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hulevesiä, perustusten kuivatusvesiä ja suotautuvia pohja- ja vajovesiä. Vuotovedet päätyvät jätevesiverkostoon 
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suotautumalla rikkinäisten putkien tai epätiiviiden putkiliitosten kautta. Vuotovesien osuudet 

jätevedenpumppaamoiden kokonaisvirroista voivat olla merkittäviä ja ne aiheuttavat ongelmia, kuten 

jätevesiverkoston kapasiteetin ylittymistä, ohijuoksutuksia, rakenteiden ja laitteiston ennenaikaista kulumista, 

ylimääräisiä kustannuksia sekä puhdistusprosessin puhdistustehon heikkenemistä. 

 

Jätevedenpumppaamoiden datasta määritettiin niiden minimivirtaamatasot ja suotautuvien vuotovesien määrät. 

Minimivirtaamatasojen ja suotautuvien vuotovesimäärien perusteella laskettiin varsinaisten jätevesivirtaamien, 

suotautuvien vuotovesivirtaamien ja pintavaluntana vuotavien vuotovesivirtaamien osuudet 

jätevedenpumppaamoiden kokonaisjätevesivirtaamista. Pumppaamokohtaisen tarkastelun avulla jätevesiverkosto oli 

mahdollista jakaa pienempiin osa-alueisiin ja merkittävimmät ongelmakohdat saatiin rajattua tarkemmin. 

Jätevesivirtaamien ja eri muuttujien välisiä korrelaatioita tutkittiin Spearmanin ja Kendallin korrelaatioiden avulla. 

Korrelaatiokertoimia verrattiin virtaama/sadanta-kuvaajista tehtyihin havaintoihin ja tutkittiin kuinka hyvin eri 

muuttujien korrelaatiot antavat tietoa vuotovesien pääsystä jätevesiverkostoon. 

 

Tulosten perusteella vanhoilla alueilla suotautuvien vuotovesien määrä oli merkittävästi suurempi kuin 2000-luvulla 

rakennetuilla alueilla. Uusimpien alueiden vuotovesitarkastelussa kuitenkin havaittiin, että niiden valuma-alueella 

jätevesiverkostoon päätyy selvästi suurempia määriä vuotovettä pintavaluntana kuin mitä pitäisi. Erityisesti 

Hemmingintien, Kalliokoskentien, Matsompin ja Isosompin alueilla sateet aiheuttavat kasvupiikin 

jätevesivirtaamaan. Lisäksi Isosompin alueella vuotovettä suotautuu jätevesiverkostoon verkoston nuoresta iästä 

huolimatta. Ruotsalan jätevedenpumppaamo erottuu muista 2000-luvun puolella rakennetuista 

jätevedenpumppaamoista, koska sen jätevesivirtaama ei kasva merkittävästi sateiden vaikutuksesta. Sen sijaan 

sulamisvedet aiheuttavat merkittävimmät jätevesivirtaaman kasvut Ruotsalan alueella. Suurimmat vuotovesiosuudet 

löytyivät Luomasen, Riihimäen ja Fräntilän jätevedenpumppaamoiden alueilta.  

 

Korrelaatiokertoimet osaltaan tukivat kuvaajista tehtyjä havaintoja. Tutkituista muuttujista jätevesivirtaaman kanssa 

korreloi parhaiten lumenpinnan aleneminen ja seitsemän päivän kumulatiivinen sadanta. Korrelaatiokertoimien arvot 

jäivät kuitenkin kohtalaisen alhaisiksi ja ne eivät yksinään selitä jätevesivirtaaman kasvua. Korrelaatiokertoimien 

arvot eroavat kuitenkin toisistaan verrattaessa vuotavien alueiden korrelaatiokertoimia vähän vuotavien alueiden 

vastaaviin. Esimerkiksi kumulatiivisen sadannan korrelaatiokertoimien arvot olivat selvästi pienempiä alueilla, joilla 

suotautuvien vuotovesien osuudet olivat matalia. 

 

Työssä selvinneiden tulosten perusteella vuotovesilähteiden tutkintaa voidaan kohdentaa alueille, joilla vuotovesien 

osuudet ovat merkittävimpiä. Lisäksi työssä selvitettyjen suotautuvien vuotovesien osuuksien ja pintavaluntana 

vuotavien vuotovesien osuuksien perusteella voidaan päätellä merkittävimpien vuotovesimäärien vuotoreittejä ja 

tämän perusteella voidaan valita sopivimmat jatkotutkimusmenetelmät. Työssä saatuja tuloksia voidaan myös 

hyödyntää tulevaisuudessa vertailupohjana esimerkiksi tutkittaessa saneerausten vaikutusta vuotovesien määrään 

tietyillä alueilla.   
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Abstract 

The objective of this thesis was to examine infiltration and inflow (I/I) amounts in sewer network of Kauhava area 

based on wastewater hydrographs, precipitation and snow depth information. Wastewater hydrographs are also 

divided into infiltration and inflow waters by using filtering method, which provides information about leaking types. 

Inflow water is urban runoff that enters sanitary sewers from roof and yard drains and other faulty connections. 

Infiltrated water is groundwater entering the sanitary sewer through the defect pipe joints, cracked pipes and 

manholes. The amount of I/I waters can be significant and they cause multiple problems, such as decrease of sewer 

capacity, overflows, increasing operating costs and decreased treatment results. 

 

Theory part of the thesis discussed the structure of sewer systems and I/I water and their examination methods. In 

the study part pump station data was examined and compared to precipitation and snow depth information by drawing 

graphs and calculating correlation coefficients. Data of pump stations was also used to determine minimum discharge 

levels and the amounts of infiltrating leakage water, which allows to define proportions of infiltration flow, inflow 

and wastewater flow in pump stations. Sewer network was divided into smaller sections according to pump stations 

so the most defective areas could be confined. Correlations between wastewater flow and weather variables were 

studied by calculating Kendall’s and Spearman’s correlations and the results were compared to observations made 

from the graphs. 

 

The results indicated that the amount of infiltration into sewer system is remarkably higher in old residential areas. 

The amount of infiltration is clearly lower in the residential areas built after 2000’s. However, amounts of inflow 

were higher than supposed in newly built residental areas. Especially in the areas of Hemmingintie, Kalliokoskentie, 

Matsomppi and Isosomppi precipitation significantly increases the flow in the pump stations. In Isosomppi area 

infiltration into sewer system also occurs. Ruotsala is the only area where precipitation does not increase sewer flow 

notably. The highest I/I water proportions were found at the areas of Luomanen, Riihimäki and Fräntilä.  

 

Correlation coefficients supported partially the observations made from the graphs. In general, the highest correlation 

between wastewater flow and weather variables were achieved with seven-day cumulative precipitation and decrease 

of snow depth. However, the correlations were relatively low and they do not explain the increase of wastewater flow 

alone. There was still a clear difference in correlation coefficients between leaky and intact areas. For example, 

correlations of cumulative precipitation were distinctly lower in the areas were infiltration did not exist remarkably. 

 

Based on the results of this study, further field examinations to locate most significant I/I sources can be performed. 

The proportions of infiltration and inflow were separated, which enables selection of field examination types. The 

results found in this study can also be used as a reference in the future. For example, it will allow to define the effects 

of renovation. 
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1 JOHDANTO 

Vuotovesien määrät ovat huomattavia Kanta-Kauhavan alueella, mutta niiden osalta ei 

ole tehty tutkimusta aikaisemmin. Tässä diplomityössä pyritään selvittämään 

merkittävimmät vuotovesialueet jätevesipumppaamojen pumppaustietojen, sadannan ja 

lumensulannan perusteella.  Vuotovedet voidaan jakaa kahteen eri luokkaan niiden 

vuototavan perusteella: pintavaluntana vuotaviin ja suotautuviin vuotovesiin. 

Pintavaluntana vuotavat hulevedet pääsevät jätevesiverkostoon siihen laittomasti 

liitetyistä sadevesijärjestelmistä, ojiin tai muihin alaviin maastonkohtiin sijoitettujen 

kaivojen kautta ja vuotavien kaivonkansien sekä epätiiviiden kaivonrenkaiden kautta. 

Pohja- ja vajovedet voivat suotautua jätevesiverkostoon vuotovetenä rikkoutuneen 

putkiston kautta tai epätiiviiden liitosten ja kaivonrenkaiden väleistä. 

