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Tämän työn tarkoituksena oli selvittää Mänttä-Vilppulan alueen viemäriverkon kuntoa vuotovesien osalta ja 

mahdollisia lähteitä vuotovesille. Vuotovesiä tutkittiin analysoimalla jätevedenpumppaamoiden virtaamia ja 

paikallisia sade- ja lumikertymiä. Vuotovedet muodostavat suuren osan Mäntän kaukolämpö ja vesihuolto Oy:n 

jätevesimäärästä mikä tuo taloudellista rasitusta yhtiölle sekä kuormittaa jätevedenpuhdistuslaitosta. Vuotovesiä 

pääsee viemäriverkkoon niin pintavaluntana kuin maaperästä suotautumalla. Hulevedeksi määritetään maanpinnalle 

jäänyt sadevesi, joka voi päästä viemäriverkkoon joko tarkoituksenmukaisesti ohjattuna tai sitten rikkoutuneiden 

kaivonkansien ja -kaulojen kautta. Pohjavedestä tulevat vuotovedet puolestaan suotautuvat maa-aineksen läpi ja 

mikäli viemäriputkessa on halkeamia, siirtyneitä liitoksia tai korroosion aiheuttamia reikiä, vesi pääsee virtaamaan 

putken sisälle. 

 

Työn teoriaosuudessa tarkasteltiin viemäriverkoston toimintaperiaatteita, vuotovesiä sekä vuotovesien ja 

viemäriverkon tutkimusmenetelmiä. Vuotovesitutkimuksessa tarkasteltiin Mänttä-Vilppulan alueen viemäriverkon 

kuntoa kokonaisuudessaan sekä alueittain. Mänttä-Vilppulan alue jaettiin pienempiin osioihin tarkempaa tarkastelua 

varten. Kolhon aluetta tarkasteltiin erikseen pienemmissä osissa. Jokaisen alueen pumppaamon virtaamadatasta 

piirrettiin virtaamakuvaaja jossa oli alueen sade- ja lumikertymä. Virtaamakuvaajista arvioitiin minimivirtaama ja 

laskettiin keskimääräinen muutos, jonka perusteella määritettiin prosentuaalinen osuus virtaaman muutokselle. 

Viemäriverkoston tarkastelussa huomioitiin tieto putkiston iästä ja materiaalista niiltä osin kuin tietoa oli saatavilla. 

Veden laskutustietoja ei voitu eritellä pienempiin alueittaisiin laskutuksiin, joten vuotovesiprosentti laskettiin koko 

alueelle eikä alueellisia vuotovesiprosentteja pystytty laskemaan. Savutuskokeita suoritettiin Mäntän alueella, ja 

niiden tuloksien yhtenevyyttä vuotovesien määrään tutkittiin. Vaikka alueellisia vuotovesiprosentteja ei saatu, niin 

keskimääräinen muutos virtaamassa antaa virtaamakuvaajien kanssa kuvan millaisessa kunnossa minkäkin alueen 

viemäriverkko on. 

 

Tutkimuksissa saatiin hyvin alueellisia eroja selville ja yksi alue nousi esille voimakkaammin kuin muut. JVP 

Koivikkotien alueen vuotovesimäärä ja poikkeama minimivirtaamasta oli suurempi kuin muilla alueilla. Muita 

huomioitavia alueita olivat Kotiniemi, Suvinen, Umpimähkä ja Syrjätie. Saatujen tulosten perusteella tarkempia 

tutkimuksia tulisi suorittaa edellä mainituilla alueilla TV-kuvausten ja liikuteltavien virtaamamittarien avulla. 

Käytettyä tutkimusmenetelmää voidaan hyödyntää jatkossa viemäriverkon kunnon jatkuvassa arvioinnissa, jos 

myydyn veden tiedot saadaan samoilta alueilta kuin jäteveden pumppaamopiirit ovat. 

 

Jätevesivirtaamien analysointi soveltui hyvin Mänttä-Vilppulan vuotovesiselvitykseen. Menetelmään tarkkuutta 

rajoitti käytettävissä olevan datan tarkkuus. Mikäli menetelmään sovellettaisiin pidemmällä aikavälillä käyttäen 

siirrettäviä virtaamamittareita, saataisiin vuotojen sijaintia rajattua tarkemmin. Kun menetelmään yhdistetään tarkat 

tiedot viemäriverkon materiaaleista ja rakentamisajankohdasta, voidaan menetelmällä suorittaa tarkempia oletuksia 

vuotojen laadusta. 
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Abstract 

The aim of this study was to analyze condition of sewage system in Mänttä-Vilppula and determine the amount of 

inflow and infiltration (I/I) and reasons behind them. Inflow and infiltration was analyzed from sanitary system 

pumping data and local rain and snow accumulation.  I/I produce a large portion of Mäntän kaukolämpö ja vesihuolto 

Oy water company’s total waste water. This brings economical stress for the company and also burdens waste water 

treatment plants processes. Inflow to sanitary system happens from the rain and snow melt. Water can be directed on 

purpose to the sanitary system or come from e.g. defected manhole covers. Infiltration means that water flows through 

the soil to pipes. Defects in pipes such as cracks and moved connections provide path for groundwater to infiltrate 

sanitary system. 

 

In the theory part main principles of, inflow and infiltration and the methods to study I/I are covered. In the I/I study 

Mänttä-Vilppula area was divided to smaller components based on sanitary system pumping stations.  For each 

pumping station flow trend was drawn with regional rain and snow data. From the graphs minimal flow was estimated 

and average inflow was calculated with deviation from minimal flow. Sanitary systems pipe material and age was 

studied from those parts where data was available. There was no local data of sold water so I/I percentage was only 

calculated for the whole area. Smoke tests were conducted in Mänttä and their results were compared to the average 

inflow and deviations. Even though local I/I was not available, average change in the flow with flow trends give good 

estimation of pipe condition in the area.  

 

Regional differences were obtained in the study and one area stood out more than others. JVP Koivikkotie had much 

higher I/I value and deviation than other areas. Other notable areas were Kotiniemi, Umpimähkä and Syrjätie. From 

obtained results closer evaluation should be done in areas mentioned above with TV monitoring and portable 

flowmeters. Method used in the study can used in the future to monitor after sold water data is from same area as 

sanitary systems pumps are. 

 

Method used in the analysis worked well for Mänttä-Vilppula case study. Accuracy of the method hindered the 

quality of available data. If the method was used in longer time frame with portable flow monitors, I/I locations could 

be pinpointed with much better accuracy. When complete sewer system data is combined to the method, more 

educational guesses can be made about type of I/I in sewer system.   

 

 

Additional Information 

 



 

 

 

ALKUSANAT 

Tämä työ tehtiin Mäntän kaukolämpö ja vesihuolto Oy:lle syksyn 2016 ja kevää 2017 

aikana. Tavoitteena oli selvittää Mänttä-Vilppulan alueen viemäriverkon kuntoa 

vuotovesien osalta, ja kohdentaa saneeraus selvitystä pienemmälle alueelle. Tutkimus 

suoritettiin hyödyntämällä jäteveden pumppaamojen virtaustietoja sekä alueen sadanta- 

ja lumitilastoja. Työn ohjauksessa oli mukana Mäntän kaukolämpö ja vesihuolto Oy:ltä 

vesihuoltoinsinööri Timo Hänninen sekä Oulun Yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan 

laboratoriosta Pekka Rossi.  

Kiitokset mielenkiintoisesta diplomityö aiheesta ja mahdollisuudesta Mäntän 

kaukolämpö ja vesihuolto Oy:lle. Haluan myös kiittää Pekka Rossia hyvästä ohjauksesta 

työhön liittyen. 

Lopuksi haluan kiittää vielä avopuolisoani Heliä loppumattomasta tuesta ja 

kannustuksesta. Tytärtäni Raakelia jatkuvasta kyselystä mitä olen tänään tehnyt ja 

motivaatiosta opiskelujeni nopeaan suorittamiseen. Kiitokset myös opiskelukavereilleni 

mahtavista vuosista ja kokemuksista. 

Oulussa 11.5.2017 

Henri Urpilainen 

 



 

 

 

SISÄLLYSLUETTELO  

1 Johdanto ......................................................................................................................... 9 

2 Viemäriverkko ja hulevedet ......................................................................................... 10 

2.1 Sekaviemäröinti ..................................................................................................... 11 

2.2 Erillisviemäröinti ................................................................................................... 12 

2.2.1 Jätevesiviemäri ............................................................................................ 12 

2.2.2 Hulevesiviemäri ........................................................................................... 12 

2.3 Kaupunkialueen sadanta ........................................................................................ 13 

2.3.1 Ilmastonmuutoksen vaikutus kaupunki sadantaan....................................... 14 

2.3.2 Pohjavesi ja infiltraatio ................................................................................ 14 

2.4 Viemärin vuotovedet ............................................................................................. 16 

2.5 Vuotovesien tutkimusmenetelmät ......................................................................... 19 

2.5.1 In situ – menetelmät..................................................................................... 20 

2.5.2 Virtaamiin perustuva analyysi ..................................................................... 25 

2.5.3 Vuove-menetelmä ........................................................................................ 25 

3 Mänttä-Vilppulan alue ................................................................................................. 27 

4 Työssä käytetyt menetelmät ......................................................................................... 31 

5 Tulokset ja tulosten tulkinta ......................................................................................... 35 

5.1 Mänttä ................................................................................................................... 35 

5.1.1 JVP Lahdenpohja ......................................................................................... 39 

5.1.2 JVP Sairaala ................................................................................................. 41 

5.1.3 JVP Koivikkotie........................................................................................... 43 

5.2 Vilppula ................................................................................................................. 46 

5.3 JVP Satama ........................................................................................................... 48 

5.3.1 Uimala .......................................................................................................... 49 

5.3.2 Suokatu ........................................................................................................ 51 

5.4 Kolho ..................................................................................................................... 53 

5.4.1 JVP Kolho .................................................................................................... 54 

5.4.2 Kirjakauppa .................................................................................................. 55 

5.5 Vuotovesiprosentti ................................................................................................ 57 

5.6 Savutus .................................................................................................................. 59 

6 Johtopäätökset .............................................................................................................. 61 



 

 

 

7 Yhteenveto ................................................................................................................... 64 

Lähteet ............................................................................................................................. 66 

 

 

LIITTEET: 

 

Liite 1. Mäntän pääpumppaamon virtaama 1.1.2010 – 6.6.2016 

 



 

 

 

MERKINNÄT JA LYHENTEET 

CCTV radio-ohjattava kamera (closed circuit televisio) 

DSET digital scanning and evaluating technology 

GPR maaperänläpäisytutka (ground penetrating radar) 

GWI Pohjaveden infiltroituminen (Ground water infiltration) 

JVP Jätevedenpumppaamo 

SSET sewer scanning and evaluation technology 

 

 

 



9 

 

 

1 JOHDANTO 

Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää Mänttä-Vilppulan jätevesiverkon 

vuotovesitilanne käyttäen hyväksi jäteveden virtaamatietoja sekä alueellisia lumi- ja 

sadantatietoja. Vastaavanlainen tutkimus on tehty Oulussa vuonna 2015, jonka teoriaan 

tämä työ pohjautuu. Vuotovesiä ovat kaikki viemäriverkkoon pääsevät vedet, jotka 

tulevat tahattomasti infiltroitumalla maaperän läpi, hulevesistä aiheutuvana 

pintavaluntana kaivonkansien kautta tai muiden rakenteellisten muutosten kautta. 

Vuotovesiin lasketaan myös tonteilta tulevat kuivatusvedet, jotka johdetaan 

tarkoituksenmukaisesti viemäriverkkoon luvan kanssa tai ilman. Hulevesiksi lasketaan 

niin sateiden kuin lumien sulamisen johdosta maanpinnalle jääneet vedet. Hulevesiä 

pyritään ohjaamaan pois rakennetulta alueelta avoviemärein tai erikseen hulevesille 

rakennettujen hulevesiputkien avulla. Hulevedet päätyvät viemäriverkkoon 

sekaviemäröidyillä alueilla, mutta ne voivat päätyä myös erillisviemäröityyn 

jätevesiviemäriin kaivonkansien rei’istä ja rikkoutuneista kaivon rakenteista. 

