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Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli arvioida ja tarkentaa jätevesiverkoston vuotovesitilannetta kanta-Oulun alu-

eella ja tehdä yhteenveto vuotovesitutkimusten tilanteesta. Työ on tehty osana laajempia vuotovesitutkimuksia, joita 

Oulun Vedellä on muutaman vuoden ajan suoritettu. Vuotovesiä ovat ympäröivästä maaperästä viemäriin verkoston 

vikojen vuoksi vuotavat vedet, maan pinnalta tarkastuskaivojen kansien kautta viemäriin päätyvät vedet ja suoraan 

jätevesiverkostoon johdetut hulevedet ja kuivatusvedet. Jätevesiverkoston vuotovedet muodostavat Oulussa lähes 

puolet kokonaisjätevesimäärästä. Vuotovedet lisäävät jätevesien puhdistus- ja pumppauskustannuksia merkittävästi. 

Jätevesiverkostoon päätyvät sulamisvedet haittaavat typenpoistoa, ja kesän rankkasateet heikentävät kokonaisfosfo-

rin, kiintoaineen ja biokemiallisen hapenkulutuksen (BOD) puhdistustehoa. Vuotovedet aiheuttavat merkittäviä 

ohijuoksutuksia jätevedenpuhdistamolla ja verkostossa. 

 

Työn teoriaosassa esitettiin verkostossa ja kiinteistöjen alueilla esiintyvät vuotovesilähteet sekä tutkimusmenetelmät 

niiden etsimiseen ja todentamiseen. Työssä käsiteltiin myös savukokeen käytännön suorittaminen ja arvioitiin mene-

telmän toimivuutta. Vuotovesien aiheuttamat kustannukset ja ympäristövaikutukset on esitetty aiempien tutkimusten 

perusteella. Vuotovesitilanteen tarkastelu suoritettiin käymällä kanta-Oulu läpi suuralueittain. Vuotovesitilannetta 

arvioitiin vertaamalla savukoetuloksia aiemmin tehtyihin pumppaamotarkasteluihin ja Vuove-tutkimuksiin. Työssä 

arvioitiin myös vuotovesitutkimusten tarpeellisuutta tulevaisuudessa. 

 

Savukoe on nopea ja melko edullinen vuotovesien tutkimusmenetelmä. Se voidaan suorittaa lähes täysin katualueelta 

käsin, ja sen tulokset ovat lähes yksiselitteisiä. Sillä ei kuitenkaan saavuteta täysin luotettavia tuloksia, sillä savun 

kulkeutuminen voi estyä tai vaikeutua monesta syystä. Savukokeella ei saa tietoa putkirikoista eikä juurikaan väärin 

liitetyistä salaojajärjestelmistä. Savukokeita suoritetaan vain kesällä ja paras sää niiden suorittamiseen on sateeton 

pilvipouta. Tahallista hulevesien johtamista virheellisesti jätevesiverkostoon havaittiin eniten vanhoilla omakotitalo-

alueilla sekä hulevesiviemäröimättömillä alueilla. Uudemmilla noin 1990-2010-luvuilla rakennetuilla alueilla vir-

heellisiä liitoksia ei juurikaan havaittu, mutta saneerattujen verkostojen yhteydessä niitä löytyi merkittäviä määriä. 

 

Sekaviemäröintejä on Oulussa edelleen kolmella alueella, joista Keskustan sekaviemäröinnit ovat Oulun suurimmat 

vuotovesilähteet. Muut sekaviemäröinnit ovat hyvin pienialaisia. Kiinteistöjen virheellisesti liitettyjä hule- tai kuiva-

tusvesijärjestelmiä havaittiin eniten Puolivälinkankaan, Koskelan ja Oulunsuun suuralueilla. Verkoston vikojen joh-

dosta vuotovesiä havaittiin muodostuvan erityisesti Pateniemen suuralueella, Myllyojan kaupunginosassa, Ylä-Haa-

palehdossa sekä Kuivasjärven kaupunginosan itäpuolella. Tulevaisuudessa kanta-Oulussa savukokeita tulisi ensisi-

jaisesti suorittaa Karjasillan, Höyhtyän, Nokelan, Raksilan ja Nuottasaaren kaupunginosissa vanhoilla omakotitalo-

alueilla. Useita kohteita tulisi tutkia myös virtausmittauksin, TV-kuvauksin ja väriainekokein. Suurin osa kanta-Ou-

lussa tarvittavista vuotovesitutkimuksista on kuitenkin jo tehty, joten vuotovesitutkimusten painopistettä tulisi hiljal-

leen siirtää kanta-Oulusta kohti Haukipudasta, Kiiminkiä, Ylikiiminkiä, Muhosta ja Iitä. 
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Abstract 

The aim of this bachelor thesis was to evaluate and detail the leakage situation of sewage sewer system in inner Oulu 

and make summary from leakage investigations. This thesis has been done as a part of wider leakage investigations 

that Oulun Vesi has performed during a few years. Leakage waters are formed from groundwater and seepage water 

that leaks into sewers due to damage of network, run off rainwater that leak into throughout well covers and drainage 

water that is derived straight into a sewer system. Leakage water forms almost half of the total wastewater flow in 

Oulu. The purifying and pumping costs increase significantly because of leakage water. Melting water that end up 

into sewers weakens the removal of total nitrogen, and rainstorms disturb the purifying efficiency of total phosphorus, 

total solids and biological oxygen demand (BOD) in the summer. Leakage water also cause some significant spillo-

vers in the waste water treatment plant and network. 

 

Leakage water origins that is appearing in the network and in the properties, was presented in theoretical part of this 

thesis. The practical implementation of smoke test was also introduced and the functionality of this investigation 

method was evaluated. The costs and environmental impacts, that is caused by leakage water, was presented based 

on previous studies. The analysis of sewer leakage situation was accomplished by going through all the subareas in 

inner Oulu. The leakage situation was evaluated by comparing executed smoke test results to previous pumping 

reviews and Vuove-investigations. The necessity of leakage investigations was also assessed in this thesis. 

 

Smoke test is fast and rather cheap leakage investigation method. It can be executed almost totally on the street area 

so there is no need to go into properties. Results are also nearly unambiguous. However, the results from smoke test 

are not absolutely reliable because the spreading of smoke can be prevented or become more difficult by many rea-

sons. Besides, smoke test does not provide information from pipeline breaks and it provides hardly any information 

from incorrectly connected underground drain systems. Smoke test are performed only in summertime and the best 

conditions for test is rainless, cloudy but dry weather. Intentional and incorrect drainage water derivation into sewers 

was mostly observed in old residential districts and in areas where storm sewers were missing. Incorrect connections 

were not much observed in the newer areas that has been built in 1990-2010 but they were found significantly in 

renovated network areas. 

 

There are still combined sewer systems on three different regions in Oulu. The combined sewer system in Oulu city 

Centre is the biggest leakage water source in Oulu but other combined systems are in very small extent. The incor-

rectly connected drainage systems in properties were found most from Puolivälinkangas, Koskela, and Oulunsuu 

subareas. Leakage water that was caused due to damage of network was observed most from Pateniemi subarea, 

Myllyoja district, Ylä-Haapalehto area and eastern parts of Kuivasjärvi. In the future, smoke tests should be executed 

especially in Karjasilta, Höyhtyä, Raksila and Nuottasaari regions in old residential districts. There are also several 

destinations where flow measurements, video capturing and color tests would be necessary. The major part of leakage 

investigations in inner Oulu has already done so the balance of leakage investigations should be transferred towards 

Haukipudas, Kiiminki, Ylikiiminki, Muhos and Ii. 
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ALKUSANAT 

Tämä kandidaatintyö on tehty kesätyösuhteen jälkeen yhteistyössä Oulun Veden kanssa 

lokakuun 2016 ja Maaliskuun 2017 välisenä aikana. Aloite työn tekemiseen tuli 

allekirjoittaneen toimesta. Työn perustana toimi kesän 2016 kesätyö, jolloin suoritin 

työparini Janne Salmen kanssa vuotovesitutkimuksia Oulun alueella. Kesätyömme on osa 

laajempaa jätevesiverkoston vuotovesien selvitystyötä, jota Oulun Vedellä on suoritettu 

viime vuosina. Pohjatietoina kesän tutkimuksissa ja tässä työssä on  käytetty Okko 

Kurttilan ja Ville Pohjosahon vuonna 2015 Oulun Vedelle tekemiä diplomitöitä sekä 

Vuove-Insinöörit Oy:n suorittamia vuotovesitutkimuksia.  

Kesätyömme tarkoitus oli löytää vuotovesilähteitä aiempien tutkimusten perusteella sekä 

kartoittaa ja rajata myös tutkimattomien alueiden vuotovesitilannetta. Vuotovesilähteiden 

löytämisessä käytimme pääasiassa savukoemenetelmää. Tämän työn tarkoituksena on 

ollut koota yhteen kanta-Oulun vuotovesitilanne ja vuotovesitutkimusten tilanne. Lisäksi 

työn perusteella on mahdollista kohdentaa tulevia tutkimustarpeita. Työssä myös 

ohjeistetaan savukokeen suorittaminen ja arvioidaan sen toimivuutta. Työn ohjaajana on 

toiminut Heini Postila Oulun yliopistosta.  

Kiitokset Oulun Vedelle arvokkaasta työkokemuksesta ja tutkimusmateriaalien 

luovuttamisesta tätä työtä varten. Kiitokset kuuluvat myös työparilleni Janne Salmelle, 

jonka kanssa tutkimukset sujuivat mielekkäästi ja tehokkaasti. Työn aiheen valinnasta ja 

rajauksesta sekä hyvästä ohjauksesta haluan kiittää ohjaajaani Heini Postilaa.  

Oulussa, 21.4.2017 Janne Uusitalo 



 

SISÄLLYSLUETTELO   

TIIVISTELMÄ 

ABSTRACT 

ALKUSANAT 

SISÄLLYLUETTELO 

1 JOHDANTO .................................................................................................................. 7 

2 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKOSTON VUOTOVEDET JA NIIDEN 

TUTKIMUSMENETELMÄT ....................................................................................... 8 

2.1 Jätevesiviemäriverkoston vuotovedet ..................................................................... 9 

2.1.1 Vuotovedet Suomessa .................................................................................... 9 

2.1.2 Vuotovesilähteet kiinteistöissä ja verkostossa ............................................. 10 

2.1.3 Vuotovesien ympäristövaikutukset ja kustannukset .................................... 12 

2.2 Vuotovesilähteiden selvittämismenetelmät ........................................................... 13 

3 SAVUKOKEIDEN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA MENETELMÄN 

TOIMIVUUDEN ARVIOINTI ................................................................................... 17 

3.1 Savukokeen käytännön suorittaminen ja siihen vaikuttavat tekijät ...................... 17 

3.2 Menetelmän toimivuuden arviointi ....................................................................... 21 

4 VUOTOVESITUTKIMUKSET KANTA-OULUSSA ................................................ 23 

4.1 Vuotovesitarkastelu alueittain (Oulun kaupungin suuraluejako) .......................... 23 

4.1.1 Pateniemi ..................................................................................................... 24 

4.1.2 Kaijonharju .................................................................................................. 25 

4.1.3 Koskela ........................................................................................................ 25 

4.1.4 Puolivälinkangas .......................................................................................... 26 

4.1.5 Korvensuora ................................................................................................. 27 

4.1.6 Tuira ............................................................................................................. 28 

4.1.7 Myllyoja ....................................................................................................... 28 

4.1.8 Hiukkavaara ................................................................................................. 29 

4.1.9 Oulunsuu ...................................................................................................... 30 

4.1.10 Keskusta ..................................................................................................... 31 

4.1.11 Nuottasaari ................................................................................................. 31 

4.1.12 Höyhtyä ...................................................................................................... 32 

4.1.13 Kaukovainio ............................................................................................... 33 

4.1.14 Maikkula .................................................................................................... 33 

4.1.15 Kaakkuri .................................................................................................... 34 

4.1.16 Sanginsuu ................................................................................................... 34 



 

4.2 Yhteenveto alueittaisista tarkasteluista ................................................................. 35 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET .................................................................................................. 38 

6 YHTEENVETO ........................................................................................................... 41 

LÄHDELUETTELO ....................................................................................................... 43 

 

LIITTEET: 

 

Liite 1. Kuva kanta-Oulun suuralue- ja kaupunginosajaosta. 

Liite 2/1. Kuva Pateniemen ja Kaijonharjun suuralueiden savutetuista alueista. 

Liite 2/2. Kuva Koskelan, Puolivälinkankaan, Tuiran ja Keskustan suuralueiden savute-

tuista alueista. 

Liite 2/3. Kuva Korvensuoran, Myllyojan, Oulunsuun ja Hiukkavaaran suuralueiden sa-

vutetuista alueista. 

Liite 2/4. Kuva Nuottasaaren, Höyhtyän, Kaukovainion, Maikkulan, Kaakkurin ja San-

ginsuun suuralueiden savutetuista alueista. 

Liite 3. Taulukko tulevista savutuskohteista. 

Liite 4. Taulukko kohteista, joissa tarvetta sateen ajan havainnoinnille, pumppaamodatan 

seuraamiselle, virtausmittauksille tai väriainekokeille. 

Liite 5. Taulukko TV-kuvauskohteista 

Liite 6. Taulukko tutkimattomista kohteista, joissa vuotovesitutkimukset eivät ole tarpeel-

lisia. 



7 

1 JOHDANTO 

Vuotovesiä ovat ympäröivästä maaperästä viemäriin verkoston vikojen vuoksi vuotavat 

vedet, maan pinnalta tarkastuskaivojen kansien kautta viemäriin päätyvät vedet ja tarkoi-

tuksenmukaisesti jätevesiverkostoon johdetut hulevedet ja kuivatusvedet (Karttunen 

1998, s. 144). Tarkoituksenmukaisesti hulevesiä johdetaan jätevesiverkostoon yleensä 

kiinteistöjen virheellisien liitoksien ja verkoston sekaviemäröintien kautta. Virheellisellä 

liitoksella tarkoitetaan tilannetta, jossa kiinteistön rännikaivot, pihan sadevesikaivot tai 

tontin salaojakaivot on jostain syystä liitetty jätevesiverkostoon. Sekaviemäröinneissä hu-

levesikaivot on liitetty suoraan jätevesiverkostoon, joten kaikki vedet kulkeutuvat samaa 

putkistoa pitkin jätevedenpuhdistamolle.  

Oulussa Taskilan jätevedenpuhdistamolle tulevan jäteveden vuotovesiprosentti (VVY tun-

nusluku 2115) vaihtelee sateisina vuosina 40 %:n ja 50 %:n välillä (Kurttila 2015a, s.26). 

Vuotovedet aiheuttavat merkittäviä kustannuksia kohonneiden puhdistus- ja pumppauskus-

tannusten muodossa, ja lisäksi investoitavien laitteiden ja rakenteiden kokoluokkaa saate-

taan joutua kasvattamaan. Vuotovedet saattavat aiheuttaa myös ohijuoksutuksia jäteveden-

puhdistamolla tai jätevesipumppaamoilla, jolloin jäteveden ja sadeveden sekoitus päätyy 

puhdistamattomana lähimpään vesistöön. Vaihteleva jäteveden koostumus ja lämpötila 

haittaavat myös jätevedenpuhdistamon prosessin toimintaa. (Pohjosaho 2015, s.64–67) 

Tämän kandidaatintyön tarkoitus oli arvioida ja tarkentaa vuotovesitilannetta kanta-Ou-

lun alueella sekä tehdä yhteenveto vuotovesitutkimusten tämän hetkisestä tilanteesta. 

Työn avulla kanta-Oulun vuotovesitutkimukset voidaan tulevaisuudessa kohdentaa oi-

keille alueille, ja työssä on myös esitetty kohteisiin sopivia tutkimusmenetelmiä. Pohja-

tietoina kanta-Oulun vuotovesitutkimuksista on käytetty Kurttilan (2015a; 2015b) jäteve-

sivirtaamien, sadannan ja lumensulannan vertailuita, Pohjosahon (2015) diplomityötä 

vuotovesien aiheuttamista kustannuksista ja ympäristövaikutuksista, kanta-Oulun poh-

joisosissa suoritettuja Vuove-tutkimuksia (2015; 2016) sekä savukoeraportteja kesiltä 

2015 ja 2016. Ohjeet savukokeen käytännön toteutukseen on luotu oman työkokemuksen 

ja sen myötä tehtyjen havaintojen perusteella. Savukokeen toimivuutta on myös arvioitu. 

Työtä voidaan käyttää perustana Oulussa seuraavina vuosina tehtäville vuotovesitutki-

muksille sekä uusien työntekijöiden perehdytyksessä. 
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2 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKOSTON VUOTOVEDET JA 

NIIDEN TUTKIMUSMENETELMÄT 

Jätevesiviemäriverkostoon kuuluvat kaikki rakenteet ja laitteet tonttiviemäreiden ja pur-

kuviemärin välissä (kuva 1).  Putkistot voidaan jakaa pääviemäreihin (mukaan lukien siir-

toviemärit), kokoojaviemäreihin ja tonttiviemäreihin. Verkostossa pyritään ensisijaisesti 

käyttämään viettoviemäreitä, mutta paineviemäreitä joudutaan toteuttamaan, mikäli vie-

märin korkotasot eivät mahdollista jäteveden siirtoa painovoimaisesti. Jätevedet siirre-

tään putkistoja pitkin jätevedenpuhdistamolle ja käsittelyn jälkeen purkuputkea pitkin ve-

sistöön. (Karttunen 2010a, s.26–27) Jätevesiverkoston varusteisiin kuuluvat putkien li-

säksi viettoviemäreiden tarkastuskaivot, jäteveden pumppaamot, virtaamia tasaavat jär-

jestelmät, kuten tasausaltaat sekä ylivuotojärjestelmät jätevedenpuhdistamolla ja pump-

paamoilla (Karttunen 2010a, s.121-122). Jätevesien ja hulevesien viemäröinti voidaan to-

teuttaa erillisviemäröintinä- tai sekaviemäröintinä. Erillisviemäröinnissä jäte- ja huleve-

det johdetaan erillisissä verkostoissa puhdistukseen tai vesistöihin purkuun. Sekaviemä-

röinneissä sekä jäte- että hulevedet johdetaan samassa putkistossa jäteveden puhdista-

molle. (Karttunen 2010a, s.116-117) Sekaviemäreitä ei nykyään enää rakenneta, sillä la-

kimuutoksien myötä hulevesien hallinnan yleisenä tavoitteena on luopua hulevesien joh-

tamisesta jätevesiviemäriin (Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 682/2014, 

103 b §). Rakennetut sekaviemäröinnit pyritään mahdollisuuksien mukaan muuttamaan 

erillisviemäröidyiksi esimerkiksi saneerausten yhteydessä.  

