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1 Tutkimuksen kohde ja toteuttajat 
 
Kiinteistön perustiedot 
 

Kiinteistön nimi KOy Hyvinkään Uudenmaankatu 47 

Kiinteistön osoite Uudenmaankatu 47, 05830 Hyvinkää 

Rakennustyyppi Liikerakennus 

Rakennuksia 1 

Kerroksia 3 

Liiketiloja 10 

Rakennusvuosi 1978 

Kerrosala m2 780 

Tilavuus m3 2780 

 
Kuntotutkimuksen toteutus 
 

Tutkimuksen laajuus Käyttövesi- ja viemäriputkistot 

Kiinteistötarkastuksen ajankohta 26.11.2020 

Tilaaja Realia Isännöinti Oy 

Toteuttava organisaatio Suomen Asiantuntijapalvelut Oy 

Projektikoordinaattori  
Jani Tuominen 
LVV-kuntotutkijan FISE-pätevyys 

LVV-kuntotutkijan SuLVI-henkilösertifikaatti 

Kuntotutkimus Jari Ihajärvi / Toni Salminen 

Raportointi 
Tommi Vähämaa 
LVI-Insinööri (AMK) 

LVV-kuntotutkijan Fise-pätevyys 

Kuntotutkimuksen yhteydessä käytettävissä olleet asiakirjat/aineisto 
 

• Teknisiä piirustuksia 

• Tarjouspyyntö liitteineen 

Keskeisiä puuttuneita asiakirjoja/aineistoa 
 

• - 
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2 Tutkimusmenetelmät ja raportointi 
 
Yleistä raportista 
 
Kuntotutkimusraportti pohjautuu mm. kohteessa suoritettujen teknisten mittausten tulok-
siin. Mittauskohdat on pyritty valitsemaan siten, että ne edustavat mahdollisimman laajasti 
rakennuksessa olevia tutkittavia järjestelmiä. Mittauspisteiden valinnassa on pyritty mahdol-
lisuuksien mukaan ottamaan huomioon rakennuksen putkistojen kriittisiä kohtia, kuten käy-
rät, haarat ja pystylinjojen alapäät. Koska tutkimus perustuu mittauspisteiltään otantaan, ei 
tällöin voida varmuudella pois sulkea mahdollisia piileviä vuotoja tai muita piileviä vikoja 
putkistossa tai laitteistossa. 
 
Tämä kirjallinen raportti lausuntoineen sekä tarkastus- ja mittaustuloksineen koskee vain ja 
ainoastaan kyseessä olevaa kohdetta tarjouksen / tilausvahvistuksen mukaisella tutkimus-

sisällöllä. 
 
Keskeisten teknisten asiakirjojen mahdollisesti puuttuessa, tutkimuksen alaisen järjestelmän 
materiaalit ja asennustekniikat yms. havainnot ovat tehty paikan päällä aistinvaraisten tar-
kastelujen pohjalta kohtuudella, joten tarvittaessa laajempi tai syvällisempi järjestelmien si-
joittelu, käytetyt materiaalit ja laitteistojen rajapinnat yms. vaativat tällöin selvitäkseen vielä 
erikseen oman lisäselvitystyönsä. 
 
Raportin kopiointi sallitaan ainoastaan kokonaisuutena. Sen osien kopioiminen on kielletty, 
samoin raportin asiasisällön muuttaminen tai osa-alueiden irrottaminen asiayhteydestä.  
 
Raporttia tai osia siitä, sen tutkimustuloksia, tai mitään siinä esitettyjä lausuntoja ei saa käyt-
tää aineistona missään oikeusasteissa tai julkaisuissa ilman Suomen Asiantuntijapalvelut 
Oy:n (Satpa) kirjallista hyväksyntää.   
 

Raporttikansion mukana toimitettavat materiaalit. 
 

• USB –tallenne (sis. kirjallisen raportin, läpivalaisu- ja/tai viemärikuvaustallenteet). 

 
Raporteissa mahdollisesti esiintyviä lyhenteitä 
 
KV   - kylmävesi JV   - jätevesiviemäri 

LV   - lämminvesi SV   - sadevesiviemäri 

LVK  - lämminvesikierto SO   - salaojat 
LVV  - lämpö-, vesi- ja viemärijärjestelmät TK   - tarkastuskaivo 

LJH  - lämmönjakohuone VSS  - väestönsuoja 

PTS  - pitkäntähtäimensuunnitelma TV   -    viemärikuvauskohta 
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3 Tutkimusten yhteenvedot ja toimenpide-ehdotukset 
 

Vesi- ja jätevesiviemärijärjestelmät 
 
Kiinteistön käyttövesiputkistot ovat osin alkuperäisiä, osin noin 30 vuotta sitten uusittuja ja 
osin lähimenneisyydessä uusittuja.  
 
Kiinteistön syöttövesijohto on materiaaliltaan muovia. Kylmän käyttöveden runkoputkistoa 
on osin vielä toteutettu alkuperäisellä sinkityllä teräsputkella. Muilta osin käyttöveden put-
kistot ovat materiaaleiltaan kuparia FosCu-juotosliitoksin. 
 
Sinkityssä teräsputkistossa on havaittavissa jo voimakasta syöpymää ja tämän seurauksena 
muodostunutta runsasta korroosiosakkaa. Käyttövesiverkoston kupariputkistot ovat läpiva-
laisuotannan perusteella tyydyttävässä kunnossa. Otannan alueella ei havaittu merkittävää 

korroosiota. Yhdessä lämpimän käyttöveden mittauspisteessä havaittiin hyvin lievää, ”alka-
vaa” eroosiota. Aistinvaraisesti havaittiin kellaritiloissa kiertovesipatterille kulkeutuvat läm-
minvesijohto, missä oli pistevuotoon viittaava kalkkinuppu. Tämän kohdan uusimista voi-
daan suositella.  
 
Lämmin käyttövesi tuotetaan vuonna 2017 asennetulla kaukolämpöön kytketyllä levyläm-
mönsiirtimellä. Laitteiston kunnossa ei havaittu mainittavaa.   
 
Käyttövesiverkoston painetaso on hieman ohjearvoja korkeampi. Saneerauksen yhteydessä 
suositellaan paineenalennusventtiilin asentamista ja sen asettamista suunnittelijan laskemal-
le tasolle.  
 
Käyttövesiverkoston sulku- ja säätöventtiilit ovat pääasiassa alkuperäisiä vinokaraventtiilejä. 
Venttiilien uusimista sinkityn teräsputkiston saneerauksen yhteydessä voidaan suositella 
verkoston huoltovarmuuden säilyttämiseksi. Tässä yhteydessä lämpimän käyttöveden kier-
ron virtaamat tulee ehdottomasti säätää, mikä edellyttää lvi-suunnittelua. 
 
Kiinteistön viemäriputkistot (jäte- ja sadevesi) ovat pääasiassa PVC/PVC-HT muovia muhvilii-
toksin. Tästä poikkeuksena valurautaiset jätevesipystyviemärit, mitkä sijaitsevat osin kellaris-
sa näkyvillä. Myös viemäriputkistoja on uusittu eri ajankohtina.  
 
