm.
Vanhasta viemärikaivosta voidaan poistaa ylin rengas ja saneerauskaivoon asentaa
teleskooppi, jonka avulla uusi kansisto saadaan maanpinnalle. [5,6,7.]

3.1.2

Pitkäsujutus

Pitkäsujutuksessa saneerattavan viemäriputken sisään vedetään tai työnnetään halkaisijaltaan pienempi putki. Putkimateriaalina viemärin pitkäsujutuksessa käytetään
useimmiten PE, PP tai PVC -muovia, mutta materiaaliksi sopii mikä tahansa standardoitu putkimateriaali. Suomessa valmistetaan suojakuorellisia PE-putkia, jotka ovat
tarkoitettu vesihuoltolinjojen saneeraukseen. Suojakuori suojaa putkea työnaikaisilta
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naarmuilta, sekä estää muoviputken pinnan hapettumisen. Tämä tarkoittaa sitä, ettei
putkea tarvitse höylätä, mikäli liitoksia tehdään sähköhitsaus yhteillä. Näitä putkia valmistetaan myös pitkinä yhtenäisinä kieppeinä, joita käyttämällä kaivovälit voidaan saneerata siten, ettei matkalle tule yhtään liitossaumaa. [7,8.]

Pitkäsujutuksella voidaan saneerata yhdellä kerralla useampikin kaivoväli. (Kuva 10)
Mikäli saneerattavalla osuudella ei ole piiloliittymiä, on tarvittava kaivuu vähäistä. Saneerattavan linjan aloitus- ja lopetuspäähän voidaan joutua luiskaamaan kaivantoa,
jotta pitkäsujutusputki mahtuu kääntymään saneerattavan putken sisälle.

Kuva 10. Vanhan betoniviemärin sisään pitkäsujutettu viemäriputki.
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Mikäli pitkäsujutusputket on liitetty toisiinsa puskuhitsaamalla, voidaan putken sisäpuolelle tuleva purse poistaa tähän tarkoitukseen tehdyllä sorvilla. Sisäpuolinen purse
saattaa aiheuttaa ongelmia viettoviemärin toiminnassa, mikäli saneerattavalla osuudella on pieni kaltevuus tai pahoja painumia.

Kuten pätkäsujutuksessa, myös pitkäsujutuksessa välitila voidaan täyttää, jotta
sujutettu putki pysyy paikallaan. Pitkäsujutuksen yhteydessä uusittavat viemärikaivot
on mahdollista tehdä paikan päällä, tai mikäli sujutuksessa käytetty putki on
standardikokoinen, voidaan käyttää myös valmiita tehdasvalmisteisia kaivoja. [7.]

3.1.3

Pakkosujutus

Pakkosujutus on samankaltainen menetelmä kuin pitkäsujutus, jossa vanhan putken
sisään sujutetaan uusi putki. Tässä menetelmässä uutta putkea vedettäessä vanhan
putken sisään, sujutustankojen päässä oleva vetopää tai vetopäässä oleva leikkuri
halkaisee vanhan putken (kuva 11.). Tämän ansiosta putken halkaisijaa voidaan kasvattaa jopa 50 prosenttia. [9.]

Kuva 11. Pakkosujutuksessa vanha putki rikotaan. [22.]
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Pakkosujutusmenetelmä soveltuu hyvin tiheästi rakennetuille alueille, joissa aukikaivu
ei ole helposti toteutettavissa. Pakkosujutus on ainoa saneerausmenetelmä, jolla olemassa olevan putken kokoa ja kapasiteettia voidaan suurentaa ilman aukikaivua. [18.]

3.1.4

Sukkasujutus

Sukkasujutus eli sukitus on maailmalla yleisin viemäreiden saneerausmenetelmä. Tekniikka on kehitetty 1970-luvulla Englannissa. Sukkasujutuksessa vanhan viemäriputken
sisään asennetaan esimerkiksi polyesteristä tai lasikuidusta valmistettu hartsilla kyllästetty sukka. Sukka voidaan asentaa vanhan putken sisään viemärikaivoista tai tarkastusputkista käsin. Riippuen sujutussukan valmistusmateriaalista sen kovettaminen
vanhan viemäriputken sisäseinämään voi tapahtua eri menetelmillä. Tyypillisimmin
lämmöllä tai UV-valolla. Sukkasujutuksella on mahdollista saneerata putkia, joiden halkaisija on 50 mm – 3000 mm välillä. Kuten kuvasta 12 näkee, on tämän tekniikan etuna
on se, että sillä voidaan saneerata myös muun kuin ympyrän muotoisia poikkileikkauksia omaavia putkia. [11,12,13.]

Kuva 12. Erimuotoisia sukkasujutusputken poikkileikkauksia. [13.]

Sukkasujutuksella on myös muita hyviä puolia, esimerkiksi se, että koska sukka painautuu tiiviisti saneerattavan putken seinämää vasten, ei tällä menetelmällä tarvita kalliita välitilan täyttöjä. Saneeratun putken halkaisija pienenee vain kaksi kertaa sukan
seinämäpaksuuden verran, joten menetelmää voidaan käyttää myös silloin kun viemärilinjan kapasiteettia ei haluta paljoa pienentää. [13.]
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3.1.5

Muotoputkisujutus

Muotoputkisujutuksessa saneerattavan putken sisään vedetään U-kirjaimen muotoon
pakotettu muoviputki. (kuva 13)

Kuva 13. U-kirjaimen muotoon tehtaalla pakotettu muotoputki. [6.]

Muotoputkea lämmitetään ennen kuin se vinssin avulla vedetään vanhan putken sisään. Työ voidaan tehdä olemassa olevista kaivoista, eikä kaivutyötä välttämättä tarvita lainkaan. Kun muotoputki on vedetty saneerattavan linjan sisään, se palautetaan
pyöreään muotoonsa. Tämä tehdään paineistamalla muotoputki ja johtamalla sen sisään lämmintä höyryä. Pyöreän muotonsa saavutettuaan muotoputki painautuu tiiviisti
vanhan putken sisäseinämiin, eikä välitilaa tarvitse täyttää. Yhtenä etuna muotoputkisujutuksella saneerattaessa on se, että kaivovälillä olevat piiloliittymät voidaan ottaa
käyttöön kaivamatta. Piiloliittymät porataan auki saneeratun putken sisältä käsin käyttämällä porausrobottia. [6,13.]

3.1.6

Vaakaporaus

Ohjattava vaakaporaus eli suuntaporaus on kaivamaton menetelmä, jonka avulla voidaan vetää vanhan olemassa olevan viemärin läheisyyteen kokonaan uusi putki. Mikäli
saneerattava putki on viettoviemäri, täytyy maankaivuutyötä tehdä porauksen alku- ja
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loppupäähän, jotta putken kaltevuus saadaan oikeaksi. Työssä täytyy huomioida maaperän kivisyys, koska viettoviemäri tarvitsee toimiakseen määrätyn kaltevuuden. Maaperässä olevia kiviä voi olla tästä syystä vaikea kiertää. Menetelmä sopii saneerauksen
lisäksi myös uudisrakentamiseen. Suuntaporauksessa maaperään porataan ensin pilottireiäksi kutsuttu pienempi reikä haluttuun paikkaan. Pilottireikä porataan paineistetun veden ja bentoniitin avulla ja reikä voidaan tarvittaessa laajentaa halutun kokoiseksi. Suuntaporauksen etuna on nimensä mukaisesti se, että porauksen suuntaa voidaan
muuttaa porauksen aikana. Poran kärjessä on suuntalapa, jonka avulla poraa voidaan
ohjata maanpinnalta käsin. [13,17.]