 

Kuva 1. Jätevesiverkoston rakenne (Karttunen 2010, s.27).  
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2.1 Jätevesiviemäriverkoston vuotovedet 

Vesien käsittelyn tehostuessa ja ympäristösäädösten tiuketessa jätevesiverkoston vuoto-

vesiin on alettu yhä enemmän kiinnittää huomiota, sillä yleisenä tavoitteena on vähentää 

käsiteltävien jätevesien määrää. Lähtökohtaisesti vuotovedet ovat riittävän puhtaita vesiä 

ja niiden käsittely ei ole tarpeellista, joten niitä ei tulisi johtaa/päästää jätevedenpuhdista-

molle. (Karttunen 1998, s. 144) Suomen lainsäädännön mukaan kiinteistöiltä ei saa johtaa 

hulevesiä vesilaitoksen jätevesiverkostoon. Kiinteistön hulevedet voidaan kuitenkin joh-

taa jätevesiviemäriin, mikäli jätevesiverkosto on rakennettu ennen vuotta 2015 ja se on 

mitoitettu myös hulevesille, alueella ei ole hulevesiverkostoa ja vesihuoltolaitos kykenee 

huolehtimaan näistäkin vesistä taloudellisesti ja asianmukaisesti. (Laki vesihuoltolain 

muuttamisesta 681/2014, 17 d §) Kolmannen ehdon täyttyminen on aina hyvin kyseen-

alaista, sillä vuotovesillä on aina merkittäviä negatiivisia ympäristövaikutuksia ja ne ai-

heuttavat ylimääräisiä kustannuksia.   

2.1.1 Vuotovedet Suomessa 

Jätevesiverkoston vuotovesimäärä on vaihdellut 54 miljoonasta m3:sta 240 miljoonaan 

m3:iin vuosina 1977-1999. Keskimäärin vuotovesimäärä oli 130 miljoonaa m3, joka oli 

noin 24% koko jätevesivirtaamasta tuolla aikavälillä. Suomessa on ollut käynnissä oh-

jelma vuotovesien vähentämiseen vuoteen 2020 mennessä. (Karttunen 2004, s.658) Vuo-

tovesien määrä ilmaistaan yleisimmin vuotovesiprosenttina, eli prosenttiosuutena koko-

naisjätevesimäärästä tai vuotovesien kokonaismääränä suhteutettuna verkoston pituuteen. 

Suomen kuntatekniikan yhdistyksen (SKTY) suosittelema vuotovesimäärä on enintään 

0,3-0,6 l/s johtokilometriä kohden. (Karttunen 2010b, s.48) Vuotovesiprosentin vertailu-

kelpoisin esitystapa on Vesilaitosyhdistyksen (VVY) tunnusluku 2115, joka lasketaan yh-

tälöllä 1: 

2115 =
2025+2027−2013

2025+2027−2015
∙ 100%,  (1) 

missä tunnusluku 2013 tarkoittaa laskutettua jätevesimäärä omalta toiminta-alueelta 

(1000 m3/a), tunnusluku 2015 tarkoittaa jätevesimäärä muilta vesihuoltolaitoksilta (1000 

m3/a), tunnusluku 2025 on omalle jätevedenpuhdistamolle tuleva jätevesimäärä (1000 

m3/a) ja tunnusluku 2027 on muualle puhdistettavaksi johdettu jätevesimäärä (1000 

m3/a). Kirjallisuudessa ei ole suositusarvoja kyseiselle tunnusluvulle, mutta vastaavilla 

yhtälöillä laskettujen vuotovesiprosenttien suositusarvot ovat tavallisesti enintään noin 
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20–30 %. (Vesilaitosyhdistys 2014, Pohjosaho 2015 mukaan) Vesilaitosten vuotove-

siprosentin keskiarvo on vaihdellut vuosina 2013–2015 noin 36–48 % välillä (taulukko 

1) ja esimerkiksi Oulussa vuotovesiprosentti on ollut vuonna 2013 vähän yli 40 % (kuva 

2).  

Taulukko 1. Vuotovesiprosentti Suomessa (VVY tunnusluku 2115) (Rontu 2016, s.4). 

 

 

Kuva 2. Vuotovesiprosenttien vertailu eri vesilaitoksilla vuonna 2013 (VVY tunnusluku 

2115) (Kurttila 2015a, s.27). 

2.1.2 Vuotovesilähteet kiinteistöissä ja verkostossa 

Vuotovesien muodostuminen voidaan jakaa kiinteistöjen alueella tapahtuvaan ja verkos-

tossa tapahtuvaan. Kanta-Oulussa suoritettujen vuotovesitutkimusten perusteella kiinteis-

töjen alueella suurimmat vuotovesimäärät muodostuvat virheellisten liitosten kautta eli 

tällöin kattovesiä keräävät rännikaivot, pihan hulevesikaivot tai salaojajärjestelmät on lii-

tetty virheellisesti suoraan jätevesiverkostoon. Joissakin tapauksissa edellä mainitut koh-

teet on saatettu liittää kiinteistön sakokaivoon, josta voi olla yhteys jätevesiverkostoon. 
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Muita vuotovesilähteitä kiinteistöjen alueilla ovat avonaiset jätevesiviemärin tarkastus-

putket, rikkoutuneet tonttiviemärit ja vanhat sakokaivot. Sakokaivojen aiheuttamien vuo-

tovesien määrää on hyvin vaikeaa arvioida, sillä suurin osa niistä on poistettu käytöstä 

ohituksella ja niiden kunto vaihtelee paljon. Putkittamalla ohitetuissa sakokaivoissa ha-

vaittiin, että vuotovesiä saattaa aiheutua tilanteessa, jolloin vedenpinta kaivossa nousee 

esim. virheellisten liitosten tai kaivon sekä kansien vuotamisen johdosta. Veden pinta voi 

nousta kaivon lävitse johdetun jätevesiviemäriputken tasalle. Oulussa suoritettujen vuo-

tovesitutkimusten yhteydessä havaittiin, että tämä jätevesiputki oli useimmiten leikattu 

auki putken päältä. Tällöin kyseinen putki voi muodostaa kuivatustason ja vesi saattaa 

alkaa virrata tonttiputken päällä olevasta reiästä jätevesiverkostoon veden pinnan noustua 

kaivossa. Käytössä olevissa sakokaivoissa vuotovedet päätyvät suoraan verkostoon. Käy-

tännössä vesi voi poistua käytöstä poistetusta sakokaivosta vain imeytymällä maahan. 

Imeytymisen suuruus riippuu sakokaivon rakenteista, maalajeista ja pohjaveden korkeu-

desta.  

Verkostossa vuotovesien muodostumista tapahtuu erityisen voimakkaasti, mikäli huleve-

sikaivoja on yhä suoraan liitettyinä jätevesiverkostoon. Tällöin jätevesiverkostoon päätyy 

suuria määriä hulevesiä. (Karttunen 2004, s.456) Näillä sekaviemäröidyillä alueilla sijait-

sevien kiinteistöjen hulevedet päätyvät myös oletettavasti jätevesiverkostoon. Maaperään 

asennetut kaivorakenteet ovat hyvin alttiita vuotovesien muodostumiselle. Useimmiten 

jätevesiverkoston tarkastuskaivot vuotavat kaivonrenkaiden välistä, talohaarojen juu-

resta, kansien kautta tai niiden vierestä. Vauriot kaivojen rakenteissa aiheuttavat myös 

vuotovesiä. (Vuove Insinöörit Oy 2015; Vuove Insinöörit Oy 2016) Tarkastuskaivojen 

kautta muodostuvissa vuotovesissä määräävä tekijä on myös pohjaveden korkeus (Kart-

tunen 1999, s.145). Vuotovesitutkimusten yhteydessä betonisten tarkastuskaivojen ha-

vaittiin vuotavan yleisimmin ja yleisesti enemmän kuin muovikaivojen. Jätevesikaivon 

kannen tulisi olla hieman ympäröivää aluetta korkeammalla, sillä muuten katualueen hu-

levedet kerääntyvät kaivoon kannen avaamisreiän kautta sekä kannen ja sen kehyksen 

välistä. (Kurttila 2015b, s.18) Savukokeiden yhteydessä havaittiin, että roudan vaikutuk-

sesta jätevesikaivot olivat usein hieman painuneet, ja ne keräsivät hulevesiä kansien 

kautta. Useita kaivoja oli myös sijoitettu liian alavaan paikkaan. Tulvat voivat aiheuttaa 

suuria vuotovesimääriä, mikäli jätevesiverkostoa sijaitsee mahdollisella tulva-alueella. 

Vuodot tapahtuvat tällöin tarkastuskaivojen ja jätevesipumppaamoiden kansien kautta. 

(Kurttila 2015b, s.18) Jätevesiverkoston putkien vauriot ja vuotavat liitokset ovat hyvin 

tyypillisiä, mutta vaikeasti havaittavia vuotovesilähteitä. Vuotavan putken vaikutusalue 
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voi muodostua erityisen laajaksi, jos vesi pääsee virtaamaan putkien kaivonnoissa hyvin. 

Tämä voi johtua väärin suoritetusta kaivannon täytöstä. (Karttunen 2010a, s.119) Ylivuo-

toputket jätevesipumppaamoiden yhteydessä tai muualla verkostossa ovat myös mahdol-

lisia vuotovesilähteitä. Poikkeustilanteessa tai huonosti suunnitellussa ylivuotojärjestel-

mässä vesi voi päästä virtaamaan hulevesiverkostosta jätevesiverkostoon. (Kurttila 

2015b, s.18)  

2.1.3 Vuotovesien ympäristövaikutukset ja kustannukset 

Vuotovedet vaikuttavat merkittävästi jätevedenpuhdistamon toimintaan. Hulevesien ai-

heuttamat virtaamapiikit kasvattavat selvästi prosessin tulovirtaamaa. Keväällä sulamis-

vedet aiheuttavat jäteveden viilenemistä, mikä on merkittävin typenpoistoa haittaava te-

kijä. Rankkasateiden aiheuttamat virtaamapiikit heikentävät kokonaisfosforin, kiintoai-

neen ja biokemiallisen hapenkulutuksen (BOD) puhdistustehoa. Kokonaistypen poistoon 

rankkasateilla ei ole juurikaan vaikutusta. (Pohjosaho 2015, s.64-65) Sulamis- ja sade-

piikkien aikana jätevesiverkoston kapasiteetti saattaa ylittyä, jolloin joudutaan tekemään 

ohijuoksutuksia puhdistamolta tai pumppaamoilta.  Ohijuoksutusten aikana runsaasti hu-

levettä sisältävä jätevesi johdetaan suoraan puhdistamattomana lähimpään vesistöön. 

(Kurttila 2015b; Pohjosaho 2015, s.67) 

Vuotovedet aiheuttamat kustannukset voidaan jakaa lisääntyneisiin puhdistuskustannuk-

siin ja energiakustannuksiin. Puhdistuskustannukset nousevat, koska jätevedenpuhdista-

molla tarvittavien kemikaalien määrä kasvaa suhteessa jäteveden tulovirtaamaan. Lisään-

tyneet energiakustannukset muodostuvat suurempien vesimäärien siirtämisen johdosta. 

Verkostossa olevien jätevesipumppaamoiden sekä jätevedenpuhdistamojen tulo- ja pois-

topumppaamojen energiankulutus on täysin riippuvainen siirrettävästä jätevesimäärästä. 

Vuotovesistä aiheutuvat puhdistuskustannukset on arvioitu huomattavasti suuremmiksi 

kuin niiden pumppaamisesta aiheutuvat energiakustannukset. Vuosien 2002 ja 2014 vä-

lillä Oulun Veden Taskilan jätevedenpuhdistamolla vuotovesien puhdistaminen maksoi 

keskimäärin 910 000 euroa vuodessa. Vuotovesistä johtuvien jätevesipumppaamoiden 

energiakustannuksien arvioitiin puolestaan olevan keskimäärin 70 630 euroa vuodessa 

aikavälillä 2010-2014. (Pohjosaho 2015, s.36, 41, 55-56) Ylimääräisten vesien pumppaa-

minen oletettavasti myös lyhentää pumppujen elinkaarta, sillä vuotovedet lisäävät niiden 

käyntiaikoja ja käyntikertoja. Vuotovesien määrän vähentämisellä saavutetaan lisäksi 

säästöjä, kun viemäriputket ja jätevesipumppaamot voidaan mitoittaa pienemmiksi, ja jä-

tevedenpuhdistamon laiteinvestoinneissa ei tarvitse varautua suurempiin vesimääriin 
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(Pohjosaho 2015, s.68). Suuri sade- tai sulamisvesimäärä voi aiheuttaa viemäritulvia, jos 

jätevesiverkoston kapasiteetti ei ole riittävä kyseiselle hulevesimäärälle. Padotuksen 

noustessa verkostossa ylimääräisten vesien tulisi purkautua ylivuotoina vesistöihin. 

(Karttunen 2010, s. 156) Mikäli ylivuotojärjestelmät ovat puutteelliset tai padotuskorkeu-

det eivät ole asianmukaisia, voi kiinteistöille aiheutua vahinkoja viemäritulvissa.  

2.2 Vuotovesilähteiden selvittämismenetelmät 

Vuotovesilähteiden kartoittaminen aloitetaan tavallisesti jätevesipumppaamoiden virtaa-

madatan, sadannan ja lumen sulannan vertailulla (kuva 3). Jätevesimäärien, lumen syvyy-

den ja sademäärien vastaavuuksien perusteella voidaan päätellä mahdolliset vuotovesi-

määrät sekä vuotovesilähteet pumppaamopiirin alueella (Kurttila 2015a, s. 29–30). Mi-

käli pumppaamoilta tai automaatiojärjestelmistä ei ole saatavilla virtaamatietoja, vuoto-

vesiongelmaa voi arvioida pumppujen käyntiaikojen, käyntivälien sekä mahdollisten jä-

tevesisäiliöiden pinnankorkeuden nousujen perusteella. Oulun Veden vuotovesitutkimuk-

sissa pumppujen käyntiaikoja, käyntivälejä ja säiliön pinnankorkeutta seurattiin Cromi-

automaatiojärjestelmästä, koska tästä automaatiojärjestelmästä virtaamatietoja ei ollut 

juurikaan saatavilla. Pumppaamotarkastelun voi suorittaa vain alueella, jossa jätevedet 

kerätään pumppaamoihin.  

 

Kuva 3. Jätevedenpumppaamon virtaaman, sadannan ja lumen sulannan vertailu (Kurttila 

2015a, s.33). 

Viettoviemärialueilla tutkimukset aloitetaan virtausmittauksilla, joiden avulla on tarkoi-

tus selvittää jätevesivirtaamien vaihteluita vuodenaikojen ja vuorokaudenaikojen välillä. 

Suurin hyöty virtausmittauksista saavutetaan suorittamalla niitä sekä sateen että poudan 
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aikana. Täten on mahdollista saada tietoa sateen aiheuttamista kasvaneista jätevesimää-

ristä, ja vuotovesialue voidaan rajata. (Kurttila 2015a, s.19-20) Oulussa viettoviemärei-

den virtausmittauksia on suoritettu kannettavalla Nivus PCM 4-virtausmittarilla (kuva 

4a), jonka toiminta perustuu ultraääniristikorrelaatioon (kuva 4b). Kyseisen laitteen mit-

tauksiin sisältyy kuitenkin suuri virheen mahdollisuus, sillä putkeen asennettava anturi 

kerää helposti paljon kiintoainesta. Vuove-menetelmässä mitataan jätevesivirtaamien li-

säksi veden laatua (kuva 5) ja kartoitetaan silmämääräisesti tarkastuskaivojen kuntoa. Tu-

loksina saadaan jokaisen mittauspisteen kautta tuleva vuotovesimäärä ja jäteveden vuo-

tovesiprosentti. (Vuove-Insinöörit Oy 2017) 

 

Kuva 4. Viettoviemäreiden virtausmittaus: a) vajaan putken virtausmittari Nivus PCM 4, 

b) virtausmittauksen toimintaperiaate (mukaillen Labkotec 2017). 

 

Kuva 5. Esimerkki Vuove-raportin karttaosasta (mukaillen Vuove Insinöörit Oy 2015). 
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Viemäriputkistojen kuntoa voi alustavasti tutkia peilaamalla, mutta tarkemmat tutkimuk-

set suoritetaan TV-kuvauksin yleensä tarkastuskaivojen väliltä. Videokuvaaminen on toi-

mivin ja käytetyin menetelmä putkistojen kuntotutkimuksiin ja putkirikkojen etsimiseen 

viemäriverkostoissa. (Karttunen 2004, s.662-663) Kuvausyksiköt voivat olla joko työn-

nettäviä (kuva 6a) tai ajettavia robottikameroita (kuva 6b) ja niiden koko vaihtelee. Näillä 

nykyaikaisilla kameroilla pystytään kuvaamaan lähes kaikki käytössä olevat putkikoot. 

Viemärikuvauksen yhteydessä kuvauslaite mittaa sen kulkeman matkan, muodostaa put-

ken kaltevuusprofiilin ja se voi suorittaa digitaalisia mittauksia vauriokohdissa. (Suurpää 

Oy 2016) TV-kuvauksien käyttöä tulisi kokeilla myös tuntemattomien ja johtokarttoihin 

merkitsemättömien putkien alkuperän selvittämisessä, mikäli se ei muilla menetelmillä 

ole onnistunut.  

 

 Kuva 6. a) Työnnettävä, b) Ajettava TV-kuvausyksikkö (mukaillen Suurpää Oy 2016; 

Tehomix Oy). 

Vuotovesialueiden rajaamisen jälkeen vuotokohdat voidaan paikallistaa savukokeiden ja 

väriainekokeiden avulla. Molemmat menetelmät ovat parhaimmillaan virheellisten liitos-

ten paikallistamisessa, mutta savukokeilla saadaan tietoa myös muista vuotokohdista. 

Kiinteistöjen ja verkoston tutkiminen on lisäksi huomattavasti nopeampaa savukokeilla. 