Mänttä-Vilppulan alueella vuotovedet ovat yli puolet jätevedenpuhdistamolle tulevasta 

veden kokonaismäärästä. Tämä aiheuttaa Mäntän Kaukolämpö ja vesihuolto Oy:lle 

taloudellisia rasitteita, mutta myös kuormittaa viemäriverkkoa ja pumppaamoita alueella. 

Tämä työ tehtiin tulevien saneerauskohteiden arvioimiseksi ja lisätutkimusten 

kohdentamista varten, jotta viemäriverkoston saneerauksista tullaan myöhemmin 

saamaan paras taloudellinen hyöty. 

Mänttä-Vilppulan alue voidaan jakaa kolmeen pääalueeseen; Mäntän, Vilppulan ja 

Kolhon alueisiin. Nämä alueet jaettiin pumppaamoverkon mukaan pienemmiksi alueiksi, 

joiden virtaama tiedot yhdistettiin sade- ja lumitietoihin. Kuvaajasta arvioitiin alueen 

verkoston tila, lumen sulannan ja sateiden vaikutusta virtaamaan sekä näiden aiheuttamaa 

poikkeamaa kuivankauden virtaamiin. Mänttä-Vilppulan alueella suoritettiin myös työn 

aikana savutuskokeita. Kirjallisuuskatsauksessa on käsitelty viemäriverkkoa ja sen 

toiminta periaatteita, viemäriverkon kunnon tutkimusmenetelmiä, sekä vuotovesien 

tutkimusmenetelmiä. 
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2 VIEMÄRIVERKKO JA HULEVEDET 

Viemäriverkko on vanha keksintö, jota ihminen on hyödyntänyt kaupungistumisen 

yhteydessä. Yksi ensimmäisistä on ollut jo Rooman valtakunnan aikana. Vielä 1800 – 

luvulla ihmisten ulosteet ja talousjätteet heitettiin kaduille tai ojiin, joista sadevesi huuhtoi 

sen lähimpiin vesistöihin. Nykyään ihmiset tuottavat toiminnallaan jätevettä, jossa on 

mukana paljon eri kemikaaleja. Ympäristöön päästessään ne voivat aiheuttaa vakavia 

ongelmia niin ihmisille itselleen kuin muille eliöille. Yksi merkittävimmistä syistä 

modernin viemäriverkon kehitykseen on ollut nimenomaan saastuneesta vedestä 

syntyneet tautiepidemiat, kuten lavantauti ja koleraepidemia.  Suomessa teollistuminen 

alkoi 1800 – luvun loppupuolella ja ensimmäinen yleinen viemäri rakennettiin Helsinkiin 

1875. Tampereella ensimmäinen viemäriverkko oli 10 km pitkä ja se valmistui 1890. 

(Katko 1996) 

Nykyaikainen viemäriverkko koostuu pääviemäreistä, kokoojaviemäreistä ja 

tonttiviemäreistä. Tonteilta tuleva jätevesi ohjataan tonttiviemäreitä pitkin 

kokoojaviemäreihin, ja edelleen pääviemäreihin. Pääviemäriä pitkin jätevesi kuljetetaan 

jätevedenpuhdistuslaitokselle käsiteltäväksi (kuva 1). Viemäriverkossa jätevesi pyritään 

kuljettamaan viettoviemäreitä käyttäen, jolloin jäteveden ajavana voimana toimii 

maanvetovoima. Mikäli maaston takia ei voida viettoviemäreitä käyttää, käytetään 

pumppaamoita ja paineviemäreitä. (Karttunen 2010a) 
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Kuva 1. Viemäriverkon rakenne kaupunkialueella. Jätevesi kerätään tonteilta 

tonttiviemäreitä pitkin kokoojaviemäreihin ja pääviemäriin. Pääviemäriä pitkin 

jätevesi johdetaan jätevedenpuhdistamolle. (Karttunen 2010a) 

 

2.1 Sekaviemäröinti 

Sekaviemäröinnissä alueen jäte-, sade- ja kuivatusvedet kerätään samaan systeemiin, jota 

pitkin koko vesimassa johdetaan puhdistettavaksi puhdistuslaitokselle. 

Sekaviemäröinnille on tunnusomaista tulvakynnysrakenteet, joiden tarkoituksena on 

ohjata liiallinen vesimäärä suoraan vesistöön siihen sopivassa paikassa. Sekaviemäröinti 

on yleinen ratkaisu varsinkin tiheästi asutulla alueella ja vanhemmissa 

viemäriverkostoissa. Sekaviemäröintiä ei enää suunnitella rakennettavaksi ja monella 

paikkakunnalla tätä mallia ollaankin saneeraamassa erillisviemäröinniksi. (Karttunen 

2004, Karttunen 2010a) 
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Sekaviemäröinti sekoittaa veden luontaisen kiertokulun ja voi aiheuttaa ongelmia niin 

ympäristöön kuin jäteveden puhdistusprosessiin. Sekaviemäröinnin ongelmia ovat suuret 

määrät vettä sateiden aikaan. Tämä voi pakottaa ohjaamaan jätevettä puhdistuslaitoksen 

ohi, mikä puolestaan kuormittaa vesistöjä. Toinen mahdollinen ongelma on 

viemäriverkon tulviminen, jolloin jätevesi pääsee rakennuksiin ja kaduille. Tämä voi 

levittää tauteja ja altistaa rakennusten rakenteet vesivauriolle. (Kuntaliitto 2012) 

2.2 Erillisviemäröinti 

Erillisviemäröinnissä sadevesi (hulevesi) ja jätevesi on erotettu toisistaan. Molemmille 

on rakennettu oma putkistoverkko, eivätkä ne ole kosketuksissa toisiinsa missään 

vaiheessa. Erillisverkon etuja ovat pienemmät määrät puhdistettavaksi päätyvää vettä 

sekä jäteveden tulvimisen mahdollisuuden pienentäminen. (Karttunen 2004) 

2.2.1 Jätevesiviemäri 

Jätevesiviemäriverkko on suljettu systeemi, jossa talouksissa syntyneet jätevedet ohjataan 

jätevedenpuhdistuslaitokseen. Erillisviemäröinnin etuina ovat pienemmät virtaamat 

jätevesiviemärissä ja näin ollen pienemmät tilavuudet puhdistuslaitoksella. Mitä 

korkeampi vedessä oleva jätteen määrä on, sitä helpompi se on puhdistaa. 

Erillisviemäröinnissä sadevesi ei pääse laimentamaan jätevettä, jolloin sen puhdistus on 

helpompaa ja taloudellisempaa. Kun jätevesiviemäri on erotettu hulevedestä, viemärin 

tulvimisriski on huomattavasti pienempi kuin sekaviemäröinnissä, jossa tarvitaan 

ohijuoksutus rakenteita sadevesien takia. (Karttunen 2004) 

2.2.2 Hulevesiviemäri 

Sadevesi, joka jää maanpinnalle, johdetaan pois joko omana hulevesiverkkona tai 

käyttäen maastonmuotoja ja avo-ojia. Hulevesi pyritään purkamaan alueella olevaan 

vesistöön tai imeyttämään maaperään. Hulevesien hallinnassa yksi tärkeimmistä 

tehtävistä on hidastaa voimakkaiden sadevesien siirtymistä vesistöihin, eli toimia jarruna 

ja estää näin tulvimista alueella. (Hulevesiopas 2012) 



13 

 

 

2.3 Kaupunkialueen sadanta 

Hulevesi on määritelty hulevesioppaassa (Hulevesiopas 2012) seuraavasti; 

”maanpinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettava sade- 

tai sulamisvesi”. Hulevedet pyritään pitämään erossa viemäriverkosta, kuten aiemmin on 

esitetty, mutta todellisuudessa sadevettä pääsee viemäriverkkoon aina jotain kautta. 

Rakennettu ympäristö vaikuttaa voimakkaasti siihen, kuinka suuri osuus sadevedestä jää 

pinnoille ja kuinka paljon infiltroituu maaperään. Pinnalle jäävän veden määrään 

vaikuttaa myös evapotranspiraation määrä, johon vaikuttaa alueen kasvillisuus, ja se, 

kuinka paljon on rakennettua pinta-alaa. Kaupunkialueella on usein suuria alueita, joilla 

pintakerros on vettä läpäisemätöntä. Esimerkiksi rakennetulla alueella sateesta 55 % voi 

olla hulevettä ja vain 15 % infiltroituu maaperään (kuva 1), kun taas luonnontilaisessa 

ympäristössä huleveden määrä on noin 10 %. (EPA 2003) 

 

Kuva 2. Rakennetun ja rakentamattoman ympäristön vaikutus huleveden määrään. 

Esimerkiksi luonnontilaisessa ympäristössä voi maaperään infiltroitua n. 50 % 

sadevedestä ja pinnoille jäädä 10 %. Kun taas rakennetussa ympäristössä pinnalle 

jäävä osuus voi ylittää 55 % kokonaissateesta ja maaperään infiltroitua vain 15 %. 

(EPA 2003) 
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2.3.1 Ilmastonmuutoksen vaikutus kaupunki sadantaan 

Ilmastonmuutos tulee muuttamaan Suomen ilmasto-olosuhteita 2000 – luvulla. Yksi 

merkittävimmistä muutoksista keskilämpötilan kasvun ohella on muuttuva sademäärä. 

Varsinkin talvella sadetapahtumat tulevat ennusteiden mukaan kasvamaan. Kesällä 

sadetapahtumien määrä pysyy arvioiden mukaan samana, mutta sateiden voimakkuus 

kasvaa, mikä tulee kuormittamaan viemäri- ja hulevesiverkkoa entisestään. (Ylhäisi et al. 

2010) 

 

Kuva 3. Ilmastonmuutoksen vaikutusten arvio 2000-luvulla lämpötilaan ja 

sademäärään. Kuvassa (a) vuotuisen keskilämpötilan kohoaminen ja kuvassa (b) 

sademäärän kasvu verrattuna perusjakson 1971 – 2000 keskiarvoon. A2, A1B ja B1 

ovat eri kasvihuonekaasuskenaarioita. (Jylhä et al. 2009) 

 

2.3.2 Pohjavesi ja infiltraatio 

Pohjavesi on maa- ja kallioperään varastoitunutta vettä. Kallioperässä pohjavesi on 

varastoitunut kallioperän halkeamiin. Maaperässä ei ole samalla lailla halkeamia kuin 

mitä kallioperässä voi esiintyä, mutta se ei ole myöskään yhtä tiivistä kuin kallioperä. 

Pohjavesi onkin maaperässä varastoitunut partikkeleiden välisiin tiloihin. Mitä tiiviimpää 

ja hienompaa ainesta maaperä on, sitä vähemmän siellä on tilaa pohjavedelle. Pohjavettä 
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on yleisesti alueilla, joissa maaperässä on karkeaa ainesta. Esimerkiksi Suomessa 

pohjavettä on harjuissa, joiden läpi vesi pystyy hitaasti kulkeutumaan.  