Läpivalaisukuvaus otannan perusteella valurautaisten viemäriputkistojen uusimista voidaan 
suositella kuluvalla PTS-jaksolla. Otannan alueelta mitattiin kriittisen ainevahvuuden rajalla 
olevia seinämävahvuuksia. Myös näiden toiminnallinen kunto on heikentynyt syöpyneen ja 
karkean putken sisäpinnan vuoksi. 
 
Viemäriverkoston tuuletusviemäreissä ei havaittu jäätymissuojia, mikä voi aiheuttaa ongel-
mia verkoston tuulettuvuuteen kovilla talvipakkasilla. Näiden asentamista saneerauksen yh-
teydessä voidaan suositella.  
 
Yleisesti muovisten viemäriputkistojen toiminnallista kuntoa voidaan pitää tyydyttävänä.  
 
Tutkimustulosten perusteella saneeraavia toimia vaativat kylmän käyttöveden sinkitty teräs-
putkisto ja valurautaiset jätevesiviemärit. Valurautaviemärien osalta voidaan todeta, että 
mitä pidemmälle saneerausta lykätään, sitä kapeammaksi saneerausvaihtoehdot jäävät. Tut-
kimuksen perusteella tällä hetkellä ne kestävät sisäpuoliset saneerausmenetelmät, mikäli 
tällaisia päädytään käyttämään rakenteissa kulkevien putkistojen osalta.  
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Ennen saneerausta on syytä suorittaa pienimuotoinen hanke- ja toteutussuunnittelu, missä 
selviää hankkeen lopullinen laajuus, siinä käytetyt menetelmät sekä tarkemmat kustannuk-
set. Tässä vaiheessa olisi syytä myös varmistaa rakenneavauksilla valurautaviemärien materi-
aalirajapinnat rakenteissa. Tässä vaiheessa on myös syytä varmistua urakkaa koskevien jär-
jestelmien eristeiden sekä tarvittavilta osin rakenteiden asbestipitoisuudesta.  
 
Käyttövesi- ja viemäriputkistoille jäljelle jääviltä osin voidaan suositella seurantatutkimusta 
noin kuuden vuoden kuluttua niiden kunnon kehittymisen seuraamiseksi.  
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Toimenpide-ehdotukset vesi- ja viemärijärjestelmien osalta 
 

• Hanke- ja toteutussuunnittelu koskien sinkityn teräsputkiston, linjaventtiilien ja valu-
rautaisten viemärien saneerausta  

 

• Sinkityn teräsputkiston uusiminen, paineenalennusventtiilin asennus sekä käyttöve-
siverkoston linjaventtiilien uusiminen ja lvk-virtaamien säätö 

 

• Valurautaisten jätevesiviemäreiden uusiminen 
 

• Seurantatutkimus  
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4 Kiireelliset korjaukset ja lisätutkimukset 

Kiireelliset suositeltavat toimenpiteet tai muita huomioitavia asioita 
 
Kiireellisiksi toimenpiteiksi ja erityisesti huomioitaviksi asioiksi luokitellaan sellaiset seikat, 
joilla on ensisijaisesti vaikutusta asukkaiden turvallisuuteen tai terveyteen, tai seikat joiden 
arvioidaan olevan kriittisiä ja aiheuttavan kiinteistölle vahinkoa esimerkiksi tukoksien tai 
vuotojen muodossa, ellei näihin puututa. 
 
Tutkimuksen yhteydessä havaittiin mm. seuraavia huomioitavia epäkohtia. Nämä suositel-
laan korjattaviksi ensi tilassa. 
 

• Sinkityn teräsputkiston vaurioriski kasvanut 

• Valurautaisten viemäreiden vaurio- ja tukosriski kasvanut 

Lisätutkimusten/selvitysten tarve 
 
Kuntotutkimuksen yhteydessä tuli ilmi tarvetta seuraaville lisätutkimuksille tai selvityksille. 
 

• Hanke- ja toteutussuunnittelu 

• Seurantatutkimus 
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5 Pitkän tähtäimen suunnitelman selitys (PTS) 
 
Pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) on pohjana monille saneeraus-, korjaus- ja huoltotöille, 
jonka pääasiallinen tarkoitus on kohdistaa eri toimenpiteitä mm. kiireellisyysjärjestyksessä 
eri vuosille. Toimenpide-ehdotuksen avulla korjauksien yms. oikea-aikainen ajoittaminen 
helpottuu ja kustannusten ennakoitavuus mahdollistaa hallitumman budjetoinnin.  
 
Tämän raportin tekninen PTS-taulukko ko. kiinteistölle on laadittu tutkimuksen tulosten pe-
rusteella seuraavalle kymmenvuotisjaksolle. Ehdotuksessa esitetään tutkimuksen alaisiin ja 
niihin oleellisesti liittyviin järjestelmiin kohdistuvat korjaus- ja huoltotarpeet, suuntaa anta-
vine kustannusarvioineen. 
 
Ehdotettujen toimenpiteiden kustannusarviot ovat pohja, joka vaatii usein perusteellisem-
man hankesuunnittelun hintojen ja saneerauksen laajuuden tarkentamiseksi. PTS-
taulukkoon arvioidut kustannukset voivat olla selvästi eri tasolla hankesuunnittelulla tarken-
tuviin kustannuksiin nähden, sillä saneerausten haluttu laajuus/laatutaso saattaa erota pe-
rustasosta huomattavasti. Myös jatkuvasti muuttuvien rakennuskustannusten vuoksi on kus-
tannuksia mahdotonta määritellä tarkemmin kaukaisempaan tulevaisuuteen.  
 
PTS-ehdotuksessa ei usein myöskään huomioida muiden kuin tutkimuksen yhteydessä tar-
kasteltujen järjestelmien uusintatarvetta. Tällaisia erillisjärjestelmiä voivat olla mm. sähkö-
tekniikka, ilmanvaihto tai tietoliikennejärjestelmät yms.  
 
Raportin sisältämä pitkäntähtäimen suunnitelma (PTS) on vain kuntotutkijan näkemys tut-
kimuksen tulosten pohjalta kymmenvuotisjaksolle, ja viimekädessä tilaajataho tekee valin-
nan ehdotettujen toimenpiteiden täytäntöönpanosta.  
 
Kuntotutkimusraportti ei myöskään korvaa siinä mahdollisesti ehdotettujen peruskorjausten 
tms. hankesuunnittelua tai vastaavaa vaihetta missään muotoa. 

Pitkän tähtäimen suunnitelmassa käytettävä kuntoluokitus 
 

Kuntoluokka (KL) Kuvaus 

1 huonokuntoinen / uusimisen tarpeessa. 

2 välttävä / teknisesti vanhentunut, toimintahäiriöitä odotettavissa. 

3 tyydyttävä / ei välitöntä uusimistarvetta, huoltotarve korostunut. 

4 hyvä / ei välitöntä uusimistarvetta. 

5 kiitettävä / uutta vastaava. 
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6 PTS-ehdotus 10-vuoden ajanjaksolle 
 
Taulukon kustannusarviot ovat verollisia (alv 24 %). 