Ylimääräiset vuotovedet vähentävät jätevesiverkoston kapasiteettia, kuormittavat 

putkistoa ja pumppaamoita sekä heikentävät jätevedenpuhdistusta 

jätevedenpuhdistamolla. Erityisesti kevään sulamisvedet laskevat jäteveden lämpötilaa, 

mikä aiheuttaa puhdistustehon laskua. Työssä tehtävä tarkastelu suoritettiin 

pumppaamokohtaisesti ja jokaiselle jätevedenpumppaamolle määritettiin 

vuotovesiosuudet kokonaisjätevesivirtaamasta. Tämän lisäksi määritettiin myös 

pintavaluntana vuotavien hulevesien ja suotautuvien vuotovesien osuudet, joiden 

perusteella voidaan päätellä merkittävimmät vuototyypit pumppamopiirien alueilla. 

Työssä saatujen tulosten perusteella alueille voidaan suorittaa tarkempia 

vuotovesilähteiden tutkimusmenetelmiä, kuten savukokeita, TV-kuvauksia, 

väriainekokeita tai virtaamamittauksia. Verkoston osien tarkat iät ovat tiedossa vain 

uusimmilta alueilta, joten verkoston iän vaikutusta vuotovesien määrään ei voitu tutkia 

tarkasti. 

Jokaisen jätevedenpumppaamon virtaamasta, sadannasta ja lumensyvyydestä luotiin 

kuvaajat. Virtaamadatasta määritettiin myös talviajan minimivirtaamat, jolloin 

vuotovesiä ei päädy jätevesiverkostoon. Näihin tietoihin perustuen laskettiin jokaisen 

pumppaamopiirin vuotovesiosuudet kokonaisvesivirtaamasta. Vuotovesien jakaminen 

pintavesiin ja suotautuviin vesiin suoritettiin suodattimen avulla, jonka toiminta perustuu 

virtaamadataan ja virtaaman vähenemisnopeuteen sadetapahtuman jälkeen kuivana 

aikana. Työn teoriaosiossa on esitelty viemäriverkostojen toimintaperiaatteita, vuotovesiä 
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ja niiden vuotamistapoja sekä perinteisiä ja uudempia vuotovesilähteiden 

tutkimusmenetelmiä. 
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2 VIEMÄRIVERKOSTOT, VUOTOVEDET JA VUOTO-

VESIEN TUTKIMUSMENETELMÄT 

Sekaviemäröinti on ollut Suomessa aikaisemmin yleisesti käytössä oleva viemäröintitapa 

ennen jätevedenpuhdistamoiden rakentamista, mutta nykyään uusia sekaviemäreitä ei 

enää rakenneta. Vanhoja sekaviemäreitä on kuitenkin vielä käytössä erityisesti 

kaupunkien keskustoissa. Nykyisin rakennettavat viemäriverkostot ovat erillisviemäreitä, 

joiden avulla vältytään sekaviemäröinnin aiheuttamilta ongelmilta. Erillisviemäreihin 

johdetaan kuitenkin sinne kuulumattomia hulevesiä ja myös maaperästä pääsee 

suotautumaan vuotovesiä jätevesiverkostoon alueilla, joilla jätevesiverkosto on vanha ja 

huonokuntoinen. Vuotovesien tutkimiseen on kuitenkin olemassa erilaisia 

tutkimusmenetelmiä, joiden avulla vuotokohdat voidaan paikantaa ja korjata. 

2.1 Sekaviemäröinti 

Sekaviemäröinti on vanhanaikainen viemäröintijärjestelmä, jossa yhdyskunnissa 

muodostuvat jäte-, kuivatus- ja hulevedet johdetaan samaan viemäriverkostoon. 

Tyypillisiä sekaviemäröinnin rakenteita ovat tulvakynnysrakenteet, joilla voidaan johtaa 

osa tulvien aikaisesta vesimäärästä suoraan vesistöön sopivissa maastonkohdissa. 

Tulvakynnysrakenteet mahdollistavat sen, ettei koko putkistoa tarvitse mitoittaa koko 

viemäristön pituudelta huippuvirtaamia vastaavaksi ja putkikoot pysyvät kohtuullisissa 

mitoissa (Karttunen 2003). Sekaviemäröinnin suurin ongelma on kuitenkin suurten 

hulevesimäärien aiheuttamat tulvat, jolloin sekaviemärin vedet saattavat tulvia 

katualueelle ja rakennuksiin aiheuttaen taloudellisia vahinkoja ja hajuhaittoja (Kuntaliitto 

2012). 

Sekaviemäröinti on ollut ennen pääasiallinen viemäröintimenetelmä ja sitä on käytetty 

erityisesti tiheään rakennetuilla kaupunkialueilla (Karttunen 2004). Sekaviemäröinnistä 

tulisi kuitenkin pyrkiä eroon tulvien aiheuttamien haittojen vuoksi, mutta se on haastavaa 

kustannusten ja rakennustöiden vaikeuden takia keskusta-alueilla (Kuntaliitto 2012). 

Sekaviemäröinnin poistaminen on kuitenkin nykyisin yksi vesilaitosten tärkeimmistä 

kriiteereistä saneerauskohteita valittaessa (Seppinen 2010).  
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2.2 Erillisviemäröinti 

Erillisviemäröinnissä jätevedet ja hulevedet johdetaan omiin järjestelmiinsä. Hulevedet 

voidaan kerätä myös avo-ojiin, joista ne voidaan purkaa viemäristön avulla vesistöihin. 

Suomessa käytetään pääosin erillisviemäröintiä. Uusille rakennettaville alueille ja 

saneerattaville kohteille rakennetaan erillinen hulevesiviemäröinti lähes poikkeuksetta. 

Vaikka erillisviemäröinti on selvästi kalliimpi toteuttaa kuin sekaviemäröinti, on se 

ympäristönsuojelun kannalta huomattavasti parempi järjestelmä. (Kuntaliitto 2012) 

2.2.1 Jätevesiviemäröinti 

Jätevesiviemäröinnissä käyttökohteissa muodostuvat jätevedet johdetaan tonttijohtojen 

avulla kunnalliseen jätevesiverkostoon. Tyypillisesti tonttijohdot liitetään 

kokoojaviemäriin, jotka yhdistetään pääviemäriin ja pääviemäriä pitkin jätevedet 

johdetaan jätevedenpuhdistamolle (Kuva 1). Viemärit pyritään ensisijaisesti toteuttamaan 

viettoviemäreinä, mikä vähentää huoltotarvetta, hajuhaittoja ja kustannuksia verrattuna 

pumppaamoiden käyttöön (Karttunen 2010b). Pumppaamoiden käyttö on kuitenkin 

välttämätöntä siirrettäessä jätevettä mäkien tai laajojen tasaisten alueiden kautta. 

 

Kuva 1. Jätevesiverkoston toimintaperiaate. (Karttunen 2010a) 
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2.2.2 Hulevesiviemäröinti 

Hulevesillä tarkoitetaan rakennetuilta alueilta pois johdettavaa sade-, sulamis- ja 

kuivatusvettä. Hulevesiä muodostuu erityisesti päällystetyillä alueilla, koska 

vedenläpäisevyys on heikkoa ja pintavalunta siitä johtuen runsasta. Hulevesiverkoston 

katsotaan alkavan kiinteistön tarkistusputkesta ja se päätyy hulevesien purkupisteeseen. 

Tyypillisesti kiinteistöjen katto- ja kuivatusvedet kerätään kiinteistön 

hulevesijärjestelmän avulla omaan tarkastuskaivoon, joka liitetään katualueella 

sijaitsevan hulevesiverkoston tarkastuskaivoon. Hulevesiverkoston puuttuessa hulevedet 

voidaan johtaa joko katuojiin tai imeyttää maahan. (Kuntaliitto 2012)  

Perustusten kuivatusvedet pyritään ensisijaisesti johtamaan hulevesiviemäriin, mutta 

hulevesiviemärin asennussyvyyden ollessa liian matala salaojajärjestelmän purkuputkelle 

ei saavuteta riittävää kaltevuutta. Tällaisissa tapauksissa salaojavedet johdetaan yleensä 

syvemmälle asennettuun jätevesiviemäriin (Karttunen 2004). Nykyisin laki maankäyttö- 

ja rakennuslain muuttamisesta (682/2014) velvoittaa kuitenkin kiinteistön omistajan 

johtamaan kiinteistön kuivatus- ja hulevedet joko kunnalliseen hulevesiviemäriin tai 

käsittelemään ne asianmukaisesti kiinteistöllä esimerkiksi imeyttämällä. Kiinteistöt 

voivat kuitenkin johtaa hulevedet jätevesiverkostoon, jos hulevesien poistoa varten ei ole 

hulevesiviemäriä eikä muita keinoja. Se kuitenkin edellyttää, että alueen jätevesiverkosto 

on rakennettu ennen vuotta 2015 ja se on mitoitettu hulevesien poisjohtamiseen. Lisäksi 

vesihuoltolaitoksen pitää pystyä huolehtimaan johdettavista hulevesistä taloudellisesti ja 

asianmukaisesti (Laki vesihuoltolain muuttamisesta 681/2014, 17d §). Hulevesien 

johtaminen jätevesiverkostoon on kuitenkin vastaan hulevesien hallinnan yleisiä 

tavoitteita, jotka on määritelty laissa (Laki maankäytön- ja rakennuslain muuttamisesta 

682/2014 103c §). 