Savukokeet käsitellään tarkemmin luvussa 3. Savukokeilla ei kuitenkaan saavuteta au-

kottomia tuloksia, ja joissakin tapauksissa vuotovesitutkimuksia on päädytty jatkamaan 

väriainekokeilla. Niiden avulla on tarkoitus paljastaa lähinnä virheellisiä liitoksia ja se-
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kaviemäröintejä. Väriainekokeet ovat erittäin työläitä suorittaa ja kokeen aikana joudu-

taan menemään kiinteistöjen alueelle. Kokeessa värjättyä vettä lasketaan kiinteistön hu-

levesi- tai kuivatusjärjestelmiin. Tämän jälkeen jätevesiverkoston tarkastuskaivon kautta 

havainnoidaan, kulkeutuuko värjätty vesi jätevesiverkostoon. Väriainekokeella saavute-

taan paljon luotettavampia tuloksia kuin savukokeella ja ne ovat kiinteistöjen omistajien 

kannalta täysin yksiselitteisiä. (Helenius 2009, s.5-12) Parempi luotettavuus perustuu vär-

jätyn veden kulkeutumiseen sadeveden tapaan eli vesilukot ja padotusventtiilit eivät estä 

virheellisen liitoksen todentamista (Kotilainen 2015, s. 26). 
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3 SAVUKOKEIDEN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA 

MENETELMÄN TOIMIVUUDEN ARVIOINTI 

Savukokeeseen tarvittavaan laitteistoon kuuluvat itse savukone, savun muodostava aine, 

työkalut tarkastuskaivojen kansien avaamiseen, kuljetusajoneuvo, johtokartat ja tarvitta-

essa putkien tulppaamiseen soveltuvat välineet. Savukone on perusperiaatteeltaan yleensä 

polttomoottorilla toimiva puhallin, joka asennetaan mahdollisimman tiiviisti tarkastus-

kaivon päälle. Savun lähteenä voidaan käyttää joko savupatruunoita tai savunestettä. (Su-

perior Signal Company LLC 2016) Oulun savukokeissa on käytetty Cherne Industries 

INC:n valmistamaa Briggs & Strattonin nelitahtimoottorilla varustettua puhallinta (kuva 

7a). Savun lähteenä on käytetty harmaata savua muodostavia Brandax VS-

savupatruunoita, jotka sisältävät muun muassa ammoniumkloridia ja kaliumkloraattia 

(Björnax 2012, s.2) (kuva 7b).  

 

Kuva 7. a) Savukone ja b) savupatruunat (Uusitalo 2016). 

3.1 Savukokeen käytännön suorittaminen ja siihen vaikuttavat tekijät 

Savutettavat kohteet valitaan vuotovesilähteiden alustavan kartoituksen ja rajaamisen pe-

rusteella, joka aloitetaan tavallisesti jätevesipumppaamoiden virtaamadatan ja sadannan 

vertailulla ja virtausmittauksilla (kts. kpl. 2.2). Ennen savukokeiden suorittamista kohde-

alueen asukkaille täytyy ilmoittaa ajoissa kokeen suorittamisesta ja antaa toimintaohjeet 

kokeeseen valmistautumiseen. Oulun alueella tiedotus on suoritettu jakamalla tiedotteita 

omakotitalojen postilaatikkoihin ja kiinnittämällä niitä taloyhtiöiden ilmoitustauluille, 
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ulko-oviin tai postilaatikkoseinille. Pelastuslaitoksen täytyy myös tietää savukokeista (si-

jainti ja aika). Lisäksi on suositeltavaa ilmoittaa kokeiden suorittamisesta paikallisissa tie-

dotusvälineissä mahdollisuuksien mukaan.  

Savukokeen suorittaminen aloitetaan valitsemalla sopiva kaivo, johon savukone asenne-

taan. Savukone kannattaa yleensä asentaa verkoston risteyskohtiin, jotta suurempi ala saa-

daan tarkasteltua yhdellä kertaa. Suorilla viemäriosuuksilla on suositeltavaa valita kaivo, 

johon ei ole suoraan liittynyt kiinteistöjä, jos tämä on mahdollista. Katualueella on huomi-

oitava liikenteen turvallisuuden säilyminen, joten ajoneuvo täytyy pysäköidä asianmukai-

seen paikkaan ja savukoneen paikka suojata hyvin käyttämällä esimerkiksi puomia tai lii-

kennemerkkiä. Savupatruuna sytytetään savukoneen ollessa käynnissä ja patruuna asete-

taan sille tarkoitettuun lokeroon. Havainnot suoritetaan silmämääräisesti savukoneelta pois-

päin kävellessä. Savun kulkeutuminen kannattaa ensisijaisesti varmistaa kohti viemärilin-

jan päätypistettä, jotta savukoe varmasti onnistuu kyseisellä kadulla. Toiseen suuntaan tai 

muihin haaroihin tarkastelua jatketaan niin pitkälle kuin savua selkeästi havaitaan. Viemä-

ritulppien käyttö ei normaaleissa tilanteissa ole tarpeellista. Savukokeen voidaan katsoa on-

nistuneen, kun kaikkien talojen tuuletusputkista purkautuu pienellä paineella savua. Mikäli 

tuuletusputkia ei ole tai niistä ei havaita savua, täytyy kuitenkin kaikkien viemäriverkoston 

tarkastuskaivojen kansien rei’istä purkautua savua paineella, jotta koe voidaan katsoa on-

nistuneeksi. Savukokeen yhteydessä havainnoidaan silmämääräisesti avattujen tarkastus-

kaivojen kunto ja johtokarttojen paikkansapitävyys. 

Savun kulkeutumiseen verkostossa vaikuttavat aikaansaatu paine ja savun määrä. Paineen 

täytyy olla tarpeeksi suuri, jotta savu purkautuu vuotokohdista riittävän suurella voimalla. 

Savua täytyy olla verkostossa riittävästi, jotta purkautuva ilmavirta nähdään riittävän sel-

västi. Paine saadaan aikaan puhaltimen avulla, ja sitä voidaan säätää muuttamalla puhalti-

men kierrosnopeutta. Painevaatimus on sitä suurempi, mitä suurempi on verkoston tilavuus 

lähistöllä. Isommat putkikoot, verkoston risteyskohdat, ja suuri liitettyjen kiinteistöjen 

määrä vaativat puhaltimelta suurempaa kierrosnopeutta, jotta savu voidaan havaita kaik-

kien kiinteistöjen kohdalta ja mahdollisimman laajalta alueelta.  Suuremman runkoputken 

kohdalta savutettaessa, savu kulkeutuu helpoiten runkoputkessa, joten pienemmän putki-

koon omaaviin sivuhaaroihin paine riittää yleensä huonosti. Savun kulkeutuminen voi estyä 

täysin, mikäli putkisto on täynnä tai lähes täynnä jätevettä tai putkessa on painuma, jossa 

on vettä jatkuvasti. Joissakin tilanteissa savun kulkeutumisen estyttyä tai hidastuttua, paine 

kasvaa savukoneen alla, ja savu purkautuu enimmäkseen ylöspäin savukoneen kohdalta. 
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Tällöin savukone saattaa alkaa hyppiä ja savupatruuna saattaa sammua. Liian suuri paine 

verkostossa ei ole suositeltavaa, sillä kiinteistöjen lattiakaivojen hajulukot saattavat tyhjen-

tyä asuntojen sisälle. Vesilukkojen jätevesi voi aiheuttaa vaurioita esimerkiksi kiinteistöjen 

irtaimistolle tullessaan paineella lattiakaivoista ylös. Hajulukkojen ollessa tyhjiä, myös 

savu- ja hajuhaittoja pääsee taloihin sisälle, ja aiheettomat palohälytykset ovat mahdollisia. 

Harmaata savua tuottavat patruunat on Oulun Vedellä todettu parhaaksi, sillä harmaa savu 

ei värjää pintoja sisätiloihin päästessään (Kotilainen 2015, s. 28–29). 

Savun kulkeutumista verkostossa tarkkaillaan tarkastuskaivojen rei’istä ja kiinteistöjen tuu-

letusputkista, joista savun on normaalitilanteessa tultava. Katualueella mahdollisia savun 

epänormaaleja purkautumispaikkoja ovat hulevesikaivot (kuva 8a), tarkastuskaivojen ym-

pärystät (kuva 8b), sulkuventtiilien kannet (kuva 8c) ja palopostit (kuva 8d). Kiinteistöjen 

alueella vuotokohtia voivat olla rännikaivot (kuva 9a), pihojen hulevesikaivot (kuva 9b), 

salaojakaivot (kuva 9c), suojaamattomat tarkastusputket (kuva 9d), sakokaivot ja kellarei-

hin johtavat luiskat (kuva 10). Havaitut huomiot valokuvataan ja sijainti kirjataan karttaan.   

 

Kuva 8. Katualueella sijaitsevat epänormaalit savun purkautumistilanteet: a) hulevesikaivo on 

liitetty suoraan jätevesiverkostoon (sekaviemäröinti), b) savu kulkeutuu kaivon vuotojen johdosta 

maakerrosten läpi, c) savu kulkeutuu kaivon vuotojen takia samaan kaivantoihin asennettuihin 

vesijohdon sulkuventtiileihin d) palopostista on suora liitos jätevesikaivoon (Uusitalo 2016). 
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Kuva 9. Kiinteistöjen alueilta löytyvät tyypillisimmät vuotovesilähteet. a) rännikaivot on 

liitetty jätevesiverkostoon, b) pihan sadevesikaivo on liitetty jätevesiverkostoon, c) vie-

märin tarkastusputki on suojaamaton, d) vanhassa sakokaivossa on epätiivis puinen kansi 

(Uusitalo 2016). 
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Kuva 10. Jätevesiverkostoon liitetty salaojajärjestelmä ja kellariluiskan sadevesikaivo 

(Uusitalo 2016). 

3.2  Menetelmän toimivuuden arviointi 

Savukoe on nopea tutkimusmenetelmä, jolla saadaan selville monenlaisia vuotovesiläh-

teitä ja voidaan paljastaa virheellisiä liitoksia. Menetelmän suoritustavan, nopeuden, 

edullisuuden, kohtalaisen luotettavuuden ja tulosten yksiselitteisyyden perusteella savu-

koe lienee käytetyin vuotovesitutkimusmenetelmä. Savukoe voidaan suorittaa pääpiirteit-

täin katualueelta, joten kiinteistöjen alueella liikkuminen voidaan välttää. Tulokset ovat 

tavallisesti täysin yksiselitteisiä, mutta savun purkautuminen saattaa joissakin tilanteissa 

olla niin vähäistä esimerkiksi rännikaivosta, että yksiselitteisen valokuvan ottaminen ti-

lanteesta ei välttämättä onnistu. Savukokeen kustannukset muodostuvat kahden työnteki-

jän palkasta, ajoneuvon käyttökustannuksista, savukoneen hankinnasta ja käyttökustan-

nuksista, savupatruunoiden tai -nesteen hankinnasta ja mahdollisista kokeen aiheutta-

mista vahingoista. 

Savukokeella ei saa tietoa putkien kunnosta tai putkirikoista. Kesän 2016 savukokeissa 

Oulun alueella tutkittiin noin 132 kilometriä pääosin ikääntyneitä keräilyviemäreitä, 

mutta yhdestäkään putkirikosta ei saatu havaintoja. Putkien päällä on useiden metrien 

kerros useimmiten varsin tiivistä maa-ainesta ja maanpinnassa yleensä asfalttikerros. 

Pohjaveden pinta saattaa myös usein olla jätevesiputkia korkeammalla tasolla. Painetta 
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voisi yrittää kohottaa verkostossa tulppaamalla osan verkostosta putkirikkojen selvittä-

miseksi, mutta tämä luo samalla liian suuren paineen kiinteistöjen viemäreihin. Lisäksi 

tulppaaminen on melko aikaa vievää ja aiheuttaa väliaikaista padotusta verkostossa. Put-

kien kuntotutkimukset täytyy suorittaa TV-kuvauksin. Tarkastuskaivojen vauriot saatta-

vat ilmetä savuna niiden ympäriltä sekä niiden vieressä olevista vesijohdon sulkuventtii-

lien kansista.  

Kiinteistöjen virheellisesti liitettyjä salaojajärjestelmiä savukoemenetelmä ei myöskään 

yleensä paljasta. Savun mahdollisen kulkeutumisen estävät luultavimmin perusvesikai-

vossa salaojaputken liittymässä oleva padotusventtiili sekä salaojakaivon tiivis ja umpi-

nainen kansi (Uponor 2015). Vuotovesilähteitä voi jäädä myös paljastumatta, mikäli put-

kistoissa on painumien tai muiden syiden aiheuttamaa padotusta, mikä estää savun kul-

keutumisen. Edellä mainituissa tilanteissa väriainekokeilla voidaan saavuttaa parempia 

tuloksia.  

Säällä on oleellinen vaikutus savukokeiden suorittamiseen. Savukokeita ei tavallisesti 

suoriteta talvisin, jolloin maa ja kiinteistöjen sade- ja kuivatusvesijärjestelmät voivat olla 

jäässä. Lisäksi lumi- ja jääkerroksen vuoksi kaivojen löytäminen ja vuotojen havaitsemi-

nen on haastavaa. Vesisateet muodostavat melko suuren virheen mahdollisuuden savuko-

keiden tuloksiin, sillä savun kulkeutuminen voi hidastua tai estyä putkistojen kapasiteetin 

ollessa käytössä. Monissa tapauksissa savukoneen paine riitti vain vaivoin ilmaisemaan 

virheellisen liitoksen. Mikäli putkistoissa olisi ollut hiemankin virtausta, jäisivät nämä 

liitokset todennäköisesti paljastumatta. Mahdollisimman hyvien tulosten saamiseksi sa-

vukokeet on syytä ajoittaa sateettomalle ajanjaksolle. Toisaalta kirkas sää vaikeuttaa har-

maan savun havaitsemista, jolloin vuotokohtia voi myös jäädä huomaamatta. Auringon-

paiste ei kuitenkaan estä kokeiden suorittamista, mutta optimaalisin olosuhde kokeen suo-

rittamiselle on sateeton pilvipouta.  
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4 VUOTOVESITUTKIMUKSET KANTA-OULUSSA 

Vuonna 2015 Oulun Veden jätevesiviemäriverkoston pituus oli 1231 km ja huleve-

siviemäriverkoston pituus 583 km. Verkostojen pituudet ovat kasvaneet vuosittain Oulun 

kaupungin kasvamisen ja erillisviemäröinnin myötä. Jätevesipumppaamoja Oulun alu-

eella oli 323 kpl ja sadevesipumppaamoja 147 kpl. Viemäriverkostoon johdettiin vuonna 

2015 noin 187500 asukkaan jätevedet. (Oulun Vesi 2016a, s.34-35) Jätevedenpuhdista-

moita on kaksi. Valtaosa jätevesistä käsitellään Taskilan jätevedenpuhdistamolla, jonne 

johdetaan kanta-Oulun lisäksi jätevesiä Iistä, Haukiputaalta, Kiimingistä, Ylikiimingistä, 

Muhokselta ja Utajärveltä Rokualta saakka. Yli-Iissä on oma jätevedenpuhdistamo, jossa 

puhdistetaan kirkonkylän rakennuskaava-alueelta tulevat jätevedet. Oulunsalon jätevedet 

johdetaan Lakeuden keskuspuhdistamo Oy:lle Kempeleeseen. (Oulun Vesi 2016b) 

Vuonna 2015 Taskilan jätevedenpuhdistamoilla puhdistettiin 19 702 000 m3 jätevesiä las-

kutetun jätevesimäärän ollessa 12 203 513 m3. Vuotovesimäärä oli siten 7 498 487 m3, 

mikä tarkoittaa vuotovesiprosenttina 61 % laskutetun ja 38 % puhdistetun jäteveden mää-

rästä. Nämä luvut eivät sisällä jäteveden ohijuoksutuksia jätevedenpuhdistamolla ja muu-

alla verkostossa. Ohijuoksutuksia tapahtui yhteensä keskimäärin 58,6 m3 päivässä, mikä 

tarkoittaa yhteensä 20 075 m3:n ohijuoksutusta vuodessa. (Oulun Vesi 2016a, s.24, 34) 

Vuotovesiprosentti ilmaistuna VVY:n tunnuslukuna 2115 oli keskimäärin 44,8 % vuosina 

2001-2014. Verkoston pituuteen suhteutettu vuotovesimäärä oli 0,66 l/s/johtokilometri 

vuoden 2011 tiedoilla, mikä ylittää hieman SKTY:n suositukset. (Kurttila 2015a, s.26-27) 

4.1 Vuotovesitarkastelu alueittain (Oulun kaupungin suuraluejako) 

Tässä työssä kanta-Oulun vuotovesitutkimusten tilannetta tarkastellaan suuralueittain. 

Alueiden jako perustuu Oulun kaupungissa 1.1.2013 voimaan tulleeseen Oulun suuralue- 

ja kaupunginosajakoon (liite 1). Tarkastelussa määritellään savukokein tutkitut alueet ja 

tutkimusten perusteella havaitut merkittävät vuotovesilähteet yleisellä ja alueellisella ta-

solla. Tarkastelussa käydään myös läpi alueita, missä vuotovesitutkimuksia ei ole suori-

tettu. Näitä alueita ei ole käyty läpi Kurttilan (2015a; 2015b) pumppaamotarkasteluissa, 

tai ne ovat kokonaan pelkän viettoviemärin piirissä. Jatkotutkimusten tarpeellisuutta ar-

vioidaan mahdollisen pumppaamodatan ja alueellisten kriteerien perusteella (liitteet 3-6). 

Pohjatietoina ja vertailupohjana käytetään Kurttilan (2015a) diplomityötä, Kurttilan 

(2015b) jätevesipumppaamoiden virtaamien ja sadannan vertailua sekä Vuove-insinöörit 
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Oy:n suorittamia vuotovesitutkimuksia. Kurttilan pumppaamopiiritarkastelu määrittelee 

ja arvioi tiettyjen pumppaamopiirien vuotovesimääriä sekä mahdollisia vuotovesilähteitä. 

Savukoetuloksia voidaan verrata kyseiseen tarkasteluun ja todellinen vuotovesitilanne 

saadaan selville. Vuove Insinöörit Oy on suorittanut vuotovesitutkimuksia Pateniemen, 

Kaijonharjun, Korvensuoran, Puolivälinkankaan ja Koskelan suuralueilla. Kyseisillä alu-

eilla savukoetuloksia voidaan verrata ja käyttää tarkentamaan jo tehtyjä tutkimuksia. Sa-

vukokeita on suoritettu merkittäviä määriä myös alueilla, joista aiempaa tutkimusta ei ole. 

Kaikki savukoeraportit löytyvät Oulun Veden verkkolevyltä. 

4.1.1 Pateniemi 

Pateniemen suuralue käsittää Herukan, Pateniemen ja Rajakylän kaupunginosat (liite 1). 