Hinnat tuhansia euroja (1000€)

Toimenpiteet KL 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Huomautus / selitys

Hanke- ja toteutussuunnittelu x 7

Saneerattavien järjestelmien 

uusimistapoja, menetelmiä, 

mitoitusta ja lopullisia kustannuksia 

sekä laajuutta koskien.

Valurautaisten viemäriputkistojen ja 

sinkityn teräsputkiston saneeraus 

sekä linjaventtiilien uusiminen ja 

paineenalennusventtiilin asennus.

x 40

Karkea hinta-arvio. Hankkeen 

hintaan vaikuttaa merkittävästi 

käytetyt menetelmät sekä lopullinen 

laajuus.

Putkistojen seurantatutkimus x 2,8

Putkistojen kunnon kehittymisen 

seuraamiseksi. Budjettihinta Satpan 

suorittamalle tutkimukselle.

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 0,0 7,0 40,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0
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7 PUTKISTOJEN KUNTOTUTKIMUKSEN TULOKSET 
 

7.1 Vesi- ja viemärijärjestelmät 

Vesijohtoverkostot 
 
Kiinteistön käyttövesiputkiston runkoputkistot kulkevat kellarikerroksien kattorakenteisiin 
kannakoituna, josta se haarautuu vesipisteille ja nousuhormeihin. Kiinteistön käyttövesiput-
kisto on tutkimuksen perusteella peräisin usealta aikakaudelta. Tutkimuksen yhteydessä ha-
vaittiin kellaritiloissa alkuperäisiä käyttövesiputkistoja, mutta esimerkiksi fysioterapian tilois-
sa putkistoja on lähimenneisyydessä uusittu. Tutkimuksen yhteydessä käytössä olleissa tek-
nisissä piirustuksissa on putkisuunnitelmia vuodelta 1993, joissa on määritelty urakkarajoja 
eri putkilinjojen osalta. Näiden asiakirjojen mukaan osa kellarikerroksen runkoputkistoista 
sekä osa nousulinjoista olisi uusittu. Asiakirjojen mukaan alkuperäisiä nousujohtoja vuodelta 
1978 olisi kuitenkin jätetty vielä käyttöön.  
 
Kellaritiloissa on noin kymmenen metriä varmasti alkuperäistä kylmän käyttöveden sinkittyä 
teräsputkea. Muilta osin kylmän käyttöveden putkistot ovat materiaaliltaan kuparia. Kiinteis-
tön tonttijohto on materiaaliltaan muovia.  
 
Lämpimän käyttöveden kupariputkistot ovat kokonaisuudessaan materiaaliltaan kuparia. 
Havaituilta osin putkistot on liitetty fosforikupari-juotoksin.  
 
Kellarikäytävällä havaittiin lämpimän käyttöveden kuparinen kytkentäjohto, mikä kulkee 
siivouskomeron kiertovesipatteriin. Tässä putkessa havaittiin suuri kalkkinuppu, mikä viittaisi 
siihen, että putkessa on pistesyöpymä, mikä on ajan saatossa tihuttanut ja veden suolat ja 
kalkki ovat muuranneet vuodon umpeen. Tämän putkiosuuden uusimista voidaan suositella.  
 
Sinkityn teräsputkiston melko tyypillinen tekninen käyttöikä on noin 40-50 vuotta. Kuparis-
ten käyttövesijohtojen oletettu tekninen käyttöikä on noin 40-60 vuotta (mm. lvk-säädöt, 
vallitseva painetaso, putkimateriaalien ja käyttöveden laatu, putkistomitoitus ja asennustek-
niikat yms. vaikuttavat elinkaaren pituuteen). 
 

   
Kellarissa sinkittyä teräsputkistoa                  Lämminvesijohto vuotanut  

  



 

Suomen Asiantuntijapalvelut Oy 
Kuokkamaantie 12     -     33800 TAMPERE     -     www.satpa.fi     -     info@ satpa.fi     -     y-tunnus-1955597-0 

 

 Sivu 12 / 25 
 

Kiinteistösi puolueeton asiantuntija  

Lämpimän käyttöveden tuotto 
 
Lämmin käyttövesi tuotetaan tavanomaisella kaukolämpöön kytketyllä levylämmönsiirtimel-
lä, joka on asennettu merkintöjen mukaan vuonna 2017. Käyttöveden lämmönsiirtimen il-
moitettu teho on 77 kW. Laitteiston tarkemmat mitoitustiedot ovat tarvittaessa luettavissa 
lämmönjakohuoneen seinälle kiinnitetystä teknisestä kytkentäkaaviosta. Laitteiston toimin-
taa ohjataan Ouman C203 lämmönsäätimellä. 
 
Laitteiston toiminnassa ei havaittu erityistä huomautettavaa. Laitteisto vaikuttaa asennus-
teknisesti normaalilta eikä mainittavia vuotoja tai poikkeavia käyntiääniä havaittu. 
 
Lämmönsiirtimien tekninen käyttöikä on noin 20..25 vuotta säännöllisesti huoltaen. Läm-
mönsiirtimen komponenttien ja toimilaitteiden tyypillinen tekninen käyttöikä on noin 10..15 
vuotta. Laitteiston tekninen käyttöikä jatkuu seuraavalle PTS-jaksolle.   
 

   
Yleiskuvaa lämmönsiirrinlaitteistosta                  Laitteiston kytkentäkaavio 

Käyttöveden painetaso 
 
Lämmönsiirtimen painemittarilta tarkastettuna vallitseva käyttöveden paine on noin 500 
kPa, mikä on kolmikerroksiselle (vesimittarin yläpuolella) kiinteistölle ohjeistuksia huomatta-
vasti korkeampi. Tämän korkuiselle kiinteistölle suositellaan noin 350 kPa painetasoa.  
 
Sinkityn teräsputkiston uusimisen yhteydessä voidaan suositella paineenalennusventtiilin 
asentamista kiinteistön syöttövesijohtoon. Tässä yhteydessä lvi-suunnittelija mitoittaa tarvit-
tavan painetason verkostolle. Optimaalinen painetaso on putkistoon kohdistuvaa virtaa-
ma/painerasitusta alentava osatekijä.   

Vesijohtoverkoston sulku- ja linjasäätöventtiilit 
 

Käyttövesijohtojen linjakohtaiset sulkuventtiilit ovat pääasiassa alkuperäisiä vinokaraventtii-
lejä. Fysioterapian tiloissa linjaventtiilejä on uusittu tilan saneerauksen yhteydessä. Vuoden 
1993 suunnitteluasiakirjoissa osassa linjoista urakkaraja kulkee näiden alkuperäisten linja-
venttiilien kohdalla.  
 
Alkuperäiset lämpimän käyttöveden kierron säätöventtiilit ovat vinokarasululla varustettuja 
tulppakuristusventtiilejä. Alkuperäisissä säätöventtiileissä ei ole mittayhteitä, joiden avulla 
virtaamia saataisiin luotettavasti mitattua ja täten säädettyä. Säätöventtiilien tarkoituksena 
on kuristaa kierron virtauksia niin, että virtausnopeudet eivät nouse kuparille epäedullisen 
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korkeaksi. 
 