Kun reiän poraus on suoritettu loppuun, kiinnitetään porakärjen tilalle poraustankoihin
pyörivä avennin sekä maahan asennettava uusi putki. Poratangot vedetään takaisin
porauksen aloituskaivantoon ja samalla uusi putki asentuu tankojen tilalle porattuun
reikään. Suuntaporauksella voidaan asentaa erikokoisia putkia, halkaisijaltaan 50 mm 600 mm. [17.]
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4

Pätkäsujutus Järvenpään Veden viemäriverkostossa

Järvenpään Veden viemäriverkosto-omaisuudesta on saneerattu pätkäsujutusmenetelmällä yli 6,7 kilometriä. Ongelmana kuitenkin on, että tehdyistä saneerauksista ei
välttämättä ole lainkaan merkintöjä viemäriverkostokartoissa. Tämä aiheuttaa ongelmia
esimerkiksi liitettäessä uusia kiinteistöjä vesilaitoksen verkostoon, koska todellinen
putkikoko selviää vasta ulompaa betoniputkea katkaistaessa. Lisäksi vanhoja kiinteistöjä on saneerauksen yhteydessä liitetty Järvenpään Veden viemäriverkostoon piiloliittymillä, eikä näiden liittymien sijainnista ole mitään tietoa. Jos viemäriverkostossa ilmenee tukoksia ja niitä joudutaan avaamaan painehuuhtelulaitteilla, saattaa piiloliittymistä
viemärivedet paineen vaikutuksesta virrata väärään suuntaan. Mikäli kiinteistön omia
viemäreitä ei ole varustettu padotusventtiilillä, on vesivahingon mahdollisuus ilmeinen.
Ongelmia ilmenee myös verkoston kapasiteettia arvioidessa, mikäli vanhan betoniputken sisälle on sujutettu huomattavasti pienemmän halkaisijan omaava pätkäsujutusputki.

Järvenpään Vedessä oli herännyt epäilyksiä pätkäsujutusmenetelmän luotettavuudesta. Pääsyynä menetelmän luotettavuuden epäilyyn oli se tosiasia, että tällä menetelmällä saneerauksia tehtäessä tulee putkiosuudelle huomattavasti enemmän liitossaumoja kuin muita menetelmiä käytettäessä. Liitossaumat ovat aina potentiaalisia
vuotokohtia, ja kuuden tai useamman metrin välein tulevat saumat ovat tästä syystä
houkuttelevampi vaihtoehto kuin puolen metrin välein tulevat saumat.

Pätkäsujutettuja verkosto-osuuksia lähdettiin kartoittamaan selaamalla vanhoja työmaakokouspöytäkirjoja, suunnitelmia sekä laskuja. Näistä asiakirjoista saatiin arvio
pätkäsujutettujen verkosto-osuuksien sijainneista ja pituuksista.

4.1

Pätkäsujutuksen kustannusvertailua

Pätkäsujutus on saneerausmenetelmänä verrattain edullinen. Vuonna 2013 Järvenpään Vesi kilpailutti kaivamattomilla menetelmillä tehtävät verkostosaneeraukset yhdessä Tuusulan kunnan vesihuoltolaitoksen sekä Keravan kaupunkitekniikka liikelaitoksen kanssa.
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Kilpailutuksen voittanut tarjous oli pätkäsujutuksen osalta seuraava:
Taulukko 2.

Pätkäsujutuksen hinta

Saneerattavan
koko (mm)
B225
B300
B400

betoniputken

Pätkäsujutusputki koko (mm)

Hinta (€/m)

M200
M250
M355

41,82
52,84
111,99

Samaan aikaan kilpailutettiin viemärin pitkäsujutus. Kilpailun voittanut tarjous oli seuraava:
Taulukko 3.

Pitkäsujutuksen hinta

Saneerattavan
koko (mm)
B225
B300
B400

Betoniputken

Pitkäsujutusputki koko (mm)

Hinta (€/m)

M200
M250
M355

79,73
92,18
155,56

Kilpailutuksessa vaadittiin myös hinta saneerattaville viemärikaivoille, sekä saneerausputken paikoilleen ankkurointiin tarkoitetulle vaahtobetonille. Nämä hinnat ovat molemmilla saneeraustyyleillä samat.
Taulukko 4.

Saneerauskaivojen sekä vaahtobetonin hinta

Tuote
Saneerauskaivo
Saneerauskaivo
Vaahtobetoni

Koko (mm)
400
500
-

Hinta
600€/kappale
700€/kappale
395€/kuutio

Pätkäsujutuksen hinnan vertaaminen pitkäsujutuksen hintaan on mielekästä siitä syystä, että molemmissa saneeraustyyleissä on paljon yhteistä ja molemmissa voidaan
tapauskohtaisesti joutua tekemään välitilan täyttö. Aukikaivuna toteutetun viemärisaneerauksen sekä pätkäsujutuksen hintavertailu taas on monella tapaa haastavampaa.
Harvoin tulee tilannetta, jossa auki kaivamalla saneerataan ainoastaan viemärilinja
ilman vesijohtoa, ja tässä vanhassa viemärilinjassa ei olisi juurikaan piiloliittymiä. Hinnan muodostuminen on todella tapauskohtaista ja se riippuu esimerkiksi vaihdettavien
massojen määrästä, putkikoosta, saneerattavan linjan sijainnista, uuden putken perustamistavasta, tien päällysteestä sekä piiloliittymien määrästä.
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Järvenpään Vedellä ei ole historiatietoa pelkästään viemäriverkoston saneerausta sisältävien työmaiden hintatasoista, mutta yleisesti aukikaivumenetelmällä saneerattujen
verkostojen metrihinta on Järvenpäässä noin 600 euroa.

4.2

4.2.1

Pätkäsujutuksen saneeraustutkimus

Paikkatiedot

Järvenpään Veden henkilöstö käyttää päivittäisessä työssään www-sivujen kautta toimivaa erityistä johtotietojärjestelmää. Järjestelmässä olevien karttojen paikkatietojen
paikkansapitävyys on erityisen tärkeää, jotta työmaille tilattavat materiaalit ovat oikeita.
Myös maankaivutyötä tekevät urakoitsijat tilaavat vesilaitokselta putkinäyttöjä, joissa
vesilaitoksen henkilökunta merkitsee maanpinnalle vesi- ja viemärijohtojen oletetun
sijainnin. Mikäli vesilaitoksen karttatiedot eivät pidä paikkaansa, ja johtotiedot merkataan maastossa väärin, saattaa se johtaa kaivutöistä johtuviin putkirikkoihin.

Sujutettu putkisto-osuus tulisi olla merkattuna karttoihin niin, että se on helposti havaittavissa. Kuvassa 14 on jätevesiviemärin suunnitteluviitteessä kerrottu sen olevan sujutettu. Lisäksi viitteessä lukee putken materiaali sekä koko.
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Kuva 14. Sujutettu viemäri kartalla.