Suurin osa verkostosta on rakennettu 1970- ja 1980-luvuilla, mutta alueella on myös 

1990-luvulla ja ihan viime vuosina saneerattua verkostoa (Stenius 2016). Alue on tarkas-

teltu Kurttilan (2015a) diplomityössä Haukiputaantien itäpuolista Rajakylää lukuun otta-

matta. Vuove-Insinöörit Oy on suorittanut vuotovesitutkimuksen koko suuralueelle. Alu-

eella on suoritettu savukokeita (liite 2/1) lähinnä Vuove-tutkimusten perusteella Patenie-

men, Herukan ja Rajakylän kaupunginosissa laajempina kokonaisuuksina. Aiempien tut-

kimusten perusteella alueen vuotovesimäärät ovat merkittäviä, sillä pumpattu vesimäärä 

saattaa olla yli kaksinkertainen talven minimivirtaamiin verrattuna kevään sulamisvesien 

ja sadepiikkien aikana. Sulamisvesien kasvattamat virtaamat tasoittuvat hitaasti kesän ai-

kana, mikä viittaa pohja- ja vajovesien pääsyyn verkostoon sen huonokuntoisuuden 

vuoksi. (Kurttila 2015a, s.33) 

Virheellisten liitosten määrä suhteessa alueen kokoon on melko pieni. Virheellisistä lii-

toksista neljä löytyi Rajakylän ja kolme Herukan alueelta. Sen sijaan Pateniemen suur-

alueella on omien ja Vuove-Insinöörien havaintojen mukaan merkittäviä määriä vuotavia 

viemäriverkoston tarkastuskaivoja, mikä aiheuttanee suurimman osan alueen vuotove-

sistä. Tarkastuskaivot vuotavat pääasiassa kaivonrenkaiden välistä, mutta myös putkien 

liitoksista sekä kansistojen kautta (Vuove-Insinöörit 2015). Putkien vuodot ovat myös 

hyvin todennäköisiä verkoston vanhimmissa osissa. Kenttätutkimusten aikana havaittiin 

lisäksi paljon vanhoja kiinteistöjen sakokaivoja, joissa osassa oli vuotavia puisia kansia. 
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4.1.2 Kaijonharju 

Kaijonharjun suuralue sisältää Linnanmaan, Ritaharjun, Kaijonharjun, Kuivasjärven ja 

Liikasen kaupunginosat (liite 1). Linnanmaalla, Syynimaalla, Kaijonharjussa ja Kuivas-

järven alueilla verkosto on pääosin peräisin 1970–1980-luvuilta. Ritaharjun alue on huo-

mattavasti uudempaa, vuoden 2003 jälkeen rakennettua. (Stenius 2016) Suuralue on tar-

kasteltu Kurttilan (2015a) diplomityössä Linnanmaata ja Syynimaata lukuun ottamatta. 

Vuove-Insinöörit Oy on suorittanut vuotovesitutkimuksen koko suuralueelle. Savuko-

keita on suoritettu lähes koko Kuivasjärven alueella sekä yhdellä kadulla Syynimaalla ja 

Elektroniikkatiellä Teknologiakylässä (liite 2/1) pääosin Vuove-tutkimusten perusteella. 

Pumppaamotarkastelun perusteella Kuivasjärvellä jätevesimäärät kasvavat 50–200 % tal-

ven minimivirtaamiin verrattuna. Virtaamien taso pysyy korkeammalla kevään jälkeen, 

mikä viittaa verkostossa oleviin vikoihin. Sateen vaikutus on myös selvästi havaittavissa 

virtaamien piikeistä. (Kurttila 2015a, s.36-38) Ritaharjun (Kurttila 2015a, s.35) ja Kui-

vasjärven Jylkynkankaan (Kurttila 2015b) alueilta ei muodostu merkittäviä vuotovesi-

määriä pumppaamodatan perusteella. Syynimaalla, Kaijonharjun kerrostaloalueella sekä 

Kaijonrannan ja Linnanmaan alueilla ei ole toistaiseksi havaittu merkittäviä vuotovesi-

määriä (Vuove-Insinöörit Oy 2016). 

Savukokeissa tehdyt havainnot tukevat pumppaamodatan perusteella tehtyjä päätelmiä 

Kuivasjärven alueella. Vuotavia viemäriverkoston tarkastuskaivoja oli omien havaintojen 

mukaan erityisesti Kuivasjärven itäosissa Jylkynkangasta lukuun ottamatta. Virheellisten 

liitosten määrä oli myös merkittävä alueen kokoon nähden. Varsinkin Oinaansuolla si-

jaitsevien eräiden rivitaloyhtiöiden virheelliset liitokset voivat aiheuttaa todella suuria 

vuotovesimääriä, mikäli tonttien kaikki sadevedet on ohjattu savukokeessa ilmenneiden 

hulevesikaivojen kautta jätevesiverkostoon. Kiinteistöjen sakokaivoja havaittiin jonkin 

verran Kuivasjärven alueella, mutta niiden kautta ei aiheudu merkittäviä määriä vuotove-

siä tällä alueella. 

4.1.3 Koskela 

Koskelan suuralueeseen kuuluvat Taskilan, Toppilan, Koskelan ja Alppilan kaupungin-

osat (liite 1). Verkosto on hyvin vaihtelevan ikäistä, sillä osa viemäreistä on saneerattu 

2000- ja 2010-luvuilla, mutta vanhimmat viemärit ovat peräisin 1960- ja 1970-luvuilta 

(Stenius 2016). Suuralueella on paljon vanhoja pientaloalueita. Koko suuralue on pelkän 

viettoviemärin piirissä lukuun ottamatta Meri-Toppilan aluetta ja Siilotien (JVP 172) 
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pumppaamopiirin aluetta (Stenius 2016). Näin ollen pumppaamotarkastelua ei ole alu-

eella suoritettu. Vuove-tutkimuksia on suoritettu Taskilan ja Koskelan alueilla. Savuko-

keita on suoritettu lähes koko suuralueella lukuun ottamatta Niittyaroa, Meri-Toppilaa, 

Toppilan satama- ja teollisuusaluetta sekä Alppilan kerrostaloaluetta (liite 2/2).  

Koskelan suuralueelta tulee merkittäviä määriä vuotovesiä savukokeiden tulosten perus-

teella. Suurin osa vuotovesistä on peräisin kiinteistöjen virheellisistä liitoksista. Vanhoilla 

pientaloalueilla oli lisäksi paljon vanhoja sakokaivoja, joissa osassa kannet olivat hyvin 

puutteellisia. Neljässä kiinteistössä katto- tai pihavesiä johdettiin tarkoituksella sakokai-

voon kansien kautta. Verkoston omia vuotoja on havaittu lähinnä Taskilan alueella, missä 

verkosto on vanhempaa. Vuotavien verkoston tarkastuskaivojen tuottama vuotoveden 

määrä on kuitenkin melko pieni tällä suuralueella.  

4.1.4 Puolivälinkangas 

Puolivälinkankaan suuralueeseen on sisällytetty Välivainion, Puolivälinkankaan, Iskon, 

Pyykösjärven ja Takalaanilan kaupunginosat (liite 1). Jätevesiverkosto on pääosin 1980-

2000-luvuilta (Stenius 2016), mutta rakennuskanta on monin paikoin hyvin paljon van-

hempaa ja alue on Takalaanilaa lukuun ottamatta suurimmaksi osaksi pientalovaltaista. 

Vanhimmat verkoston osat ovat 1960-luvun lopulta (Stenius 2016). Takalaanila on liike- 

ja teollisuusaluetta. Suuralue on lähes kokonaan viettoviemärin piirissä ja pumppaamo-

dataa oli täten saatavilla vain kolmelta pumppaamolta. Pumppaamodatan ja sadannan ver-

tailut Iskon (JVP 126) ja Kesätien (JVP 142) pumppaamoilta antoivat kuitenkin viitteitä 

vakavista vuotovesilähteistä (Kurttila 2015b). Vuove-tutkimuksia on suoritettu Iskon, 

Pyykösjärven ja Takalaanilan pohjoisosissa. Myös Vuove-insinöörien (2016) tutkimus 

antoi viitteitä todella merkittävistä vuotoesilähteistä erityisesti Pyykösjärven alueella. Sa-

vukokeita on suoritettu koko suuralueen laajuudella lukuun ottamatta Välivainion ja Puo-

livälinkankaan kerrostaloalueita sekä suurinta osaa Takalaanilaa (liite 2/2).  

Savukokeiden tulokset vahvistavat aiempia epäilyjä. Vuotovesien määrä on hyvin mer-

kittävä ja suurin osa niistä on peräisin kiinteistöjen virheellisistä liitoksista. Oman ver-

koston vuodot ovat vähäisiä tällä suuralueella. Sakokaivoja on runsaasti vanhoilla pien-

taloalueilla, mikä todennäköisesti lisää vuotovesien määrää. Useissa sakokaivoissa oli 

puutteellisia kansia ja jotkut niistä olivat myös selkeästi kuivatuskäytössä. Erityisen va-

kava tilanne on Pyykösjärvellä Kuoretiellä, Maivatiellä, Pasuritiellä ja Muikkutiellä, 

mistä virheellisiä liitoksia löytyi erityisen paljon. Tulevan saneerauksen yhteydessä on 
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jokaisen kiinteistön liitynnät tarkistettava ja muutettava. Välivainion pientaloalueelta löy-

tyi myöskin erityisen paljon huomautettavaa. 

4.1.5 Korvensuora 

Korvensuoran suuralueeseen kuuluvat Ruskon, Ruskonselän, Heikinharjun, Korvensuo-

ran, Korvenkylän, Saviharjun ja Talvikankaan kaupunginosat (liite 1). Suuralue sisältää 

laajan teollisuusalueen, pientaloalueita ja harvempaan asuttua aluetta kaupungin laita-

milta. Pientaloalueilla verkosto on pääosin sekä 1980- ja 2000-luvuilta, mutta vanhem-

paakin ja täysin uutta verkostoa on paikoitellen. Teollisuusalueella verkosto on peräisin 

1960-2010-luvuilta. (Stenius 2016) Alue on tarkasteltu Kurttilan (2015a) diplomityössä 

ja Vuove-tutkimuksissa (2016) kokonaisuudessaan. Pumppaamotarkastelun mukaan vir-

taamat reagoivat voimakkaasti sateisiin ja sulamisvesiin, ja ne voivat olla jopa 2.5 kertai-

sia arvioituun minimivirtaamaan nähden. Virtaamat jäävät myös melko korkealle tasolle 

kevään sulamispiikin jälkeen. (Kurttila 2015a, s. 40) Talvikankaan kaupunginosassa si-

jaitsevissa jätevesipumppaamoissa vesimäärät eivät kasva sateiden aikana. Heikinharjun 

pumppaamon (JVP 120) kautta on todettu tulevan jonkin verran vuotovesiä Välikylän ja 

Jäälin suunnasta. (Kurttila 2015b)  Savukoe on suoritettu hieman yli puolelle Ruskon te-

ollisuusalueen jätevesiverkostosta, koko Huonesuon alueelle ja pienemmille alueille Ran-

nanperällä ja Heikinharjulla (liite 2/3).  

Ruskon kaatopaikalta tulee suuria määriä vesiä jätevesiverkostoon. Erään suuren teolli-

suuskiinteistön virheelliset liitokset aiheuttavat myös huomattavia määriä vuotovesiä. 

Kyseisellä kiinteistölle menevä viemärilinja oli lisäksi hyvin märässä paikassa ja yhdessä 

kaivossa oli ritiläkansi, joten viemärilinja kuivattaa todennäköisesti aluetta. Nämä tekijät 

yhdessä alueen laajuuden ja osittain iäkkään verkoston kanssa selittävät lähes täysin suu-

ret jätevesimäärät ja virtaamien vastaavuuden sadantaan. Suuralueen kotitalouksilla ei to-

dettu olevan merkittäviä määriä virheellisiä liitoksia. Kiinteistöjen sakokaivoja havaittiin 

Huonesuon alueella jonkin verran, mutta muualla hyvin vähän. Jätevesiverkoston vuota-

via ja roudan vaikutuksesta liikkuneita tarkastuskaivoja havaittiin jonkin verran Ruskon 

teollisuusalueella, Huonesuolla ja Rannanperällä. Rannanperällä todettiin merkittäviä 

määriä sulamisvesiä päätyvän paikallisesti jätevesiverkostoon kevättulvien aikana. 
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4.1.6 Tuira 

Tuiran suuralueeseen lasketaan kuuluvaksi Pikisaaren, Koskikeskuksen, Tuiran, Vihreä-

saaren, Hietasaaren ja Toppilansaaren kaupunginosat (liite 1). Verkosto on pääosin peräi-

sin Hietasaaressa 1970-luvulta, Toppilansaaressa 2000-luvulta, Pikisaaressa 1990-lu-

vulta, Koskikeskuksessa 1950-2010-luvuilta ja Tuirassa 1960-2000-luvuilta sisältäen 

myös todella vanhan linjan, jonka ikä ei ole tiedostojärjestelmissä (Stenius 2016). Vuove-

tutkimuksia alueella ei ole toistaiseksi suoritettu, mutta pumppaamodatan ja sadannan 

vertailusta on saatavilla tietoa koko suuralueen laajuudelta lukuun ottamatta Tuiran luo-

teisosia. Pumppaamotarkastelun mukaan Tuirassa ja Toivoniemessä sadejaksot näkyvät 

selvästi jätevesivirtaamassa. Kevään sulamispiikin jälkeen virtaamat tasoittuvat melko 

nopeasti minimivirtaaman tasalle. (Kurttila 2015a, s.42) Tämä kertoo virheellisten liitos-

ten olemassaolosta, mutta toisaalta myös verkoston hyvästä kunnosta.  Savukokeita on 

suoritettu Lehtorannan (JVP 146) pumppaamopiirin ja molempien Toppilansaaren (JVP 

155 ja JVP 156) pumppaamopiirien alueella (liite 2/2). Pumppaamodatasta oli selvästi 

nähtävissä jätevesivirtaamien yhteys sadantaan kyseisillä alueilla. Pikisaaressa, Raatin-

saaressa ja Kuusisaaressa jätevesivirtaamat eivät merkittävästi vastanneet sadantaan ja 

jätevesimäärät olivat yleisesti pieniä. Myöskään Hietasaaressa sijaitsevat pumppaamot 

eivät merkittävästi reagoineet sateeseen Huvipuiston (JVP 138) pumppaamoa lukuun ot-

tamatta. (Kurttila 2015b) Huvipuiston pumppaamon jätevesimäärän on todettu vastaavan 

voimakkaasti sadantaan (Kurttila 2015b), mutta pumppaamopiirin alueelta ei löydetty yh-

tään tarkastuskaivoa savukoetta varten. 

Lehtorannan pumppaamopiirin alueelta löytyneet sekaviemäröinnit selittävät vuotove-

sien määrän Tuiran alueella lähes kokonaan ja Toppilansaaren pohjoispuolelta löytyneet 

omakotitalojen virheelliset liitokset selittävät vuotovesien määrän koko Toppilansaa-

ressa. Sakokaivoja alueella ei ole käytännössä lainkaan ja vuotavia kaupungin tarkastus-

kaivoja havaittiin hyvin vähän.  

4.1.7 Myllyoja 

Myllyojan suuralue koostuu Laanilan, Kynsilehdon, Hintan, Parkkisenkankaan, Mylly-

ojan, Kirkkokankaan ja Haapalehdon kaupunginosista (liite 1). Alue on pääosin pientalo-

aluetta. Osa verkostosta on 1960–1980-luvulta, mutta uudemmilla alueilla verkosto on 

rakennettu 1990- ja 2000-luvuilla (Stenius 2016). Suuralue ei ole ollut Vuove-tutkimuk-
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sien piirissä, mutta Haapalehdon, Myllyojan ja Kirkkokankaan alueet on osittain tarkas-

teltu Kurttilan (2015a) pumppaamotarkastelussa. Tarkastelun perusteella Ala-Haapaleh-

dossa vuotovesien määrät ovat vähäisiä, mutta Ylä-Haapalehdossa jätevesivirtaamat rea-

goivat selvästi sadepiikkeihin ja virtaamat ovat yleisesti suurempia sulan maan aikana 

verrattuna minimivirtaamaan. Ala-Haapalehdon alueella pumppaamodataa tosin puuttui 

juuri kovimpien sateiden ajalta. Myllyojalla sekä Kirkkokankaalla vuotovedet muodostu-

vat pääosin pohja- ja vajovesistä (Kurttila 2015a, s.44-46). Savukokeita on suoritettu 

koko Myllyojan kaupunginosan alueella, Korpitien (JVP 152) pumppaamopiirissä Haa-

palehdossa sekä Hintantien (JVP 145) pumppaamopiirissä Laanilassa (liite 2/3)  

Savukokeiden perusteella suurin osa Myllyojan ja Ylä-Haapalehdon vuotovesistä muo-

dostuu pohja- ja vajovesistä verkoston vikojen vuoksi. Myllyojan alueella havaittiin pai-

nanteessa olevia tarkastuskaivoja, joihin sadevesi kulkeutuu kansien kautta sekä merkit-

täviä määriä kaivoja, joiden ympärystät olivat vaurioituneita. Verkoston ikääntyneisyys 

näkyi kaivojen vuotoina Ylä-Haapalehdossa. Vanhan Hiukkavaaran alueelta tulee Korpi-

tien (JVP 152) pumppaamolle merkittäviä määriä vuotovesiä.  Muutamat virheelliset lii-

tokset ja vuotavat sakokaivot aiheuttavat oman lisänsä vuotovesimäärään.  

4.1.8 Hiukkavaara 

Hiukkavaaran suuralue sisältää Puolukkakankaan, Kivikkokankaan, Vanhan Hiukkavaa-

ran, Haukkasuon, Hiukkavaaran, Saarelan ja Niileksen kaupunginosat (liite 1). Suuralue 

on kaupungin laitamilla ja kaupunginosista Puolukkakankaalla, Haukkasuolla ja Niilek-

sessä ei ole lainkaan jätevesiverkostoa. Hiukkavaaran ja Kivikkokankaan alueet ovat hil-

jattain rakennettua tai parhaillaan rakenteilla olevia (Stenius 2016). Vanhan Hiukkavaa-

ran kasarmialueella on suoritettu savukokeita ja virtausmittauksia (liite 2/3) suurien vuo-

tovesimäärien vuoksi (Kurttila 2015a, 47-48). Verkosto on tällä alueella hyvin vanhaa ja 

puutteellisesti merkittyä Oulun Veden tietokannoissa (Stenius 2016). Saarelan alue on 

käsitelty Kurttilan (2015b) pumppaamodatan ja sadannan vertailussa. Vertailun perus-

teella vuotovesiä ei juurikaan muodostu Saarelan alueella. Verkosto on Saarelassa pää-

osin rakennettu 1990-luvulla ja 1980-luvun lopulla (Stenius 2016), ja rakennuskanta on 

melko uutta. 

Vanhan Hiukkavaaran vanhalla kasarmialueella muodostuvat tämän suuralueen ainoat 

merkittävät vuotovesimäärät. Virtausmittausten perusteella jätevesivirtaama kasvoi kui-
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van jakson arvosta 6.1 m3/h arvoon 18 m3/h, kun mittaus suoritettiin sateen aikana. Vuo-

tovesilähde ei selvinnyt savukokeella. Oulun Vedellä ei ole johtokarttaa alueesta kaivon 

710080 jälkeen, joten vuotovesien syy on selvitettävä yhteistyössä alueesta vastaavan ta-

hon kanssa. Vanha kasarmialue on suurimpia yksittäisiä vuotovesilähteitä kanta-Oulussa. 