2.3 Vuotovedet viemäriverkostossa 

Vuotovesiä esiintyy runsaasti myös erillisviemäröidyissä järjestelmissä, mutta niiden 

määrä vaihtelee vesilaitoksittain ja jätevesiverkoston osista riippuen. Vuotovesien 

määrään vaikuttaaa verkoston ikä, kunto, putkiliitosten materiaali ja tyyppi sekä 

rakennustyön toteutustapa. Vuotovesiä pyritään vähentämään esimerkiksi verkostojen ja 

tonttijohtojen saneerauksilla. Ylimääräisiä vuotovesiä päätyy jätevesiverkstoon muun 

muassa laittomista liitännöistä, vuotavista putki- ja kaivoliitoksista, putkien halkeamista 
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ja kaivonkansien rei’istä (Karttunen 2010b). Kuvassa 2 on esitetty havainnollistava 

piirros yleisimmistä vuotovesilähteistä. 

 

 

Kuva 2. Jätevesiverkostoon päätyvien vuotovesien lähteet. (mukaillen King County 

2017) 

 

2.3.1 Kiinteistöjen hule- ja kuivatusvedet 

Suurien hulevesimäärien joutumista jätevesiverkostoon selittää useasti se, että 

kiinteistöiltä johdetaan sade- ja kuivatusvesiä liittämällä kiinteistön hulevesijärjestelmä 

jätevesiverkostoon (Karttunen 2010a). Esimerkiksi rankkasateen aikana 0,1 ha kokoiselta 

kattopinnalta voi muodostua hulevesiä jopa 10 litraa sekunnissa (Karttunen 2004). 

Hulevesien johtaminen jätevesiverkostoon on melko yleistä alueilla, joissa ei ole erillistä 

hulevesiverkostoa eikä avo-ojien sijoittaminen katualueelle ole mahdollista (Karttunen 

2003). 
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Uusitalon (2017) mukaan kiinteistöiltä voidaan johtaa hule- ja kuivatusvesiä myös 

saostuskaivoihin. Tällöin kiinteistön ränni- ja hulevesikaivot on liitetty saostuskaivoon, 

josta hulevedet päätyvät jätevesiverkostoon vesipinnan noustessa riittävän korkealle 

tasolle. Myöskään saostuskaivon ohitus putken läpiviennillä ei takaa vuotovesien pääsyn 

estämistä jätevesiverkostoon. Läpivientiputkeen saatetaan asentaa liitospala tai tehdä 

reikä, jonka kautta vuotovedet pääsevät jätevesiverkostoon vedenpinnan noustessa 

kuivatusaukon tasolle.  

2.3.2 Ylivuotorakenteet 

Väärin asennetut tulvaviemärit voivat olla merkittäviä vuotovesilähteitä. Purkuvesistön 

vedenpinnan noustessa tarpeeksi korkeaksi viemäriverkostoon saattaa virrata 

purkuvesistön vettä (Karttunen 2010a). Ylivuotoputkia voi olla asennettuna myös 

hulevesikaivojen ja jätevesikaivojen välille. Hulevesiviemäreiden tulviminen nostaa 

vedenpintaa ja sen noustessa riittävän korkealle vettä vuotaa ylivuotoputken kautta 

jätevesiverkostoon. 

Hulevesiviemäreiden mitoitukseen käytetään mitoitussadetta, joka tarkoittaa 

sadevesimäärää, jonka välittömään poisjohtamiseen viemärijärjestelmä kykenee. 

Mitoitussadetta ei kuitenkaan tyypillisesti valita siten, että kovimpienkin sateiden vedet 

mahtuisivat viemäriin, vaan tyydytään kompromissiratkaisuun, jossa sekä viemärin 

rakennuskustannukset että tulvimisesta aiheutuvat haitat huomioidaan. (Karttunen 2004)  

2.3.3 Pohja- ja vajovesi 

Pohjaveden pinnankorkeudella on vaikutusta vuotovesien määrään alueilla, joissa 

pohjaveden pinta voi nousta viemäriputkiston yläpuolelle. Pohjavedestä johtuvat 

vuotovesivirtaamat vaihtelevat vuodenaikojen mukaan ja suurimmillaan ne ovat heti 

lumensulamiskauden jälkeen, jolloin pohjaveden pinta on korkealla. Kuivien jaksojen 

aikana pohjaveden pinta laskee ja samalla vuotovesivirtaamatkin ovat pienempiä. 

Pakkasjaksojen aikana ja maaperän ollessa roudassa vuotomäärät ovat alimmillaan. 

(Karttunen 2010b) 

Pohjaveden pinnan ollessa vuotavan viemärijohdon yläpuolella virtaaman kasvu 

lisääntyy lähes vakion suuruisella virtaamalla. Virtaamavakion arvo kuitenkin riippuu 

pohjaveden pinnankorkeudesta, vuotokohdista ja ympäröivien täytemassojen vedestä. 
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Vuotavat vesijohto- ja hulevesiputket voivat lisätä vuotovesivirtaamia 

jätevesiverkostossa veden varastoituessa johtokaivantoon ja vuotamalla vähitellen 

jätevesiverkostoon vuotokohdista. Johtokaivanto pystyy varastoimaan suuriakin 

vesimääriä, jotka lisäävät virtaamaa pitkäkestoisesti lumensulamisen tai sadetapahtumien 

jälkeen. (Karttunen 2010a) 

Johtokaivantoon voi imeytyä hulevesiä myös maan pinnalta ja huleveden onkin todettu 

imeytyvän useasti helpommin viemäriputkea ympäröivään täytemaahan kuin 

koskemattomaan maaperään. Ympäröivällä maaperällä on myös merkittävä vaikutus 

jäteviemäriin päätyvän vuotoveden määrään. Hyvän vedenjohtavuuden omaavat maalajit 

putkikaivannon ympärillä helpottavat veden pääsyä viemäriputkiston vuotokohtiin ja näin 

ollen lisäävät vuotovesivirtaamien määriä. Myös kaivannon oikeaoppisella täyttötavalla 

rakennusvaiheessa on suuri merkitys, koska yksikin vuotokohta voi aiheuttaa merkittäviä 

vuotovesimääriä, jos vedelle jää hyvin johtava reitti kaivantoon. (Karttunen 2010a) 

2.3.4 Viemärilaitteiston vuodot 

Hulevesi kulkeutuu jätevesiviemäriin usein myös tarkastuskaivojen kansien nostorei’istä 

ja kaivonrenkaan ja kannen välisistä vuotokohdista (Karttunen 2010b). Reikien koosta ja 

lukumäärästä riippuen kaivonkansien kautta voi vuotaa hulevettä jätevesiverkostoon jopa 

1,7-5,0 litraa sekunnissa (Karttunen 2004). Tästä johtuen tarkastuskaivojen katualueen 

sijoittelulla on suuri merkitys vuotovesien määrän vähentämisessä. 

Jätevesiviemäriä ei tulisi sijoittaa ojan pohjalle, koska tarkastuskaivot rajoittavat vesien 

virtaamista ojassa. On myös mahdollista, että ojassa virtaava vesi pääsee vuotamaan 

tarkastuskaivoon, jos se on sijoitettu ojaan tai sen luiskaan (Karttunen 2010b). Lisäksi 

tien luiskaan sijoitettu kaivo voi liikkua ojaan tien painuessa (Kuva 3). 
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Kuva 3. Tien painumisen seurauksena vahingoittunut tarkastuskaivo. 