 

Kuva 4. Pohjavesi täyttää maaperässä partikkeleiden väliin jääneitä tiloja ja 

halkeamia kallioperässä. Pohjaveden pinnan katsotaan olevan siinä, missä maaperä 

on vielä saturoitunut vedestä. (Kuva mukaillen The Ground water foundation 2016) 

 

Mikäli alueella pohjaveden pinta on lähellä maanpintaa, niin alueelle rakennetut 

viemäriputket voivat kulkea osittain saturoituneen maa-aineksen lävitse. Tällaisessa 

tapauksessa, kun viemärijohdossa on halkeamia, pohjavesi pääsee infiltroitumaan 

viemäriverkkoon. Tämä näkyy jatkuvana perusvirtaaman kasvuna viemäriverkon 

virtaamissa, koska pohjavesi ei jäädy talvella. Joissain tapauksissa putken kaivannon 

täyttö voi toimia johtimena vedelle, ja näin ollen vuotovesiä pääsee infiltroitumaan 

putkistoon vaurioiden kautta. Pohjaveden pääsy viemäriputkeen voi kuivattaa alueen 

maaperää laajaltakin alueelta, jolloin sen vaikutukset ovat myös laajat. Pahimmillaan 

maaperän kuivuminen voi aiheuttaa painaumia, jos maalaji alueella on helposti 

konsolidoituvaa.  (Karttunen 2010b)  
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2.4 Viemärin vuotovedet 

Vuotovesiä ovat kaikki vedet, jotka pääsevät viemäriverkkoon tahattomasti joko 

infiltroitumalla maaperästä tai kaivannon täytteestä putkien rakennevikojen johdosta sekä 

hulevesistä, jotka pääsevät viemäriverkkoon. Viemäriverkkoon voi päästä hulevettä, 

vaikka se olisikin erillisviemäröity. Hulevesi pääsee virtaamaan kaivonkansissa olevista, 

nostamista varten tehdyistä, reistä. Hulevesi voi päästä viemäriverkkoon myös erilaisten 

rakenteellisten vaurioiden johdosta. Vaurioita syntyy viemäriputkistoon tahallisesti sekä 

tahattomasti. Rikkoutuneet kaivonkannet tai kaivonrenkaat mahdollistavat huleveden 

pääsyn suoraan viemärikaivoon. Rikkoutuminen on voinut tapahtua esimerkiksi roudan 

seurauksena tai alueella suoritettujen rakennustöiden yhteydessä. Joissain tapauksissa 

maanomistaja voi rikkoa tahallisesti kaivonkannen reunan ja näin ohjata tontiltaan 

kuivatusvedet suoraan viemäriverkkoon. (Karttunen 2010a) 

Viemäriputken virtaama voidaan jakaa eri osiin riippuen veden lähteestä (kuva 5). 

Perusvirtaama on talouksista tulevaa vettä ja tämä vaihtelee vuorokauden ja vuoden ajan 

mukaan. Vuotovedet muuttavat virtaamaa riippuen mitä kautta ne pääsevät viemäriin. 

Sadevedet, jotka pääsevät suoraan valumaan viemäriin vaikuttavat nopeasti virtaamaan, 

kun taas maaperän läpi infiltroituva vuotovesi saapuu putkeen hitaammin ja pidemmällä 

aikajaksolla.  
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Kuva 5. Periaatekuva kuinka sade näkyy vuotavassa viemäriverkossa. GWI = 

pohjaveden infiltraatio, FS = jätevesi, RDI = sateesta johtuva sisään valuma ja RII 

= sateesta johtuva infiltraatio (Staufer et al. 2012)  

 

Viemäriverkon tilaa voidaan arvioida erilaisilla tunnusluvuilla. Yksi paljon käytetty 

tunnusluku on vuotovesiprosentti (yhtälö 1).  (Rontu 2017).  

𝑉𝑢𝑜𝑡𝑜𝑣𝑒𝑠𝑖 = 𝑄𝑝𝑢ℎ𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜 + 𝑄𝑚𝑢𝑢𝑡 𝑝𝑢ℎ𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑡 − 𝑄𝑚𝑦𝑦𝑡𝑦 𝑣𝑒𝑠𝑖,   𝑜𝑚𝑎 𝑎𝑙𝑢𝑒 −

𝑄𝑚𝑦𝑦𝑡𝑦,   𝑚𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒 + 𝑄𝑜ℎ𝑖𝑡𝑢𝑠𝑣𝑒𝑠𝑖    (1) 

missä Qpuhdistamo on puhdistamolle tuleva veden määrä [m3/päivä] 

 Qmuut puhdistamot on muille puhdistamoille menevä veden määrä [m3/päivä] 

 Qmyyty vesi, oma alue on laskutetun veden määrä omalla alueella [m3/päivä] 

 Qmyyty, muille on muille myydyn veden määrä [m3/päivä] 

 Qohitusvesi on ohijuoksutetun veden määrä [m3/päivä] 
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Vuotovesiprosentti kuvastaa laskutetun jäteveden määrää suhteessa puhdistettuun 

jäteveden määrään. Prosenttimäärä mikä tästä suhteesta saadaan, kuvastaan vuotoveden 

määrää jätevedenpuhdistamolle tulleesta vedestä. Vuotovesiprosentti sisältää sade- ja 

pintaveden sekä maaveden. Vuosittainen vaihtelu vuotovesiprosentissa johtuu 

vuosittaisen sademäärän vaihtelusta. Suuret sademäärät lisäävät vuotavassa systeemissä 

vuotovesien määrää, ja kuivina vuosina vuotovesiä on vastaavasti vähemmän. Kuvassa 6 

on esitettynä eri kaupunkien vuotovesiprosentit vuodelta 2014.  

 

 

Kuva 6. Vuotovesiprosentti (laskutetun jäteveden määrää suhteessa puhdistettuun 

jäteveteen) Tampereella, Oulussa, Hyvinkäällä, Lahdessa ja Hollolassa vuonna 

2014. (Lehto 2015, Tampereen kaupunki, Kurttila 2015, Lahti Aqua) 

 

Vuotovesien pääsy viemäriverkkoon kuormittaa verkoston pumppaamoita lisääntyneen 

kapasiteetin johdosta. Kasvanut virtaama nostaa pumppujen käyttöaikaa, mikä lisää 

sähkönkulutusta ja kuluja. Kun vuotovesiä pääsee viemäriverkkoon suuria määriä, 
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pumppaamoiden kapasiteetti voi ylittyä. Tällöin joudutaan ohijuoksuttamaan likaista 

vettä luontoon, mikä rasittaa alueen ympäristöä. Vuotovedet ovat alueen normaalista 

vesitaseesta pois, jolloin alue jonne vesi normaalisti olisi päätynyt alkaa kuivua. 

Pohjavesipinta laskee alueella, jossa vuotovesiä päätyy infiltraationa viemäriverkkoon. 

Mikäli maalaji alueella on helposti kokoonpuristuvaa, niin vuotovedet saattavat alueella 

aiheuttaa merkittävääkin maanpinnan kokoon painumista. (Karttunen 2004) 

Vuotovedet aiheuttavat vesihuoltolaitoksille kustannuksia muutenkin kuin 

sähkönkulutuksena. Esimerkiksi Mäntän kaukolämpö ja vesihuolto Oy myy asiakkailleen 

käyttövettä ja ostaa jätevedenpuhdistuslaitokselta jätevedenpuhdistuksen. Mikäli myyty 

vesimäärä on pienempi kuin jätevedenpuhdistamolle saapuva vesimäärä, niin tämä tuo 

lisää kustannuksia yhtiölle, mikä näkyy usein asiakkaille korkeampana veden hintana. 

Vuotovesistä voi olla myös hyötyä viemäriverkostolle. Lisääntynyt virtaama huuhtelee 

viemäriputkia, jolloin verkosto puhdistuu lietteestä ja muista sinne päässeistä 

kiintoaineista.  

2.5 Vuotovesien tutkimusmenetelmät 

Viemäriverkon kuntoa voidaan arvioida rakenteellisten poikkeamien kautta tai tutkimalla 

verkossa virtaavan veden määrää ja laatua. Rakenteellisia muutoksia voidaan arvioida 

joko putken sisältä tai ulkoa. Menetelmän valintaan vaikuttavat putken sijainti, koko ja 

materiaali (taulukko 1).  (Liu & Kleiner 2013) 
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Taulukko 1. Viemäriputken kunnon arviointimenetelmiä ja niiden soveltuminen eri 

putkimateriaaleille. (Liu & Kleiner 2013) 

Menetelmä Metalliputket Betoniputket Muoviputket 

Visuaalinen tarkistus (CCTV) Kyllä Kyllä Mahdollinen 

Elektromagneettiset menetelmät Kyllä Kyllä Ei 

Akustiset menetelmät Kyllä Kyllä Kyllä 

Ultraääni Kyllä Ei Mahdollinen 

Radiologiset menetelmät Kyllä Ei Ei 

Lämpökamera Kyllä Ei Ei 

Maaperään perustuvat arviot Kyllä Mahdollinen Mahdollinen 

 

Viemäriverkon kuntoa voidaan myös arvioida etänä käyttäen viemäriverkosta saatua 

dataa. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi vertailemalla paljonko vettä on myyty asiakkaille 

ja paljonko vettä päätyy jätevedenpuhdistamolle puhdistettavaksi. Mikäli alueella on 

pumppaamoja, voidaan niiden virtauksen perusteella arvioida viemäriverkon kuntoa. 

Dataan perustuva analyysi ei kuitenkaan anna tarkempaa tietoa mahdollisten vaurioiden 

sijainnista tai laadusta. Tarkemman tiedon saamiseksi on välttämätöntä suorittaa in situ 

tutkimuksia. 

2.5.1 In situ – menetelmät 

CCTV ja SSET 

Yksi käytetyimmistä menetelmistä tutkia viemäriputkien kuntoa on käyttää radio-

ohjattavaa ajoneuvoa, johon on sijoitettu kamera (CCTV, closed circuit television) (kuva 



21 

 

 

7). Ajoneuvoa ohjaa ihminen, joka näkee monitorilta kameran ottamaa kuvaa. Menetelmä 

on hinta-laatu suhteeltaan tehokas, mutta sen heikkoutena ovat inhimilliset virheet 

operaattorin toiminnassa. Tekniikka perustuu visuaaliseen analysointiin, jolloin voidaan 

havaita vain nähtävät vauriot putkissa. 

 

Kuva 7. CCTV laitteistoa. (Julkaistu Oulun viemärihuolto Oy:n luvalla) 

 

SSET (Sewer scanning and evaluation technology) on CCTV:stä kehitetty tarkempi 

menetelmä. SSET:ssä kamarana käytetään kalansilmä objektia, jolloin 360° asteen 

näkökenttä mahdollistuu. Tämä mahdollistaa ajoneuvon jatkuvan kulkemisen, eikä 

operaattorin tarvitse pysähtyä kääntämään kameraa. Toinen merkittävä ero CCTV ja 

SSET välillä on gyroskooppi, joka mahdollistaa operaattorin huomaamaan poikkeamat 

viemäriputken kaltevuudessa sekä liitoskohtien siirtymissä. Kalansilmälinssin ongelmana 

on kuitenkin linssin huurtuminen ja suurempien putkien kanssa tarvittava lisävalaistus. 

(ECT Team 2007) 
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Akustiset menetelmät 

Akustisiin menetelmiin kuuluu kaikuluotaukseen perustuvia menetelmiä sekä 

kuuntelulaitteistoja, joilla kartoitetaan putken rakennetta ääni-impulssien avulla ja 

vuotojen aiheuttamien äänien perusteella. Kaikuluotauksella voidaan tutkia putkiston 

tukkeumia ja mahdollisia tulvimisriskejä, mutta rakenteelliset viat ovat vaikeammin 

havaittavissa. Kaikuluotausjärjestelmät ovat pääsääntöisesti tarkoitettu vedenalaisen osan 

tutkimiseen. (Liu & Kleiner 2013) 

Vuotojen aiheuttamien äänien analysointiin perustuvia menetelmiä on käytössä useita 

erilaisia. Yhdysvalloissa kaupallisessa käytössä on SmartBall-menetelmä, jossa 

vaahtomuoviin sijoitettu akustinensensori, lämpömittari, magnetometri ja GPS:ään 

synkronoitu ultraäänilähetin. Pallo laitetaan kulkemaan viemäriputkeen, jota pallossa 

oleva laitteisto analysoi kulkiessaan putkea pitkin. Ongelmat systeemissä kuitenkin ovat 

samat kuin muissa akustisissa menetelmissä, eli taustaäänet voivat häiritä vuodoista ja 

muista rakenteellisista muutoksista johtuvien äänten havainnointia. (Pure Americas inc 

2011)  

 

Laserskannaus 

Viemäriputken kuntoa voidaan arvioida käyttäen hyväksi laseria. Laserin käyttö 

mahdollistaa teoriassa todella tarkkoja analyyseja viemäriputken rakenteen kunnosta ja 

geometriasta. Menetelmään on yleensä liitettynä CCTV systeemi, jolloin voidaan 

arvioida kuntoa myös silmämääräisesti. Laseriin perustuvissa systeemeissä on suuri 

hankintainvestointi, mutta systeemi mahdollistaa nopeat ja tarkat analyysit. 