Tutkimustyötä tehdessä ilmeni useita poikkeamia karttojen ja todellisuuden kanssa.
Kaikkia sujutustyön yhteydessä lisättyjä tai siirtyneitä kaivoja sekä kiinteistöjen piiloliittymiä ei ole merkattu johtokarttoihin. Tutkimuksen aikana löydetyt poikkeamat tallennettiin verkostokarttoihin yhdessä Järvenpään Veden mittaajan kanssa.

4.2.2

TV-kuvaus

TV-kuvauksien tarkoitus oli tuottaa videomateriaalia, jonka avulla viemärin kunnosta
saadaan tehtyä silmämääräinen arvio. Arvion tekemisessä käytettiin apuna Vesi- ja
viemärilaitosyhdistyksen ohjetta, ”Viemäreiden TV-kuvauksen tulkintaohje”, vuodelta
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2005. Tämä ohje on laadittu pohjoismaisena yhteistyönä, ja se perustuu standardiin
SFS-EN 13508-2. Ohjeen yhtenä tarkoituksena on yhtenäistää termistöä ja raportointityyliä viemärikuvausten tulkinnasta. [11.] Ohjeen mukaan putken täyttöaste ilmoitetaan
prosentteina viemäriputken sisähalkaisijasta. Tätä prosenttilukua käytettiin ilmaisemaan painumien suuruutta. Mikäli putkessa ei ole virtausta ja siellä seisoo vesi, on
putken painuma suhteessa halkaisijaan sama kuin putken täyttöaste. Kuvassa 15 näkyy täyttöasteen suuruuden arviointia helpottava kuva.
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Kuva 15. Viemäriputken täyttöasteen arvioimista helpottava kuva [11. s.7]

Ennen kuvauksen aloittamista viemärilinja pestiin painehuuhteluautolla. Mikäli linjassa
ilmeni pahoja painumia, jouduttiin kuvaus tekemään painehuuhteluauton suuttimen perässä. Kameran edellä kulkeva painesuutin tyhjentää painumissa lepäävän jäteveden
ja kameralla on näin mahdollisuus kuvata muuten veden alla olevat putkien saumakohdat. Kuvauksia tehtiin erikokoisiin putkiin, joiden halkaisija oli 160 mm – 355 mm. Myös
TV-kuvauksia, kuten myös painekokeita, tehtiin pistokoeluontoisesti. Tarkoituksena oli
saada otantaan mahdollisimman monta eri putkikokoa sekä eri urakoitsijoiden tekemiä
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putkisaneerauksia. TV-kuvauksista saadun videomateriaalin perusteella viemärin kunnosta tehtiin silmämääräinen arvio. TV-kuvaukset suoritettiin Järvenpään Veden viemärikameralla. (Kuva 16)
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Kuva 16. Viemärin kuvaukseen tarkoitettu kamera.

Osalta TV-kuvatuilta verkosto-osuuksilta löytyi arkistoista myös pätkäsujutuksen vastaanoton yhteydessä saatuja videoita, sekä kuvausraportteja. Näitä vanhoja kuvauksia
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verrattiin tutkimuksessa tehtyihin kuvauksiin. Vanhat vastaanoton yhteydessä saadut
TV-kuvaukset olivat huonolaatuisia tai ne oli tehty suurelta osin painehuuhtelusuuttimen perässä. Tästä syystä vertailu oli osittain hankalaa.

4.2.3

Ilmatiiveyskoe

Ilmatiiveyskokeet viemäreihin suoritettiin standardin SFS 3114 Muoviputket, viettoviemäreiden ja kaivojen ilmatiiviyskoe, mukaisesti. Ilmatiiveyskokeet suoritettiin Järvenpään Veden omalla liikuteltavalla laitteistolla, johon kuului paineilmakompressori,
kaksi sulkutulppaa, painemittari sekä sekuntikello (kuva 17). Sulkutulpat asennettiin
yhdelle kaivovälille kerrallaan. Tulppa tiivistyy viemäriputken sisäseinämään, kun sitä
laajennetaan paineilman avulla. Toisessa tulpista on mahdollisuus johtaa paineilmaa
tulpan läpi koestettavalle viemäriosuudelle. Jokaisesta ilmatiiveyskokeesta tehtiin pöytäkirja. Jokaisessa pöytäkirjassa ilmenee vähintäänkin mittauksen aikana vallinnut ulkoilman lämpötila, kerralla koestetun linjan pituus, painekokeen alkupaine, loppupaine,
putken halkaisija, sekä tieto siitä onko koe hyväksytty vai hylätty. Ilmatiiveyskoe on
hylätty, mikäli koestettavalla kaivovälillä tehty ilman ylipaine alenee liian suurella nopeudella.
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Kuva 17. Viemärin ilmatiiveyskoe.

Ilmatiiveyskokeita verkostoon tehtiin pistokoeluontoisesti siten, että eri urakoitsijoiden
tekemiä pätkäsujutuksia on mahdollisimman hyvin edustettuna. Kokeissa haluttiin
myös varmistaa, että eri vuosina tehdyt sujutukset sekä eri putkivalmistajien tekemät
putket ovat edustettuna kokeissa. Isojen putkikokojen koestusta haittasi saneerauskaivojen liian pieni koko verrattuna ilmatiiveyskoetulppiin. Myös TV-kuvauksissa ilmi tulleet piiloliittymät estivät ilmatiiveyskokeen tekemisen osalle kaivoväleistä.

Ennen ilmatiiveyskokeen aloittamista koestettava kaivoväli huuhdeltiin ja pestiin painehuuhteluautolla, sekä videokuvattiin Järvenpään Veden omalla viemärikameralla. Kuvassa 18 näkyy painehuuhteluautolla tehtävä viemärilinjan pesu.
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Kuva 18. Viemärilinjan pesu.

Viemärilinjat pestiin yhteistyössä Järvenpään Veden sopimusurakoitsijan kanssa. Kaikki viemärin pesut tallennettiin vesilaitoksen johtotietojärjestelmään.
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5

Saneeraustutkimuksen tulokset

Tutkimuksesta saadut tulokset, sekä tulosten edellyttämät toimenpide-ehdotukset esitetään tarkemmin liitteessä 1 Sujutustutkimus.

5.1

Kartoitus

Pätkäsujutettujen verkosto-osuuksien paikallistaminen aloitettiin vanhoja arkistoja tutkimalla. Suurelta osin arkistot olivat sähköisessä muodossa olevia työmaakokouspöytäkirjoja, laskuja sekä tallennettuja sähköpostiviestejä. Heti tutkimuksen alussa selvisi,
että verkostokarttoihin tallennetut paikkatiedot ovat todella puutteellisia. Monesti pätkäsujutetusta kohteesta ei ollut mitään merkintää kartalla, tai mikäli merkintöjä oli tehty,
olivat ne vääriä tai puutteellisia. Kaivamattomalla menetelmällä saneerattu putki saattoi
olla karttoihin merkattu väärällä menetelmällä sujutetuksi tai aukikaivumenetelmällä
saneeratuksi. Kiinteistöjä on liitetty Järvenpään Veden verkostoon usein piiloliittymillä
ja aikaisemmin näiden liittymien sijainnista ei ollut todennettua tietoa.