 

2.3.5 Vuotovesien aiheuttamat haitat 

Vuotovedet heikentävät jätevedenpuhdistamon vedenpuhdistuskapasiteettia ja 

aiheuttavat hetkellisiä toimintahäiriöitä puhdistusprosesseissa jätevesivirtaamahuippujen 

aikana, jotka johtuvat voimakkaista sateista ja lumensulannasta (Karttunen 2010a). 

Samanaikaisesti ne nostavat myös puhdistuskustannuksia. Vuotovesien pumppaaminen 

jätevedenpumppaamoissa aiheuttaa lisäkustannuksia kasvavan sähkönkulutuksen 

muodossa. Verkoston latvaosissa muodostuva vuotovesi kulkeutuu usean eri 

jätevesipumppaamon kautta, jolloin sama vesi aina uudelleen pumpattuna aiheuttaa 

lisäkustannuksia useamman kerran. 

Jätevesiverkostoon päätyvät hulevedet voivat aiheuttaa ylivuotoa 

jätevedenpumppaamoissa ja ohijuoksutuksia jätevedenpuhdistamoilla huippuvirtaaman 

aikana, jonka seurauksena puhdistamatonta huleveden ja jäteveden sekoitetta päätyy 

vesistöihin (Kuntaliitto 2012).  Ohijuoksutusten aikaan biokemiallisen hapenkulutuksen 

ja kiintoaineen puhdistustehot heikkenevät (Pohjosaho 2015). Myös kylmät sade- ja 

sulamisvedet heikentävät biologista jätevedenpuhdistusta ja myös sen vuoksi vuotovesien 

määrää tulisi pyrkiä vähentämään. Erityisesti typenpoisto heikkenee puhdistettavan 

veden lämpötilan laskiessa. (Kuntaliitto 2012) 
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Vesilaitokseen kohdistuvien haittojen lisäksi vuotava viemäriverkosto voi aiheuttaa 

pohjaveden alenemista. Pohjavedenpinnan lasku voi aiheuttaa maaperän painumista 

vuotokohdan läheisyydessä ja painumat voivat olla huomattavia, jos maalajit ovat 

kokoonpuristuvia. (Karttunen 2010a) Vuotava viemäriverkosto toimii tällöin 

periaatteessa salaojana ympäröivälle maaperälle. 

Viemäreiden kunnon kannalta on välttämätöntä, että virtausnopeus on riittävän korkea. 

Tällöin viemäriin hitaamman virtaaman aikana laskeutunut kiintoaines huuhtoutuu irti 

viemärin pinnasta. Toisaalta liian suuret virtausnopeudet aiheuttavat putkiston 

korroosiota, kun jätevesi ja kiintoaines kuluttavat mekaanisesti putkimateriaalia 

(Karttunen 2003). Erityisesti jäte- ja huleveden sisältämä hiekka ja muut kovat partikkelit 

pyrkivät kuluttamaan putken pintamateriaalia (Betoniviemärit 2003). 

Vuotovesihuippujen aikana virtaamat kasvavat ja toistuvilla suurilla virtaamilla on 

putkistoa kuluttava vaikutus. 

Pohjosahon (2015) mukaan vuotovesien puhdistus aiheuttaa merkittävästi suuremmat 

kustannukset kuin vuotovesien pumppauksesta johtuvat energiakustannukset. Suurimmat 

kustannukset vesilaitoksille kuitenkin koituvat runkoviemärien ja 

jätevesipumppaamoiden kapasiteettien kasvattamisesta sekä jätevedenpuhdistamoiden 

laiteinvestoinneista. Olemassa olevan verkostokapasiteetin parantamisella vuotovesiä 

vähentämällä voidaankin saavuttaa merkittäviä säästöjä. 

2.4 Vuotovesien tutkimusmenetelmät 

Vuotovesien tutkimusmenetelmät voidaan jakaa pääpiirteittäin kahteen luokkaan: 

suotautuvien vuotovesien tutkimusmenetelmiin ja pintavaluntana vuotavien hulevesien 

tutkimusmenetelmiin. Savukokeella ja väriainekokeella voidaan selvittää maanpäällisiä 

vuotokohtia, joista hulevedet pääsevät jätevesiverkostoon. Viemäreiden kuvaukset ja 

akustiset menetelmät soveltuvat putkiston vikojen ja vuotokohtien paikantamiseen 

jätevesiverkostossa. Virtaamamittausten avulla voidaan tutkia vuotovesien määriä 

jätevesiverkoston eri osissa vertaamalla sateiden aikaisten ja kuivana aikana suoritettujen 

mittausten tuloksia keskenään, mutta sillä ei saada selville varsinaisia vuotokohtia. 

Vuove-menetelmä on kehittynyt menetelmä, joka antaa tietoa vuotovesien määristä ja 

vuotokohdista. 
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2.4.1 Savukoe 

Savukoetta käytetään virheellisesti liitettyjen tonttiviemäreiden etsimiseen. Sen avulla 

saadaan myös selville hulevesi- ja jätevesiviemäreiden väliset virheelliset liitokset. 

Savukoe soveltuu myös kartoittamattomien viemärilinjojen ja tarkastuskaivojen 

paikantamiseen sekä tuntemattomien putkiliitosten tutkimiseen. (Uponor 2009) 

Savukoe toteutetaan johtamalla savua jätevesiverkostoon tarkastuskaivoon asennettavalla 

savukoneella. Savun muodostaa joko poltettava savupatruuna tai nestemäinen savuneste. 

Yleensä käytetään harmaata savua, koska se näkyy parhaiten eikä värjää savun 

kosketuspintoja (Kivelä 2013). Savu leviää verkostoon paineen vaikutuksesta ja 

purkautuu verkostosta pääosin tarkastuskaivojen rei’istä ja tonttien tarkastus- sekä 

tuuletusputkista, mutta myös väärin liitetyistä huleviemäreistä ja jätevesiverkostoon 

liitetyistä ränneistä ja rännikaivoista. Esimerkit jätevesiverkostoon laittomasti liitetystä 

kiinteistön ränni- ja hulevesikaivosta ovat nähtävissä kuvassa 4. 

 

Kuva 4. Jätevesiverkostoon liitetty kiinteistön rännikaivo ja piha-alueen hulevesikaivo. 

 

Jos tutkittavassa putkistossa on notkokohtia, joihin on kertynyt vettä, voi vesi estää savun 

etenemisen putkistossa vesilukon tavoin. Myös jätevesiverkoston tukokset tai niiden 

aiheuttama padotus kaivoissa estää savun etenemisen jätevesiverkostossa. Tukkeutuneen 

verkoston osassa savukoe voi luoda verkostoon niin suuren ylipaineen, että paine 
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purkautuu kiinteistöjen vesilukkojen läpi ja savu tunkeutuu sisälle kiinteistöihin. 

Laittomat salaojaliitokset jätevesiviemäriin eivät yleensä paljastu savukokeen avulla, 

koska salaojajärjestelmien padotusventtiilit estävät savun pääsyn salaojakaivoihin. 

Kokemuksiin perustuen savukoe kannattaa aloittaa verkoston etäisimmistä haaroista. 

Savu leviää yleensä parhaiten vastavirtaan, joten savukoe kannattaa toteuttaa 

tarkastuskaivosta, joka on kohtalaisen etäisyyden päässä jätevesiverkoston haaran 

päätekaivosta. Päätekaivossa tehty savukoe voi myös aiheuttaa verkostoon niin kovan 

paineen, että kiinteistöjen vesilukot tyhjentyvät ja savu tunkeutuu kiinteistöihin. Paineen 

suuruus riippuu kuitenkin käytetystä savukoelaitteistosta ja savutettavan 

jätevesiverkoston putkiko’oista. 