4.1.9 Oulunsuu 

Suuralueeseen kuuluvat Peltolan, Kontinkankaan, Oulunsuun ja Värtön kaupunginosat 

(liite 1). Peltola ja Värttö ovat enimmäkseen kerrostaloaluetta, mutta niiden itäosissa on 

myös pienet omakotitaloalueet. Verkosto on pääosin peräisin 1970-1990-luvuilta. Kon-

tinkankaan alue sisältää laajan sairaala-alueen sekä useita suuria liikekiinteistöjä ja julki-

sia rakennuksia. Verkosto on rakennettu 1960-1990-luvuilla. Oulunsuun alue koostuu 

vaihtelevan ikäisistä pientalo- sekä kerrostaloalueista. Rakennuskanta on kuitenkin pää-

osin jo ikääntynyttä. Verkosto on Kajaanintien pohjoispuolella pääosin 1980-1990-lu-

vuilta ja eteläpuolella 1960-2000-luvuilta. (Stenius 2016) Svaaninsuo ja osa Lämsänjär-

vestä on tarkasteltu Kurttilan (2015a) diplomityössä. Sateen aikana jätevesivirtaama saat-

toi kasvaa hetkellisesti jopa yli kuusinkertaiseksi talven minimivirtaamaan verrattuna, 

mutta virtaamat palautuivat hyvin nopeasti lähelle minimivirtaamatasoa (Kurttila 2015a, 

s.52). Lisäksi pumppaamodatan ja sadannan vertailudataa on saatavilla Peltolan kerros-

taloalueelta, osasta Ranta-Kastellia ja kahdesta pienestä pumppaamopiiristä jokivarresta. 

Vertailun mukaan Oulunsuun kaupunginosassa olevissa pumppaamoissa jätevesivirtaa-

mat vastaavat vaihtelevalla tasolla sadantaan, mutta Peltolan kerrostaloalueella vastaa-

vuutta ei ole. (Kurttila 2015b) Savukokeita on tehty Oulunsuun kaupunginosassa Kajaa-

nintien eteläpuolella ja Luhtitien (JVP 224) pumppaamopiirissä (liite 2/3).  

Oulunsuun kaupunginosassa muodostuu merkittäviä määriä vuorovesiä, jotka ovat savu-

kokeiden perusteella pääosin peräisin kiinteistöjen virheellisistä liitoksista sekä yhdestä 

sekaviemäröinnistä jätevesiverkostossa. Kurttilan (2015a) diplomityössä läpikäytyjen 

Kuusikujan (JVP 221) ja Svaanintien (JVP 220) pumppaamopiirien alueelta löytyi vain 

kaksi virheellistä liitosta, mikä ei täysin selitä pumppaamodatan perusteella arvioitua 

vuotovesimäärää. Verkoston kunnosta johtuvien vuotojen määrä todettiin pieneksi savu-

kokeiden suoritusalueella omien havaintojen perusteella ja Kurttilan (2015a) pumppaa-

motarkastelussa. Vanhoilla omakotitaloalueilla on paljon kiinteistöjen vanhoja sakokai-

voja, joiden kautta voi muodostua myös vuotovesiä. 
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4.1.10 Keskusta 

Oulun ydinkeskusta on jaettu Pokkisen, Vaaran, Vanhatullin, Hollihaan, Leverin ja Myl-

lytullin kaupunginosiin. Keskustan suuralue sisältää lisäksi Intiön ja Raksilan kaupungin-

osat. (liite 1) Verkoston ikä vaihtelee ydinkeskustan alueella hyvin suuresti, sillä käytössä 

on yhä joitakin 1920-luvulla rakennettua osia, mutta myös uutta verkostoakin on ole-

massa. Intiössä verkosto on peräisin 1970-, 1980- ja 2000-luvuilta ja Raksilassa 1960–

1990-luvuilta. Suuralueen jätevedet päätyvät Hollihaan (JVP 201) jätevesipumppaa-

moon, kuten kaikki jätevedet Oulujoen eteläpuolelta ja Muhoksen siirtoviemäristä. Eril-

lisiä pienempiä pumppaamopiirejä ei tällä alueella ole Lasaretinsaarta (JVP 261) lukuun 

ottamatta. (Stenius 2016) Vuove-tutkimuksia ja savukokeita ei ole suoritettu Keskusta 

suuralueella.  

Ydinkeskustan alueella on käytössä yhä sekaviemäröinti monilla kaduilla. Johtokarttojen 

mukaan yhteensä 147 hulevesikaivoa on liitetty jätevesiverkostoon. Sekaviemäröintien 

kautta valtavia määriä sadevesiä pääsee jätevesiverkostoon ja oletettavasti sekaviemä-

röidyillä alueilla sijaitsevien kiinteistöjen hulevedet päätyvät myös jätevesiverkostoon. 

Hollihaan pumppaamon jätevesimäärät kasvavat voimakkaasti sateiden aikana. Ydinkes-

kustan sekaviemäröinnin aiheuttamien vuotovesien osuutta pumpatusta vesimäärästä on 

kuitenkin vaikea arvioida, sillä Oulujoen eteläpuolella on todettu olevan muitakin mer-

kittäviä vuotovesilähteitä ja Muhoksen siirtoviemäristä on todettu tulevan vuotovesiä. 

Keskustan sekaviemäröinnit ovat kuitenkin selvästi suurimmat vuotovesilähteet kanta-

Oulussa. Ydinkeskustan sekaviemäröinnit poistuvat verkoston saneerauksien yhteydessä 

aikojen saatossa. 

4.1.11 Nuottasaari 

Nuottasaaren suuralue käsittää Nuottasaaren, Limingantullin ja Äimäraution kaupungin-

osat (liite 1). Suuralue on pääosin satama-, liike- ja teollisuuskäytössä. Verkoston ikä 

vaihtelee suuresti, sillä se on rakennettu 1950-2000-luvulla (Stenius 2016). Oritkarin sa-

tama-alueelle johtava viemärilinja on käsitelty Kurttilan (2015a) diplomityössä. Pump-

paamotarkastelun mukaan Jääsalontien (JVP 212) pumppaamon kautta kulkeva jätevesi-

määrä kasvaa todella voimakkaasti sateiden aikana, mutta virtaamat palautuvat lähes mi-

nimivirtaamien tasolle sateiden jälkeen (Kurttila 2015a, s.62). Suuralueella on myös 

useita pumppaamoja, joiden virtaamia on verrattu sadantaan. Nuottasaaren (JVP 207) ja 
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Kempeleentien (JVP 211) pumppaamoiden vesimäärät vastaavat selkeästi sadantaan. 

Muissa pumppaamoissa vastaavuutta ei havaittu. (Kurttila 2015b) 

Oritkarin alueella sijaitsee yksi kanta-Oulun suurimmista yksittäisistä vuotovesilähteistä.  

Satamatalon (JVP 249) ja Jääsalontien (JVP 212) pumppaamopiireissä suoritetuissa sa-

vukokeissa (liite 2/4) ei löytynyt tällaista vuotovesimäärää selittävää tekijää. Vuotovedet 

ovat todennäköisesti peräisin satama-alueelta. Kempeleentien pumppaamopiirissä Limin-

gantullin alueella on todettu hulevesiverkoston kapasiteetin riittämättömyyttä, mikä ai-

heuttanee vuotovesiä jätevesiverkostoon kansistojen kautta kovilla sateilla (Kilpeläinen 

2016). 

4.1.12 Höyhtyä 

Höyhtyän suuralue sisältää Karjasillan, Nokelan, Höyhtyän, Lintulan ja Mäntylän kau-

punginosat (liite 1). Verkosto on suurimmaksi osaksi peräisin 1980- ja 1990- luvuilta, 

mutta joitakin osia on myös 1960-, 1970- ja 2000-luvuilta (Stenius 2016). Suuralueella 

on paljon vanhoja rintamamiestaloalueita ja vaihtelevan ikäisiä kerrostaloalueita. Karja-

sillan kaupunginosassa on lisäksi Taka-Lyötyn liike- ja teollisuusalue. Mäntylän kaupun-

ginosa on hieman muita alueita uudempaa pien- ja kerrostaloaluetta. Osa Karjasillan alu-

eesta on käsitelty Kurttilan (2015a) diplomityössä. Sen mukaan jätevesivirtaamat vaihte-

levat voimakkaasti sadannasta riippuen. (Kurttila 2015a, s. 50) Muut kaupunginosat ovat 

pelkästään viettoviemärin piirissä, joten pumppaamodataa ei muilta alueilta ole saatavilla. 

Savukokeita on suoritettu Karjasillan alueella (liitteet 2/2 ja 2/4).  

Savukokeissa löytyi merkittäviä määriä omakotitalojen virheellisiä liitoksia Karjasillan 

alueelta. Virheellisten liitosten määrä selittää alueen jätevesipumppaamoiden ja sadannan 

vastaavuuden. Rintamamiestaloalueilla on tyypillisesti myös hyvin paljon kiinteistöjen 

sakokaivoja. Virheelliset liitokset aiheuttavat tällä alueella enemmän vuotovesiä kuin 

mitä pohja- ja vajovesistä muodostuu. Karjasillan lisäksi myös Höyhtyällä ja Nokelassa 

on yhä tutkimattomia samankaltaisia rintamamiestaloalueita. Näillä alueilla on lisäksi 

puutteellinen hulevesiverkosto, joten todennäköisyys virheellisten liitosten löytymiselle 

on hyvin suuri.  
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4.1.13 Kaukovainio 

Kaukovainion suuralueeseen kuuluvat Kaukovainion ja Hiirosen kaupunginosat (liite 1). 

Kaukovainiolla verkoston ikä vaihtelee 1960-luvusta aivan viime vuosina saneerattuun 

uuteen verkostoon. Verkoston ja rakennuksien ikä Hiirosen kaupunginosassa vaihtelee 

1980-luvun lopusta tälle vuosikymmenelle. (Stenius 2016) Suuraluetta ei ole käsitelty ol-

lenkaan Kurttilan (2015a) diplomityössä ja Vuove-tutkimuksissa. Kaukovainion kaupun-

ginosassa on ainoastaan yksi pumppaamopiiri (JVP 218 Nuolihaukantie), joka on käsi-

telty Kurttilan (2015b) vertailussa. Sen mukaan pumppaamon kautta kulkeva jätevesi-

määrä saattaa jopa kaksinkertaistua sadepiikin aikana, mutta virtaamat palaavat nopeasti 

normaalitasolle. Tämä voi aiheutua joko virheellisistä liitoksista tai vuodoista kansistojen 

kautta laakeilla asfalttipihoilla. Suuralueella ei ole toistaiseksi suoritettu muita vuotove-

situtkimuksia. 

4.1.14 Maikkula 

Maikkulan suuralue pitää sisällään Maikkulan, Knuutilan, Iinatin, Madekosken, Heikki-

länkankaan, Juurusojan, Pikkaralan ja Hangaskankaan kaupunginosat (liite 1). Verkosto 

on pääpiirteittäin peräisin 1970-1980-luvuilta Maikkulan ja Knuutilan alueella, 1980-lu-

vulta Iinatissa ja 1990-luvun lopulta Heikkilänkankaan alueella. Juurusojan ja Hangas-

kankaan kaupunginosissa verkostoa ei juurikaan ole. Madekosken ja Pikkaralan läpi kul-

kee Muhoksen siirtoviemäri, mutta keräilyviemäreitä näillä alueilla on hyvin vähän. (Ste-

nius 2016) Maikkulan, Knuutilan, Iinatin ja Heikkilänkankaan alueet ovat valtaosin käsi-

telty Kurttilan (2015a) diplomityössä. Suuralue on lähes kokonaan jaettu pumppaamopii-

reihin, joten Kurttilan (2015b) vertailussa on myös hyvin tietoa alueesta. Maikkulassa 

Kontiomäen ja Patamäen alueilla on todettu voimakkaita virtaamapiikkejä sateiden ai-

kana. Knuutilan, Iintatin ja Maikkulan keskustan alueilla jätevesivirtaamat eivät juuri-

kaan vastanneet sadantaan, mutta virtaamat ovat hieman minimivirtaamia korkeammalla 

sulan maan aikana. Heikkilänkankaalla virtaamat saattoivat nousta yli kolminkertaiseksi 

kevään sulamispiikkien aikana verrattuna minimivirtaamiin ja virtaamat pysyvät korke-

ampina pohjaveden tason ollessa korkeammalla. Vuotovedet tulevat tosin suurella toden-

näköisyydellä Muhokselta ja Utajärveltä, sillä Heikkilänkangas on verrattain uutta alu-

etta.  (Kurttila 2015a, s.54-57; Kurttila 2015b) Knuutilan, Maikkulan ja Iinatin kaupun-

ginosissa on suoritettu savukokeet (liite 2/4). 



34 

Iinatissa vuotovesitilanne on yleisesti hyvä. Maikkulan ja Knuutilan kaupunginosissa 

vuotovedet muodostuvat sekä virheellisten liitosten että verkoston vikojen takia. Kurtti-

lan (2015b) vertailussa Maikkulan (JVP 228) pumppaamopiirissä todetuille todella suu-

rille vuotovesimäärille ei löytynyt selitystä savukokeilla. Tämä kertoo todennäköisesti 

siitä, että virheellisiä liitoksia tai sekaviemäröintejä on poistettu pumppaamotarkastelun 

ajanjakson eli vuoden 2011 jälkeen. Virheellisten liitosten ja yhden jätevesikaivossa ole-

van ritiläkannen johdosta muodostuu silti kohtalaisen suuria vuotovesimääriä Kontion-

kankaan alueella ja Kanankujan (JVP 225) pumppaamopiirissä. Verkostossa olevia vikoja 

ja vuotoja havaittiin myös merkittäviä määriä. 

4.1.15 Kaakkuri 

Kaakkurin suuralue sisältää Kaakkurin, Metsokankaan, Kiviniemen ja Perävainion kau-

punginosat (liite 1). Verkoston on rakennettu pääosin 1990- ja 2000-luvuilla. Suuralue on 

kanta-Oulun eteläisimpiä alueita ja kaikki kiinteistöt ovat liittyneinä johonkin pumppaa-

mopiiriin. (Stenius 2016) Suuralue on tarkasteltu kokonaisuudessaan Kurttilan (2015a) 

diplomityössä. Sen mukaan Kaakkurissa ja Metsokankaalla vuotovedet syntyvät suurim-

maksi osaksi pohja- ja vajovesistä, mutta vuotovesimäärät ovat yleisesti alhaiset. Kivi-

niemessä ja Perävainiolla vuotovedet muodostuvat myös pääasiassa pohja- ja vajovesistä, 

mutta sateiden aiheuttamia piikkejä virtaamissa oli myös nähtävissä. (Kurttila 2015a, 

s.59-61). Savukokeita on suoritettu Kaakkurissa ainoastaan Salamapolun (JVP 258) 

pumppaamopiirissä (liite 2/4). 

Salamapolun pumppaamolle on todettu Cromista tarkastelemalla tulevan suuria määriä 

jätevesiä sateiden aikana. Vuotovedet johtuvat Iinatin vanhalta kaatopaikalta salaojajär-

jestelmän kautta tulevista suotovesistä. Salamapolun (JVP 258) jätevesipumppaamon ka-

pasiteetti on melko ylärajalla kaatopaikalta tulevien vesien vuoksi. Muuten Kaakkurin ja 

Metsokankaan alueilla ei ole vuotovesiongelmaa ja verkosto on pääosin hyvässä kun-

nossa. 

4.1.16 Sanginsuu 

Sanginsuun suuralueeseen kuuluvat Sanginsuun, Ulkosangin, Sanginjoen ja Lapinkan-

kaan kaupunginosat (liite 1). Näistä alueista ainoastaan Sanginsuun kaupunginosassa on 

olemassa jätevesiverkostoa. Verkosto on rakennettu 1990- ja 2000-luvuilla, ja se on lähes 

kokonaan paineviemäriä talolinjat mukaan lukien. (Stenius 2016) Pumppaamodatan ja 
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sadannan vastaavuutta on arvioitu Kurttilan (2015b) vertailussa. Sen mukaan virtaamat 

eivät kasva juurikaan sateiden aikana ja jätevesimäärät ovat yleisesti hyvin pieniä. Suur-

alueella ei tarvita vuotovesitutkimuksia.  

4.2 Yhteenveto alueittaisista tarkasteluista 

Sekaviemäröintejä on toistaiseksi löytynyt kanta-Oulusta kolmelta eri alueelta. Seka-

viemäröinnillä tarkoitetaan tässä hulevesikaivojen suoria liitoksia jätevesikaivoihin. Sa-

vukokeiden yhteydessä Tuirasta jätevesiverkostoon liitettyjä hulevesikaivoja löytyi 

kolme ja Oulunsuusta kaksi kappaletta. Oulun Veden johtokarttojen mukaan Keskustan 

alueella 147 hulevesikaivoa on liitetty suoraan jätevesiverkostoon (Stenius 2016).  Savu-

kokeissa kiinteistöjä, joissa sade- tai kuivatusjärjestelmä on virheellisesti liitetty jätevesi-

verkostoon, löytyi eniten Puolivälinkankaan, Koskelan ja Oulunsuun alueilta (taulukko 

2). Yhteensä niitä on kanta-Oulusta löytynyt 102 kappaletta. Tämä luku sisältää myös 

jätevesiverkostoon liitetyt kellariluiskien hulevesikaivot. Vuotavia viemäriverkoston tar-

kastuskaivoja havaittiin eniten Pateniemen suuralueella, Myllyojan kaupunginosassa, 

Ylä-Haapalehdossa sekä Kuivasjärven kaupunginosan itäpuolella. Vanhoja käytöstä 

poistettuja tai yhä käytössä olevia kiinteistöjen sakokaivoja havaittiin eniten vanhimmilla 

omakotitaloalueilla eli Pateniemen, Koskelan, Puolivälinkankaan, Oulunsuun ja Höyh-

tyän suuralueilla. Vuotavien tarkastuskaivojen ja sakokaivojen määrän arviointi on suun-

taa antava, mutta mahdollistaa vertailun alueiden välillä. Avoimien tarkastusputkien 

kautta ei muodostu useimmissa tapauksissa merkittäviä määriä vuotovesiä. Merkitsemät-

tömiä putkia, jotka tulevat jätevesiverkoston tarkastuskaivoihin havaittiin savukokeiden 

yhteydessä kuusi kappaletta kanta-Oulussa.  
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Taulukko 2. Yhteenveto kanta-Oulun savukoetuloksista  

 
Virheelli-

set liitok-

set1 

Vuotavat jäteve-

siverkoston tar-

kastuskaivot2 

Sakokaivojen 

määrä/huomautetta-

vat kannet3 

Avoimet tarkas-

tusputket kiin-

teistöissä.4 

Merkitsemättömät 

putket jätevesiverkos-

ton tarkastuskaivoi-

hin.5 

Pääasiallinen vuotovesien muo-

dostumistapa 

Pate-

niemi 
7 2 2/7 6 1 

Jätevesikaivojen ja putkiston vuo-

dot. 