Menetelmällisesti laserin käyttö on ongelmallista, koska sitä voidaan käyttää vain veden 

yläpuolisen alueen tutkimiseen, sillä vesi putkistossa haittaa tutkimusta, koska valo 

taittuu rajapinnoilta. Laseriin perustuvia menetelmiä on useita kuten japanilainen 

menetelmä sekä ranskalainen. Japanilaisten käyttämässä menetelmässä systeemi analysoi 
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laserin heijastumista materiaalin pinnasta, jolloin voidaan havaita 0,3 mm poikkeamia 

rakenteissa. Ranskalaisten käyttämässä menetelmässä geometrian analysointiin käytetään 

kevyempää valoa, kun taas vaurioiden havainnointiin kaksoislaseria. Kaksoislaser 

muodostaa pisteet pinnalle, joiden välinen matka mitataan. Tällä menetelmällä on 

mahdollista havainnoida 0,1 mm poikkeamat rakenteessa. (Makar 1999) 

Maatutka 

Yksi tutkimuskohteista viemäriverkon kunnon tarkastelussa on robottiin asennettu GPR 

(Ground Penetrating Radar) ja DSET (Digital Scanning and Evaluation Technology), 

joka edustaa kehittyneempää konenäköä. Näiden kahden menetelmän yhdistäminen 

pyrkii poistamaan molempien menetelmien yksittäiset ongelmat. Yleisesti GPR 

menetelmää on käytetty maan pinnalta, jolloin voidaan havaita putken ympäristöstä 

poikkeamia ja tyhjiä tiloja, jotka indikoivat vaurioita putkessa. Ongelmana pinnalta käsin 

käytetyssä GPR tekniikassa on tulosten analysoinnin vaikeus. (Koo 2006) 

Savuttaminen 

Savuttaminen on tehokas tapa etsiä laittomia kytkentöjä ja isompia reittejä vedelle 

viemäriverkostoon. Savuttamisessa suljettuun viemäriosuuteen syötetään paksua 

valkoista savua, joka pyrkii poistumaan viemäriverkosta. Maanpinnalla havaittava valkea 

savu osoittaa paikat mistä savu pääsee nousemaan ulos. Samat paikat ovat hulevedelle 

otollisia paikkoja virrata sisään viemäriverkostoon. Kuvassa 8 on esitettynä eri vuoto 

tyyppejä, joita savun avulla voidaan havaita. (Parcher 1998) 
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Kuva 8. Savutuskokeilla on mahdollista havaita viemäriverkon rikkoutumia sekä 

laittomia liitäntöjä, joiden kautta viemäriin pääsee hule- ja vuotovesiä. (Kuva 

mukaillen Drain stormers 2017) 

 

Savutus tulee suorittaa siten, että paikalliselle pelastusviranomaiselle on kerrottu asiasta 

ja alueen asukkaat tietävät mistä on kyse. Savutuksen etuja ovat se helppous ja 

yksinkertainen havainnointi, mutta savutuksella ei saada selvitettyä veden infiltraatiota, 

mikä johtuu savun kyvyttömyydestä kulkeutua maaperän lävitse. Menetelmällä voidaan 

löytää helposti laittomia liitäntöjä sekä mahdollisesti muodostuneita kytkentöjä 

jätevesiviemärin ja hulevesiviemärin välillä. (Parcher 1998) 

Väriainemenetelmä 

Väriaineita voidaan käyttää, kun tutkitaan niin sisäänpäin kuin ulospäin vuotavan veden 

mahdollisuutta viemäriverkostossa. Alueella, jossa epäillään tapahtuvan sisään vuotoa, 

viemäriverkkoon muodostetaan maanpinnalle pieni lammikko värjätyllä vedellä. 

Viemäriin asennetaan kamera, joka havainnoi pääseekö sinne värjäytynyttä vettä. Mikäli 

väriainetta havaitaan viemäriputken sisällä, niin alueella on vuotoa. Väriaineen etuna 

savutukseen verrattuna on sen kyky paljastaa vuotovesien kulkeutuminen maaperän 

lävitse. Väriaineena voidaan käyttää myös fluoresenssi väriä, jolloin ultravioletti valolla 

saadaan näkymään vuodot. Näin ympäristö ei näytä värjäytyneeltä ihmissilmälle. 

(Parcher 1998) 
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2.5.2 Virtaamiin perustuva analyysi 

Pumppausdataan (Kurttila 2015) ja virtausdataan (Parcher 1998) perustuvilla 

menetelmillä pystytään arvioimaan virtausta eri aikaväleillä. Päivittäisestä virtaamasta 

nähdään vuorokaudenajan mukainen vaihtelu jäteveden tuotossa. Pidempään aikaväliin, 

sijoittuva analyysi voi paljastaa mahdollisia vuotoja eri sadetapahtumien ja lumen 

sulamisen yhteyksissä. Lyhyellä aikavälillä, voidaan nähdä, mikäli alueella syntyy vuoto 

käyttövedestä viemäriin, jolloin viemärin virtaama kasvaa sellaisena ajankohtana, jolloin 

vedenkäytön pitäisi olla minimaalista.  

Yksinkertainen menetelmä on verrata alueelle pumpatun veden määrää alueelta 

poistuvaan veden määrään. Teoriassa systeemin pitäisi olla suljettu, jolloin vesitaseen 

tulisi olla tasapainossa. Todellisuudessa viemäriverkko ei ole koskaan suljettu systeemi 

vaan sinne pääsee aina ylimääräistä vettä. Suuret erot sisään ja ulos virtaavien vesien 

määrissä kertovat vuotavasta verkosta tai laittomista liitoksista alueella.  

Minimivirtaama voidaan nähdä kuivana kautena, esimerkiksi talvella jolloin sade tulee 

lumena ja maa on roudassa eikä vettä pääse pintavaluntana viemäreihin. 

Minimivirtaamassa voi kuitenkin olla mukana infiltroitunutta pohjavettä, joten 

minivirtaamaa ei voida pitää puhtaana jätevetenä. Kun verrataan minimivirtaamaa 

kosteamman ajanjakson, kuten sateiden ja lumen sulamisajankohdan virtaamia, nähdään 

mahdolliset huleveden vuodot viemäriverkkoon.  

2.5.3 Vuove-menetelmä 

Vuove-Insinöörit Oy:n kehittämä Vuove-menetelmä perustuu veden määrä- ja 

laatumittauksiin eri kohdista viemäriverkkoa, ja verkkoa ympäröivien vesistöjen 

mittauksiin. Virtaamaa mitataan nopeus- ja alamenetelmän avulla. Kuvassa 9 on esitetty 

Vuove-menetelmässä käytettävä keskikokoinen virtaamamittari. 
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Kuva 9. Vuove-menetelmässä käytetty keskikokoinen virtaamamittari. Mittarilla 

saadaan mitatuksi viemäriputkessa virtaavan veden tilavuus ja nopeus. (Kuva 

julkaistu Vuove-Insinöörit Oy:n luvalla) 

 

Vuove-menetelmässä vuotovesiprosentti määritetään veden laatuparametrien avulla. 

Tutkimuksessa mitataan viemäriverkon virtaamien muutosta sateella, ja laatunäyte 

otetaan aina, kun virtaamassa tapahtuu merkittävä muutos. Tällä tavalla saadaan alueella 

laatuarvojen muutoksia verrattua keskenään eri mittauspisteiden välillä. Vuove-

menetelmää on käytetty onnistuneesti Liedon kunnassa 2009 – 2010. Menetelmä on 

toiminut hyvin, vaikkakin vuoden 2009 kuivuus haittasi mittauksia. (Jalonen 2010, 

Vuove-Insinöörit Oy) 
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3 MÄNTTÄ-VILPPULAN ALUE 

Mänttä-Vilppula on vuonna 2009 muodostunut kaupunki, joka syntyi Mäntän ja 

Vilppulan kuntaliitoksessa. Pinta-alaltaan Mänttä-Vilppula kattaa 657,1 km2 ja alueella 

asuu 10595 asukasta (31.12.2015). Alueen vesihuollosta vastaan Mäntän kaukolämpö ja 

vesihuolto Oy. Jätevedenpuhdistuksesta vastaan Mäntän puhdistamo Oy. Alueella on 

noin 250 km vesi- ja viemäriverkostoa, joka on keskittynyt kolmeen eri alueeseen; 

Mänttä, Vilppula ja Kolho (kuva 10).  

 

Kuva 10. Mänttä-Vilppulan viemäriverkko ulottuu Kolhosta Vilppulan kautta 

Mänttään. Jätevesi käsitellään Mäntässä, joten Kolhon ja Vilppulan jätevedet 

johdetaan paineviemärein Mänttään. (Mäntän kaukolämpö ja vesihuolto Oy)  
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Alueen maaperä (kuva 11) on pääasiallisesti hiekkamoreenia. Lisäksi kalliomaaperää 

ilmenee tasaisesti alueella. Rakennetun keskustan alueelta ei ole maaperätietoja tarjolla, 

mutta voidaan olettaa maaperän olevan profiililtaan samanlaista kuin ympäröivällä 

alueella. Vilppulan eteläpuolella on enemmän kalliomaaperää kuin pohjoispuolella. 

 

Kuva 11. Maaperäkartta Mänttä-Vilppulan alueelta, mittakaavassa 1:20000. 

Punertavat alueet ovat kalliomaaperää ja vaalean ruskeat hiekkamoreenia. Vihreät 

alueet ovat hiekkaa ja keltainen karkeaa hietaa. (Geologian tutkimuskeskus 2016 ja 

Maanmittauslaitos 2016) 

 

Vilppulan pohjois- ja eteläpuolella sijaitsevat pohjavesialueet samoin kuin Mäntän 

itäpuolella (kuva 12). Maaperä näillä alueilla on hiekkaa. Pohjavesialueet eivät sijaitse 

merkittävästi asutuksen päällä, jolloin niiden mahdollinen vaikutus vuotovesiin on pieni. 

Harjun hiekkapitoinen maaperä kuitenkin kulkee Vilppulan läntisten osien yli, joten tällä 

alueella maaperässä voi olla kosteutta huomattavasti. Alue on järvien ympäröimää, mutta 

alueella tulvat eivät ole niin korkeita, että järvivesi pääsisi viemärikansien yläpuolelle ja 

sieltä viemäriin.  
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Kuva 12. Mänttä-Vilppulan alueella sijaitsevat pohjavesialueet. Pohjavesialueet 

sijaitsevat Vilppulan pohjois- ja eteläpuolella sekä Mäntästä itään. 

(Maanmittauslaitos 2016, Suomen Ympäristö keskus 2016)  

 

Alue voidaan jakaa kolmeen erilliseen kokonaisuuteen, Mäntän alue, Vilppulan alue ja 

Kolho (Kuva 10). Kolho sijaitsee Vilppulasta pohjoiseen Ukonselän pohjoispuolella. 

Mänttä-Vilppulassa on kaksi pääpumppaamoa, joiden kautta kerätään koko alueen 

jätevedet puhdistamolle. Pääpumppaamot sijaitsevat Vilppulassa, joka kerää Vilppulan ja 
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Kolhon alueen vedet sekä Mäntässä, jonne Vilppulan pääpumppaamolta johdetaan vedet. 

Mäntän pääpumppaamolta vedet johdetaan jätevedenpuhdistamolle (kuva 13).  