2.4.2 Viemäristön TV-kuvaus 

Viemäreiden TV-kuvauksella nähdään vialliset liitokset, putkien läpi tunkeutuneet juuret 

ja halkeamat. Sateiden aikana voidaan paikantaa myös vettä vuotavat kohdat, joita ei 

kuivalla säällä muutoin välttämättä huomattaisi (Metropolitan Council 2009). TV-kuvaus 

soveltuu myös laittomien tonttiliitosten tutkimiseen. Kadun liittymäkaivon tai tontin 

tarkastuskaivon kautta voidaan etsiä ylimääräisiä putkiliitoksia tai piilossa olevia kaivoja 

tonttien puolelta. (Helenius 2009)  

TV-kuvauksen heikkoudeksi voidaan katsoa kuitenkin se, ettei sen avulla saada tietoa 

putkiston ulkopuolisesta kunnosta, jolloin myös hyväkuntoisen näköisillä putkisto-

osuuksilla voi ilmetä yllättäviä ongelmia (Välisalo ym. 2008). Vuotokohtien etsimisessä 

rajoittavaksi tekijäksi voi muodostua kameran kuvanlaadun ja valaisun riittämättömyys. 

Kameran oikeanlainen suuntaaminen putkistossa voi myös osoittautua paikoitellen 

haastavaksi ja esimerkiksi notkokohdissa, joissa on vettä, näkyvyys voi olla olematon. 

Tutkintamenetelmänä TV-kuvaus on kohtalaisen kallis ja aikaa vievä. Kuvauksen lisäksi 

myös kuvauksen tulkinta täytyy tehdä manuaalisesti, mikä on hidasta. Löydettyjen 

vikojen määrä riippuu videon tarkastajan pätevyydestä, tarkkaavaisuudesta ja tulkinnasta, 

joten työn suorittajalla on suuri merkitys lopullisten tulosten saavuttamisessa. (Romanova 

ym. 2013) 

Tulosten tulkintaa on kuitenkin pyritty yhdenmukaistamaan standardien ja oppaiden 

avulla. Esimerkiksi Vesilaitosyhdistys on laatinut kuvaustulosten tarkasteluun 

viemäreiden TV-kuvauksen tulkintaohje-julkaisun. Se sisältää kirjaus- ja 
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raportointimenettelyn viemäreistä silmämääräisesti tehtäviä havaintoja varten. Ohje 

perustuu standardiin SFS-EN 13508-2:en Rakennusten ulkopuolisten 

jätevesijärjestelmien kunto, osa 2: Visuaalisen tarkastuksen koodijärjestelmä. 

Vikahavainnot luokitellaan vakavuuden mukaan asteikolla 1-4, missä 1 on vähäinen vika 

ja 4 vakava vika. (VVY 2017) 

Perinteisen TV-kuvauksen tueksi on kehitetty automatisoituja viantunnistusmenetelmiä. 

Duran ym. (2007) ovat esitelleet viantunnistusmenetelmän, joka perustuu laservalon 

projektioon viemäriputkessa. Laserdiodilla muodostetut lasersäteet suunnataan renkaana 

putken pintaan ja heijastumisen geometriaa sekä intensiteettiä mitataan CCD-kameran 

avulla putken pinnasta. Analysoimalla saatua dataa voidaan määrittää vialliset 

putkiosuudet ja viat voidaan luokitella niiden tyypin mukaan. Laseriin perustuvan 

viantunnistusmenetelmän toimintaperiaate on esitetty kuvassa 5. 

 

Kuva 5. Laserin heijastumiseen perustuvan viantunnistusmenetelmän toimintaperiaate. 

(mukaillen Duran ym. 2008) 

 

2.4.3 Akustiset menetelmät 

Akustinen menetelmä perustuu akustiseen heijastumiseen, jonka avulla voidaan havaita 

erilaiset äänen heijastumiset viemäriverkoston vikakohdista. Tutkimus tapahtuu 

asettamalla akustinen sensori putken vesitason yläpuolelle, minkä jälkeen kaiuttimella 

luodaan pitkiä aaltomuotoja putkistoon. Kaiuttimella muodostetut ääniaallot nauhoitetaan 

yhdessä putkiston vika- ja epäjatkuvuuskohdista heijastuvien signaalien kanssa. 

Ääniaaltojen normaalista poikkeavaa heijastumista ilmenee muun muassa putken 

tukkeutumiskohdissa ja paikoissa, joissa putken muoto on muuttunut. Vastaavaa 

heijastumista tapahtuu myös putken kohdissa, joissa putken pinta on vahingoittunut 

esimerkiksi pinnan korroosion, juurten tunkeutumisen tai huonojen liitosten seurauksena. 
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Lisäksi heijastumista esiintyy hiusmurtumien ja karstoittuneiden pintojen kohdalla. 

(Romanova ym. 2013) 

Nauhoitetusta äänisignaalista suodatetaan kaiuttimen tuottama äänisignaali pois 

käänteiskonvoluution avulla, jolloin jäljelle jää pelkästään heijastumisesta aiheutunut 

äänisignaali. Heijastunut akustinen kokonaisenergia putken eri kohdissa saadaan 

summaamalla äänen intensiteetin arvot tietyllä taajuusvälillä, joka riippuu putken 

halkaisijan koosta. Saaduista akustisista impulsseista ja äänen nopeuden perusteella 

määritetyistä putken kohdista voidaan piirtää taajuus-etäisyys-kuvaaja, joka ilmaisee 

viallisten putken kohtien sijainnit. (Romanova ym. 2013) 

Akustinen menetelmä soveltuu TV-kuvauksen esitutkimusmenetelmäksi nopeutensa 

vuoksi. Putkiosuudet, joista löydetään akustisella menetelmällä vikoja, voidaan kuvata 

TV-kuvauksella, jolloin vikojen laatu saadaan määriteltyä tarkasti. Romanovan ym. 

(2013) tutkimuksen mukaan akustisella menetelmällä voidaan havaita noin 75-85 % 

vioista, joita TV-kuvauksella on löydetty. Menetelmän heikkoutena on, että tietyt viat 

aiheuttavat niin pienen heijastuksen, ettei niitä voida havaita. Toisaalta vikojen määrän 

ollessa korkea niiden erottaminen toisistaan kuvaajasta voi olla mahdotonta tai 

merkittävät viat voivat peittää pienet viat alleen. Lisäksi akustisen sensorin edessä on 

katvealue, joka on pituudeltaan 5-10-kertainen verrattuna putken halkaisijan pituuteen. 

2.4.4 Väriainekoe 

Väriainekokeella voidaan todeta hulevesijärjestelmän ja jätevesiverkoston välinen 

yhteys. Kokeessa värjättyä vettä johdetaan kiinteistöjen ränni- ja hulevesikaivoihin ja 

jätevesiverkoston tarkastuskaivosta tarkistetaan mahdollisen värjääntyneen veden 

valuminen jätevesiverkostoon. Tapauksissa, joissa kiinteistöt ovat liittyneet 

tarkastuskaivojen väliselle putkiosuudelle, voidaan kiinteistön jätevesiputken 

värjäytyminen tarkastaa TV-kuvauksella (Metropolitan Council 2009).  

Väriainetutkimukset ovat kuitenkin työläitä ja niiden toteuttaminen vaatii suuren 

vesimäärän. Niiden toteuttamisen kannalta on myös välttämätöntä päästä tutkittavien 

kiinteistöjen pihoille ja myös kiinteistöjen kaivonkansia on aukaistava (Helenius 2009). 

Toisaalta väriainekokeilla voidaan tutkia salaojajärjestelmien liitokset kaatamalla 

värjättyä vettä salaojakaivoihin tai perustusten reunoille. Yksittäinen testi kestää 15-30 

minuuttia riippuen veden suotautumisnopeudesta (Metropolitan Council 2009).  
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2.4.5 Virtaamamittaus 

Virtaamamittaus on yksi perustyökalu, jolla voidaan määrittää jätevesiverkostoon 

päätyvän vuotoveden osuutta jätevesivirrasta. Erityisesti virtaamamittaus soveltuu 

virtaamamuutosten määrittämiseen kuivien jaksojen ja sadejaksojen välillä, minkä 

perusteella voidaan määrittää sateiden aiheuttaman vuotoveden määrä 

jätevesiverkostossa. Jätevesivirran vastetta voidaan myös verrata pohjavedenpinnan 

tasoon, millä saadaan tietoa maaperän kautta suotautuvien vesien määrästä 

jätevesiverkostoon. (Metropolitan Council 2009)  

Virtaamamittaustulosten perusteella voidaan lähinnä kartoittaa verkoston suurimmat 

vuotovesialueet, mutta vuotovesilähteiden selvittämiseksi tarvitaan muita menetelmiä. 

Esimerkiksi sateiden ja lumensulamisen aiheuttamat virtaaman nousut kertovat 

hulevesien johtamisesta jätevesiverkostoon, minkä tutkimiseen savukoe soveltuu hyvin. 