Säätämättömässä/puutteellisesti säädetyssä kiertovesiverkostossa veden jatkuva virtaama 
voi nousta kupariputkelle epäedullisen korkeaksi. Liian korkea jatkuva virtaama kupariput-
kessa (yli 1m/s) haittaa putkea suojaavan oksidikerroksen muodostumista ja altistaa putkis-
toa mm. eroosiokorroosion vaikutukselle korostuneesti ja näin ollen lyhentää putkiston tek-
nistä käyttöikää.  
 
Alkuperäisissä vinokaraventtiileissä on havaittavissa vuotojälkiä mm. karojen juurissa. Täl-
laisten venttiilien sulkuominaisuudet voivat olla jo verrattain heikot ja karan sulkeminen voi 
olla vaikeaa (kara ei välttämättä liiku). Venttiilit jäävät myös usein tihuttamaan karan juures-
ta, mikäli niitä käsitellään. Havaintojen perusteella näitä venttiilejä on tiivistelty mm. venttii-
lipesien kansien kohdalta.  
 
Käyttövesiputkiston venttiileiden tekninen käyttöikä on noin 25 vuotta, vanhemmiten ne 

alkavat usein mm. kalkkeutua ja jumiutua. Venttiilien uusimista voidaan suositella verkoston 
huoltovarmuuden säilyttämiseksi. Tässä yhteydessä voidaan suositella kiertovesiverkoston 
virtaamien säätöä. Säätöarvot laskee lvi-suunnittelija. 
 

   
Yleiskuvaa alkuperäisistä vinokaraventtiileistä 

Vesijohto- ja viemäriverkoston kannakointi 
 
Putkistot on kannakoitu näkyviltä osin tilojen kattoon teräspeltivantein roikkumaan. Havai-
tuilta osin kannakoinnit vaikuttivat oikein toteutetuilta ja riittäviltä. 
 
Hormeihin ei katselmuksen yhteydessä ollut suoranaista näköyhteyttä, joten hormien osalta 
käyttövesi- ja viemäriputkistojen kannakoinneista ei saatu suoria havaintoja. 

Vesijohtojen eristykset 
 

Kellarikerroksissa näkyvillä olevat putkistot on eristetty PVC-muovilla päällystetyllä villaeris-
teellä. Tyypillisesti nämä eristeet eivät sisällä asbestia, mutta niiden asbestipitoisuudesta on 
kuitenkin syytä varmistua, mikäli eristeitä puretaan.  
 
Eristeet vaikuttivat oikein toteutetuilta ja riittäviltä. Hormeihin ei katselmuksen yhteydessä 
ollut suoraa näköyhteyttä, joten niiden osalta putkistojen eristysten laadusta ja toteutukses-
ta ei saatu varmuutta. 
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Viemäriverkostot 
 
Kiinteistön viemäriverkostoja on osin uusittu ja osin ne ovat vielä alkuperäisiä. Fysioterapiati-
loissa viemäriputkistoja on uusittu PP-muoviputkiksi vuonna 2012 (valmistusleima). Kellariti-
loissa havaittiin myös yksittäinen muovinen pystyviemärilinja, jonka valmistusleima oli vuo-
delta 1981. Suunnitteluasiakirjojen mukaan pystykokoojaviemärit olisivat alkuperäisiä valu-
rautaviemäreitä ja ainoastaan liiketilojen haaraviemärit olisi uusittu. Kuvausten perusteella 
myös pystykokoojaviemärit olisi uusittu (ovat muovia) kahden ylimmän kerroksen osalta.  
 
Sadevesiviemärit ovat havaintojen sekä sisäpuolisten kuvausten perusteella kokonaisuudes-
saan PVC/PVC-HT muovia muhviliitoksin.  
 
Jäteveden pystykokoojaviemärit haaroineen kolmannen ja toisen kerroksen osalta sekä jäte-
vesivaakakokoojapohja- ja tonttiviemäri ovat havaintojen ja kuvausten perusteella PVC/PVC-
HT muovia muhviliitoksin. Tästä poikkeuksena yksi viemärikuvauksissa havaittu valurautai-
nen pohjaviemärilinja, jonka tarkka sijainti kiinteistössä jäi epäselväksi. Kellarikerroksessa 
näkyvillä olevat jäteveden pystyviemärit ovat valurautaa pantaliitoksin. Sisäpuolisten ku-
vausten perusteella muovin ja valuraudan rajapinta kulkisi pohjaviemärien osalta betonises-
sa pohjalaatassa ja hormien pystyviemärien osalta toisen ja maantasokerroksen välipohjassa. 
Näistä materiaalien rajapinnoista ei kuitenkaan saatu suorita näköhavaintoja.  
 
Alkuperäiset lattiakaivot ovat kiinteällä hajulukolla ja rassitulpalla varustettuja muovikaivoja.  
 
Vesikatolla sijaitsevissa tuuletusviemäreissä ei ole jäätymissuojia. Ilman jäätymissuojia nämä 
voivat jäätyä umpeen kovilla pakkasilla. Tuuletuksien jäätyessä verkosto ei saa korvausilmaa 
eikä tuuletu suunnitellusti. Korvausilman puute voi johtaa siihen, että verkosto imee kor-
vausilman mm. lattiakaivojen kautta tyhjentäen hajulukot ja näin ollen aiheuttaen hajuhait-
toja liiketiloihin. Verkostoon saattaa myös syntyä jätteen virtausta häiritsevää alipainetta. 
Tuulettuvuuden puute taas voimistaa erityisesti vaakatasossa kulkevien valurautaisten jäte-
vesiviemärien syöpymistä, sillä viemärikaasut eivät pääse tuulettumaan, vaan pääsevät kau-
emmin vaikuttamaan valurautaan. Jäätymissuojien asentamista voidaan suositella valu-
rautaviemärien saneerauksen yhteydessä.  
 
Muoviviemärien oletettu tekninen käyttöikä on noin 40-50 vuotta. Valurautaviemärien tek-
ninen käyttöikä on noin 50 vuotta, mutta kiinteistöissä käytetyissä ns. ensimmäisen sukupol-
ven pantaliitos viemäreissä on tavattu tätä huomattavasti lyhyempiä, noin 30 vuoden käyt-
töikiä. 
 

   
Jätevesiviemärilinja kellarissa                                Uusittua viemärilinjaa liiketilassa 
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Vesi- ja viemärikalusteet 
 
Kiinteistön vesikalusteet ovat yleisiä tunnettuja tuotemerkkejä. Havaituilta osin vesikalustei-
ta on hiljattain uusituista jo taloudellisen käyttöikänsä ylittäneisiin kalusteisiin.  
 