Yhtenä opinnäytetyön tavoitteena oli verkostokartan päivitys vastaamaan todellisuutta.
Verkostokarttaan saatiin päivitettyä todellisuutta vastaavaksi putkimateriaaleja yli 4,3
kilometriä sekä merkattua 68 kappaletta piiloliittymiä. Viemärikaivoja, joita ei alun perin
ollut kartoilla, saatiin kartoitettua 4 kappaletta.

5.2

Ilmatiiveyskoe

Ilmatiiveyskokeita suoritettiin kolmessa eri kaupunginosassa, yhteensä yhdeksällä eri
kadulla. Kaivovälejä koestettiin yhteensä 29 kappaletta. Koestettua viemäriverkostoa
kertyi yhteensä n. 775 metriä ja tällä verkosto-osuudella putken liitossaumoja oli yhteensä yli 1500 kappaletta. Se on noin 11 prosenttia koko Järvenpään Veden pätkäsujutetusta viemäriomaisuudesta.

Ilmatiiveyskokeita tehtäessä löytyi yksi kaivoväli, joka ei läpäissyt standardin SFS 3114
vaatimuksia. Videokuvauksia tarkastettaessa ilmeni, että tältä kaivoväliltä löytyy yksi
sisäänpäin maavettä vuotava liitossauma. Mikäli oletetaan tämän sauman olleen ainoa
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syy sille, ettei kyseinen kaivoväli läpäissyt ilmatiiveyskoetta, saadaan koestettujen
saumojen hylkäämisprosentiksi alle 0,1 prosenttia.

5.3

Silmämääräinen tarkastelu

TV-kuvauksia tehtiin neljässä kaupunginosassa, yhteensä kahdellakymmenellä eri kadulla. Näillä kaduilla kuvattiin yhteensä 94 kaivoväliä. TV-kuvauksien yhteenlaskettu
pituus on noin 3770 metriä. Tämä on noin 56 prosenttia koko Järvenpään Veden pätkäsujutetusta viemäriomaisuudesta. Havainnot on jaoteltu VVY:n tekemän Viemäreiden ja TV-kuvausten tulkintaohjeen mukaan. Vanhoja videokuvauksia tarkasteltaessa
kävi ilmi, että pätkäsujutetuissa verkosto-osuuksissa oli painumia jo työn vastaanottovaiheessa. Suuri osa arkistoista löytyneistä vanhoista videokuvauksista oli tehty painehuuhtelusuuttimen perässä, joka tekee painumien suuruuden arvioinnista hankalaa.

5.3.1

Toiminnalliset viat

Kuvatuilla kaivoväleillä viemärin sisäänpäin näkyviä vuotoja oli yhteensä kaksi kappaletta. Viemäreiden TV-kuvauksen tulkintaohjeen mukaan vuodot olivat vakavuusasteeltaan luokkaa kaksi sekä kolme. Lisäksi silmämääräisellä tarkastelulla löytyi kaksi kappaletta sisäänpäin vuotavaa viemärikaivoa.

5.3.2

Huono näkyvyys

Painumia, joissa putken täyttöaste oli alle kymmenen prosenttia, ilmeni useita. Painumien tarkastelu, paikantaminen tai analysointi ei ollut tutkimuksessa avainasemassa,
koska painumien oletetaan olleen tiedossa jo ennen putken saneerausta. Pieniä alle
kymmenen prosentin täyttöasteen aiheuttavia painumia ilmeni toistuvasti piiloliittymien
kohdalla (kuva 19).

34

Kuva 19. Piiloliittymän kohdalla oleva vähäinen painuma.

Pahimmat painumat ja saostumat kuitenkin kirjattiin ylös havaintoina ja merkattiin johtotietojärjestelmään. Pahimmin painuneet verkosto-osuudet kuvattiin painehuuhteluauton
perässä (kuva 20). Kuvassa voi putken seinämästä nähdä rajan, joka osoittaa putken
täyttöasteen oleva noin 30 prosenttia.
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Kuva 20. Kuvassa näkyy painehuuhteluauton suutin.

Ilman painehuuhteluauton käyttöä, ei tätä verkosto-osuutta olisi voitu videokuvata.

5.3.3

Erityishavainnot

Piiloliittymiä kartoitettiin työn aikana 68 kappaletta. Ainoastaan yksi liittymistä oli tehty
jälkikäteen poraamalla putken kylkeen ja käyttämällä ns. taloliitostiivistettä. Kaikki muut
liittymät olivat joko kaivossa, tai ne oli tehty sujutustyön yhteydessä hitsaamalla haara
kiinni pätkäsujutusputkeen. (kuva 21)
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Kuva 21. Piiloliittymä.

Kuvassa näkyy Huhtakadulla sijaitseva kiinteistön piiloliittymä, joka on liitetty viemärin
runkojohtoon hitsaamalla.
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6

Yhteenveto

Tämän insinöörityön tavoitteena oli saada tietoa Järvenpään Veden omistamista, pätkäsujutus menetelmää käyttämällä rakennetuista viemäreistä. Tarkoituksena oli myös
saada päivitettyä oikeat paikkatiedot verkostokarttoihin sekä tutkia olisiko mahdollista
ottaa pätkäsujutus takaisin yhdeksi Järvenpään Veden toiminnassa käytettäväksi kaivamattomaksi saneerausmenetelmäksi.

Työn teoriaosuudessa kerrotaan jätevedestä ja viemärihuollosta, jotka ovat olennainen
osa vesihuoltoa. Työssä kerrotaan myös yleisimmistä Suomessa käytössä olevista
viemäriverkostojen saneerausmenetelmistä. Tietoa teoriaosuuteen saatiin vesihuoltoalan toimijoiden verkkosivuilta sekä julkaisuista.

Tutkimuksen alussa käytiin läpi vanhoja työmaadokumentteja, työlaskuja sekä työmaapäiväkirjoja, jotta saatiin muodostettua taulukko pätkäsujuttamalla saneeratuista viemäriverkosto-osuuksista. Taulukosta valittiin verkosto-osuuksia, joihin tehtiin ilmatiiveyskokeita sekä TV-kuvauksia. Tutkimuksesta saatu data analysoitiin ja löydetyt ongelmakohdat kirjattiin ylös.

Viemäriverkoston oikeat paikka- sekä ominaisuustiedot päivitettiin verkostokarttaan
vastaamaan todellisuutta.
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7

Pohdinta

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että Järvenpään Veden toiminta-alueella
oleva pätkäsujutettu viemäriverkosto on hyvässä kunnossa ja toimintavarmuus on hyvällä tasolla.

Mikäli Järvenpään Vedessä päätetään ottaa pätkäsujutus takaisin yhdeksi kaivamattomaksi viemäriverkoston saneerausmenetelmäksi, on syytä kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

1. Tilaajan roolissa vesilaitoksen täytyy asettaa saneeratulle viemäriosuudelle tavoitetaso, joka vaikuttaa merkittävästi saneerausmenetelmän valintaan.

2. Mikäli saneerattavassa viemärilinjassa on painumaa, siirtyy tämä painuma
myös pätkäsujuttamalla saneerattuun viemärilinjaan. Tästä syystä saneerattavan viemärin sijainti verkostossa on otettava huomioon.

3. Mikäli saneerattavalla osuudella on vähäinen määrä käyttäjiä tai verkoston jätevesivirtaama on pieni, aiheuttavat painumat varmemmin ongelmia ja tukoksia
viemäriin, kuin lähellä maksimikapasiteettiaan toimivassa viemärilinjassa.