Toisaalta pohjavedenpinnan nousun aikaisia ja sateiden jälkeisiä kohonneita 

jätevesivirtaamia aiheuttaa suotautuvat vuotovedet ja kiinteistöjen perustusten 

kuivatusvesien johtaminen jätevesiverkostoon. Tällöin TV-kuvaus, kaivojen 

silmämääräinen tarkastelu ja salaojajärjestelmien värikoe soveltuvat parhaiten 

vuotovesilähteiden paikantamiseen. 

Virtaamamittauksen huonona puolena voidaan pitää sitä, että sen toteuttaminen on säästä 

ja pohjavesiolosuhteista riippuvaista. Lisäksi luotettavan datamäärän kerääminen on 

hidasta. Myös jätevedenpumppaamoista saadaan virtaamadataa joko mitta-

astiamittauksena tai pumpuntuoton ja käyntiaikojen perusteella laskemalla. Tosin 

nykyään virtaamia voidaan mitata myös tarkemmilla magneettisilla virtausmittareilla.  

Yksityiskohtaisempaan yksittäisten viemärilinjojen tutkimiseen voidaan käyttää 

viettoviemäreihin asennettavaa virtausmittaria. Viettoviemäreiden virtausmittaukseen 

käytettävien virtausmittareiden toiminta perustuu ultraäänisignaalien heijastumiseen 

virtaamasta ja kahden peräkkäisen mittauksen väliseen ristikorrelaatioon, jonka avulla 

voidaan muodostaa tarkka virtaamaprofiili ja määrittää varsinainen virtaama (Labkotec 

2017). Labkotecin mukaan virtaamassa oleva kiintoaines ei aiheuta ongelmia 

mittaukseen, mutta kokemuksien mukaan anturin johtoon ja anturin paikoillaan 

pitämiseen vaadittavat rakenteet voivat kerätä kiintoainesta itseensä erityisesti 

paperipyyhkeitä, mikä vääristää jätevesivirtaaman arvoja. 
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2.4.6 Vuove-menetelmä 

Vuove-Insinöörit Oy on kehittänyt Vuove-menetelmän, jonka avulla on mahdollista 

mitata jätevesivirtaamaa ja jäteveden laatuparametreja samanaikaisesti. 

Vuotovesimäärien mittaus perustuu viiden eri laatuparametrin mittaamiseen ja niiden 

korrelointiin vuotovesivirtaaman kasvun kanssa. Laatuparametrien avulla saadaan 

määritettyä vuotoveden osuus jätevesivirrassa ja mittaamalla jätevesivirtaama voidaan 

määrittää vuotovesivirtaamaan suuruus. (Vuove-Insinöörit Oy 2017) 

Vuove-menetelmässä vedenlaatu ja virtaama mitataan jokaisesta tarkastuskaivoon 

tulevasta putkesta erikseen, jolloin jokaisen mitattavan linjan vuotovesimäärä saadaan 

määritettyä. Tarkastuskaivojen välillä muodostuvien vuotovesien määrä voidaan 

määrittää vähentämällä edellisen tarkastuskaivon vuotovesimäärä tutkittavan 

tarkastuskaivon vuotovesimäärästä. Tarkastuskaivojen välisen osuuden vuotokohtia 

voidaan selvittää myös Vuove-luotaimen avulla, joka kulkee jätevesivirrassa 

tarkastuskaivosta seuraavaan mitaten ja tallentaen jäteveden laatuparametreja. 

Vuotokohdassa jäteveden laatuparametrit muuttuvat merkittävästi ja vuotokohdan sijainti 

voidaan määrittää korjausta varten riittävän tarkasti luotaimen tallentamien tietojen 

perusteella. (Vuove-Insinöörit Oy 2017) 
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3 TUTKIMUSALUE JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

Kauhavan Vesi on Kauhavan kaupungin omistama liikelaitos, joka vastaa talousveden 

jakelusta ja jätevesien viemäröinnistä sekä puhdistamisesta Kauhavan alueella. Kanta-

Kauhavan jätevesiverkosto on 124 kilometriä pitkä, josta 95 kilometriä on muovia ja 29 

kilometriä betonia. Jätevesiverkostossa on ollut 1743 jätevesiliittymää vuoden 2015 

loppuun mennessä (Kauhavan Vesi 2015). Kauhavan Veden toiminta-alueeseen kuuluvat 

myös Yli-Härmä, Ala-Härmä ja Kortesjärvi, mutta tässä työssä on tarkasteltu vain Kanta-

Kauhavan jätevesiverkostoa. Hulevesiverkoston kunnossapito ei ole Kauhavan Veden 

vastuulla, vaan siitä huolehtii Kauhavan kaupunki. Kanta-Kauhavan jätevesiverkosto on 

esitetty kuvassa 6. 

 

Kuva 6. Kanta-Kauhavan jätevesiverkosto. Viettoviemärit on merkitty punaisella ja 

paineviemärit violetilla. Tulvariskialue on rajattu mustalla suorakulmiolla. 

 

Jätevesiverkosto on kohtalaisen laaja ja hajanainen Kauhavan alueella johtuen harvasta 

asutuksesta. Verkoston ikää ja materiaaleja ei kaikilta osin tunneta, mutta verkoston 

ominaisuustietoja pyritään kartoittamaan jatkuvasti lisää. Uusien 2000-luvulla 

rakennettujen alueiden osalta iät ja materiaalit ovat tiedossa. Hulevesiverkostoa on 



26 

rakennettu pääasiassa vain Kauhavan keskustan alueelle ja uusille asuinalueille, mistä 

johtuen hule- ja kuivatusvesien johtaminen jätevesiverkostoon voi olla kohtalaisen yleistä 

Kauhavan alueella. Hulevesiä varten katualueille on voitu kaivaa katuojia, mutta niihin 

ei useinkaan ole voitu johtaa kiinteistöjen salaojavesiä vietolla, koska salaojaputket ovat 

syvemmällä maaperässä kuin katuojien pohjat. Erityisesti kellarillisissa rakennuksissa 

salaojavesien johtaminen hulevesiverkostoon tai ojiin ilman pumppausta on usein 

mahdotonta.  

Kanta-Kauhavan alueella vuotovesien määrää ei ole aiemmin kartoitettu ja esimerkiksi 

vuosittaisia vuotovesiprosentteja, joka on jätevesiverkoston kunnosta kertova tunnusluku, 

ei ole määritetty. Verkoston virtaamat kuitenkin kasvavat selvästi sateella ja keväisin 

lumensulamisen aikaan, mikä kertoo vuotovesien päätymisestä jätevesiverkostoon. 

Jätevesiverkoston läntisin osa kuuluu myös Kauhavanjoen tulva-alueeseen, jossa joen 

vesipinta voi nousta keväisin kohtalaisen korkealle. On mahdollista, että kovina 

tulvavuosina jokivesi pääsee vuotamaan jätevesiverkostoon esimerkiksi matalalle 

sijoitettujen kaivojen kautta. Kuvassa 7 on esitetty kartta, jossa on nähtävissä kerran 

sadassa vuodessa toistuvan tulvan vaikutusalueelle sijoitetun jätevesiverkoston sijainti. 

 

Kuva 7. Kauhavanjoen tulva-alueella sijaitseva jätevesiverkosto. 
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Työn tutkimuksen kohteena ovat Kauhavan jätevedenpumppaamoiden vuotovesimäärien 

tutkiminen ja niiden syntymiseen vaikuttavat tekijät. Tarkasteluun otettiin mukaan 22 eri 

jätevedenpumppaamoa, joiden vuorokautiset pumppujen käyntiajat ja tuotot olivat 

saatavilla. Varsinaiset virtaamatiedot on laskettu jokaiselle jätevedenpumppaamolle 

pumppujen käyntiaikojen ja tuottojen perusteella. Tutkittavien jätevedenpumppaamoiden 

pumppaamopiirit on esitetty kuvassa 8 ja havainnekuva jätevedenpumppaamoiden 

verkostosta on nähtävissä liitteessä 1. 

 

Kuva 8. Tarkasteltavien Kauhavan Veden jätevedenpumppaamoiden pumppaamopiirit. 