Vesikalusteiden, kuten hanojen, wc-istuinten täyttökoneistojen yms. tekninen/taloudellinen 
käyttöikä on noin 10..15 vuotta, jonka jälkeen huoltokulut ohittavat nopeasti uuden vesika-
lusteen hankinta/asennushinnan. Kuntotutkimuksessa tarkistetuissa vesikalusteissa ei kui-
tenkaan havaittu mainittavia vikoja tai puutteita. Vanhentuessaan mm. kalustesulut ja vent-
tiilit yms. ovat usein kalkkeutuneita ja jumissa, mitkä ovat siten herkkiä vuotamaan käsiteltä-
essä. Myös vanhat muoviset putkikannakkeet usein haurastuvat ja rikkoutuvat suhteellisen 
helposti. 

Käyttövesi- ja viemäriputkiston läpivalaisukuvauskohtien sijainnit 
 

Tutkimuskohtien sijainnit selviävät raportin lopussa, kohdasta 7.3 Tutkimuskohtien ohjeelli-
set sijainnit. 

Kylmävesijohtojen läpivalaisukuvaustulokset 
 
Kylmävesijohtojen korroosioaste. 
Kohta Osa Materiaali / 

putkikoko 

Du [mm] 

Alkuperäinen 

seinämä[mm] 

Havainto 

KV1 
KV2 
KV3 
 

KV4 

s/t(h) 
s/k/s 
s/h/s 
t(h) 

s 

Cu 22 
Zn 50 
Zn 50 
Cu 22 

Cu 22 

1,0 
3,65/4,05/3,65 
3,65/4,05/3,65 
1,0 

1,0 

Ei mainittavaa korroosiota 
1,7/2,2/2,1/ Yleistä korroosiota ja runsasta sakkaa 
1,9/2,1/1,6/ Yleistä korroosiota ja runsasta sakkaa 
Ei mainittavaa korroosiota 

Ei mainittavaa korroosiota 

s = suora, k = käyrä/kulma, h = haara, Cu = kupariputki 

 

Läpivalaisukuvien perusteella kylmän käyttöveden kupariputkisto on kunnoltaan tyydyttä-
vän. Otannan alueella ei havaittu mainittavaa korroosiota. 
 
Kylmän käyttöveden sinkityssä teräsputkistossa on jo havaittavissa voimistunutta korroosio-
ta. Mittauspisteissä havaittiin jo kriittisen seinämävahvuuden rajalla olevia seinämävahvuuk-
sia. Kriittisen ainevahvuuden rajana pidetään noin puolta alkuperäisestä seinämävahvuu-
desta. Syöpymän seurauksena putken sisään on muodostunut myös runsasta sakkaa, mikä 
lisää verkoston painehäviöitä ja vaikuttaa virtaamiin vesipisteissä.  
 
Läpivalaisuotannan perusteella sinkityn teräsputkiston saneerausta kuluvalla PTS-jaksolla 
voidaan suositella. Kuluvalla PTS-jaksolla alkaa melko todennäköisesti ilmenemään vuotoja 
tämän putkijärjestelmän osalta.  
 
On huomioitava, että läpivalaisukuvaukset on tehty otantana, joten se ei pois sulje mahdolli-
sesti parempi- tai huonompikuntoisia putkisto-osuuksia. Otanta kohdistettiin pääasiassa al-
kuperäisiin sinkittyihin teräsputkistoihin, sillä näillä on tyypillisesti kuparia lyhyempi käyt-
töikä kylmävesijärjestelmissä.  
 
Sinkityn teräksen melko tyypillinen tekninen käyttöikä on noin 40-50 vuotta. Kupariputkien 
tyypillinen tekninen käyttöikä on noin 40-60 vuotta.  
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Sinkityissä teräsputkissa havaittavissa voimistunutta korroosiota. Syöpymäalueet havaittavis-
sa putken pinnalla vaaleina alueina. Sakka havaittavissa putken ”kuumaisena” pintana 

Lämminvesijohtojen läpivalaisukuvaustulokset  
 

Lämminvesijohtojen korroosioaste. Putkimateriaali kuparia. 
Kohta Osa Materiaali / 

Putkikoko Du 

[mm] 

Alkuperäi-

nen seinämä 

[mm] 

Havainto  

LV1 
LV2 
LV3 
LV4 
LVK1 

LVK2 
LVK3 
LVK4 

s/s/t(h) 
s/k/s 
s/k/t(h) 
t 
s/t(h) 

t 
t/t(h) 
t 

Cu 22/18/15 
Cu 28 
Cu 28/22 
Cu 18 
Cu 18/12 

Cu 18 
Cu 18/15 
Cu 15 

1,0 
1,2 
1,2/1,0 
1,0 
1,0/0,8 

1,0 
1,0 
1,0 

Alkavaa eroosiota supistuksen kohdalla 
Rakoa juotosliitoksissa 
Vajaa putkiliitos sekä virtausteknisesti huono taivutus 
Ei mainittavaa korroosiota 
Ei mainittavaa korroosiota 

Ei mainittavaa korroosiota 
Ei mainittavaa korroosiota 
Ei mainittavaa korroosiota 

s = suora, k = käyrä/kulma, h = haara/haaroitus, t = taivutus, Cu = kupariputki 
 

Läpivalaisuotannan perusteella lämpimän käyttöveden kupariputkisto on kunnoltaan tyy-
dyttävä. Otannan alueella ei havaittu merkittävää korroosiota.  
 
Kuvauskohdassa LV1 on havaittavissa merkkejä alkavasta eroosiokorroosiosta putkikoon 
supistuskohdalla, mikä osiltaan johtuu virtausteknisestä asennusvirheestä. Pienempi putki 

on juotettu suuremman putken sisään, mitä voidaan pitää nykykäsityksen mukaan virtaus-
teknisenä asennusvirheenä, sille virtausprofiiliin jää virtausta sekoittava ”pykälä”, mikä lisää 
virtausnopeutta ja eroosion todennäköisyyttä. Putkikoon supistus olisi tullut tehdä supistus-
osaa käyttäen. Ennen tällaiset asennukset olivat kuitenkin verrattain yleisiä.   
 
Kuvauskohdassa LV3 havaittiin liitossyvyydeltään vajaa putkiliitos, jossa suoraa putkea ei ole 
työnnetty kapillaarimuhvin pohjaan. Periaatteessa tämän liitoksen mekaaninen kestävyys on 
oikein toteutettua hieman huonompi ja jälleen putkeen syntyy ”turha” pykälä, jonka rajapin-

KV2 KV3 
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taan voi muodostua eroosiota. Lisäksi ko. kuvan haaroituksessa putki on taivutettu todennä-
köisesti taivutustyökalua käyttämättä, minkä vuoksi taivutuksessa on ruttuja ja lommoja. 
Myös tähän muodostuu todennäköisemmin eroosiota. Yleisesti kaikki virtausprofiilin epä-
määräisyydet voivat aiheuttaa eroosiota tai pistekorroosiota. 
 
Läpivalaisukuvaukset on tehty otantana, joten se ei automaattisesti pois sulje mahdollisesti 
parempi- tai huonompikuntoisia putkiosuuksia. Kuparisten käyttövesijohtojen tyypillinen 
tekninen käyttöikä on noin 40-60 (mm. lvk-säädöt, vallitseva painetaso, putkimateriaalien ja 
käyttöveden laatu, putkistomitoitus ja asennustekniikat yms. vaikuttavat elinkaaren pituu-
teen). Putkistoille voidaan suositella seurantatutkimusta noin kuuden vuoden kuluttua sen 
kunnon kehittymisen seuraamiseksi. 
 