 

 

Kuva 13. Mänttä-Vilppulan sekä Kolhon viemäriverkon periaatekaavio. 1. JVP 

(jätevedenpumppaamo) Lahdenpohjan alue 2. JVP Suokadun alue 3. JVP 

Koivikkotien alue 4. JVP Uimalan alue 5. JVP Kolhon alue A. Mäntän 

pääpumppaamo ja B. Vilppulan pääpumppaamo. 
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4 TYÖSSÄ KÄYTETYT MENETELMÄT  

Tutkimuksessa käytetty metodi perustuu jäteveden pumppaamoiden virtaustietoihin, 

paikalliseen sadantaan sekä lumen määrään. Tutkimuksessa tutkittiin Mänttä-Vilppulan 

alueelta 32 eri pumppaamon virtaustietoja. Virtaustiedot saatiin Mäntän kaukolämpö ja 

vesihuolto Oy:ltä. Alueellinen sadanta saatiin Ilmatieteenlaitokselta ja mittausasemana 

käytettiin Jämsän lentokentän mittausasemaa. Kuvassa 14 on alueen keskilämpötila, 

sadanta ja lumenmäärä vuorokausittain tarkasteluajanjaksolta. Lumikuorma Mänttä-

Vilppulan alueella oli helmikuussa 2014 11 – 40 kg/m3 välillä (Syke 2014). 

Tutkimuksessa keskityttiin seitsemään pumppaamoon, jotka olivat kokoomakohtia eri 

alueilta. Näin saatiin rajattua viemäriverkko selkeisiin osiin mikä helpotti tutkimusta. 

Alueet on esitetty kuvassa 13. 

 

Kuva 14. Alueen sääolosuhteet tarkasteluajanjaksolla. Punainen viiva on alueen 

vuorokauden keskilämpötila ja punainen vaakaviiva 0˚C. Vihreät pylväät ovat 

päivittäiset sadekertymät ja turkoosi alue on lumen syvyys alueella. 

(Ilmatieteenlaitos 2016) 
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Raakadata pumppaamoilta oli tunnin välein ja ilmatieteenlaitokselta saatu säädata oli 

vuorokausidataa. Pumppaamodata yhdistettiin vuorokausivirtaamaksi pumppaamon läpi. 

Pumppaamosta riippuen dataa oli saatavilla 1-5,5 vuodelta. Mäntän pääpumppaamon 

pidemmän ajan virtaamaprofiili on esitettynä liitteessä 1. Vuorokauden virtaamaa 

verrattiin alueelliseen vuorokauden sadantaan. Tarkasteluväliksi valittiin 1.1.2014 -

31.10.2014 välinen ajanjakso. Tällä aikavälillä oli kaksi selkeää kuivaa kautta. Vuoden 

alussa oli pakkaskausi, joka kesti 10.1. – 7.2.2014. Tänä aikana viemäriputkistossa 

virtaama tasaantui lähelle arvioitua minimivirtaamaa: virtaamaa, joka syntyy alueen 

asunnoista, ja johon ei merkittävästi pääse hulevesiä. 7.2.2014 jälkeen lumipeitteen 

syvyys alkoi selvästi vähentyä, mikä lisäsi hulevesien määrää ja kosteutta maaperään. 

Alueen maaperää selvitettiin käyttäen Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkarttaa.  

Viemäriveden virtaamakuvaajasta (kuva 15) arvioitiin visuaalisesti perusvirtaama, eli 

kuinka paljon jätevettä kulkee pumppaamon kautta. Perusvirtaama saatiin arvioitua talven 

ja kuivankauden perusteella (kuvassa 15 a ja d alueet). Vuotoveden määrä voidaan 

arvioida yhtälön 2 mukaisesti. 
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Kuva 15. Jäteveden pumppaamon virtaaman, sadannan sekä lumipeitteen 

syvyyden kuvaaja pumppausasemalla. Ohjeistus, kuinka tulkita kuvaajaa. 

(Kurttila 2015) 

 

𝑉𝑢𝑜𝑡𝑜𝑣𝑒𝑠𝑖 =  
∑ ∆𝑦

∆𝑥
− 𝐹𝑆 − 𝐺𝑊𝐼  (2) 

missä ∆y on virtaaman muutos [m3] 

 ∆x on ajan muutos [päivä] 

 FS on perusvirtaama alueella [m3/päivä] 

 GWI on pohjaveden infiltraatio alueella [m3/päivä] 
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Mänttä-Vilppulan alueella ei todennäköisesti ole merkittäviä pohjavesiesiintymiä. 

Minimivirtaama sisältää perusvirtaaman ja pohjavedestä infiltroituneen veden, mutta 

tässä yhteydessä ei voida määrittää pohjaveden infiltraation osuutta minimivirtaamasta.  

Minimivirtaaman ja vuotoveden määrän perusteella laskettiin keskimääräinen poikkeama 

jokaiselle pumppaamolle. Poikkeama virtaamassa on minimivirtaaman ja vuotoveden 

välinen suhde. Tällä suhteella saatiin arvioitua verkoston yleinen tila jokaisen 

pumppaamon vaikutusalueella. 

Alueet laitettiin järjestykseen virtaaman ja virtaaman poikkeaman perusteella, jolloin 

pystyttiin arvottamaan eri alueita toisistaan. Alueista tutkittiin saatavissa olevien tietojen 

perusteella putkiston ikää sekä putkimateriaaleja. Oletuksena oli, että mitä vanhempi 

putkisto alueella on, sen todennäköisemmin siellä on poikkeamaa virtaamassa. Tulosten 

tulkinnan parantamiseksi alueellinen geologia sekä pohjavesialueet otettiin mukaan 

tutkimukseen. Maaperäkartta saatiin Geologian tutkimuskeskukselta ja pohjavesialueet 

Suomen ympäristökeskukselta. Työhön ei ollut saatavilla alueellisia myydyn veden 

tietoja, jolloin vuotovesiprosentin laskeminen kokooma-alueittain jäi laskettama. 

Virtaamatarkastelun lisäksi alueella tehtiin savutuskokeita kesällä ja syksyllä 2016. 

Alueelta käytiin läpi noin 1000 tonttia, joista pyrittiin löytämään laittomia liitäntöjä 

tontilta viemäriverkkoon sekä rikkoutuneita kaivonkansia ja muita mahdollisia 

vuotoreittejä.  
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5 TULOKSET JA TULOSTEN TULKINTA 

5.1 Mänttä 

Mäntän pääpumppausaseman kautta kulkee valtaosa Mänttä-Vilppulan alueen 

jätevedestä jätevedenpuhdistamolle. Puhdistuslaitokselle jätevettä saapuu myös suoraan 

sairaalalta ja Lahdenperän pumppaamolta. Mäntän keskustan alueella putkiston ikä 

vaihtelee 1960 – luvulta vuonna 2016 uusittuihin putkistoihin. Putkimateriaaleina alueella 

on betoni, PVC- sekä HDPE-muovit. Mäntän pääpumppausasemalle jätevettä saapuu 

suoraan Vilppulan pääpumppaamolta paineviemäriä pitkin sekä keskustan, Seppälän, 

Länsi-Koskelan, Vuohimetsän, Pieskanrannan ja Joenniemen kaupungin osista. Kuvassa 

16 on esitettynä Mäntän pääpumppaamon alueen viemäriverkko. Alueella on kattava 

hulevesiviemäröinti. Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartassa ei ole määritetty 

millaista maaperä on keskustan alueella. Yleisesti alueen maaperä on hiekkamoreenia, 

mutta alueella on myös hiesua ja savea sekä kalliomaata (kuva 11).  
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Kuva 16. Mäntän keskustan alueella on hyvin hulevesiverkostoa. Pääpumppaamon 

kautta jäteveden puhdistamolle tulee Kolhon, Vilppulan ja Mäntän alueen vedet, 

pois lukien JVP Sairaalan ja JVP Lahdenperän kautta tulevat vedet. Mittakaava 

kuvassa 1:10000. (Mäntän Kaukolämpö ja vesihuolto Oy 2016) 

 

Pääpumppaamo (kuva 17), kertoo yleisesti koko alueen verkoston tilanteesta, mutta siitä 

ei pystytä tarkastelemaan keskustan alueen kuntoa. Pumppaamon virtaamaan vaikuttaa 

voimakkaimmin Vilppulan pääpumppaamolta tuleva jätevesi. Jotta tutkimuksessa saatiin 

arvioitua myös keskustan alueen verkon kuntoa, virtaamasta poistettiin Vilppulasta tuleva 

jätevesi ja JVP Koivikkotien virtaama. Näistä piirrettiin oma kuvaaja (kuva 18). 
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Kuva 17. Mäntän pääpumppaamon virtaama tarkastelujaksolla 1.1.2014 - 

31.10.2014 sekä alueen sadanta ja lumen syvyys samalta ajalta. Yhtenäinen viiva 

(sininen) on pumppaamon virtaama, pylväät (vihreä) kuvaavat alueen sademäärää 

ja alue (turkoosi) lumen syvyyttä. 
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Kuva 18. Keskustan alueelta tuleva virtaama Mäntän pääpumppaamolle. 

Pumppaamolle tulevasta virtaamasta on vähennetty Vilppulan ja Koivikkotien 

virtaamat. Näin nähdään keskustan alueen kunto ja vaikutus pääpumppaamon 

virtaamaan.  

 

Minimivirtaama Mäntän pääpumppaamon kautta on noin 2000 m3/päivä. Tämä voi 

sisältää pohjavesiä infiltraatiosta johtuen. Pääpumppaamolle saapuneessa virtaamassa 

havaitaan lumen sulamisen vaikutus. 24.2.2014 on nousua virtauksen määrässä ja 

yleisesti virtauksen taso nousee, mikä tarkoittaa että jostain pääsee sulamisvesiä 

viemäriverkkoon. Sadetapahtuman jälkeen pumppaamolla näkyy kohonnut virtaama, 

joka laskee viikon kahden aikana. Viive tässä voi johtua pelkästään veden 

kulkeutumisesta kauempaa Mäntän pääpumppaamolle, esimerkiksi Kolhosta asti tai 

veden infiltroitumisesta maaperästä. Tällöin sen kulku on hitaampaa kuin suora valuma 

kaivonkansien kautta viemäriverkkoon. 

Keskustan alueella lumen sulanta aiheuttaa piikin virtaamassa, mutta se ei nosta 

merkittävästi virtaamaa kesän ajaksi. Sadetapahtumien jälkeen virtaamassa on 

havaittavissa piikkejä, mutta sateen vaikutus virtaamiin on lyhyt kestoinen. Tämä viittaa 
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sadeveden suorasta pääsystä viemäriverkkoon kaivonkansien kautta sekä ohjatusti. 

Minimivirtaama pysyy melko tasaisena läpi tarkastelu ajankohdan. 

5.1.1 JVP Lahdenpohja 

JVP Lahdenpohja on solmukohta, jonka kautta Mäntän itäosien jätevedet kulkevat 

jätevedenpuhdistamolle (kuva 19). Pumppaamon kautta kulkee minimivirtaamana noin 

550 m3 jätevettä vuorokaudessa (kuva 20). Lahdenpohjan pumppaamolle saapuu jätevettä 

Asemankulman, Sillanpään, Vuorenalustan, Tammirannan, Juholan ja Mustalahden 

kaupungin osista. Alueella on paljon rakennettua hulevesiviemäröintiä. Pinta-alaltaan 

JVP Lahdenpohjalle kattaa puolen Mäntän alueesta.    
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Kuva 19. JVP Lahdenpohjalle jätevesiä tulee koko itäisestä osasta Mänttää. Vain 

Asemakulman kaupunginosaan on rakennettu hulevesiverkostoa kattavasti. 