Kaijon-

harju 
9 

Kuivasjärvi:1 

Muualla: 0 
1/3 0 0 

Vuotavat jätevesikaivot ja virheelli-

set liitokset. 

Koskela 16 
Taskila:1 

Muualla:0 

Vanhat pientaloalueet: 

2/11, muualla 0/0 
0 1 Virheelliset liitokset ja sakokaivot. 

Puolivä-

linkangas 
27 

Pyykösjärvi: 1 

Muualla: 0 
2/11 2 1 Virheelliset liitokset ja sakokaivot. 

Korven-

suora 
3 

Rusko, Huonesuo, 

Rannanperä: 1 

Muualla: 0 

Huonesuo: 1/2,  

muualla 0/2 
3 1 

Kaatopaikan suotovedet, erään teol-

lisuuskiinteistön liitokset, verkoston 

vuodot kaivojen ja kansien kautta. 

Tuira 4 0 0/0 0 0 
Sekaviemäröinnit ja virheelliset lii-

tokset. 

Myllyoja 6 

Myllyoja ja Ylä-

Haapalehto: 2, 

Laanila: 0 

1/7 1 1 
Verkoston vuodot kaivojen ja kan-

sien kautta. 

Hiukka-

vaara 
0 

Vanha Hiukka-

vaara: 2. Muualla: 

0 

0/0 0 0 
Vanhasta Hiukkavaarasta tulevat 

vuotovedet. 

Oulun-

suu 
15 

Svaaninsuo: 1, 

Muualla: 0 

Omakotitaloalueet: 

2/12, muualla: 0 /0 
1 0 

Virheelliset liitokset, sakokaivot 

sekä sekaviemäröity alue. 

Keskusta 0 - - 0 0 Sekaviemäröinnit. 
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Nuotta-

saari 
0 - - /1 0 0 

Oritkarista tulevat vuotovedet sekä 

vuodot kansien kautta. 

Höyhtyä 6 0 
Omakotitaloalueet: 

2/0, muualla: 0/0 
0 0 Oletettavasti virheelliset liitokset. 

Kauko-

vainio 
0 - - 0 0 - 

Maikkula 9 
Knuutila ja Maik-

kula: 1, Iinatti: 0 

Knuutila ja Maikkula: 

1/5, Iinatti: 0/0 
5 1 

Virheelliset liitokset sekä verkoston 

vuodot kaivojen ja kansien kautta. 

Kaakkuri 0 0 0/0 0 0 
Vanhan kaatopaikan suotovedet, ei 

merkittäviä vuotovesiä. 

Sangin-

suu 
- - - - - Ei merkittäviä vuotovesiä. 

1 Virheelliset liitokset = havaitut kiinteistöt, joissa hule- tai kuivatusvesijärjestelmä on virheellisesti liitetty jätevesiverkostoon. 
2 Määrä on arvioitu asteikolla 0=”ei lainkaan tai vähän eli karkeasti 0-2 %”, 1=”jonkin verran” eli karkeasti 2-15 % ja 2=”paljon eli karkeasti > 15 % 

kaivoista vuotavia”. 
3 Sakokaivojen määrä on arvioitu asteikolla 0=”ei lainkaan tai vähän eli karkeasti 0-2 %:lla”, 1=”jonkin verran” eli karkeasti 2-15 %:lla ja 2=”paljon eli 

karkeasti > 15 %:lla kiinteistöistä sakokaivo”. Perässä oleva luku kertoo sakokaivojen määrän, joissa havaittiin riittämättömiä kansia tai jotka saattoivat 

kerätä hulevesiä.  
4 Kiinteistöjen lukumäärä, joiden jätevesiviemärin tarkastusputkessa ei ollut kunnollista suojaa.  
5 Putket, joista Oulun Veden johtokartoissa ei ollut mitään merkintää. 

Mikäli taulukon solussa on merkintä ”-”, kyseisestä arvosta ei ole tietoa vähäisten tai puuttuvien tutkimusten vuoksi. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Savukokeiden tulosten perusteella havaittiin, että tietynlaisien vuotovesilähteiden löyty-

mispaikoilla oli usein yhteneväisiä tekijöitä. Verkoston vikojen myötä aiheutuvat vuoto-

jen määrät ovat useimmiten lähes suoraan verrannollisia verkoston ikään. Korkean poh-

javeden pinnan havaittiin myös lisäävän vuotojen määrää tarkastuskaivoissa. Kiinteistö-

jen virheellisiä liitoksia ja vanhoja sakokaivoja havaittiin eniten vanhoilla omakotitalo-

alueilla ja erityisesti rintamiestalojen yhteydessä. Kerrostaloissa ei havaittu juuri lainkaan 

hulevesien virheellistä johtamista jätevesiverkostoon ja rivitalojen yhteydessäkin melko 

harvoin. 1990- ja 2000-luvuilla rakennetuilla asuinalueilla ei havaittu juuri lainkaan vir-

heellisiä liitoksia, mutta niitä löytyi kuitenkin tilanteissa, joissa viemäriverkosto oli sa-

neerattu viime vuosikymmeninä rakennuskannan ollessa huomattavasti vanhempaa. 

Tämä kertoo siitä, että virheelliset liitokset eivät ole poistuneet katualueiden saneerausten 

yhteydessä.   

Savukoe on tehokas virheellisten liitosten paljastamistapa, kun tulosten lisäksi huomioi-

daan tutkimisen vaatima aika. Savukokeilla voidaan tutkia laajojakin alueita hyvin nope-

asti. Savukokeessa on kuitenkin aina melko suuri virheen mahdollisuus, sillä savun kul-

keutumisella on monia haasteita, ja tällöin monet liitokset saattavat jäädä paljastumatta. 

Väärin liitetyt salaojajärjestelmät jäävät useimmiten paljastumatta tällä menetelmällä ja 

putkistojen kunnosta sillä ei saa tietoa. Lisäksi säällä on selkeä vaikutus savun havaitta-

vuuteen. Tarkemmat tulokset saavutetaan väriainekokeella, mutta sen suorittaminen on 

hyvin hidasta ja työlästä ja lisäksi kiinteistöjen pihoille pääsy on välttämätöntä. Savuko-

keet voivat toisaalta aiheuttaa aiheettomia palohälytyksiä, hetkellisiä savuhaittoja kiin-

teistöjen sisätiloissa sekä vähäisiä omaisuushaittoja, mikäli savukoneen aiheuttama paine 

jostain syystä kasvaa talolinjassa, ja vesilukon vesi pääsee purkautumaan viemäristä talon 

sisälle. 

Savukokeiden aikana havaittiin, että kiinteistöjen virheellisiä liitoksia löytyi eniten van-

hoilta omakotitaloalueilta, erityisesti rintamamiestaloalueilta. Rintamamiestalojen sala-

ojajärjestelmistä tulevat vedet on usein mahdoton johtaa hulevesiverkostoon ilman pump-

paamista syvälle ulottuvien kellareiden vuoksi (Taskinen 2014, s. 5-6).  Virheellisiä lii-

toksia havaittiin myös enemmän alueilla, missä hulevesiverkosto puuttui tai se oli raken-

nettu jälkikäteen. Verkoston iällä havaittiin yleisesti olevan vastaavuus verkoston kun-

toon ja sen vikojen aiheuttamiin vuotovesiin. Mikäli jätevesi- että hulevesiverkostot ovat 
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rakennettu samaan aikaa alueen muun rakennetun ympäristön kanssa, virheellisiä liitok-

sia ei juurikaan havaittu, vaikka verkosto olisikin jo ikääntynyttä. 

Selvästi suurin vuotovesilähde kanta-Oulussa on ydinkeskustan sekaviemäröinnit, jossa 

147 hulevesikaivoa on suoraan liitetty jätevesiverkostoon (Stenius 2016). Oletettavasti 

näillä sekaviemäröidyillä alueilla sijaitsevien kaikkien kiinteistöjen hulevedet päätyvät 

myös jätevesiverkostoon. Muita suuria vuotovesilähteitä ovat Oritkarin ja Vanhan Hiuk-

kavaaran alueilla sijaitsevat selvittämättömät vuotovesilähteet, eräs suuri teollisuuskiin-

teistö Ruskossa sekä sekaviemäröinnit Tuirassa (kolme hulevesikaivoa) ja Oulunsuussa 

(kaksi hulevesikaivoa). Kaatopaikoilta (Rusko ja Iinatti) salaojajärjestelmin kerättävät 

suotovedet on aiheellista puhdistaa, joten näiden vesien pääsyä jätevesiverkostoon ei voi 

estää. Kiinteistöjen virheellisiä liitoksia on toistaiseksi löytynyt 102 kappaletta. Kesällä 

2016 tutkittiin 6537 kiinteistöä savukokein ja näistä 86:llä havaittiin jokin virheellinen 

liitos, mikä tarkoittaa noin 1,32 %:n osuutta tutkituista kiinteistöistä. Osuus on melko 

pieni, joten kanta-Oulun vuotovesistä melko pieni osa muodostuu näiden liitosten kautta. 

Suurempi vuotovesimäärä muodostuu sekaviemäröintien ja verkoston vuotojen kautta.  

Suurin osan kanta-Oulussa tarvittavista savukokeista on jo suoritettu. Savukokeiden tule-

vaisuuden tarpeet on arvioitu Kurttilan (2015b) pumppaamodatan ja sadannan vertailun, 

hulevesiverkoston puutteen, jätevesi- ja hulevesiverkoston iän, rakennustyyppien, 

Vuove-tutkimusten (2015 ja 2016) sekä suoritettujen savukokeiden perusteella. Tulevai-

suuden savukoekohteet on esitelty perusteluineen ja lisätietoineen liitteessä 3.  

Sateen ajan havainnointia ja virtausmittauksia tulisi suorittaa tietyillä viettoviemärialu-

eilla, joiden vuotovesitilanteesta ei ole tietoa sekä alueilla, missä tiedostetulta vuotovesi-

alueelta ei paikantunut vuotovesilähteitä savukokeella. Väriainekokeilla voidaan yrittää 

paljastaa virheellisiä liitoksia kohteissa, joissa on selkeä epäilys niiden olemassaolosta, 

mutta savukokeella ne eivät paljastuneet. Joidenkin pumppaamopiirien alueella olisi 

myös aiheellista seurata pumppaamon käyttäytymistä ja virtaamia lisää ennen savu-

koepäätöksen tekemistä. Näillä alueilla on paljon vettä läpäisemättömiä pintoja, verkosto 

on muuttunut Kurttilan (2015b) vertailun tarkasteluajanjaksosta (vuodesta 2011) tai tie-

dostettua vuotovesilähdettä ei ole pystytty toistaiseksi rajaamaan. Sateen ajan havainnoin-

nin, pumppaamodatan seuraamisen, virtausmittauksien ja väriainekokeiden tarve on kar-

toitettu ja esitelty liitteessä 4.  



40 

Vuove-tutkimuksien ja savukokeiden yhteydessä kanta-Oulun jätevesiverkostosta on löy-

tynyt useita tarkastuskaivoihin tulevia johtokarttoihin merkitsemättömiä putkia. Useiden 

putkien on havaittu tuovan jätevesiverkostoon lähes pelkästään vuotovettä (Vuove-Insi-

nöörit Oy 2015). Näiden putkien lähtöpaikkojen selvittäminen on useimmiten haastavaa, 

sillä alkuperä ei yleensä selvinnyt savukokeella. Toinen mahdollisuus alkuperän selvittä-

miseksi ovat TV-kuvaukset. Kuvaamalla voidaan saada tietoa mahdollisista kuivatusjär-

jestelmistä tai liitoksista putken toisessa päässä ja sen paikka voidaan arvioida etäisyyden 

ja suunnan perusteella. Savukokeiden aikana löydetyt kuvauskohteet on koottu liitteeseen 

5, mutta Vuove-raporteissa (2015 ja 2016) on lisää löydettyjä merkitsemättömiä putkia, 

joiden lähtöpaikat täytyy myös selvittää. Tässä työssä TV-kuvauksia ei ole kohdennettu 

putkien kuntotutkimuksiin. Liitteeseen 6 on kartoitettu kanta-Oulun alueet, joilla min-

käänlaiset vuotovesitutkimukset eivät ole tarpeellisia.  
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6 YHTEENVETO 

Vuotovesiksi lasketaan ympäröivästä maaperästä viemäriin verkoston vikojen vuoksi vuo-

tavat vedet, maan pinnalta tarkastuskaivojen kansien kautta viemäriin päätyvät vedet ja tar-

koituksenmukaisesti jätevesiverkostoon johdetut hulevedet ja kuivatusvedet. Taskilan jäte-

vedenpuhdistamolle päätyvän verkoston vuotovesiprosentti (VVY tunnusluku 2115) on ol-

lut keskimäärin 44.8 % vuosina 2001–2014. Vuotovedet aiheuttivat ohijuoksutuksia keski-

määrin 58.6 m3 päivässä vuonna 2015. Vesilaitosyhdistyksen tunnuslukujärjestelmään ra-

portoivien vesilaitosten vuotovesiprosentti oli keskimäärin 41.7 % vuosina 2013-2015. 

Vuotovedet lisäävät jäteveden puhdistus- ja pumppauskustannuksia. Kemikaalien annostus 

jätevedenpuhdistamolla on suoraan verrannollinen tulovirtaamaan ja suuremmat vesimää-

rät vaativat enemmän pumppaamista. Lisääntyneet puhdistuskustannukset on arvioitu huo-

mattavasti pumppauskustannuksia suuremmiksi. Kevään sulamisvesien aiheuttama jäteve-

den viileneminen haittaa typenpoistoa. Rankkasateet puolestaan heikentävät kokonaisfos-

forin, kiintoaineen ja biokemiallisen hapenkulutuksen (BOD) puhdistustehoa. Vuotovedet 

aiheuttavat ohijuoksutuksia puhdistamolla ja verkostossa. 

Tämän kandidaatintyön oli tarkoitus arvioida ja tarkentaa kanta-Oulun vuotovesitilannetta 

edeltävien tutkimusten ja tehtyjen savukokeiden perusteella. Tavoitteena oli myös tehdä 

yhteenveto vuotovesitutkimusten tilanteesta ja esittää ohjeistus tulevaisuuden tutkimustar-

peiden kohdentamiseen. Vuotovesitilanteen tarkastelu suoritettiin suuralueittain aiemmin 

tehdyn pumppaamodatan, sadannan sekä lumensulannan vertailun, Vuove-tutkimuksien ja 

tehtyjen savukokeiden perusteella. Tulevien tutkimusten tarpeellisuutta arvioitiin edellä 

mainittujen seikkojen lisäksi työssä selvinneiden alueellisten tekijöiden perusteella. Työssä 

ohjeistettiin myös savukokeiden käytännön suorittaminen ja arvioitiin menetelmän toimi-

vuutta. Työn pohjalta vuotovesitutkimuksia voidaan jatkaa kanta-Oulussa tulevina vuosina. 

Savukokeen etuja ovat sen suoritustapa katualueelta käsin, nopeus, edullisuus ja tulosten 

yksiselitteisyys. Savukokeella ei kuitenkaan saavuteta täysin luotettavia tuloksia esimer-

kiksi vesilukkojen ja padotusventtiilien vuoksi. Se ei myöskään sovellu putkirikkojen etsi-

miseen ja virheellisesti liitettyjen salaojajärjestelmien paljastamiseen. Väriainekokeilla voi-

daan saavuttaa luotettavampia tuloksia salaojajärjestelmissä, ja mikäli verkostossa esiintyy 

padotusta. Putkistojen kuntotutkimukset suoritetaan TV-kuvauksilla. Savukokeita suorite-

taan pääasiassa kesällä ja paras sää niiden suorittamiseen on sateeton pilvipouta. Savuko-
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keiden yhteydessä havaittiin, että verkoston ikä oli useimmiten määräävin tekijä sen kun-

nossa ja vuotojen määrässä. Betonisten tarkastuskaivojen havaittiin vuotavan yleisemmin 

kuin muovisten. Virheellisiä liitoksia havaittiin eniten vanhoilla omakotitaloalueilla. 1990- 

ja 2000-luvuilla rakennetuilla alueilla hulevedet johdettiin pääosin oikein. Verkoston ikä ei 

juuri vaikuttanut virheellisten liitosten määrään, sillä useissa tapauksissa nämä liitokset ei-

vät olleet poistuneet verkoston saneerauksien yhteydessä. Virheellisiä liitoksia havaittiin 

keskimäärin enemmän alueilla, joilla ei ollut hulevesiviemäröintiä, ja joissa jäte- ja huleve-

siverkostot olivat alun perin rakennettu eri aikaan.  

Sekaviemäröintejä Oulun Veden verkostossa on havaittu kolmella eri alueella. Jätevesiver-

kostoon liitettyjä hulevesikaivoja on Keskustassa 147 kpl, Tuirassa 3 kpl ja Oulunsuussa 2 

kpl. Savukokeissa paljastettuja virheellisiä liitoksia on toistaiseksi löytynyt 102 kappaletta. 

Eniten niitä löytyi Puolivälinkankaan, Koskelan ja Oulunsuun suuralueilta. Vuotovesiä ai-

heuttavia jätevesiverkoston tarkastuskaivoja havaittiin eniten Pateniemen suuralueella, 

Myllyojan kaupunginosassa, Ylä-Haapalehdossa sekä Kuivasjärven kaupunginosan itäpuo-

lella. Kesällä 2016 savukokein tutkituista kiinteistöistä 1,3 %:lla havaittiin jokin virheelli-

nen liitos. Suurimmat yksittäiset vuotovesilähteet kanta-Oulussa ovat sekaviemäröintien li-

säksi, Oritkarin ja Vanhan hiukkavaaran toistaiseksi selvittämättömät vuotovesilähteet sekä 

erään suuren teollisuuskiinteistön virheelliset liitokset. Hollihaan jätevesipumppaamon 

ohijuoksutusten estämiseksi sekaviemäröintien määrää täytyisi saada vähennettyä selvästi, 

tai pumppaamon yhteyteen täytyisi rakentaa suurempi säiliö tai erillinen tasausallas. 