 

Pumppujen tuotto lasketaan kymmenen viimeisimmän pumppauskerran 

virtaamakeskiarvon perusteella ja yksittäisen pumppauskerran jätevesivirtaama 

määritetään astiamittauksen perusteella. Astiamittauksessa pumpatun jäteveden tilavuus 

määritetään pumppauksen aloituksen ja lopetuksen välisen pinnankorkeuseron ja 

jätevesisäiliön poikkipinta-alan perusteella (Grundfos 2008). Astiamittauksessa on 

kuitenkin epätarkkuutta, koska pumppujen käydessä pumppaamoon voi virrata 

huomattavia määriä jätevettä tuloputkesta, mikä hidastaa pinnankorkeuden laskemista ja 

näin ollen vääristää myös laskettavan tilavuuden lopullista arvoa. Jo datan alustavassa 

analysoinnissa havaittiin, että perättäisten jätevedenpumppaamoiden virtaamat eivät 
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olleet toisistaan erotuskelpoisia ja siksi jätevedenpumppamoiden valuma-alueita ei ole 

voitu tutkia tässä työssä eristetysti, koska tarkasteltavaa jätevedenpumppaamoa edeltävän 

jätevedenpumppaamon pumppaamat jätevedet sisältyvät tarkasteltavan 

jätevedenpumppamon virtaamaan. 

3.1 Jätevesivirtaaman, sadannan ja lumensyvyyden kuvaajat 

Tarkasteltavaksi aikaväliksi valittiin 1.1.2015-1.1.2017 saatavilla olevan datan 

perusteella. Rajoittavaksi tekijäksi muodostui erityisesti sadanta- ja lumitietojen 

puuttuminen vuodesta 2010 vuoden 2015 alkuun saakka. Työssä käytetyt sade-, 

lämpötila- ja lumensyvyystiedot on ladattu Ilmatieteenlaitoksen Avoin data-palvelusta ja 

säätietojen mittauspaikkana on ollut Kauhavan lentoasema, joka sijaitsee kahden 

kilometrin päässä Kauhavan keskustasta (Ilmatieteenlaitos 2017).  

Jätevedenpumppaamoiden jätevesivirtaamista ja alueen lumensyvyydestä sekä 

sademääristä piirrettiin pumppaamokohtaiset trendit kuvaajiin (Kurttila 2015). 

Kuvaajista voidaan havainnollisesti nähdä kuinka lumensulaminen, talven pakkasjaksot 

ja vesisade vaikuttavat jätevesivirtaamiin. Virtaamatrendien lisäksi kuvaajiin lisättiin 

teoreettisten minimivirtaamien tasot, jotka määritettiin talvisaikana matalimman kahden 

viikon jätevesivirtaaman keskiarvona. Oletuksena on, että kyseisellä ajanjaksolla 

vuotovesiä ei päädy merkittävästi jätevesiverkostoon. Esimerkkikuvaaja ja 

tulkintamenetelmät on esitetty kuvassa 9. 
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1. Lumensulanta aiheuttaa selvän jätevesivirtaaman nousun sulamisvesien 

päätyessä jätevesiverkostoon pintavaluntana ja pohjavetenä. 

2. Kevään ja kesän voimakkaat sateet aiheuttavat jätevesivirtaamassa voimakasta 

kasvua hulevesien vuotaessa jätevesiverkostoon. 

3. Vähäsateisten jaksojen ja pakkasjaksojen aikana jätevesivirtaama laskee 

hiljalleen kohti minimitasoa, koska vuotovesiä ei päädy jätevesiverkostoon. 

4. Sateisten jaksojen aikana kesällä pohjavesi pysyttelee korkealla tasolla ja 

vuotovettä suotautuu jätevesiverkostoon. Sateet aiheuttavat nopeita hetkellisiä 

nousuja jätevesivirtaamassa. 

Kuva 9. Jätevesivirtaaman kuvaaja ja sen tulkinta (mukaillen Kurttila 2015). 

 

3.2 Jätevesivirtaamaan vaikuttavien tekijöiden korrelaatiot 

Kuvaajista tehtyjen havaintojen lisäksi sateen eri ominaisuuksien vaikutusta 

jätevesivirtaamaan tutkittiin korrelaatiokertoimien avulla. Korrelaatiomatriisien avulla 

tutkittiin, kuinka sateen ajankohta ja eripituiset kumulatiiviset sademäärät korreloivat 

jätevesivirtaamaan. Vuorokautisen sateen osalta tutkittiin saman päivän, edellisen ja 

toissapäiväisen sateen korrelaatio jätevesivirtaaman kanssa. Kumulatiivisten sademäärien 

tarkasteluihin sisällytettiin kolmen, viiden, seitsemän ja yhdeksän peräkkäisen päivän 

kumulatiiviset sademäärät.  

Korrelaatioiden tutkimiseen käytettiin Spearmanin sekä Kendallin järjestyskorrelaatioita. 

Yleisimmin käytetty korrelaatiota kuvaava tunnusluku on Pearsonin korrelaatio, mutta 

1. 

2. 

3. 

4. 
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sen käytön edellytyksenä on otosten normaalijakautuneisuus. Tutkittavien otosten 

jakaumat eivät olleet normaalijakautuneita, joten Pearsonin korrelaatiota ei voitu soveltaa 

aineiston tutkimiseen. Korrelaatiotesteissä arvo 1 ilmaisee täydellistä riippuvuutta ja -1 

täydellistä käänteistä riippuvuutta. (KvantiMOTV 2016) 

Spearmanin järjestyskorrelaatiossa lasketaan Spearmanin rho, 𝜌. Laskennan 

edellytyksenä on aineiston molempien muuttujien arvojen korvaaminen järjestysluvuilla 

niiden suuruusjärjestyksen mukaan, jonka jälkeen lasketaan jokaisen havaintoparin 

järjestyslukujen erotus 𝑑. Varsinainen korrelaatiokerroin lasketaan seuraavanlaisesti: 

𝜌 = 1 −
6 ∑ 𝑑𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑛(𝑛2−1)
  (1) 

missä 𝑛 on muuttujan järjestysluku ja  

 𝑑 järjestyslukujen erotus havaintopareittain. (KvantiMOTV 2016) 

  

Kendallin tau on myös järjestyskorrelaatio, joka mittaa kahden muuttujan välistä 

monotonista riippuvuutta. Kendallin taun laskenta tapahtuu järjestämällä dataparit aluksi 

nousevaan järjestykseen selittävän muuttujan x perusteella. Sen jälkeen tarkastellaan 

jokaista x-y-lukuparia ja lasketaan kyseisen lukuparin y-arvon ylittävät ja alittavat y:n 

arvot kasvavan x:n suunnassa. Edellä mainittu tehdään jokaiselle x-y-lukuparille, minkä 

jälkeen summataan ylittävien ja alittavien arvojen lukumäärät, jolloin saadaan selville 

ylittävien ja alittavien y:n arvojen kokonaislukumäärät kasvavan x:n suunnassa. Tämän 

jälkeen varsinainen testimuuttuja S lasketaan seuraavanlaisesti: 

𝑆 = 𝑃 − 𝑀   (2) 

missä P on ylittävien y:n arvojen kokonaislukumäärä ja 

 M on alittavien y:n arvojen kokonaislukumäärä.  

Kendallin tau voidaan laskea, kun S tunnetaan: 

𝜏 =  
𝑆

𝑛(𝑛−1)/2
   (3) 

missä  𝑛 on lukuparien lukumäärä. (Helsel & Hirsch 2002) 
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Mathworksin (2017) mukaan Spearmanin rhon ja Kendallin taun merkitsevyys lasketaan 

Matlabissa käyttäen tarkkaa permutaatiotestiä pienille otoksille ja laajojen otosten 

approksimaatiota suuremmille otoksille. On myös huomioitavaa, että Kendallin taun 

korrelaatiokertoimen arvot noin 0,7:stä ylöspäin vastaavat lineaarisen 

korrelaatiokertoimen (Pearson) arvoa 0,9:stä ylöspäin. Ero selittyy korrelaation erilaisella 

skaalalla. (Helsel & Hirsch 2002) 

Työssä korrelaatiomatriisien toteutus tehtiin Matlab-ohjelmiston avulla. 