   
Alkavaa eroosiota supisteessa, eroosio              Taivutus tehty puutteellisesti 
havaittavissa vaaleana alueena 

Valurautaisten viemäriputkistojen läpivalaisukuvaustulokset 
 
Jätevesiviemäriverkoston korroosioaste. 
Kohta Osa Putkikoko 

DN, GR 

Alkuperäinen 

seinämä [mm] 

Jäljellä oleva seinämä [mm] / Havainto 

V1 

 
 
V2 

k 

s 
 
s 

Gr 100 

Gr 100 
 
Gr 70 

4,0 

4,0 
 
4,0 

2,5 / Paikoittaista pistemäistä korroosiota 

1,9 / Syöpymää pantaliitoksen alla, putki on osin kadon-
nut ja halkeilee 
2,1 / Yleistä korroosiota ja kertymää 

s = suora, k = käyrä/kulma, h = haara 

 
Jätevesiviemärien läpivalaisukuvien perusteella putkistojen kunto on melko vaihteleva. Esi-
merkiksi kuvauskohdassa V1 käyräkappale on yleisesti verrattain hyväkuntoinen muutamia 
pistemäistä syöpymiä lukuun ottamatta. Saman kuvauskohdan suora putkiosuus on taas 
pantaliitoksen alta syöpynyt osittain kokonaan ja putkessa on tältä osin halkeama.  
 

LV1 

LV3 
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Valuraudan vuotoriskiä kasvattavana osatekijänä voidaan pitää myös siinä vanhemmiten 
esiintyvää grafitoitumista. Grafitoituminen on selektiivisen korroosion muoto, jossa valu-
raudasta liukenee rautaa jättäen jäljelle huokoisen grafiittirakenteen. Putken seinämä voi 
tällöin säilyä tyydyttävänä, mutta se muuttuu heikoksi ja herkästi murtuvaksi. Seinämävah-
vuuksien ohentuessa ja valuraudan seinämän grafitoituessa putken seinämäjäykkyys heik-
kenee mikä voi johtaa putkien halkeiluun.  
 
Valurautaisten viemäreiden tekninen käyttöikä on noin 50 vuotta, mutta kiinteistössä käyte-
tyissä ns. ensimmäisen sukupolven pantaliitosviemäreissä on tavattu tätä huomattavasti ly-
hyempiä, noin 30 vuoden käyttöikiä. Valurautaisten viemäreiden saneerausta sinkityn teräs-
putkiston uusimisen yhteydessä voidaan suositella.   
 

  

Alemmasta putkesta syöpynyt osia pois          Yleistä korroosiota 

Viemäriverkoston sisäpuolinen kuvaus 
 
TV1 jätevesivaakakokoojaviemäri  
 
Kuvaus suoritettiin talon edustalla piha-alueella sijaitsevasta tarkastuskaivosta vastavirtaan 
kohti taloa. Putkimateriaali PVC-muovia ja putkikoko 110 mm. 
 

• 0,00m, kuvaus alkaa 

• 9,41m, tarkastuskaivo 

• 9,49m, kamera kulkeutuu kaivolta valurautaiseen viemärilinjaan 

• 11,05m, kamera saapuu pystyviemärin pohjakäyrälle, kuvaus päättyy 
 
Kuvatun putkiosuuden toiminnallista kuntoa voidaan pitää tyydyttävänä. Valurautaisen 
viemäriosuuden sisäpinta on melko sileä eikä se todennäköisesti merkittävästi vastusta irto-
jätteen liikkumista linjassa.  
 

V1 V2 
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TV2 jätevesivaakakokoojaviemäri  
 
Kuvaus suoritettiin talon edustalla piha-alueella sijaitsevasta tarkastuskaivosta vastavirtaan 
kohti taloa. Putkimateriaali PVC-muovia ja putkikoko 110 mm. 
 

• 0,00m, kuvaus alkaa 

• 3,97-5,93m, linjassa seisoo tuoretta irtojätettä 

• 5,59m, linja kääntyy kuvaussuunnassa vasemmalle 

• 6,21m, putkimateriaali muuttuu valuraudaksi ja kamera kulkeutuu pystyviemäriä 
ylöspäin 

• 8,28m, putkimateriaali vaihtuu PVC-HT muoviksi, kamera ei etene ja kuvaus päättyy 
 
Kuvatulla osuudella havaittiin tuoretta irtokertymää. Osuudella on todennäköisesti hieman 
puutteelliset kaadot virtaamaan nähden, jonka vuoksi jäte jää seisomaan linjaan, kun vesi 
liukuu sen alta pois tai virtaus hidastuu liikaa. Jäte todennäköisesti liukuu pois, kun linjassa 
käytetään hieman enemmän vettä.  
 

 
Linjassa irtokertymää 
 
TV3 jätevesitonttiviemäri   
 
Kuvaus suoritettiin talon edustalla piha-alueella sijaitsevasta tarkastuskaivosta myötävirtaan 
kohti tonttiliittymää. Putkimateriaali PVC-muovia ja putkikoko 160 mm. 
 

• 0,00m, kuvaus alkaa 

• 5,02m, linja kääntyy kuvaussuunnassa oikealle 

• 5,46m, kamera saapuu tarkastuskaivolle, kuvaus päättyy 
 
Kuvattu osuus on toiminnallisesti tyydyttävässä kunnossa.  
 
TV4 sadevesivaakakokoojaviemäri  
 
Kuvaus suoritettiin talon edustalla piha-alueella sijaitsevasta tarkastuskaivosta vastavirtaan 
kohti taloa. Putkimateriaali PVC-muovia ja putkikoko arviolta 110 mm.  
 

• 0,00m, kuvaus alkaa 

• 1,32m, linja kääntyy kuvaussuunnassa oikealle 

• 2,17m, kamera nousee pystyviemäriä ylöspäin 
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• 2,19m, kamera ei etene, kuvaus päättyy 
 

Kuvattu osuus on toiminnallisesti tyydyttävässä kunnossa.  
 
TV5 sadevesitonttiviemäri  
 
Kuvaus suoritettiin talon edustalla piha-alueella sijaitsevasta tarkastuskaivosta myötävirtaan 
kohti tonttiliittymää. Putkimateriaali PVC-muovia ja putkikoko 160 mm. 
 

• 0,00m, kuvaus alkaa 

• 2,71m, linja kääntyy kuvaussuunnassa vasemmalle 

• 9,17m, linja kääntyy kuvaussuunnassa oikealle 

• 9,19m, kamera saapuu tarkastuskaivolle, kuvaus päättyy 
 
Kuvattu osuus on toiminnallisesti tyydyttävässä kunnossa.  
 
T1 jätevesipystykokoojaviemäri 
 
Kuvaus suoritettiin talon vesikatolla sijaitsevalta viemärin tuuletusputkelta myötävirtaan. 
Putkimateriaali PVC-HT muovia ja putkikoko 110 mm. 
 