Mittakaava 1:20000. (Mäntän Kaukolämpö ja vesihuolto Oy 2016) 

 

Sulamisvedet eivät nosta paljoakaan tällä alueella virtaamia pitkällä aikavälillä, vaan 

sulaminen näkyy terävänä piikkinä. Myöhemmin sulaminen ja sateet aiheuttavat hieman 

häntää piikille, eli jonkun verran vettä päätyy putkistoon suotautumisen kautta. Syy miksi 

sulamisvedet eivät välttämättä suodu, voi olla maaperän jäätyminen, mikä eristää putkia 

vielä sulamisen aikana. Lumet ovat sulaneet todella nopeasti viiden päivän aikana, mutta 

alueen keskilämpötila pysyy 0 ˚C tuntumassa aina puoleen väliin huhtikuuta. 
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Kuva 20. JVP Lahdenpohjan virtaama tarkastelujaksolla 1.1.2014 - 31.10.2014 sekä 

alueen sadanta ja lumen syvyys samalta ajalta.  

 

Sadetapahtumat nostavat hetkellisesti virtaamaa pumppaamolla josta se laskeutuu hitaasti 

kahden viikon aikana. Tämä viittaa suotovesien pääsystä viemäriverkkoon. Yksittäiset 

sadetapahtumat aiheuttavat hetkellisiä virtaaman kasvuja alueella, mutta pohjaveden 

pinnana nousu lumien sulettua nostaa virtaama trendiä selkeämmin. Nouseva trendi on 

nähtävissä toukokuun loppuun asti, minkä jälkeen trendi kääntyy laskuun. Virtaaman 

muutoksen pohjavedenpinnan mukaan kertovat pohjaveden pääsystä verkostoon 

suotautumalla maaperästä. 

5.1.2 JVP Sairaala 

JVP Sairaalan kautta kulkeva jätevesi on pääsääntöisesti Mäntän sairaalasta. Sairaala 

sijaitsee etelään Mäntän keskustasta, ja sieltä tuleva jätevesi menee suoraan 

jätevedenpuhdistamolle. Alueen viemäriverkko on rakennettu 2008 - 2009 ja niiden 

materiaalina on PVC. Alueella on myös kattava hulevesiverkko sairaalan ympäristössä 

(kuva 21). 
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Kuva 21. JVP Sairaalan alue. (Mäntän Kaukolämpö ja vesihuolto Oy 2016) 

 

Alueella on tasainen virtaama (kuva 22) mikä viittaa siihen että alueella ei pääse sadevettä 

viemäriverkkoon. Virtaaman vaihtelu on välillä 60 - 90 m3/päivä. Joitakin teräviä piikkejä 

näkyy, mutta näistä ei voida sanoa luotettavasti, että ne johtuisivat sadevedestä. Sairaalan 

alueelle on rakennettu sadevesijohto 2009, mikä näyttäisi toimivan moitteettomasti. 

Maaperältään Sairaalan alue on hiekkamoreenia ja hiekkaa. 
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Kuva 22. JVP Sairaalan virtaama tarkastelujaksolla 1.1.2014 - 31.10.2014 sekä 

alueen sadanta ja lumen syvyys samalta ajalta.  

 

Sairaalan alueella virtaamatietojen perusteella ei ole tarvetta epäillä viemäriverkon 

ongelmia, mutta tämän tutkimuksen perusteella ei voida pois sulkea pohjaveden pääsyä 

verkkoon. Sadetapahtumat eivät mainittavasti vaikuta virtaamaan. Kohonnutta virtaamaa 

on havaittavissa, mikä on selitettävissä tarkastuskaivojen kansien rei’istä pääsevällä 

sadevedellä.  

5.1.3 JVP Koivikkotie 

JVP Koivikkotien kautta kulkee jätevedet Vuohimetsän, Joenniemen ja Isoniemen 

asuinalueilta sekä Isoniemen teollisuusalueelta. Alueella on suuria muutoksia 

virtaamissa. Vuohimetsän alueella putkisto on rakennettu 1970–80 luvuilla. Materiaalina 

putkissa on betoni ja PVC. Isoniemen asuinalueella putkisto on rakennettu 1970-luvun 

lopussa ja materiaali putkissa on PVC. Isoniemen teollisuusalueen putkistosta osa on 

1980-luvulla rakennettua ja osa 2000- luvulla. Teollisuusalueella on kattava 

hulevesiverkko ja myös asuinalueilla on hulevesiverkkoa (Kuva 23). 
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Kuva 23. JVP Koivikkotien kautta tulee jätevedet asuinalueilta, mutta myös 

teollisuusalueelta. Kokonaisuudessaan alue on jakautunut useammaksi 

pienemmäksi osa-alueeksi, joissa on omat pumput. Näistä pumpuista ei ole virtaus 

dataa, joten niitä ei käsitellä tässä työssä. Mittakaava 1:10000. (Mäntän 

Kaukolämpö ja vesihuolto Oy 2016) 

 

Alueella minimivirtaama vuoden alussa pakkasilla on vain 50 m3/päivä. (Kuva 24). 

Lumien sulamisen alettua virtaama nousee välille 350 - 400 m3/päivä, mistä se sitten 

laskee lokakuuta kohden 100 m3/päivä alueelle. Tämän alueen virtaama poikkeaa 

huomattavasti muiden alueiden virtaamista. Pääasiallinen selitys tälle on veden pääsy 

maaperään, josta se hiljalleen infiltroituu putkistoon. Erikoiseksi alueen tekee virtaaman 

kasvu pakkaskauden aikana. Samalla kun lunta kertyy, niin virtaama pumppaamolla 

kasvaa 600 %. Tätä on vaikea selittää saatavilla olevan aineiston perusteella. Syitä voi 

olla esimerkiksi teollisuusalueella uuden yrityksen aloitus tai jonkin prosessin käynnistys, 

joka kuluttaa paljon vettä. Syksyyn mennessä virtaama laskee kuitenkin 65 m3/päivä 

virtaamiin. 
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Kuva 24. JVP Koivikkotien virtaama tarkastelujaksolla 1.1.2014 - 31.10.2014 sekä 

alueen sadanta ja lumen syvyys samalta ajalta.  

 

Myöhemmät lumien sulamiset vaikuttavat virtaamaan, joten alueella sulamisvedet 

pääsevät viemäriverkkoon nopeasti. Alkukesän sadetapahtumat vaikuttavat virtaamaan 

voimakkaammin kuin loppukesän. Tämä voi johtua maaperän saturoitumisesta. Tällöin 

suurempi osuus vedestä kulkeutuu hulevetenä viemäriverkkoon kun se ei enää pääse 

imeytymään maaperään. Viemäriverkossa on alueella reittejä vedelle putkistoon niin 

pinnalta kuin maaperästä. Maaperän kuivuessa kesän aikana virtaama laskee aina 

syyskuuhun asti. Tämä indikoi, että viemäriverkossa on infiltroitunutta vettä. Alueen 

kaivonkauloissa voi olla rakenteellisia muutoksia, jotka mahdollistavat hulevesien suoran 

virtaamisen viemäriverkkoon. Alueella on myös todennäköisesti putkistossa halkeamia 

tai avanteita, joista maaperään infiltroitunut vesi pääsee suotumaan putkistoon.  
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5.2 Vilppula 

Vilppulan pääpumppaamon (kuva 25) kautta kulkee koko Vilppulan alueen jätevedet ja 

Kolhon jätevedet. Pumppaamon virtauskuvaajasta (kuva 26) voidaan nähdä alueen 

verkon yleinen tila. Vilppulan pääpumppaamolta jätevesi siirtyy 2006 - 2007 

rakennettujen putkien kautta Mäntän pääpumppaamolle. Vilppulan keskustan alueen 

putkisto on rakennettu 1990- ja 2000-luvuilla.  

 

Kuva 25. Vilppulan pääpumppaamon alue. Pääpumppaamolta jätevedet johdetaan 

paineviemärillä Mäntän pääpumppaamolle. Mittakaavassa 1:10000. (Mäntän 

Kaukolämpö ja vesihuolto Oy 2016) 
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Vilppulan ja Kolhon alueen jätevesissä on nähtävissä piikkejä sateen jälkeen sekä selkeä 

häntä piikin jälkeen. Minimivirtaama Vilppulan pääpumppaamolla on noin 1100 

m3/päivä. Maaperän laadusta ei ole tietoja Vilppulan keskustan alueella. Vilppulan 

keskustan läntisellä puolella on hiekkaa, ja muuten ympäröivä alue on hiekkamoreenia 

sekä kalliomaata, joten voidaan olettaa, että keskustan alue koostuu myös pääasiallisesti 

näistä kahdesta maalajista. 

 

Kuva 26. Vilppulan pääpumppaamon virtaama tarkastelujaksolla 1.1.2014 - 

31.10.2014 sekä alueen sadanta ja lumen syvyys samalta ajalta.  

 

Muodoltaan Vilppulan pääpumppaamon virtaamakäyrä on samanlainen kuin Mäntän 

pääpumppaamon, johtuen Vilppulasta tulevan virtaaman suuresta vaikutuksesta Mäntän 

pääpumppaamon virtaamaan. Sateiden vaikutuksen näkyminen Vilppulan 

pääpumppaamolle tulevassa virtaamassa kestää noin kaksi viikkoa kesällä. 

Virtaamakäyrästä on nähtävissä lievää nousua lumien sulamisen jälkeen, joka tasaantuu 

kesällä. Minimivirtaama saavuttaa pakkaskauden tason syyskuun puolessa välissä. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

V
ir

ta
am

a 
[m

3
/d

]

Sa
d

e 
[m

m
] 

/ 
Lu

m
i [

cm
]

Lumi [cm] Sade [mm] Vilppula pääpumppaamo



48 

 

 

5.3 JVP Satama 

Sataman alue on Mänttä-Vilppulan alueen suurimpia solmukohtia verkostossa. JVP 

Sataman kautta menee kaikki Vilppulan pääpumppaamon pohjoispuoleinen vesi. JVP 

Satamaan tulee vettä Kolhosta, Uimalasta ja Suokadulta. Sataman alue on myös tiheästi 

rakennettua aluetta. Pumppaamon datasta ei saada suoraan selville alueen kuntoa, koska 

muualta tulevat vedet vaikuttavat voimakkaasti pumppaamon virtauskäyrään. Kuvasta 27 

on poistettu Kolhosta, Uimalasta ja Suokadulta tulevat virtaamat, jotta nähdään miten 

vuotovedet vaikuttavat Sataman, Teollisuustien, Poukantien ja Vähäkangasjärventien 

alueella. 

 

Kuva 27. JVP Satama alueen virtaama, josta on poistettu Kolhon, Uimalan sekä 

Suokadun virtaamat. Kuvaaja kertoo Sataman, Teollisuustien, Poukantien ja 

Vähäkangasjärventien alueiden virtaamia.  

 

Jostain syystä talvella virtaamat nousevat samalla kun lumenmäärä kasvaa, ja virtaamat 

tasaantuvat lumen sulamisen jälkeen. Talvella virtaama käy paljon alempana kuin 

loppukesästä ja syksystä. Sateet aiheuttavat virtaamassa kasvua, joka laskee takaisin noin 
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400 m3/päivä tasoon. Useamman päivän sateet nostavat virtaamia enemmän kuin yhden 

päivän aikana tapahtuneet sateet. Kuitenkin sateiden vaikutus virtaamiin on nähtävissä 

parin viikon ajan sateesta. 

 

5.3.1 Uimala 

JVP Uimala kerää laajalta alueelta Ajosjärven rannalta jätevedet, josta ne siirtyvät kohti 

Vilppulan pääpumppaamoa. Alueella (kuva 28) ei ole paljoa asutusta ja sitä voidaankin 

ajatella haja-asutusalueena. Alueella ei ole paljoa rakennettua hulevesiverkkoa, joten 

sadevesien pääsy viemäriverkkoon voi olla mahdollista. 
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Kuva 28. JVP Uimalan alue on harvaan asuttua järvenrantaa. Alueella ei ole 

rakennettu hulevesi verkostoa, vaan sadevesi johdetaan avo-ojin pois vesistöihin. 

Mittakaava 1:20000. (Mäntän Kaukolämpö ja vesihuolto Oy 2016) 

 

Uimalan alueella on havaittavissa nousua virtaamassa lumen sulannan jälkeen (kuva 29). 