Kanta-Oulussa savukokeita tulisi ensisijaisesti suorittaa Karjasillan, Höyhtyän, Nokelan, 

Raksilan ja Nuottasaaren kaupunginosissa vanhoilla omakotitaloalueilla. Useilla alueella 

on syytä suorittaa sateen ajan havainnointia, pumppaamodatan seuraamista ja virtausmit-

tauksia ennen mahdollisia savu- tai väriainekokeita. TV-kuvauksia tulisi kokeilla myös joh-

tokarttoihin merkitsemättömien linjojen selvitykseen. Useista merkitsemättömistä putkista 

on havaittu tulevan merkittäviä määriä vuotovesiä. Suurin osa kanta-Oulussa tarvittavista 

savukokeista ja muista vuotovesitutkimuksista on kuitenkin jo suoritettu. Vuotovesitutki-

musten painopistettä tulisi hiljalleen siirtää kanta-Oulusta kohti verkoston ääreisosia, sillä 

Haukiputaan ja Muhoksen siirtoviemäreistä on havaittu tulevan suuria määriä vuotovesiä. 

Vuotovesiselvitykset tulisi aloittaa mahdollisuuksien mukaan Haukiputaan, Kiimingin ja 

Ylikiimingin kaupunginosissa sekä Muhoksen, Utajärven ja Iin kunnissa.  
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Liite 1. Kuva kanta-Oulun suuralue- ja kaupunginosajaosta. 

 

Kuva 11. Kanta-Oulun suuralue- ja kaupunginosajako (mukaillen Oulun kaupunki 2012). 



Liite 2/1. Kuva Pateniemen ja Kaijonharjun suuralueiden savutetuista alueista. 

 

Kuva 12. Savutetut alueet kanta-Oulussa, osa 1: Pateniemen ja Kaijonharjun suuralueet 

(Pohjakartta Oulun Veden tietokannoista).



Liite 2/2. Kuva Koskelan, Puolivälinkankaan, Tuiran ja Keskustan suuralueiden savute-

tuista alueista. 

 

 

Kuva 13. Savutetut alueet kanta-Oulussa, osa 2: Koskelan, Puolivälinkankaan, Tuiran ja 

Keskustan suuralueet (Pohjakartta Oulun Veden tietokannoista).



Liite 2/3. Kuva Korvensuoran, Myllyojan, Oulunsuun ja Hiukkavaaran suuralueiden sa-

vutetuista alueista. 

 

 

Kuva 14. Savutetut alueet kanta-Oulussa, osa 3: Korvensuoran, Myllyojan, Oulunsuun ja 

Hiukkavaaran suuralueet (Pohjakartta Oulun Veden tietokannoista). 

 



Liite 2/4. Kuva Nuottasaaren, Höyhtyän, Kaukovainion, Maikkulan, Kaakkurin ja Sanginsuun suuralueiden savutetuista alueista. 

 

Kuva 15. Savutetut alueet kanta-Oulussa, osa 4: Nuottasaaren, Höyhtyän, Kaukovainion, Maikkulan, Kaakkurin ja Sanginsuun suuralueet (Pohjakartta 

Oulun Veden tietokannoista).



Liite 3. Taulukko tulevista savutuskohteista. 

Taulukko 3. Tulevat savutuskohteet tässä työssä arvioidussa tärkeysjärjestyksessä (verkostojen tiedot Stenius 2016). 

Suuralue/kau-

punginosa 
Tarkennus Perustelu/lisätietoja 

Höyhtyä/ 

Karjasilta 

Rintamamiestaloalue, jota ei toistaiseksi 

ole tutkittu.  

Vanhaa rintamamiestaloaluetta. Pumppaamojen vesimäärät reagoivat voimakkaasti sa-

dantaan (Kurttila 2015a). Alueelta löytynyt paljon virheellisiä liitoksia. Pääosin kattava 

hulevesiviemäröinti. Pelkän viettoviemärin piirissä. 

Höyhtyä/ 

Höyhtyä 
Koko kaupunginosa. 

Vanhaa rintamamiestaloaluetta, yksi hulevesiviemäröimätön alue, hulevesiverkosto mo-

nin paikoin jälkeenpäin rakennettu. Pelkän viettoviemärin piirissä. 

Höyhtyä/ 

Nokela 
Koko kaupunginosa. 

Kaupunginosa lähes kokonaan vanhaa rintamamiestaloaluetta, useita laajoja huleve-

siviemäröimättömiä alueita Pelkän viettoviemärin piirissä.   

Keskusta/ 

Raksila 

Puu-Raksila (Teuvo Pakkalan katu, Kar-

jakatu, Puutarhakatu ja Syrjäkatu). 

Todella vanha omakotitaloalue. Melko kattava hulevesiverkosto. Molemmat verkostot 

vuodelta 1980. Pelkän viettoviemärin piirissä. 

Nuottasaari/ 

Nuottasaari 
Niilontie ja Rekankuja. 

Vanha omakotitaloalue, pääosin hulevesiviemäröimätön. Nuottasaaren (JVP 207) jäteve-

sipumppaamon vesimäärät reagoivat selkeästi sadantaan (Kurttila 2015b). 

Pateniemi/ 

Rajakylä 
Alueet, joita ei toistaiseksi ole tutkittu. 

Verkosto on alun perin vanhaa. Suuri osa on saneerattu, mutta myös vanhaa, 1970-lu-

vulla rakennettua verkostoa on yhä. Kraaselintien ympäristössä on hulevesiviemäröimä-

töntä aluetta. Koisotien pohjoispuolelle on Vuove-raportissa kohdistettu lisätutkimusten 

tarvetta (Vuove-Insinöörit 2015). Alueelta löytynyt virheellisiä liitoksia aiemmissa savu-

kokeissa. Pelkän viettoviemärin piirissä. 

Pateniemi/ 

Pateniemi 

Rajahaudankujan (SJVP 180) pumppaa-

mopiiri. 

Alueella havaittu useita talolinjoja, joista tuli sateen aikana pelkkää vuotovettä (Vuove-

Insinöörit Oy 2015). Verkosto ja rakennukset osittain melko vanhoja. Useita huleve-

siviemäröimättömiä alueita. Pumppaamon jätevesimäärät vastasivat jonkin verran sadan-

taan (Kurttila 2015b).  

Oulunsuu/ 

Oulunsuu 

Alueet, joita ei toistaiseksi ole tutkittu 

(Kajaanintien pohjoispuoli). Myös Luhti-

tien (JVP 224) pumppaamopiirissä savu-

koe uudestaan. 

Lähialueilta on löytynyt huomattavia määriä virheellisiä liitoksia ja muita vuotoja. Ver-

kosto ja rakennuskanta ovat hyvin vaihtelevan ikäisiä. Hulevesiverkosto pääosin kattava. 

Kauppilantien (JVP 222), Turkanheimontien (JVP 223) ja Luhtitien (JVP 224) jäteve-

sipumppaamoiden vesimäärissä on osoitettu vastaavuuksia sadantaan (Kurttila 2015b). 

Laajamittaisemmilla savukokeilla selvyys alueen vuotovesitilanteeseen.  

Oulunsuu/ 

Peltola 

Peltolan omakotitaloalue (Vanha Pel-

tola). 

Vanha omakotitaloalue. Hulevesiverkosto pääosin kattava, mutta joillakin kaduilla myös 

hulevesiviemäröimätöntä aluetta. Pelkän viettoviemärin piirissä. 



Liite 3. Taulukko tulevista savutuskohteista. 

Oulunsuu/ 

Värttö 
Värtön omakotitaloalue. 

Omakotitaloalue, jossa rakennukset hyvin vaihtelevan ikäisiä. Sisältää useita huleve-

siviemäröimättömiä alueita. Pelkän viettoviemärin piirissä. 

Myllyoja/ 

Kynsilehto 

Sienikuja, Sinitie, Jäkälätie, Jäkäläkuja, 

Naavatie, Tattitie. 

Verkosto ja rakennukset hyvin vaihtelevan ikäisiä. Pääosin hulevesiviemäröimätön pien-

taloalue. Pelkän viettoviemärin piirissä.  

Myllyoja/ 

Kynsilehto 

Kuusamontien pohjoispuolelta: Sammal-

tie, Varpiotie, Juuritie, Sammalpolku, 

Posanlenkki, Posankuja. 

Vanhempia pientaloja sekä liike- ja teollisuuskiinteistöjä. Verkosto melko uutta Pelkän 

viettoviemärin piirissä.  

Myllyoja/ 

Kynsilehto 

Pulkkatie (Kuusamontien pohjoispuolen 

yhteydessä savutettava). 

Kadulla 1960-luvun verkostoa ja pääosin vanhempia pientaloja. Hulevesiviemäröimätön 

alue. Pelkän viettoviemärin piirissä. 

Myllyoja/ 

Haapalehto 

Löylytie, Kulmatie, Sivutie, Suunnista-

jantie. 

Osa rakennuksista vanhoja, verkosto 1980-1990 luvuilta, hulevesiviemäröimätön alue. 

Pelkän viettoviemärin piirissä. 

Myllyoja/Hintta 

sekä Parkkisen-

kangas 

Hintta ja Parkkisenkangas kokonaisuu-

dessaan lukuun ottamatta Yrjänäisenran-

nan pumppaamopiiriä.  

Vanhaa pientaloaluetta. Yksi hulevesiviemäröimätön alue. Verkosto pääosin uudempaa. 

Pelkän viettoviemärin piirissä.  

Myllyoja/ 

Laanila 

Tulliväylän, Kuusamontien, Pohjantien 

ja Oulujoen rajaama alue.  

Vaihtelevan ikäisiä omakoti- ja kerrostaloja. Verkosto osin vanhaa. Osittain huleve-

siviemäröimätöntä. Pelkän viettoviemärin piirissä. 

Korvensuora/ 

Heikinharju 
Alueet, joita ei toistaiseksi ole tutkittu. 

Verkosto pääosin 1970-luvulta. Suurimmaksi osaksi hulevesiviemäröimätöntä pientalo-

aluetta. 

Korvensuora/ 

Korvensuora 

+Rannanperä 

Alueet, joita ei toistaiseksi ole tutkittu lu-

kuun ottamatta Kiulukangasta.  

Alueella 1980-luvulta peräisin olevaa verkostoa, paljon hulevesiviemäröimättömiä alu-

eita ja eri aikaan rakennettua hulevesiverkostoa. Pientaloaluetta. Kotikoivuntien (JVP 

124) jätevesipumppaamo ei tosin reagoinut sadantaan (Kurttila 2015b). 

Kaakkuri/ 

Kiviniemi 

Rantalantien (JVP 234) ja Villenrannan 

(JVP 235) pumppaamopiirit. 

Verkostot 1990-luvuilta. Rakennuskanta pääosin melko uutta. Osittain hulevesiviemäröi-

mätön alue. Molempien pumppaamoiden vesimäärät vastaavat sadantaan. Pumppaa-

moille vesiä myös muilta pumppaamoilta, mutta niissä ei merkittävää reagointia sadan-

taan. (Kurttila 2015b) 

Höyhtyä/ 

Mäntylä 

Omakotitaloalueet lukuun ottamatta 

Rantalantien (JVP 234) pumppaamopii-

riin kuuluvia alueita. 

Rakennukset ja verkostot peräisin 1980-luvun alusta. Molemmat verkostot rakennettu 

samaan aikaa. Kaksi hulevesiviemäröimätöntä aluetta. Todennäköisyys virheellisten lii-

tosten löytymiselle melko pieni, mutta mikäli niitä löytyy, voi savukokeen suorittaa koko 

kaupunginosassa. Pelkän viettoviemärin piirissä. 
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Kaukovainio/ 

Kaukovainio 

Koko kaupunginosa lukuun ottamatta 

Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun 

seudun ammattiopiston aluetta. 

Jätevesimäärien kasvu Nuolihaukantien (JVP 218) pumppaamossa sateen aikana. (Kurt-

tila 2015b). Alueella paljon alkuperäistä jätevesiverkostoa 1960-luvulta. Hulevesiver-

kosto on tosin rakennettu monin paikoin samaan aikaan. Muutamia pieniä huleve-

siviemäröimättömiä alueita. Viitteitä ylimääräisistä putkista verkoston tarkastuskaivoihin 

alueen länsipuolella (Koskenkorva 2016). Savukokeella selvyys alueen vuotovesitilan-

teeseen.  

Myllyoja/ 

Haapalehto 

Ylä-Haapalehdon tutkimattomat alueet 

(JVP 129 Haapalehdontien pumppaamo-

piiri). 

Verkosto pääosin 1970-luvulta. Vanhempaa pientaloaluetta. Pumppaamon jätevesimäärä 

kasvoi sadepiikkien aikana (Kurttila 2015a). Alueella kattava hulevesiverkosto, joka on 

pääosin rakennettu samaan aikaan jätevesiverkoston kanssa. 

Myllyoja/ 

Haapalehto 

Ala-Haapalehto (JVP 128 Viisarikiven-

tien pumppaamopiiri). 

Verkosto pääosin 1970-luvulta. Vanhempaa pientaloaluetta. Pumppaamodatan puuttumi-

nen Kurttilan (2015a ja 2015b) pumppaamotarkastelussa sadepiikin ajalta. Alueella kat-

tava hulevesiverkosto, joka on pääosin rakennettu samaan aikaan jätevesiverkoston 

kanssa. 

Kaijonharju/ 

Kuivasjärvi 

Ratsastuskentäntien (JVP 109) pumppaa-

mopiiri. 
Jätevesimäärät kohoavat sadepiikin aikana ja sen jälkeen. Hulevesiviemäröimätön alue.  

Kaijonharju/ 

Kaijonharju 

Koillisosa: Kalervontien ja Kaijonhar-

juntien välinen alue (Kaijonlahdentien 

(JVP116) pumppaamopiiriin kuuluva 

alue). 

Verkosto ja osa rakennuksista ovat vanhoja, hulevesiverkostoa puuttuu hieman ja sitä on 

rakennettu jälkikäteen. Kaijonlahdentien pumppaamon (JVP 116) vesimäärät reagoivat 

sadepiikkeihin (Kurttila 2015b). Pumppaamo kerää tosin vesiä myös Kuivajärveltä. 

Puolivälinkan-

gas/Takalaanila 

Hulevesiviemäröimätön alue Hautakor-

ventiellä. 

Kadun varrella paljon teollisuuskiinteistöjä ja asfalttipihoja. Ei hulevesiviemäröintiä. Ei 

aiempaa tutkimusta. Pelkän viettoviemärin piirissä. 

Pateniemi/ 

Herukka 

Kielonkujan (JVP 105) pumppaamopii-

ristä toistaiseksi tutkimattomat alueet ja 

Kasvitarhankujan (JVP 149) pumppaa-

mopiiri. 

Molempien jätevesipumppaamoiden vesimäärissä on havaittu kasvua sateen aikana 

(Kurttila 2015b). Tutkimaton alue Kielonkujan pumppaamopiirissä on pääosin huleve-

siviemäröimätön. Kielonkujan pumppaamopiirin alueelta aiemmin löydetty 3 virheellistä 

liitosta sekä vuotovia tarkastuskaivoja.  

Tuira/ 

Hietasaari 
Huvipuisto (JVP 138) pumppaamopiiri. 

Pumppaamodatan mukaan sadevesiä pääsee jätevesiverkostoon huomattavia määriä 

(Kurttila 2015b). Savukoe, mikäli kaivo löytyy. Ei löytynyt kesällä 2016 metallinpaljas-

timien avullakaan.  

Maikkula/ 

Madekoski 
Pysäkkitie, Pysäkkikuja, Ristonkuja. 

Jätevesimäärien kasvu Pysäkkitien itäpään (JVP 266) pumppaamossa (Kurttila 2015b). 

Jätevesimäärät tosin hyvin pieniä. Hulevesiviemäröimätön alue. Väljästi rakennettu alue.  



Liite 4. Taulukko kohteista, joissa tarvetta sateen ajan havainnoinnille, pumppaamodatan seuraamiselle, virtausmittauksille tai väriainekokeille. 

Taulukko 4. Suositeltava tulevaisuudessa suoritettava sateen ajan havainnointi, pumppaamodatan seuraaminen, virtausmittaukset ja väriainekokeet (ver-

kostojen tiedot Stenius 2016). 

Suuralue/ 

alue 

Kaivon numero/ 

pumppaamopiiri 
Syy Toimenpide Lisätietoa 

Koskela/ 

Meri-Toppila 

Kiramokatu JVP 

141 

Pumppaamon vesimäärien 

reagointi sadantaan. Vesi-

määrä kaksinkertaistui sa-

depiikin aikana. (Kurttila 

2015b) 

Pumppaamodatan tarkastelu sateiden 

ajalta Cromista Silmämääräinen ha-

vainnointi paikan päällä. Tarvitta-

essa savukoe.  

Tiheästi rakennettu alue, jossa paljon vettä 

läpäisemättömiä pintoja. Kattava huleve-

siviemäröinti on rakennettu samaan aikaan 

jätevesiverkoston kanssa. 

Koskela/ 

Toppilan sa-

tama-alue 

Siilotie JVP 172 
Pumppaamon vesimäärien 

reagointi sadantaan. 

Pumppaamodatan tarkastelu sateiden 

ajalta Cromista. Silmämääräinen ha-

vainnointi paikan päällä. Tarvitta-

essa savukoe. 

Aluetta rakennettu voimakkaasti pumppaa-

motarkastelun ajankohdan jälkeen. Ver-

kosto hyvin uutta. 

Koskela/ 

Niittyaro 

Jokin kaivoista 

590364, 590368, 

590370, 590378 

sekä kaivo 

590453 

Vuove-tutkimuksissa 

(2016) oli kehotus tarken-

taa mittauksia tällä alu-

eella.  

Virtausmittaus kahdesta kaivosta sa-

teen ja poudan aikana. Savukoe, mi-

käli virtaamat kasvavat merkittävästi 

sateella.  

Verkostot 1960-1980-luvuilta. Kattava hu-

levesiverkosto. Pelkän viettoviemärin pii-

rissä. Vuotovesitilanteesta toistaiseksi ei 

tietoa. Virtausmittauksilla kokonaiskuva 

alueen vuotovesitilanteesta. 

Korvensuora/ 

Ruskonniitty 

Louhimontie JVP 

160 

Pumppaamon vesimäärien 

selkeä vastaavuus sadan-

taan. 

Sateen ajan silmämääräinen havain-

nointi ja virtausmittaukset, mikäli 

mahdollista. Väriainekokeita, mikäli 

virtaamissa sateen aikana selvää kas-

vua. 

Alueella suoritettu savukoe, jossa ei ha-

vaittu selkeitä vuotovesilähteitä. Paljon 

vettä läpäisemättömiä pintoja Teollisuus-

aluetta.  

Korvensuora/ 

Huonesuo 

Tupasvillantien, 

Siniheinätien, 

Piirtoheinätien ja 

Leväkkötien oma-

kotitaloalue 

Alueella paljon rännikai-

voja, mutta ei huleve-

siviemäreitä eikä avo-ojia. 