4. Mikäli pätkäsujuttamalla saneerattuun viemäriin joudutaan tekemään jälkiliittymiä, on se huomattavan työlästä verrattuna esimerkiksi standardikokoisella pitkäsujutusputkella tehtyyn viemäriin.

Nykyään Järvenpään viemäriverkostoon ei tehdä enää piiloliittymiä, vaan kaikkien saneerattavien piiloliittymien kohdalle rakennetaan kaivo. Tästä syystä kaikki saneerattavalla osuudella olevat piiloliittymät on kaivettava auki. Aukikaivun ja uuden kaivon
asennuksen yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota uuden kaivon oikeanlaiseen
perustamiseen. Jälkeenpäin kaivon tekeminen pätkäsujutettuun linjaan saattaa olla
ongelmallista, mikäli putken halkaisija eroaa normaalisti käytössä olevista putkihalkaisijoista. Tällöin liitoksia ei voida tehdä liitospannoilla.

Tässä opinnäytetyössä vertailun perustana käytettyjen yksikköhintojen perusteella pätkäsujutettu viemärimetri on noin 2 kertaa halvempaa kuin pitkäsujuttamalla saneeratta-
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va viemärimetri, ja 6 kertaa halvempaa kuin aukikaivumenetelmällä saneerattu viemärimetri. Todenmukaisen vertailun tekeminen pelkkien tarjoushintojen mukaan on silti
harhaanjohtavaa, koska aiemmin esitetyt tarjoushinnat eivät sisällä muita kustannuksia, kuten esimerkiksi kaivukoneen, kuorma-auton, asentajien tai päällysteiden uusimisen aiheuttamia kuluja. Oheiseen taulukkoon on koottu aidosti vertailukelpoiset hinnat
Järvenpään Veden teettämien sujutusurakoiden, sekä aukikaivuna tehtyjen saneerausten toteutuneiden hintojen perusteella.
Taulukko 5.
Menetelmä
Pätkäsujutus
Pitkäsujutus
Auki kaivuu

Hinta/metri
200€
440€
600€

Lopuksi voidaan todeta, että pätkäsujutus viemärin saneerausmenetelmänä voidaan
ottaa takaisin käyttöön Järvenpään Veden toiminta-alueella, mikäli saneerattavassa
viemärilinjassa ei ole piiloliittymiä eikä pahoja painumia.

40

Lähteet
1

Järvenpään kaupungin internetsivut. https://www.jarvenpaa.fi/--Järvenpään_Vesi-/index.tmpl?sivu_id=6201 . Luettu 20.2.2019

2

Keski-uudenmaan Vesi. http://www.kuvesi.fi/keski-uudenmaan-vesi/vedentuotanto/ Luettu 21.2.2019

3

vesilaitosyhdistyksen internet sivu. https://www.vvy.fi/vesihuolto/mita-vesihuoltoon/ . Luettu 21.2.2019

4

Vesihuoltoverkostojen saneeraussuunnittelu, Suomen kaivamattomien tekniikoiden yhdistys. Saatavilla: www.fistt.net

5

Vesi-instituutin julkaisu, Viemäreiden sisäpuoliset saneerausmenetelmät. Saatavilla: www.fistt.net

6

Renos Oy. https://www.renos.fi/putkistojen-saneeraus/rauliner . Luettu 21.2.2019

7

Uponor Oy Saneeraus ja kenttätyöt esite, saatavilla:
https://www.uponor.fi/tuotejarjestelmat/putkistosaneeraus . Luettu 20.2.2019

8

NRGFINLAND . http://www.nrgfinland.fi/tuote/egelenplus-pe100-rc/ . Luettu
21.2.2019

9

Aarsleff Oy. https://www.aarsleff.fi/halkaseva-pakkosujutus . Luettu 21.2.2019

10

Ympäristöhallinnon yleinen verkkopalvelu. https://www.ymparisto.fi/fiFI/Vesi/Vesien_kaytto/Vesihuolto . Luettu 21.2.2019

11

Viemäreiden tv-kuvauksen tulkintaohje, vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen julkaisu
2005 Helsinki

12

Aarselff Oy. verkkoesite ”viemäreiden saneeraus”, saatavilla:
https://asiakas.kotisivukone.com/files/testaus.palvelee.fi/tiedostot/Vimearien_san
eeraus_Infra.pdf . Luettu 21.2.2019

13

Suomen kaivamattomien tekniikoiden yhdistys, Putkistojen kaivamattomat saneerausmenetelmät, saatavilla: http://www.fistt.net/media/ladattavat-materiaalit/

14

HSY.
https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/vesihuolto/jatevedenpuhdistus/Sivut/default.as
px

41

15

https://jatevedenpuhdistus.wordpress.com/jatevedenpuhdistus/jatevesi/ Luettu
20.2.2019

16

Pelto-Huikko, A., Vieno, N. VESIKOULU Tietopaketti jätevedestä, sen puhdistuksesta ja ympäristövaikutuksista Suomessa. Saatavilla osoitteessa:
www.vesikoulu.fi

17

ePressi. https://www.epressi.com/tiedotteet/talous/putket-maahan-tonttiarikkomatta.html . Luettu 20.2.2019

18

Maanrakennus B Dahlbacka Oy.
http://www.dahlbacka.com/putkistosaneeraus.html . Luettu 20.2.2019

19

VVY:n julkaisu, Selvitys jätevesiohituksista, Saatavilla: https://www.vvy.fi/ohjeetja-julkaisut/jatevedet/selvitys-jatevesiohituksista-2015-vvy/ . Luettu 21.2.2019

20

Suomen vesiosuuskuntien liitto Ry.
www.vesiosuuskunnat.fi/index.php?cat=31&lang=fi&mstr=30&project= . Luettu
10.1.2019

21

HSY. https://www.hsy.fi/fi/yhteisollejayritykselle/vesihuolto/Sivut/poikkeavatjatevedet.aspx . Luettu 20.2.2019

22

Trenchless Solutions Ltd. http://www.trenchlesssolutions.co.uk/our-services/pipebursting/ . Luettu 21.2.2019

23

Rudus Oy. https://www.rudus.fi/tuotteet/kaivot-ja-putket/ek-jarjestelma-kaivot-japutket/1623/ek-putket-pyoreat . Luettu 21.2.2019

24

Uponor Oy. https://www.uponor.fi/tuoteluettelo/jatevesiviemarit/paineviemaritpe/profuse-rc-paineviemariputki-63x38 Luettu 21.2.2019

25

Betoniteollisuus ry. Betoniset viemäri- ja hulevesijärjestelmät 2017 Vaasa, Saatavilla: https://betoni.com/betonirakentaminen/kunnallistekniset-tuotteet/ . Luettu
21.2.2019

26

Rakennustieto Oy:n julkaisu. InfraRYL 2006 / Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät
osat

Liite 1
1 (32)

SUJUTUSTUTKIMUS
PÄTKÄSUJUTUS JÄRVENPÄÄSSÄ
Jussi Pesonen | | 2018-2019

Liite 1
2 (32)

Sisällys
JOHDANTO ........................................................................................................................ 3
SUJUTUSTUTKIMUS.......................................................................................................... 3
PESUT JA HUUHTELUT .................................................................................................... 5
PAINEKOKEET .................................................................................................................. 13
TV-Kuvaukset..................................................................................................................... 18
KARTOITUS ...................................................................................................................... 23
YHTEENVETO / TOIMENPITEET ................................................................................... 30

Liite 1
3 (32)

1. JOHDANTO
Tämä tutkimus tehtiin opinnäytetyönä Järvenpään Vedelle. Tutkimuksessa oli tarkoitus
selvittää Järvenpäässä pätkäsujuttamalla saneerattujen viemärilinjojen kunto. Viemäreihin tehtiin standardin ”3114 Muoviputket. Viettoviemäreiden ja kaivojen ilmatiiveyskoe”
mukaisesti paineilmalla tiiveyskokeita, sekä Järvenpään veden viemärikameralla TVkuvauksia. Näitä kuvauksia sekä ilmatiiveyskokeiden tuloksia analysoimalla muodostettiin kuva verkoston nykytilasta, sekä paikannettiin suurimmat ongelmakohdat verkoston
toimintavarmuuden kannalta.