• 0,00m, kuvaus alkaa 

• 5,63m, puhdistusluukku 

• 6,19m, putkimateriaali vaihtuu valuraudaksi ja linja kääntyy vaakaan 

• 6,91-11,71m, kamera sukeltaa 

• 12,01-13,03m, runsasta padottavaa kertymää 
 
Kuvatun linjan muovinen pystykokoojaviemäri on toiminnallisesti tyydyttävässä kunnossa. 
Putkimateriaalin vaihtuessa valurautaan ja linjan kääntyessä vaakaan, linjassa on padotta-

vaa kertymää ja vesi seisoo viemärissä karkeasti putken puolivälin korkeudelle. Valuraudan 
sisäpinta on jo siinä määrin syöpynyt, että se vastustaa jätteen virtausta aiheuttaen tällaisia 
padottavia kertymäkasoja.  
 

 
Kamera sukeltaa          Padottavaa kertymää 
 
T2 jätevesipystykokoojaviemäri 
 
Kuvaus suoritettiin talon vesikatolla sijaitsevalta viemärin tuuletusputkelta myötävirtaan. 
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Putkimateriaali PVC-HT muovia ja putkikoko 110 mm. 
 

• 0,00m, kuvaus alkaa 

• 6,80m, putkimateriaali vaihtuu valuraudaksi ja putkilinja kääntyy vaakaan 

• 7,62-7,88m, pätkä PVC-HT muoviviemäriä 

• 7,88m, putkimateriaali vaihtuu taas valuraudaksi 

• 8,72m, putkilinja kääntyy pystyyn, kamera ei etene, kuvaus päättyy 
 
Kuvatun linjan muovisten putkiosuuksien toiminnallista kuntoa voidaan pitää vähintäänkin 
tyydyttävänä. Valurautaisissa putkiosuuksissa on taas havaittavissa syöpymän aiheuttamaa 
sisäpinnan karheutta, mikä lisää tukosriskiä.  
 
Linjan kääntyessä vaakaan putkimateriaali muuttuu valuraudaksi. Valurautaosuuden ”väliin” 
on asennettu lyhyt putkiosuus muoviviemäriä. Tämä viittaisi valuraudan joskus rikkoutuneen 
tai tukkeutuneen useasti, jolloin putkiosuus on jouduttu uusimaan.  
 

 
Kuvasta nähtävissä valuraudan karheus muoviseen putkiosuuteen verrattaessa 
 
T3 jätevesipystykokoojaviemäri 
 
Kuvaus suoritettiin talon vesikatolla sijaitsevalta viemärin tuuletusputkelta myötävirtaan. 
Putkimateriaali PVC-HT muovia ja putkikoko 110 mm. 
 

• 0,00m, kuvaus alkaa 

• 0,85m, putkikoko supistuu 110 mm -> 75 mm 

• 6,96m, putkimateriaali vaihtuu valuraudaksi 

• 7,06m, kamera ei mahdu pienestä valurautaisesta putkikäyrästä eteenpäin, kuvaus 
päättyy 

 
Osuuden toiminnallinen kunto on kuvatuilta osin tyydyttävä.  Valuraudan pinta on jälleen 
syöpynyt ja karkea. Linja on melko puhdas ja kuiva eikä siihen liity kuvatulla osuudella haar-
roja. Linja on siis mahdollisesti ainoastaan tuuletuskäytössä.  
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T4 jätevesipystykokoojaviemäri 
 
Kuvaus suoritettiin talon vesikatolla sijaitsevalta viemärin tuuletusputkelta myötävirtaan. 
Putkimateriaali PVC-HT muovia ja putkikoko 110 mm. 
 

• 0,00m, kuvaus alkaa 

• 7,01m, putkimateriaali vaihtuu valuraudaksi ja linja kääntyy vaakaan 

• 7,81m, kamera ei etene valurautaisen käyräkappaleen ohi, kuvaus päättyy 
 
Osuuden muoviputkien toiminnallinen kunto on kuvatuilta osin tyydyttävä. Valuraudan pin-
ta on jälleen syöpynyt ja karkea. 
 
 SV1 sadevesipystyviemäri 
 
Kuvaus suoritettiin talon vesikatolla sijaitsevalta kattokaivolta myötävirtaan. Putkimateriaali 

kuparia ja putkikoko arviolta 42 mm. 
 

• 0,00m, kuvaus alkaa 

• 0,11m, putkimateriaali vaihtuu PVC-muoviksi, putkikoko arviolta 50 mm 

• 0,65m, putkilinja kääntyy vaakaan 

• 3,93m, putkilinja kääntyy pystyyn 

• 10,04m, kamera ei etene käyräkappaleen ohi, kuvaus päättyy 
 
Kuvattu osuus on toiminnalliselta kunnoltaan tyydyttävä.  
 
Yhteenveto viemäriverkoston toiminnallisesta kunnosta 
 
Muovisten viemäriputkistojen (jäte- ja sadevesi) toiminnallista kuntoa voidaan pitää yleisesti 
tyydyttävänä. Näissä ei havaittu merkittäviä rakenteellisia toiminnallisia riskitekijöitä, kuten 
notkoja tai muodonmuutoksia.  
 
Valurautaisten jätevesiviemärien toiminnallista kuntoa voidaan pitää heikentyneenä niiden 
syöpyneen sisäpinnan karkeuden vuoksi. Karkea syöpynyt sisäpinta vastustaa jätteen vir-
tausta, jolloin kaadoiltaan tyydyttäviinkin linjoihin voi muodostua padottavaa kertymää. Jä-
tevesipystykokoojaviemärin kuvauksessa T1 tästä saatiinkin jo viitteitä. Yksittäisten tukosten 
avaamiseen valurautaisissa viemärilinjoissa on varauduttava.  
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7.2 VIEMÄREIDEN PINNOITETTAVUUSARVIO 
 
Tässä osiossa käsitellään saneerausvaihtoehtona jätevesiviemäreiden sisäpuolista pinnoitet-
tavuutta ruiskuvalu- ja sukitusmenetelmällä. 

Viemäreiden sisäpuolinen saneeraus 
 
Nykyään voidaan viemäripinnoituksista sanoa, että lähestulkoon kaikki viemärit ovat sisä-
puolisesti tavalla tai toisella pinnoitettavissa joko sukkasujutuksella tai ruiskuvalumenetel-
mällä, mutta siihen liittyy tiettyjä haasteita ja riskejä, jotka tulee yleisesti huomioida. 
 
Mikäli putkiston kunto on heikko, on hyvinkin mahdollista, että putkistoja puhdistettaessa 
saattaa putkistossa aiheutua paikallisia rikkoutumisia, joiden korjaus ei yleensä sisälly tarjot-
tuun sisäpuoliseen saneerausurakkaan. Eli mikäli rikkoutumisia tapahtuu, keskeytyy pinnoi-
tustyö ja alkaa rikkoutuneen osuuden korjausvaihe, joka on urakkasopimuksissa määritelty-

jen ehtojen mukaisia erikseen laskutettavia lisätöitä, eli urakkahinnan päälle tulee budjetoi-
da myös lisätyökustannuksia.  
 