Kesällä virtaamatrendi kääntyy jälleen laskuun. Virtaaman vaihtelut näkyvät terävinä 

piikkeinä, mikä viittaa sadeveden pääsyyn suoraan viemäriverkkoon. Tämä voi johtua 

hulevesien tarkoituksellisesta ohjaamisesta viemäriverkkoon, laittomista liitännöistä tai 

rikkoutuneista kaivonkansista ja kauloista. Maaperä alueella on vaihtelevaa. Alueella on 

hiekkamoreenia, kuten muualla Mänttä-Vilppulan alueella, mutta myös hienoa ja karkeaa 

hietaa sekä savea.  
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Kuva 29. JVP Uimanalan virtaama tarkastelujaksolla 1.1.2014 - 31.10.2014 sekä 

alueen sadanta ja lumen syvyys samalta ajalta.  

 

5.3.2 Suokatu 

JVP Suokadun kautta kulkee Sipilän ja Kapakan alueiden jätevedet. Alue koostuu 

pääasiallisesti asuintaloista (kuva 30). Alueen viemäriverkko on rakennettu 1990- ja  

2000-luvuilla. Alueen maaperä on pääasiallisesti hiekkamoreenia ja hiesua. 
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Kuva 30. JVP Suokadun alue. Mittakaava 1:5000 (Mäntän Kaukolämpö ja 

vesihuolto Oy 2016) 

 

Kuvassa 31 on virtaamatiedot tarkastelujaksolla JVP Suokadulta. Lumen sulaminen 

nostaa hieman alueen virtaamaa. Tämä johtuu maaperään sitoutuneen veden 

suotautumisesta putkistoon. Alueella sadevesi ei aiheuta terävää piikkiä, vaan virtaama 

nousee sateen jälkeisinä päivinä hitaasti. Pitkä häntä virtaaman nousussa voi kertoa 

suotovesien pääsystä viemäriverkkoon.  
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Kuva 31. JVP Suokadun virtaama tarkastelujaksolla 1.1.2014 - 31.10.2014 sekä 

alueen sadanta ja lumen syvyys samalta ajalta.  

 

Virtaamat viemärissä laskevat kesän aikana takaisin pakkaskauden tasolle. Tämä johtuu 

maaperän kuivumisesta kesän aikana. Huhti- ja toukokuun aikana sateen jälkeen 

virtaamassa on havaittavissa kaksi piikkiä. Toinen piikki kuitenkin jää pois mitä 

pidemmälle kesää ja lähemmäksi syksyä mennään. 

 

5.4 Kolho 

Kolho sijaitsee 15 km pohjoiseen Vilppulasta. Kolhossa on toiminut oma 

vedenpuhdistuslaitos, mutta se on lakkautettu 2008 (Pirkanmaan ympäristökeskus) ja 

nykyään Kolhon jätevedet puhdistetaan Mäntän vedenpuhdistamolla. Alueen jätevedet 

kuljetetaan Vilppulan kautta Mänttään. Kolho (kuva 32) sijaitsee Ukonselän ja 
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Kaijanselän rannoilla. Kolhon alueen maaperä on pääasiallisesti hiekkamoreenia, mutta 

alueella on myös kalliomaa-alueita.  

 

Kuva 32. Kolhon alueen vesijohto-, jätevesi- ja hulevesiverkko. (Mäntän 

Kaukolämpö ja vesihuolto Oy 2016) 

 

5.4.1 JVP Kolho 

JVP Kolhon kautta kulkee kaikki kolhosta tuleva jätevesi kohti Vilppulan 

pääpumppaamoa, joten Kolhon pumppaamo antaa hyvän kuvan Kolhon tilanteesta. 

Minimivirtaamassa on poikkeavuutta talven pakkaskeleillä sekä kesän lopulla maaperän 
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kuivattua. Talvella minivirtaama on 200 m3/päivä, kun kesän lopulla se on 130 m3/päivä 

(kuva 33). 

 

Kuva 33. JVP Kolhon virtaama tarkastelujaksolla 1.1.2014 - 31.10.2014 sekä alueen 

sadanta ja lumen syvyys samalta ajalta.  

 

Sulamisvedet nostavat tällä alueella virtaamia n. 100 m3/päivä, mikä näkyy virtaaman 

kasvuna aina toukokuun loppuun asti. Tämän jälkeen virtaaman trendi kääntyy laskuun 

johtuen pohjaveden pinnan laskusta. Sadetapahtumat nostavat virtaamaa, mutta vain 

hetkellisesti. Viemäriin pääsee siis vuotamaan sadevettä suoraan, mutta merkittävin on 

maaperästä infiltroituva vesi, joka nostaa Kolhon alueella veden määrää viemäriverkossa.  

 

5.4.2 Kirjakauppa 

JVP Kirjakaupan pumppaamon virtauskäyrä (kuva 34) romahtaa 13.4., vaikka silloin on 

satanut vettä 4,8 mm. Mittausdatassa on tullut todennäköisesti virhe, joka on aiheuttanut 
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jatkuvan vaihemuunnoksen datassa. Mikäli romahdus oletetaan laitteistoviaksi, niin 

pumppaamon alueella sadevettä päätyy viemäriverkkoon jonkin verran. Sateiden 

kohdalla virtaamassa havaitaan pieniä teräviä piikkejä, mutta suurempaa vuotoa ei 

virtaaman perusteella ole nähtävissä. 

 

Kuva 34. JVP Kirjakaupan virtaama tarkastelujaksolla 1.1.2014 - 31.10.2014 sekä 

alueen sadanta ja lumen syvyys samalta ajalta.  

 

Kun oletetaan, että 13.4. on tapahtunut kalibrointivirhe ja korjataan se lisäämällä 20 m3 

kaikkiin tämän jälkeisiin mittauksiin, niin saadaan paljon johdonmukaisempi kuvaaja 

(kuva 35) tilanteesta. Tällöin kuvaajasta voidaan arvioida minimivirtaama, joka on 30 

m3/päivässä. Minimivirtaaman avulla saadaan lasketuksi pumppaamon vuotoprosentti, 

joka on 38 % ja vuotovesien määrä 11,35 m3/päivä. Tulee kuitenkin huomioida, että 

korjaus aiheuttaa epävarmuutta vuotoprosenttiin ja vuotoveden määrään, koska todellista 

virtaamaa ei tiedetä. Korjauksen jälkeen näyttäisi, että osa sulamisvedestä sitoutuu 
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maaperään ja pääsee sieltä suotumaan putkistoon. Suotautuminen näyttäisi nostavan 

virtaamaa noin 10 m3/päivä.  

 

Kuva 35. Korjattu virtauskuvaaja JVP Kirjakaupalle. Kuvasta voidaan nyt nähdä 

minimivirtaaman taso, mikä kuitenkin on vain visuaalinen ja suuntaa antava arvio.  

 

5.5 Vuotovesiprosentti  

Viemäriverkoston vuotovesiprosentti kuvaa jätevedenpuhdistamolle tulevan vesimäärän 

ja laskutetun jätevesimäärän suhdetta. Mänttä-Vilppulan vesihuolto Oy laskutti 2014 

asiakkaita 593 129 m3:sta jätevettä ja Mäntän Puhdistamo Oy laskutti heitä 1 309 957 

m3:sta jätevettä. Vuotoveden määräksi saadaan tästä 716 828 m3. Vuotoveden suhde 

myytyyn veteen oli 120 % ja suhteessa puhdistettuun jäteveteen 54.7 %. 

Vuotovesiprosentti Mänttä-Vilppulassa (laskutetun jäteveden määrä suhteessa 

puhdistettuun veteen) oli 45.3 %. Alueittaista vuotovesiprosenttia ei voitu laskea 

luotettavasti, koska laskutustietoja ei ollut eri alueilta saatavilla. Laskutustiedot tulisi olla 
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pumppaamopiireittäin, jolloin voitaisiin laskea luotettavasti eri alueiden 

vuotovesiprosentit. 

Taulukossa 2 on esitettynä pumppaamodatasta hydrologisella metodilla arvoidut 

poikkeamat minimivirtaamista. Minimivirtaamat sisältävät pohjaveden vuotamisen 

viemäriverkkoon kuivimman kauden aikana. Myös viemäriverkosta ulospäin tapahtuvia 

vuotoja voi olla mukana, joita ei voida arvioida. Pohjaveteen liittyvät sisään- ja 

ulosvirtaamat aiheuttavat epävarmuutta tuloksiin. Keskimääräistä poikkeamaa 

tarkastelujaksolla voidaan kuitenkin käyttää kuvaamaan pumppaamopiirin kuntoa ja 

arvottamaan eri alueita saneeraustarpeen mukaan. 

Taulukossa 2 esitetyistä minimivirtaamista ja keskimääräisistä poikkeamista seitsemässä 

pumppaamossa poikkeama on yli 50 %.  Keskimääräinen poikkeama koko Mänttä-

Vilppulan alueella on 28 – 34 % välillä. Alueelliset erot ovat suuria ja suurimmat 

poikkeamat ovat yli 120 %.  
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Taulukko 2. Minimivirtaama ja keskimääräinen poikkeama eri pumppaamoille ja 

prosenttiosuus muutoksessa. Tummennetut pumppaamot ovat alueiden kokoavia 

pumppaamoita ja näiden alapuoliset ei-tummennetut ovat kyseisen alueen 

pumppaamot. 

Pumppaamo 
Minimivirtaama 

[m3] 

Keskimääräinen 

poikkeama [m3] 

Prosenttiosuus 

[%] 

Mänttä pääpumppaamo 1930 658,3 34,1 

Keskustan alue 660 171 26 

Vilppula pääpumppaamo 1100 324,7 29,5 

JVP Satama 380 102 27 

JVP Lahdenpohja 550 155 28,2 

JVP Juhola 6,25 4,9 79,1 

JVP Koivikkotie 84 241,8 287,8 

JVP Kolho 200 79,4 39,7 

JVP Suvinen 13 12,8 98,5 

JVP Kirjakauppa 30 11,4 37,9 

JVP Onnelantie 10 1,3 13,0 

JVP Ukonselkä 5,5 1,5 27,0 

JVP Kotipelto 200 77,8 38,9 

JVP Uimala 30 13,6 45,4 

JVP Umpimähkä 30 26,2 131,1 

JVP Ylä-Ajos 1,75 0,3 19,5 

JVP Ajosharju - - - 

JVP Kotiniemi 25 26,7 118,6 

JVP Suokatu 25 14,6 58,5 

JVP Syrjätie 50 76,1 152,1 

JVP Niittynen 23 13,9 60,5 

 

 

5.6 Savutus 

Savutuskokeita suoritettiin kesän ja syksyn 2016 aikana Mänttä-Vilppulan alueella. Lähes 

koko Mäntän alueen tontit (996) tutkittiin (taulukko 3). Näistä 92 kahdessa havaittiin 

vuotoja. Tämä on 9,2 % kaikista tutkituista kohteista. Laittomat liittymät, joissa tonttia 
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kuivataan johtamalla hulevedet viemäriverkkoon, ovat vesihuoltolaitoksen 

ulottumattomissa. Ainoastaan tontin omistaja voi korjata laittomat liitännät. 

Savutuskokeiden paljastamat rikkinäiset tarkastuskaivot ja kaivonkannet voidaan korjata 

vesihuoltolaitoksen toimesta, ja näin vähentää hulevesien pääsyä viemäriverkkoon. 

Taulukko 2. Vuonna 2016 suoritettujen savutuskokeiden tulokset alueittain.  

Alue Vuodot [lkm] Kohteet [lkm] 

Prosenttiosuus 

[%] 

Kirkonpelto 14 50 28 % 

Aravala 4 21 19 % 

Koskela 15 83 18 % 

Rusinniemi 20 94 21 % 

Asemankulma 5 21 24 % 

Joenniemi 14 109 13 % 

Moisio 2 94 2 % 

Länsi-Koskela 7 37 19 % 

Savosenmäki 2 25 8 % 

Kukkarokivi 4 9 44 % 

Isoniemi 0 55 0 % 

Mänttä yhteensä 87 598 15 % 

Kolho 5 398 1 % 

2016 yhteensä 92 996 9 % 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksessa saatiin selvitettyä alueellisia eroja pumppaamopiirien virtaamissa. 