SUJUTUSTUTKIMUS
Vanhoja asiakirjoja, laskuja ja työmaapäiväkirjoja tutkien sekä henkilöstöä haastatellen
on tehty seuraavan mukainen luettelo pätkäsujutettujen viemäreiden sijainnista Järvenpään Veden verkostossa.
Kartalla sarakkeella näkyy millä merkinnällä putkisto-osuus on tutkimuksen alussa ollut
KeyAqua palvelussa. Huom. sarakkeen (K) tarkoittaa että verkosto-osuudella on tehty
videokuvausta ja (P) tarkoittaa painekoetta. Painekokeet sekä kuvaukset on tehty pistokoe luontoisesti, eikä välttämättä koko kadun pituudelta.

OSOITE

JV/HV Koko/mm
Kartalla

Ranta viemäri

JV 355 /
200
Muoto
JV
200/280/35
5
Muoto

Päiväpolku

JV / 200

Usvapolku

JV
180/200

Ruskopolku

JV / 180

Sujutettu

Isokydöntie

JV / 280

Pengerkatu

JV / 200

Vesitorninkatu
Seittenhaarankatu

Impoonkatu

Saneerausvuosi

2009/2010

Urakoitsija

Pituus/
m

HUOM.

KWH

389

(K)

2006/2007/
2008
NRG / KWH

Pätkä
2013
Pit/ kä/Pätkä/mu
oto
2011/2013

1020

Hämeen VH

401

(K) (P)

KWH/Häme
en VH

372

(K) (P)

2013

Hämeen VH

236

(K) (P)

Ei

2010

KWH

60

Ei

2010

KWH

254

JV 200/280 pätkä

2011

KWH

209

JV 160

2008/2009

KWH

140

Muoto/Ei

(K) (P)
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Ruohorannankatu

Muoto/Ei

2009

KWH

30

(K) (P)
(K) (P)

Koivurannantie

JV 160/200 Muoto

2009

KWH

273

Niemennokka

JV 160

EI

2009

KWH

60

Ratsukatu

JV 200

Ei

2009

KWH

0

Pelkät
kaivot

Huhtaportinkatu

JV 180

Ei

2009

KWH

278

(K) (P)

Kaakkolankatu

JV 200

Pätkä

2009

KWH

156

(K) (P)

Ei

2009

KWH

154

(K) (P)

Elokorvenkatu
Rasikatu

JV 160

Ei

2009

KWH

123

(K)

Huhtakatu

JV 200

Ei

2009

KWH

165

(K) (P)

Pitkä

2011

KWH

337

(K)

Sujutettu

2010

KWH

345

Pätkä

2011

KWH

275

JV 180
Pätkä
JV
180/200/28
0
Pätkä

2011

KWH

48

(K)

2010/2011

KWH

435

(K) (P)

Pätkä

2011

KWH

250

Ei

2009

KWH

429

Sammonkatu

JV 355
JV 200
355
JV 355
280

Ei

2009

KWH

123

(K)
(K) Pitkänä
47m

Sellerikuja

JV 180

Ei

2009

KWH

47

(K)

Retiisikuja

JV 180

Ei

2009

KWH

90

(K)

Versokuja

JV 180

Ei

2009

KWH

44

(K)

Parsakuja

JV 180

Ei

2009

KWH

46

(K)

Purjokatu

JV 180

Ei

2009

KWH

43

(K)

Auertie
Laaksokatu
Savikontie
savikonkuja
Nauristie

Sipulitie
Loutinkatu
Kasvitarhankatu

HV 200
JV 250
280
& JV 250
HV 250

/
/

/
/

Yhteispituudeksi pätkäsujutetulle putkisto-osuudelle saatiin 6832 metriä. Todellinen
luku ollee hieman tätä saatua metri määrää suurempi, koska voidaan olettaa osan sujutustöihin liittyvien asiakirjojen olevan kadoksissa. Voidaan myös olettaa, että osa työtilauksista on tehty suullisesti ja laskutus on tapahtunut tehtyjen metrimäärien mukaan
yksikköhinnoilla, eikä työstä ole arkistoissa välttämättä enää merkintöjä.
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Usealla tutkimuksessa mukana olleella verkosto-osuudella on kiinteistön talojohdot liitetty Järvenpään Veden verkostoon piiloliittymillä. Mikäli tutkittavalla kaivovälillä tällaisia piiloliittymiä esiintyi, ei ilmanpainekoetta ole voitu suorittaa. Piiloliittymien suuren
määrän ansiosta on TV-kuvattua verkosto-osuutta suurempi määrä kuin ilmanpainekoeistettua osuutta.

2. PESUT JA HUUHTELUT
Kaikki verkosto-osuudet, joilla on tehty TV-kuvauksia tai ilmatiiveyskokeita, on huuhdeltu Gröndahl Elvetek Oy:n toimesta kokonaisuudessaan, huolimatta siitä onko koko
linja TV-kuvattu kokonaan. Tehdyt huuhtelut on tallennettu KeyAqua karttapalveluun
seuraavaa reittiä:
Raportointityökalut
Työohjelma
Huolto-ohjelma
Alueellinen huuhtelu 60 kk
Kohteet löytyvät kirjoittamalla ”Jussi Pesonen” lomakkeen kohtaan kirjaaja ja painamalla
haku näppäintä. Ohessa karttaotteet huuhteluiden työohjelmista (kuvat 1-6)
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Kuva 1 Impoonkatu

Impoonkadulla viemäriverkostoa pestiin yhteensä 389 m ja tämä osuus kuvattiin kokonaisuudessaan. Painekokeita ei Impoonkadulla tehty yhtäkään johtuen jokaisella kaivovälillä olevista piiloliittymistä.
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K
uva 2 Seutula

Seutulan alueella viemäriverkostoa pestiin yhteensä 1109 metriä. Painekokeita tehtiin 16
kappaletta ja viemäriverkoston kuvaus suoritettiin 33 kaivovälillä. Alueen reunassa oleva
Auertien viemärilinja on huoltokohde, ja myös tämä osuus kuvattiin tutkimuksen yhteydessä.
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K
uva 3 Seittenhaarankatu

Seittenhaarankadun linjassa viemäriverkostoa pestiin 140 metriä, ja tämä verkosto-osuus
kuvattiin kokonaisuudessaan. Painekokeita tehtiin linjaan kaksi kappaletta. Usealla kaivovälillä on piiloliittymiä.
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K
uva 4 Koivurannantie

Koivurannantiellä viemäriverkostoa pestiin 273 metriä ja tämä verkosto-osuus kuvattiin
kokonaisuudessaan. Painekokeita suoritettiin vain yhdellä kaivovälillä, koska linjassa oli
piiloliittymiä. Linjassa oli myös useita painumia, jotka ajoittain estivät havainnoin. Paju-
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rannantien ja koivurannantien välisessä puistossa oleva verkosto-osuus on pahoin painunut, ja se on myös huoltokohde.