PVC- ja muiden muoviviemärien sisäpuoliset saneerausmenetelmät eivät edellytä raskaita 
mekaanisia puhdistustoimia, vaan linjojen huuhtelu ja harjaus yleensä riittävät linjojen puh-
distamiseen. 
 
Ensimmäisen sukupolven PVC-muoviviemäreissä (1974 asti valmistetuissa) tiedetään esiinty-
vän muovimateriaalin ”lasittumista”. Lasittuessaan muovimateriaali haurastuu ja muuttuu 
herkästi rikkoutuvaksi. Mikäli kiinteistössä on ennen vuotta 1974 valmistettuja PVC-
muoviviemäriputkia, on syytä varautua putkiston rikkoutumisiin työn yhteydessä. Erityisesti 
lasittuminen tulee ongelmaksi, mikäli pinnoitustyö (erityisesti sukitus) jostain syystä epäon-
nistuu, jolloin huonosti asentunut sukka/pinnoite joudutaan ketjurassaamaan irti. Tällöin on 
lähes varmaa, että lasittunut viemäriputki rikkoutuu ketjurassauksen yhteydessä. Pinnoitus-
työn yhteydessä rikkoutuneet putkisto-osuudet saattavat edellyttää rakenneavauksia, jotta 
rikkoutunut osuus saadaan paikattua. Rakenneavaukset tuovat lisäkuluja, jotka eivät yleensä 
sisälly urakkaan. 
 
Sukitusmenetelmää käytettäessä, eivät pienet rikkoutumat useinkaan aiheuta toimenpiteitä 
vaan sukka ylittää vauriokohdan ja kovettuu siihen.  
 
Pohjaviemäreissä mahdolliset notkokohdat tai esikäsittelyssä syntyneet vauriot korjataan 
uudella putkella, myös monet perättäiset käyrät/haarat saattavat olla sisäpuolista saneeraus-
ta rajoittavia tekijöitä, tämä tarkoittaa että esim. kellarin lattiaa roilotaan auki ja uusitaan 
pohjaviemäriä kaivannossa tarvittavilta osin. Pinnoitusurakoitsija tarkastaa aina työstettävän 
putkiosuuden ennen saneeraustyötä, ja arvioi sen soveltuvuuden työlle varmemmin. 
 

Jätevesiviemäreiden sisäpuolinen sukitus on ruiskuvalumenetelmää jossakin määrin hitaam-
pi sekä kustannuksiltaan korkeampi toteuttaa ja voi aiheuttaa pidempiä viemäreiden käyttö-
katkoja, mutta se on mm. esikäsittelyvaiheiltaan vähemmän vaativa kuin ruiskuvalupinnoi-

tus. Sukituksen elinkaariodote saattaa myös olla ruiskuvalupinnoitusta korkeampi. 
 
Vanhojen lattiakaivojen suhteen on vaihtoehtoja käytännössä kolme: 
 

1. vanha lattiakaivo piikataan esiin ja vaihdetaan uuteen, nykyaikaiseen kaivoon. 
2. vanhan kaivon sisään asennetaan uusi esim. ruostumattomasta teräksestä valmistettu 

sisäkaivo omalla hajulukolla (ei onnistu kaikkiin kaivomalleihin ja valmistajia vielä 
suhteellisen vähän). 
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3. vanha kaivo puhdistetaan ja pinnoitetaan siihen soveltuvalla massalla. 
 
Mikäli lattiakaivo sijaitsee liian lähellä seinää, ei vedeneristettä voida välttämättä tehdä ny-
kyvaatimusten mukaisesti. 
 
Viemäreiden vaihtoehtosaneerausten yhteydessä on hyvä keskustella myös vanhojen pesuti-
lojen vedeneristystöistä ja muusta ks. tilojen nykyaikaistamisesta, kuten esim. lattialämmityk-
set ja sähköjen sekä sähköpisteiden muutostyöt. Nämä ovat huomattavia ja tässä yhteydessä 
merkittäviä seikkoja, jotka saattavat vaikuttaa osaltaan valittavaan saneerausmenetelmään 
sekä tämän laajuuteen.   
 

Mutta oli saneerausmenetelmät mitkä tahansa, tulee niiden soveltuvuutta tarkastella hanke-
suunnitteluvaiheessa perusteellisemmin suunnittelijan ja tuotetta tarjoavan urakoitsijan tms. 
kanssa yhteistyössä, sillä heillä on paras ja sitä kautta ajankohtaisin tieto sekä kokemus käy-
tettävissä arvioidessaan menetelmien soveltuvuuksia ko. kohteessa. 

Yleistä huomioitavaa viemärin sisäpuoliseen saneeraukseen liittyen 
 

• tulvakynnys pesuhuoneen ovella min. 20 mm korkea, jossa vesieristys nostettu 15 mm 
laattaa ylemmäs. 

 

• riittävä ilmanvaihto, korvausilman saanti oven alta jolloin ovirako min. 20 mm. 
 

• riittävä lattiakaato, kaivolla 10 mm 500 mm:n matkalla (1:50) ja muualla tilassa 10 mm 
1000 mm:n matkalla (1:100). 

 

• lattiakaivon sijoittelu minimissään 400 mm seinästä irti. 
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7.3 Vesi- ja viemäriputkiston mittaustulokset 

Tutkimuskohtien ohjeelliset sijainnit 
 

Järjestelmän 

lyhenne / koodi 

nro Tutkimuskohta Merkitty 

piirrokseen 
KV1 
LV1 

LVK1 
KV2 
LV2 

LVK2 
KV3 
LV3 

LVK3 
KV4 
LV4 

LVK4 
V1 
V2 

TV1 
TV2 
TV3 
TV4 
TV5 
T1 
T2 
T3 
T4 

SV1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Fysioterapian taukotila 
Fysioterapian taukotila 
Fysioterapian taukotila 

Lämmönjakohuoneen edusta 
Lämmönjakohuoneen edusta 
Lämmönjakohuoneen edusta 

Kellarikäytävä 
Kellarikäytävä 
Kellarikäytävä 

Kellarin ryhmätilan oven edusta 
Kellarin ryhmätilan oven edusta 
Kellarin ryhmätilan oven edusta 

Kellarin sosiaalitila 
Sosiaalitilan suihkuhuone 

Martinkadun puolella pihalla sijaitseva tarkastuskaivo 
Martinkadun puolella pihalla sijaitseva tarkastuskaivo 
Martinkadun puolella pihalla sijaitseva tarkastuskaivo 
Martinkadun puolella pihalla sijaitseva tarkastuskaivo 
Martinkadun puolella pihalla sijaitseva tarkastuskaivo 

Tuuletusviemäri, vesikatto 
Tuuletusviemäri, vesikatto 
Tuuletusviemäri, vesikatto 
Tuuletusviemäri, vesikatto 
Sadevesikaivo, vesikatto 

Ei 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 

Lyhenteiden selitykset sivulla 4. 
 