Savukokeilla ei löytynyt 

virheellisiä liitoksia. 

Sateen ajan silmämääräinen havain-

nointi ja virtausmittaukset, mikäli 

mahdollista. Väriainekoe, mikäli vir-

taamissa sateen aikana selvää kas-

vua.  

Erään asukkaan mukaan ainakin Piirto-

heinätiellä on rännikaivoja liitetty luvalli-

sesti jätevesiviemäriin. 
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Tuira/ 

Toivoniemi 

Toivoniemi JVP 

250 

Pumppaamon vesimäärien 

reagointi sadantaan. 

Pumppaamodatan tarkastelu sateiden 

ajalta Cromista Silmämääräinen ha-

vainnointi paikan päällä Tarvittaessa 

savukoe. 

Tiheästi rakennettu keinotekoinen saari, 

jossa paljon vettä läpäisemättömiä pintoja. 

Oulunsuu/ 

Oulunsuu 

Kuusikuja JVP 

221 

Pumppaamon vesimäärien 

reagointi sadantaan. Yli-

vuotoputki hulevesiver-

kostoon.  

Pumppaamon ylivuotoputken toi-

minnan tarkastus sateen aikana. Pää-

seekö hulevesiä pumppaamoon yli-

vuotoputken kautta? 

Savukokeiden tulokset pumppaamopiirin 

alueella eivät selitä vuotovesimäärää täysin.  

Keskusta/ 

Intiö 

Kaivo 110596 tai 

110832 sekä jokin 

kaivoista 230348-

230350 

Alueella laajoja piha-alu-

eita ja osa rakennuksista 

on hyvin vanhoja, kuten 

vanhat kasarmirakennuk-

set. 

Virtausmittaukset kyseisistä kai-

voista sateen ja poudan aikana ja 

suunnilleen samaan vuorokaudenai-

kaan. Savukoe mikäli virtaamissa 

merkittävää kasvua.  

Verkosto pääosin uusittu 2000-luvulla. Hu-

levesiverkosto pääosin kattava. Pelkän viet-

toviemärin piirissä. Virtausmittauksilla ko-

konaiskuva alueen vuotovesitilanteesta.  

Nuottasaari/ 

Oritkari 

Oritkarin satama 

JVP 208 ja kaivo 

70150. 

Vuotovesilähdettä ei ole 

toistaiseksi löytynyt Orit-

karin alueelta.  

Virtausmittaus tai silmämääräinen 

havainnointi kyseisestä kaivosta. 

Pumppaamodatan tarkastelu sateen 

ajalta Cromista. Virtausmittauksia ja 

havainnointia myös Satamatalon ja 

Jääsalontien pumppaamopiireissä, 

mikäli satama-alueelta ei tule vuoto-

vesiä. 

Satama-alueella todennäköisesti merkittävä 

vuotovesilähde. Toisaalta pumppaamon ei 

todettu reagoivan sateeseen Kurttilan 

(2016b) vertailussa. Kaivo ja pumppaamo 

satama-alueen aitojen sisäpuolella.  

Nuottasaari/ 

Limingantulli 

Kempeleentie 

JVP 211 

Pumppaamon vesimäärien 

selkeä reagointi sadan-

taan. 

Hulevesiverkoston toiminnan tark-

kailu sateen aikana. Pumppaamoda-

tan tarkastelu sateen ajalta Cromista.  

Liikealuetta, jossa paljon vettä läpäisemät-

tömiä pintoja. Hulevesiverkoston kapasi-

teetti mahdollisesti riittämätön. Savukoe, 

mikäli vuotovedet eivät näytä muodostuvan 

kansien kautta. 

Maikkula/ 

Iinatti 

Sillankorvantie 

JVP 242 

Pumppaamon vesimäärien 

reagointi sadantaan 

Cromista tarkasteltuna. 

Sateen aikana silmämääräinen ha-

vainnointi ja virtausmittaukset. Vä-

riainekokeita, jos vuodon lähde saa-

daan paikallistettua. 

Pumppauskerrat tihenevät sateen aikana. 

Kattava hulevesiverkosto. Savukokeella ei 

löytynyt vuodon syytä. 



Liite 5. Taulukko TV-kuvauskohteista. 

Taulukko 5. Suositellut TV-kuvaukset merkitsemättömille putkille. 

Suuralue/alue/ 

katu 

Kaivon 

numero 
Syy 

Pateniemi/Länsi-Patela/ 

Valkamantie 

761310 Ylimääräinen merkitsemätön putki tarkastus-

kaivoon. Putkesta tuli sateen aikana pelkkää 

vuotovettä (Vuove-Insinöörit 2015).  Alku-

perä ei selvinnyt savukokeella. 

Koskela/Taskila/ 

Suolamännyntie 

740075 Ylimääräinen merkitsemätön putki tarkastus-

kaivoon melko pinnassa. Alkuperä ei selvin-

nyt savukokeella. 

Korvensuora/Huonesuo/ 

Ahkiotie 

860273 Ylimääräinen merkitsemätön putki tarkastus-

kaivoon. Alkuperä ei selvinnyt savukokeella. 

Myllyoja/Myllyoja/ 

Soratie 

690433 Savukokeessa hulevesikaivoista 690432, 

690433 ja 690434 savua. Savun leviämisen 

syy selvitettävä kuvaamalla alueen jäte- ja 

hulevesiviemäreitä. 

Myllyoja/Ylä-Haapalehto/ 

Vitsaskuja 

720065 Ylimääräinen merkitsemätön putki tarkastus-

kaivoon. Alkuperä ei selvinnyt savukokeella. 

Myllyoja/Ylä-Haapalehto/ 

Etureentie 

720050 Hulevesikaivoon kulkeutui savua paineella 

merkitsemättömästä putkesta kiinteistön 

suunnasta.  

Maikkula/Iinatti/ 

Kaskiahonkuja 

260526 Ylimääräinen merkitsemätön putki tarkastus-

kaivoon. Alkuperä ei selvinnyt savukokeella. 

 



Liite 6. Taulukko tutkimattomista kohteista, joissa vuotovesitutkimukset eivät ole tarpeellisia. 

Taulukko 6. Alueet, joissa vuotovesitutkimukset eivät ole tarpeellisia (verkostojen tiedot Stenius 2016). 

Suuralue/Alue Tarkennus Perustelu/lisätietoja 

Pateniemi/ 

Pateniemi 

Tokantien (JVP 106) ja Heikkisenkujan 

(JVP 107) pumppaamopiirit. 
Jätevesivirtaamat eivät vastaa sadantaan merkittävästi (Kurttila 2015b).  

Pateniemi/ 

Herukka 

Herukkalammen (JVP 101), Hyvösen-

tien (JVP 102), Penttiläntien (JVP 103) 

ja Ojakyläntien (JVP 104) pumppaamo-

piirit. 

Jätevesivirtaamat eivät vastaa sadantaan merkittävästi (Kurttila 2015b). Alueella to-

sin paljon hulevesiviemäröimättömiä alueita sekä vanhempaa verkostoa 1960-1980-

luvuilta.  

Koskela/ 

Toppila 
Toppilan teollisuusalue. 

Hulevesiverkosto rakennettu pääosin samaan aikaa jätevesiverkoston kanssa. Ei viit-

teitä vuotovesilähteistä toistaiseksi. Pelkän viettoviemärin piirissä. 

Koskela/ 

Alppila 
Alppilan kerrostalo- ja liikealue. 

Hulevesiverkosto rakennettu pääosin samaan aikaa jätevesiverkoston kanssa. Ei viit-

teitä vuotovesilähteistä toistaiseksi. Pelkän viettoviemärin piirissä. 

Puolivälinkan-

gas/Puolivälin-

kangas 

Puolivälinkankaan kerrostaloalueet. 
Kerrostaloalue, jossa kattava hulevesiverkosto. Ei viitteitä vuotovesilähteistä tois-

taiseksi. Pelkän viettoviemärin piirissä.  

Puolivälinkan-

gas/Välivainio 
Välivainion kerrostaloalueet. 

Kerrostaloalue, jossa kattava hulevesiverkosto. Osa rakennuksista lähes uusia.  Ei 

viitteitä vuotovesilähteistä toistaiseksi. Pelkän viettoviemärin piirissä. 

Puolivälinkan-

gas/Takalaanila 
Takalaanilan pohjoisosat. 

Alueella ei ole todettu olevan merkittäviä vuotovesilähteitä (Vuove-Insinöörit 2016). 

Verkosto rakennettu pääosin 2000-luvulla. 

Kaijonharju/ 

Ritaharju 
Koko kaupunginosa. 

Alue melko uusi. Pumppaamodatan perusteella alueella ei muodostu merkittäviä vuo-

tovesimääriä (Kurttila 2015a). Kattava hulevesiverkosto. 

Kaijonharju/ 

Jylkynkangas 
Jylkynkankaan alue. 

Alue melko uusi. Pumppaamodatan perusteella alueella ei muodostu merkittäviä vuo-

tovesimääriä (Kurttila 2015b). Kattava hulevesiverkosto. 

Kaijonharju/ 

Kaijonharju 
Kerrostaloalueet ja Kaijonrannan alue. 

Alueella ei toistaiseksi havaittu vuotovesiä (Vuove-Insinöörit Oy 2016) Hulevesiver-

kosto pääosin kattava. Pelkän viettoviemärin piirissä. 

Kaijonharju/ 

Linnanmaa 
Koko kaupunginosa. 

Alueella ei toistaiseksi havaittu vuotovesiä (Vuove-Insinöörit Oy 2016) Hulevesiver-

kosto pääosin kattava. Pelkän viettoviemärin piirissä. 

Korvensuora/ 

Talvikangas 
Koko kaupunginosa. 

Jätevesivirtaamat eivät vastaa sadantaan (Kurttila 2015b). Alue rakennettu osittain 

2000-luvulla. 

Korvensuora/ Kiulukankaan uusi asuinalue. Viime vuosina rakennettu alue. Täydellinen hulevesiverkosto. 
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Kiulukangas 

Korvensuora/ 

Korvenkylä ja Sa-

viharju 

Kaupunginosat kokonaisuudessaan. 
Asutus hajanaista ja verkostoa hyvin vähän. Mahdolliset vuotovesimäärät hyvin pie-

niä. Savukone ei välttämättä sovi tarkastuskaivoihin. 

Korvensuora/ 

Rusko ja Ruskon-

selkä 

Toistaiseksi tutkimattomat alueet. 

Jätevesimäärät ovat aiempien löydösten perusteella selitettävissä. Verkosto ei pääosin 

ole kovin vanhaa. Hulevesiviemäröinti on pääosin olemassa ja Vuove-tutkimuksissa 

(2016) viitteitä vuotovesilähteistä ei löytynyt. 

Tuira/ 

Pikisaari 
Koko kaupunginosa. 

Jätevesivirtaamat eivät vastaa sadantaan (Kurttila 2015b). Jätevesimäärät hyvin pie-

niä.  

Tuira/ Koskikes-

kus 

Koko kaupunginosa lukuun ottamatta 

Toivoniemeä. 
Jätevesivirtaamat eivät vastaa sadantaan (Kurttila 2015b). 

Tuira/ 

Hietasaari 

Koko kaupunginosa lukuun ottamatta 

Huvipuiston (JVP 138) pumppaamopii-

riä. 

Jätevesivirtaamat eivät vastaa sadantaan (Kurttila 2015b). Rakennuksia melko vähän. 

Tuira/ 

Tuira 

Tuiran luoteisosan viettoviemärialue 

sekä Tuiran (JVP 134) pumppaamopiiri. 

Kerrostaloalue, jossa kattava hulevesiverkosto. Ei viitteitä vuotovesilähteistä tois-

taiseksi. Tuiran pumppaamolle tulevat vuotovedet ovat peräisin Lehtorannan pump-

paamosta. 

Myllyoja/ 

Kynsilehto 

Uudemmat pientaloalueet (Sienipolun 

(JVP 161) ja Ajoporonkujan (JVP 127) 

pumppaamopiirit ja Tokkakuja. 

Verkosto ja rakennukset pääosin 1990-luvulta. Jätevesivirtaamat eivät vastaa sadan-

taan (Kurttila 2015b). 

Myllyoja/ 

Hintta 

Yrjänäisenrannan pumppaamopiiri (JVP 

148). 

Verkostot ja rakennukset pääosin melko uusia. Jätevesivirtaamat eivät vastaa sadan-

taan (Kurttila 2015b). 

Hiukkavaara/ 

Hiukkavaara ja 

Kivikkokangas 

Kaupunginosat kokonaisuudessaan. 
Asuinalueet hiljattain rakennettuja tai rakenteilla olevia. Täydellinen hulevesiver-

kosto. 

Hiukkavaara/ 

Saarela 
Koko kaupunginosa. 

Pumppaamodatan ja sadannan vertailun perusteella vuotovesiä ei juurikaan muodostu 

(Kurttila 2015b). Verkosto on pääosin rakennettu 1990-luvulla ja 1980-luvun lopulla, 

ja rakennuskanta on melko uutta. Pienellä alueella 1960-luvun verkostoa. Hulevesi-

verkosto on osittain puutteellinen. 
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Oulunsuu/ 

Kontinkangas 
Koko Kontinkankaan alue. 

Kattava hulevesiverkosto ja alueelliset tekijät eivät kieli merkittävistä vuotovesistä. 

Savukokeen käytännön toteutus haastavaa sairaala-alueella.  

Oulunsuu/ 

Peltola 
Peltolan kerrostaloalueet. 

Peltolankaaren (JVP 240) jätevesipumppaamon jätevesimäärä ei vastaa sadantaan 

(Kurttila 2015b). Kattava hulevesiverkosto, joka on rakennettu pääosin samaan ai-

kaan jätevesiverkoston kanssa  

Oulunsuu/ 

Värttö 
Värtön/kerrostaloalueet. 

Osa kerrostaloista hyvin uusia. Kattava hulevesiverkosto ja hulevesiliitynnät ovat tie-

tojärjestelmissä. Pelkän viettoviemärin piirissä. 

Keskusta/Pokki-

nen, Vaara, Van-

hatulli, Hollihaka,  

Laveri, Myllytulli 

Oulun Ydinkeskusta. 
Sekaviemäröidyt alueet tiedossa. Tiiviisti rakennettua liikealuetta, joten savukokeen 

käytännön toteutus haastavaa. Pelkän viettoviemärin piirissä. 

Keskusta/ 

Raksila 

Kerrostalo-, liike-, liikunta- ja koulualu-

eet. 

Pääosin kattava hulevesiverkosto. Ei viitteitä vuotovesilähteistä toistaiseksi. Pelkän 

viettoviemärin piirissä. 

Nuottasaaren 

suuralue 

Koko suuralue lukuun ottamatta Nuotta-

saaren (JVP 207) ja Kempeleentien 

(JVP 211) pumppaamopiirejä sekä Orit-

karin satamaa. 

Teollisuus- ja liikealuetta, jossa paljon vettä läpäisemättömiä pintoja. Pumppaamoda-

tan perusteella ei havaittu merkittäviä vuotovesimääriä (Kurttila 2015b). Kattava hu-

levesiverkosto. 

Höyhtyä/ 

Karjasilta 
Liike-, teollisuus- ja kerrostaloalueet. 

Kattava hulevesiviemäröinti. Osittain uudempaa aluetta. Paljetien (JVP 210) pump-

paamo ei reagoi sadantaan (Kurttila 2015b). Viiteitä vuotovesistä ei toistaiseksi ole.  

Höyhtyä/ 

Lintula 
Koko kaupunginosa. 

Kerrostaloalue. Verkosto vanhaa (1960-luvulta), mutta molemmat verkostot raken-

nettu yhtä aikaa. Hulevesiverkosto melko kattava. 

Höyhtyä/ 

Mäntylä 

Kerrostaloalueet ja Rantalantien (JVP 

234) pumppaamopiiriin kuuluva alue.  

Verkostot ja rakennukset peräisin 1980-luvun alusta Molemmat verkostot rakennettu 

samaan aikaan. Kattava hulevesiverkosto.  

Kaukovainio/ 

Hiironen 
Koko kaupunginosa. 

Kaupunginosa rakennettu 1990-2010-luvuilla. Molemmat verkostot rakennettu sa-

maan aikaan. Kattava hulevesiverkosto. Pääosin kerrostaloaluetta, jossa on laajoja as-

faltoituja pihoja. Nämä aiheuttanevat pienen vuotovesimäärän, mikä näkyy Kurttilan 

(2015b) vertailussa.   

Kaukovainio/ 

Kaukovainio 

Ammattikorkeakoulun sekä ammat-

tiopiston alue. 

Suuria rakennuskokonaisuuksia. Kattava hulevesiverkosto ja liittymät tiedossa raken-

nuksille.  
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Maikkula/ 

Heikkilänkangas 
Koko kaupunginosa. 

Alue melko uutta, 1990- ja 2000 luvuilla rakennettua. Kattava hulevesiverkosto, 

Sääskentien (SJVP 245) pumppaamon kautta kulkevat vuotovedet ovat peräisin Mu-

hoksen siirtoviemäristä. 

Maikkula/Juu-

rusoja, Pikkarala, 

Hangaskangas 

Koko kaupunginosat. 
Verkostoa hyvin vähän. Suurin osa jätevesiviemäreistä paineviemäriä. Verkosto 

melko uutta.  

Kaakkuri/ 

Kaakkuri ja Met-

sokangas 

Koko kaupunginosat. 

Verkosto melko uutta 1990- 2000-luvuilla rakennettua. Pumppaamotarkastelun mu-

kaan sadanta ei vaikuta alueen jätevesivirtaamiin (Kurttila 2015a; Kurttila 2015b). 

Kattava hulevesiverkosto. 

Kaakkuri/ 

Kiviniemi 

Koko kaupunginosa pois lukien Ranta-

lantien (JVP 234) ja Villenrannan (JVP 

235) pumppaamopiirit. 

Pumppaamoiden vesimäärät eivät vastaa sadantaan (Kurttila 2015b). Verkostot ja ra-

kennukset melko uusia. Kattava hulevesiverkosto. 

Kaakkuri/ 

Perävainio 
Koko kaupunginosa. 

Verkostot ja rakennukset melko uusia. Täydellinen hulevesiverkosto. Jyväkujan (JVP 

248) pumppaamolla vesimäärät vastaavat tosin hieman sadantaan (Kurttila 2015b). 

Pumppaamodata osittain puutteellista.  

Sanginsuu Koko suuralue. 
Jätevesiverkosto lähes kokonaan paineviemäriä. Pumppaamoiden vesimäärissä ei ha-

vaittu juurikaan kasvua sateen aikana. Vesimäärät hyvin pieniä.  

 