K
uva 5 Kaakkola
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Kaakkolan alueella Viemäriverkostoa pestiin yhteensä 900 metriä ja tämä alue kuvattiin
kokonaisuudessaan. Painekokeita alueella suoritettiin viisi kappaletta.

K
uva 6 Tahvola (talohaaroja ei ole pesty)
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Tahvolan alueella pestiin viemäriverkostoa yhteensä 1305 metriä. Videokuvauksia suoritettiin 27:llä kaivovälillä. painekokeita alueella tehtiin viisi kappaletta.
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3. PAINEKOKEET
Ilmatiiveyskokeita suoritettiin kolmessa eri kaupunginosassa, yhteensä yhdeksällä eri
kadulla. Kaivovälejä koestettiin yhteensä kaksikymmentäyhdeksän kappaletta. Koeistettua viemäriverkostoa kertyi yhteensä n. 775 metriä ja tällä verkosto-osuudella putken
liitossaumoja on yhteensä yli 1500 kappaletta. Se on noin 11 prosenttia tunnetusta Järvenpään Veden pätkäsujutetusta viemäriomaisuudesta.
Kaikilta yhdeksältä kadulta painekokeista tehtiin pöytäkirjat. (kuvat 7-15)

Kuva 7 Ruskopolku

Kaikki Ruskopolulla tehdyt painekokeet olivat hyväksyttyjä.
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K
uva 8 Päiväpolku

Päiväpolulla yksi kaivoväli ei läpäissyt painekoetta.

K
uva 9 Usvapolku

Usvapolulla tehtiin neljä painekoetta. Tehdyt painekokeet olivat hyväksyttyjä.
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K
uva 10 Seittenhaarankatu

Seittenhaarankadulla tehtiin kaksi painekoetta, jotka molemmat olivat hyväksyttyjä.

K
uva 11 Koivurannantie

Koivurannantiellä tehtiin yksi painekoe, joka oli hyväksytty.
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K
uva 12 Huhtaportinkatu

Huhtaportinkadulla tehtiin yksi painekoe. Tulos täytti standardin vaatimukset.

K
uva 13 Elokorvenkatu

Elokorvenkadulla tehdyt kaksi painekoetta täyttivät standardin vaatimukset.
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K
uva 14 Huhtakatu

Huhtakadulla suoritettiin kaksi painekoetta. Molemmat kokeet täyttivät standardin vaatimukset.

K
uva 15 Sipulitie
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Sipulitiellä tehtiin yhteensä viisi painkoetta. Kaikki koetulokset täyttivät standardin vaatimukset.
Tehdyissä ilmatiiveyskokeissa ilmeni, että Päiväpolulta löytyy yksi kaivoväli (35057933505792), joka ei täytä standardin SFS 3114 vaatimuksia. TV-kuvauksista tarkasteltuna
tältä kaivovälillä löytyi yksi sauma, josta näkyi vesivuotoa viemäriputken sisään. Ohessa
kuva saumasta.

Kuva 16 Päiväpolku vuoto klo 5.

Vuoto ilmenee paremmin TV-kuvauksista.

4. TV-Kuvaukset
TV-kuvaukset suoritettiin Järvenpään Veden viemärikameralla. Ennen kuvauksen aloittamista viemärilinja pestiin painehuuhteluautolla. Mikäli linjassa ilmeni pahoja painumia, jouduttiin kuvaus tekemään painehuuhteluauton suuttimen perässä. Kuvauksia
tehtiin erikokoisiin putkiin, joiden halkaisija vaihteli välillä 160mm – 355mm. Myös TVkuvauksia, kuten myös painekokeita, tehtiin pistokoe luontoisesti.
Kaikki TV-kuvauksissa tuotettu materiaali on tallennettu Virastolevylle (v:) Verkkolevyllä oleva materiaali löytyy seuraavaa polkua pitkin:
1. Kauke
2. Järvenpään Vesi
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3. 08_Hankkeet
4. 2018
5. Sujutus tutkimus (Kansiorakenne on jaoteltu kaupunginosittain).
Vuotoja, vikoja tai mahdollisia ongelmakohtia kuvauksissa löytyi yhteensä kahdeksalta
kadulta.
6. Auertieltä-> Pahaa painumaa, sekä saostumaa koko kaivovälillä, vakavuusluokka 4
Impoonkadulta-> pahaa painumaa, sekä Saumavuoto, vakavuusluokka 2 (kuva x)
Kasvitarhankadulta-> Pahaa painumaa sekä saostumaa, vakavuusluokka 3 (kuvat x ja x)
Koivurannantieltä-> Pahaa painumaa, vakavuusluokka
Päiväpolulta-> Saumavuoto-> kuva yllä, vakavuusluokka 3
Ruskopolulta-> Kaivo vuotaa vakavuusluokka 3 (kuva x)
Seittenhaarankadulta-> Kaivon teleskooppi vuotaa, vakavuusluokka 3 (kuva x)
Sellerikujalta-> Saumavuoto vakavuusluokka 2 (kuva x)
Ohessa kuvat ongelmakohdista.

Kuva 17 Impoonkatu

TV-kuvauksia tarkasteltaessa Impoonkadulta löytyi yksi sisäänpäin vettä vuotava sauma.
Vakavuusluokka vuodolle on TV-kuvausten tulkintaohjeen mukaan 2.
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K
uva 18 Painumia kasvitarhankadulla. Koko linjan pituudella

Kasvitarhankadun runkolinjasta löytyi useita painumia. Kasvitarhankatu ei kuulu huoltokohteisiin, joten siellä ei tehdä säännöllisiä huuhteluita. Linjan kautta kulkevat jätevesimäärät ovat tarpeeksi suuria, jotta painumat eivät aiheuta linjaan tukoksia.
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K
uva 19 Kasvitarhankadulla kertynyt rasvaa putken yläreunaan kaivovälillä 12341-12338

Rasvaa on saostunut kasvitarhankadun viemärilinjan yläreunaan. Saostuman vakavuusluokka on TV-kuvausten tulkintaohjeen mukaan 3. Tämä osuus viemärilinjasta pestiin
uudelleen TV-kuvasten jälkeen.

Liite 1
22 (32)

K
uva 20 Ruskopolku kaivo 3507044 vuotaa

Ruskopolulla olevan risteyskaivon sauma vuotaa kahdesta kohtaa. vuodot Klo 5 ja klo 8.
TV-kuvausten tulkintaohjeen mukaan vuotojen vakavuusluokka on 3.

K
uva 21 Seittenhaarankadun linjassa olevan kaivo sijaitsee kävelytiellä
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Seittenhaarankadun linjassa olevan päätekaivon teleskooppi vuotaa sisäänpäin. Teleskoopissa oleva vuoto on vakavuusluokkaa 3.