Tarkkoja sijainteja vuodoille tai vuodon syitä ei voitu selvittää virtaamista, mutta 

virtaamat antavat viittauksen siihen, millainen vuoto on kyseessä. Pumppaamoiden 

virtaamamittaukset perustuvat käyntiaikaan ja astiamittaukseen. Tämä aiheuttaa 

ongelmia vuotojen tarkkuuden määrittämisessä, mutta virtaamakuvaajista saadaan 

luotettavaa tietoa jatkotutkimuksien ja saneerauksen kohdentamista varten. Mäntän 

pääpumppaamon keskimääräinen poikkeama on 34,1 %, 1.1.2014 – 31.10.2014 välisenä 

aikana, kun koko Mänttä-Vilppulan alueen vuotovesiprosentti vuonna 2014 oli 45,3 %. 

Ero johtuu pumppaamoiden virtaamadatan epätarkkuuksista sekä putkistoissa tapahtuvan 

pohjaveden sisään- ja ulosvirtaama tietojen puutteista. Keskimääräistä poikkeamaan 

laskettaessa ei myöskään ole huomioitu koko vuoden jaksoa.  

Virtaamakuvaajista nousee esille selkeästi yksi alue, Koivikkotie, jota tulisi 

ensimmäisenä lähteä tutkimaan tarkemmin. Koivikkotiellä ja siihen liittyneillä alueilla 

virtaama kasvaa sulamisvesien johdosta muita alueita voimakkaimmin. Keskimääräinen 

poikkeama tarkastelua-ajankohtana Koivikkotien pumppaamolla oli 287 % 

minimivirtaamasta. Tällä alueella viemäriverkko on 1970 – 2000 -luvulta. Pääasiallisena 

rakennusmateriaalina on käytetty betonia, joka voi haurastua ikääntyessä, mikä voisi 

selittää osaltaan suuren muutoksen virtaamassa lumien sulettua. Syytä miksi virtaama 

nousee jo talven aikana, ei voitu ratkaista tämän tutkimuksen yhteydessä. Koivikkotien 

aluetta tulisi lähteä rajaamaan siirrettävillä virtausmittareilla, jotta voidaan tarkentaa, 

miltä alueelta pahimmat vuotopaikat löytyvät.  

Muita erityisesti huomioitavia alueita ovat JVP Kotiniemi, Suvinen, Umpimähkä ja 

Syrjätie, joissa jokaisessa keskimääräinen poikkeama minimivirtaamasta on lähellä 100 

% tai sen yli. Näistä jokaisessa keskimääräinen sisäänvirtaama oli yli 10 m3/päivä, JVP 

Syrjätiellä jopa 76 m3/päivä. Syrjätielle on kuitenkin suunniteltu jo 

saneeraustoimenpiteet.   
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Savutuskokeilla löydetyistä vuotopaikoista suurin osa, 66 vuotoa, sijoittuu keskustan 

alueelle. Koivikkotien alueella havaittiin 14 vuotokohdetta ja Lahdenpohjan alueella 

seitsemän vuotokohdetta. Keskustan alueella ei kuitenkaan ole virtaamakuvaajan 

perusteella havaittavissa selkeää suotautumista maaperästä putkiin. Savutuskokeiden ja 

virtaamakuvaajan perusteella Keskustan alueella suurimmat virtaaman muutokset 

johtuvat hulevesien pääsystä viemäriverkkoon. Koivikkotien alueella oli havaittu 14 

vuotokohdetta savutuskokeissa ja nämä sijaitsivat kaikki Joenniemen alueella. Tämä ei 

siis selitä virtaamakuvaajassa havaittua virtaaman muutosta, eli Koivikkotien alueella 

viemäriverkkoon päätyy enemmän vettä maaperästä infiltroitumalla, kuin pintavaluntana. 

Lahdenpohjan alueella savutuskokeissa havaittiin viisi vuotokohdetta Asemankulmalla ja 

Savosenmäen alueella kaksi vuotokohdetta. Nämä eivät yksin riitä selittämään 

virtaamamuutoksia pumppaamolla, joten tälläkin alueella maaperästä suotautuminen on 

todennäköisin syy virtaamavaihteluille.  

Alueen informaation keruuta tulisi jatkossa parantaa. Veden myyntitiedot tulisi saada 

jaoteltua pumppaamopiireittäin. Näin pystyttäisiin tarkkailemaan alueellisia 

poikkeavuuksia koko Mänttä-Vilppulan alueella. Veden laskutusalueen ollessa sama kuin 

jätevedenpumppaamo piiri, voidaan viemäriverkon tunnuslukuja käyttää paremmin 

työkaluna viemäriverkon kunnon jatkuvassa arvioinnissa. 

Viemäriverkon metadatan päivittäminen digitaaliseen muotoon edesauttaisi 

tulevaisuudessa viemäriverkoston saneeraus tarpeen ja suunnittelun teossa. Mikäli 

jokaiselta alueelta olisi tiedossa viemäriverkoston putkien koko, ikä ja materiaali, 

voitaisiin jo tämän avulla parantaa saneerauskohteiden tarkentamisprosessia.  

Työssä käytetty tutkimusmenetelmä soveltui hyvin Mänttä-Vilppulan 

vuotovesiselvitykseen. Menetelmän avulla saadaan selvitettyä verkoston eri osa-alueiden 

vuotovesitilanteet ja suuntaa antavasti millaisesta vuodoista alueella on kyse. Menetelmä 

soveltuu kartoittamaan ongelma-alueita verkostossa, mutta Mänttä-Vilppulan 

tapauksessa tarkkoja sijainteja vuodoilla tai vuotojen syitä ei voitu menetelmällä havaita. 

Menetelmään tarkkuutta rajoittaa käytettävissä olevan datan tarkkuus. Mikäli 

menetelmään sovellettaisiin pidemmällä aikavälillä käyttäen siirrettäviä 

virtaamamittareita, saataisiin vuotojen sijaintia rajattua paljon tarkemmin. Kun 
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menetelmään yhdistetään tarkat tiedot viemäriverkon materiaaleista ja 

rakentamisajankohdasta, voidaan menetelmällä suorittaa tarkempia oletuksia vuotojen 

laadusta. 
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7 YHTEENVETO 

Tässä diplomityössä oli tarkoituksena tutkia Mänttä-Vilppulan alueen viemäriverkon 

kuntoa ja alueellisia vuotovesimääriä. Menetelmänä käytettiin alueellisten 

pumppaamoiden virtaamatietoja sekä paikallista sade- ja lumikertymää, joiden avulla 

määritettiin alueellisia eroja vuotovesien määrässä. Vuotovedet kattavat suuren osan 

jätevedenpuhdistamolle tulevasta vedestä, mikä nostaa Mäntän kaukolämpö ja vesihuolto 

Oy:n kustannuksia. Vuotovesiä pääsee viemäriverkkoon niin pintavaluntana kuin 

maaperästä suotumalla. Hulevesiä ovat maanpinnalle jäänyt sadevesi, joka voi päästä 

viemäriverkkoon joko tarkoituksenmukaisesti ohjattuna tai rikkoutuneiden 

kaivonkansien ja –kaulojen kautta. Maaperästä vuotovedet suotuvat maa-aineksen läpi, 

ja mikäli viemäriputkessa on halkeamia tai railoja, niin vesi pääsee virtaamaan putken 

sisälle. Vuotovedet lisäävät putkistossa virtaavan veden määrää ja kuormittavat 

jätevedenpuhdistuslaitosta. Ilmastonmuutos ja siitä tehdyt arvioit ehdottavat lisääntyviä 

ääri-ilmiöitä ja sateiden rankkuutta, mikä tulee lisäämään vuotovesien määrää 

viemäriverkossa. 

Yleisempiä vuotovesien tutkimusmenetelmiä ovat CCTV kuvantamismenetelmät, 

kulutetun veden ja puhdistetun jätevesimäärien vertailu sekä savutuskokeet.  Tässä työssä 

Mäntän kaukolämpö ja vesihuollon viemäriverkko jaettiin pumppaamopiireittäin ja 

tarkasteltiin niitä pumppaamoita jotka toimivat kokoomapumppaamoissa eri alueita. 

Näiden pumppaamoiden virtaamatietoja verrattiin 1.1.2014 – 31.10.2014 välisellä 

ajanjaksolla sade- ja lumikertymiin. Virtaamakuvaajista arvioitiin minimivirtaama ja 

laskettiin keskimääräinen muutos, jonka perusteella määritettiin prosentuaalinen osuus 

virtaaman muutokselle. Viemäriverkosta tutkittiin putkiston ikää ja putkimateriaalia niiltä 

osin kuin se oli saatavilla. Veden laskutustietoja oli vain koko alueelta, joten 

vuotovesiprosentti laskettiin vain koko alueelle eikä alueellisia vuotovesiprosentteja saatu 

laskettua. Savutuskokeita suoritettiin Mäntän alueella ja sen tuloksien yhtenevyyttä 

vuotovesien määrään tutkittiin. Vaikka alueellisia vuotovesiprosentteja ei saatu, niin 

keskimääräinen muutos virtaamassa antaa virtaamakuvaajien kanssa kuvan, millaisessa 

kunnossa minkäkin alueen viemäriverkko on. 



65 

 

 

Tutkimuksessa vuotovesien pääsystä viemäriverkkoon Koivikkotien pumppaamo nousi 

selvimmin esille. Muita alueita, joilla oli korkea vuotovesimäärä sekä prosentuaalinen 

osuus, olivat Kotiniemi, Suvinen, Umpimähkä ja Syrjätie. Savutuskokeissa Mäntän 

keskustan alueelta löytyi eniten vuotokohteita. Huomiotavilta alueilta vain Joenniemien 

alueelta, jonka jätevesi kulkee JVP Koivikkotien kautta, oli savutuskokeissa vuotoja. 

Tarkempia vuotovesitutkimuksia voisi aloittaa tekemään JVP Koivikkotien alueelta. 

Muita kehittämisen kohteita voisivat olla viemäriverkon tietojen sisällyttäminen samaan 

tietokantaan, jolloin putkien korot, halkaisijat, materiaali ja asennusvuosi olisi kaikilta 

osin saatavilla yhdestä paikkaa. Myydyn käyttöveden määrät olisi hyvä saada jäteveden 

pumppaamopiireittäin, jolloin voitaisiin laskea vuotovesiprosentti jokaiselle alueelle. 

Tämä tulisi tehdä ennen saneerausta, jolloin saneerauksen onnistumista voidaan 

tarkastella vertaamalla ennen ja jälkeen saatuja arvoja.  

Työssä käytetty tutkimusmenetelmä soveltui hyvin Mänttä-Vilppulan 

vuotovesiselvitykseen. Menetelmän avulla saatiin selvitettyä verkoston eri osa-alueiden 

vuotovesitilanteet ja suuntaa antavasti millaisesta vuodoista alueella on kyse. 

Menetelmään tarkkuutta rajoittaa käytettävissä olevan datan tarkkuus. Mikäli 

menetelmään sovellettaisiin pidemmällä aikavälillä käyttäen siirrettäviä 

virtaamamittareita, saataisiin vuotojen sijaintia rajattua tarkemmin. Kun menetelmään 

yhdistetään tarkat tiedot viemäriverkon materiaaleista ja rakentamisajankohdasta, 

voidaan menetelmällä suorittaa tarkempia oletuksia vuotojen laadusta. 
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LIITE 1 Mäntän pääpumppaamon virtaama 1.1.2010 – 6.6.2016. 

 

Kuva 36. Mäntän pääpumppaamon virtaama 1.1.2010 - 6.6.2016. Tutkimuksessa tutkittiin 1.1.2014 – 31.10.2014 välistä ajanjaksoa. 
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