K
uva 22 Sauma vuotaa Sellerikujalla.

Sellerikujalla oleva vuoto on sellaisen putken saumassa, johon on hitsattu piiloliittymä.
Saumassa näkyy pientä siirtymää kahden putken linjauksessa.
Tutkimuksen päätavoite ei ollut löytää verkostossa olevia painumia. Tutkimuksessa kävi
kuitenkin ilmi, että usein piiloliittymän kohdalla on runkojohdossa painumaa muutamia
metrejä ennen, sekä jälkeen liittymän. Päätelmää siitä, johtuuko painuma pätkäsujutustyössä tehdystä maaperän häirinnästä, vaiko esimerkiksi aikoinaan talojohtoa tehneiden
urakoitsijoiden puutteellisesta putken perustamisesta, on vaikea tehdä. Tähän asiaan
kannattaa kuitenkin kiinnittää huomioita uusia saneerauksia suunniteltaessa.

7. KARTOITUS
Piilohaaroja kartoitettaessa apuna käytettiin Järvenpään veden oman viemärikameran
juoksevaa etäisyysmittaria, sekä KeyAqua ohjelman etäisyys toimintoa. Poiketen VVY:n
vuonna 2005 julkaisemasta Viemäreiden TV-kuvauksen tulkintaohjeesta, etäisyysmittari
nollattiin aloituskaivon lähtevän putken alkuun, eikä kaivon keskelle. Muutenkin on
huomioitava, että talohaarojen sijainti on suuntaa antava +-1 m tarkkuudella. Mikäli talohaaran sijainnista tarvitaan tarkempaa tietoa, voidaan TV-kuvauksesta laskea pätkäsujutusputkien saumat.
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Jokaisen TV-kuvauksessa näkyneen piiloliittymän kohdalla otettiin valokuva, jossa ilmenee piiloliittymän liitos suunta. Kuvaus suuntaan nähden oikealle puolelle liittyvä putki
ilmaistaan tulevan suunnasta Klo:3 ja vasemmalle puolelle liittyvä putki vastaavasti klo:9.
Ohessa muutama esimerkki. (kuvat 23-27)
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K
uva 23 Seittenhaarankatu

Piilohaara seittenhaarankadulla. Kuvassa näkyy pientä painumaa piilohaaran yhteydessä.
haara sijaitsee noin 13 metrin päässä kuvauksen aloituskaivosta.
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K
uva 24 Piiloliittymä Huhtakadulla

Huhtakadulla olevan piilohaaran yhteydessä ei näy painumaa.

Liite 1
27 (32)

K
uva 25 Impoonkatu

Impoonkadulta löytyi myös jälkiliittymänä talotiivisteellä tehty piiloliittymä. Kuvan alareunassa näkyy vihreällä metri määrä kuvauksen aloituskaivon reunasta mitattuna kameran päähän.
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K
uva 26 Parsakuja

Parsakujalla on kaksi piiloliittymällä vesilaitoksen runkoon liitettyä kiinteistöä.
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K
uva 27 Parsakuja

Parsakujan toisen piilohaaran yhteydessä on havaittavissa pientä painumaa.
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8. YHTEENVETO / TOIMENPITEET
Tutkimuksen yhtenä päätavoitteena oli saada kuva pätkäsujutetun viemärin kunnosta
sekä nykytilasta. Vanhoja työmaaraportteja tutkittaessa kävi ilmi, että Järvenpään Vedelle pätkäsujutuksia on urakoinut pääasiassa vain kaksi eri urakoitsijaa. Molemmat urakoitsijat ovat tehneet urakointia eri vuosina kulloinkin voimassa olevan puitesopimuksen
mukaan. Vertailua näiden kahden urakoitsijan välillä on vaikeaa tehdä, koska jokainen
työmaa sekä kaivoväli ovat omanlaisensa. Tutkimukseen valitut verkosto-osuudet on
saneerattu vuosien 2009-2013 välisenä ajanjaksona. Vuosien varrella ylivoimaisesti eniten
metrejä pätkäsujuttanut urakoitsija Järvenpään vedelle on ollut Oy KWH-Pipe Ab.
Toiseksi eniten pätkäsujutusmenetelmällä viemäriä Järvenpäässä on saneerannut Hämeen vesihuolto Oy. Hämeen Vesihuolto Oy:n tekemät pätkäsujutukset sijoittuvat Seutulan alueelle. Sisäänpäin ilmeneviä vuotoja silmämääräisellä tarkastelulla löytyi molempien urakoitsijoiden tekemistä sujutuksista yhteensä viisi kappaletta, kaksi kaivoissa ja
kolme saumavuotoa.
Sisäänpäin olevat vuodot ovat kuitenkin niin vähäisiä ja ne ovat sijainniltaan niin hankalassa paikassa, että niiden korjaaminen auki kaivamalla ei ole järkevää, lukuun ottamatta
seittenhaarankadun linjassa olevaa kaivon teleskoopin korjaamista (kuva 21, sivulla 21).
Yleisesti voidaan todeta, että Järvenpään Veden toiminta-alueella oleva pätkäsujutettu
viemäri on hyvässä kunnossa, sekä toimintavarmuudeltaan luotettava. Pieniä, alle kymmenen prosentin täyttöastetta verkostoon aiheuttavia painumia oli tutkimusalueella
useita. Nämä pienet painumat eivät kuitenkaan ole aiheuttaneet viemärissä tukoksia tai
toimintahäiriötä. Tästä syystä painumien oikaisuun ei ole syytä, ennen kuin niistä ajansaatossa muodostuu huoltokohteita tai alueella tehdään kaivutyötä muusta syystä (esim.
vesijohdon saneeraus). Tutkimuksessa ilmeni myös pätkäsujutettuja verkosto-osuuksia
jotka ovat jo huoltokohteina ja niitä huuhdellaan kuukausittain. Nämä viemäriverkoston
osuudet kertovat siitä, ettei pätkäsujuttamalla voida onnistuneesti saneerata liian pahasti, tai liian pitkällä matkalla painunutta viemärilinjaa. Ohessa on esitetty kaksi pätkäsujutettua viemäriverkoston osaa, jotka toimintavarmuuden vuoksi on saneerattava
auki kaivuu menetelmällä. (Kuvat 28, 29.)
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Kuva 28 Auertiellä kaksi kaivoväliä korjattava auki kaivamalla
Auertiellä on kaksi kaivoväliä, joilta painumat pitää poistaa. Vanha pätkäsujutettu putki
on poistettava kokonaisuudessaan ja tilalle asennetaan uutta PVC putkea. Auki kaivettavan osuuden pituus on noin 60 metriä. Saneerattavan viemärin vierellä ei kulje vesijohdon runkoputkea, mutta kiinteistöjen tonttivesijohtojen sijainti on varmistettava.
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Kuva 29 Koivurannantien ja Pajurannantien välinen viemäriputki sijaitsee puistoalueella
Koivurannantien ja Pajurannantien välisellä puistoalueella sijaitsee myös vuonna 1970
rakennettu vesijohto, joka pitää saneerata samaan aikaan viemärilinjan oikaisun kanssa.
Vesijohto on 150 mm halkaisijalla oleva valurautaputki. Auki kaivettavan osuuden pituus
on noin 72 metriä.