Oletusasetuksena ohjelmistossa on, että lukuparit, joissa toinen arvoista puuttuu, jätetään 

huomioimatta.  Ohjelmiston käytön etuna on myös se, että p-arvoja ei tarvitse erikseen 

laskea, vaan korrelaatiomatriisissa hyväksyttävän p-arvon ilmetessä kyseessä oleva 

korrelaatiokerroin maalautuu punaisella värillä (Kuva 10). Riittämättömän p-arvon 

omaava korrelaatiokerroin näytetään taas mustana. Korrelaatiomatriisi osoittaa myös 

muuttujien jakaumat diagonaaliakselilla. (Mathworks 2017) 

Muuttujiksi korrelaatiomatriisiin valittiin tarkasteltavan vuorokauden sademäärä, 

edeltävän vuorokauden sademäärä, edellistä vuorokautta edeltävän vuorokauden 

sademäärä, kolmen vuorokauden sademäärä, viiden vuorokauden sademäärä, seitsemän 

vuorokauden sademäärä, yhdeksän vuorokauden sademäärä, tarkasteltavan vuorokauden 

lumensyvyys ja tarkasteltavan vuorokauden jätevesivirtaaman arvo. Kumulatiivisiin 

sademääriin sisällytettiin tarkasteltava vuorokausi. 
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P = tarkasteltavan vuorokauden sademäärä. 

P1 = tarkasteltavaa vuorokautta edeltävän vuorokauden sademäärä. 

P2 = tarkasteltavan vuorokauden edellistä vuorokautta edeltävän vuorokauden sademäärä. 

P3k = kolmen vuorokauden kumulatiivinen sademäärä. 

P5k = viiden vuorokauden kumulatiivinen sademäärä. 

P7k = seitsemän vuorokauden kumulatiivinen sademäärä. 

P9k = yhdeksän vuorokauden kumulatiivinen sademäärä. 

Lumi = tarkasteltavan vuorokauden lumensyvyys. 

Q = tarkasteltavan vuorokauden jätevesivirtaaman arvo. 

Kuva 10. Esimerkki Matlabilla tuotetusta korrelaatiomatriisista. 

 

Eri muuttujien korrelaatiokertoimien arvoista voidaan yrittää päätellä, mitkä tekijät 

vaikuttavat merkittävimmin jätevesivirtaaman muutoksiin. Toisaalta korrelaatiot tietyn 

muuttujan kanssa voivat antaa mahdollista tietoa myös vuototavoista tai hulevesien 

reiteistä, joiden kautta ne kulkeutuvat jätevesiverkostoon. Jätevesivirtaaman ja saman 

vuorokauden sademäärän, edellisen vuorokauden sademäärän ja tätä edeltävän 

vuorokauden sademäärän välisillä korrelaatiotesteillä voidaan saada tietoa sateen 
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aiheuttaman vasteen viiveestä jätevesivirtaamassa, minkä perusteella on mahdollista 

yrittää päätellä jätevesiverkostoon päätyvien vuotovesien kulkureittejä. 

3.3 Vuotovesityyppien erottaminen suodattimen avulla 

Vuotovesien laatua ja määrää pyrittiin myös selvittämään erottelemalla suotautuvat 

vuotovedet ja pintavalunnan vuotovedet toisistaan suodatuksen (engl. filtering) avulla. 

Suodatus perustuu erityyppisten virtaamien erilaisiin vasteaikoihin 

kokonaisjätevesivirtaamassa. Pintavalunnan aiheuttamilla vuotovesillä on huomattavasti 

nopeampi vasteaika verrattuna suotautuviin vuotovesiin ja siksi ne ovat erotettavissa 

toisistaan käyttämällä Willemsin (2000) suodatustekniikkaa. Aikaisempiin jokien 

hydrologisiin tutkimuksiin perustuen on jo yleisesti tiedossa, että pohjaveden virtaama on 

eksponentiaalisesti vähenevä pitkien kuivien jaksojen aikana, jolloin pohjaveteen ei ole 

suotautuvaa sisäänvirtaamaa. Tällöin pohjaveden virtaamaa voidaan kuvata yhtälöllä:  

𝑔(𝑡) = 𝑒𝑥𝑝 (−
1

𝑘
) 𝑔(𝑡 − 1) = α𝑔(𝑡 − 1)  (4) 

missä g(t) on pohjaveden virtaama ajanhetkellä t, 

𝑘 vähenemisvakio ja 

 α on exp(-1/k). 

 

Vakion k arvo vastaa aikaa, jossa pohjaveden virtaama vähenee kuivana aikana osuuteen 

exp(-1) = 0,37 alkuperäisestä lähtöarvosta. Tällöin k voidaan ratkaista yhtälöstä: 

𝑏(𝑘) = 𝑒𝑥𝑝(−1)𝑏(0)  (5) 

missä b(k) on pohjaveden virtaama pisteessä k ja 

 b(0) pohjaveden virtaaman lähtöarvo. 

Vakion k arvoon vaikuttavat useat valuma-alueen ominaisuudet kuten koko, topografia, 

maankäyttö ja maaperän ominaisuudet. Viemärijärjestelmissä vakion k arvot ovat 

kuitenkin huomattavasti pienempää suuruusluokkaa kuin jokien valuma-alueilla. 
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Perustuen pohjaveden eksponentiaaliseen virtaaman vähenemiseen Chapman (1991) on 

kehittänyt rekursiivisen digitaalisuodattimen, jonka avulla voidaan erottaa pohjavesivirta 

kokonaisvirtaamasta. Suodatin perustuu seuraaviin yhtälöihin: 

𝑓(𝑡) = 𝑎𝑓(𝑡 − 1) + 𝑏(𝑞(𝑡) − α𝑞(𝑡 − 1)) (6) 

𝑔(𝑡) = α𝑔(𝑡 − 1) + 𝑐(1 − α)(f(𝑡 − 1) + f(𝑡)) (7) 

𝑎 =  
3α−1

3−α
, 𝑏 =  

2

3−α
, c =  0,5  (8) 

missä  q(t) on kokonaisvirtaaman funktio ajan t suhteen, 

 g(t) on eksponentiaalisesti vähenevä pohjavesivirtaama ajan t suhteen ja 

 f(t) on nopeiden virtaamakomponenttien arvo ajanhetkellä t. 

Chapmanin suodattimen oletuksena on, että pohjavesivirtaaman (suotautuva virtaama) ja 

nopean virtaaman (pintavalunta) kumulatiiviset virtaamat ovat yhtä suuret. Willemsin 

(2000) mukaan tämä ei kuitenkaan läheskään aina pidä paikkaansa, vaan virtaamien 

osuudet kokonaisvirrassa voivat vaihdella. Tästä syystä hän on kehittänyt suodattimeen 

yleistyksen, jonka avulla pohjavesivirtaaman keskimääräinen osuus kokonaisvirtaamasta 

voidaan määrittää suodattimeen uuden muuttujan w avulla. Ottamalla käyttöön uusi 

suodatinparametri: 

𝑣 =  
1−𝑤

𝑤
   (9) 

ja sovittamalla se Chapmanin suodattimen parametreihin (8) saadaan: 

𝑎 =  
(2+𝑣)α−v

2+𝑣−𝑣α
, 𝑏 =  

2

2+𝑣−𝑣α
, 𝑐 =  0,5v.  (10) 

Parametri w ilmaisee siis pohjavesivirtaaman osuuden kokonaisvirtaamasta. Se voidaan 

kalibroida määrittämällä ensiksi parametrin k arvo, jonka jälkeen pohjavesivirtaama 

asetetaan vastaamaan kokonaisvirtaamaa pitkien ja kuivien jaksojen aikana, jolloin 

pintavaluntaa ei ilmene juurikaan. (Vaes ym. 2005) Suomen olosuhteissa 

minimivirtaamataso voidaan määrittää talvella, jolloin maa on roudassa. Tällöin ei ilmene 

merkittävästi pintavaluntaa eikä myöskään pohjaveden suotautumista viemäriverkostoon.  
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Suodatinta on mahdollista käyttää maaperän kautta suotautuvan vuotovesivirran 

määrittämiseen jätevesivirtaamadatasta, koska suotautuva vuotovesivirta oletetaan 

eksponentiaalisesti väheneväksi ja sateen aiheuttaman pintavalunnan vaste on 

huomattavasti nopeampi ja lyhempikestoinen kuin suotautuvan vuotoveden (Vaes ym. 

2005). Näiden ehtojen toteutuminen voidaan tarkistaa esimerkiksi tutkimalla 

sadetapahtuman jälkeisen kuivan ajan jätevesivirtaaman laskevan käyrän logaritmisia 

arvoja. Jos piirretyistä logaritmisista arvoista saadaan käyrä, josta voidaan erottaa kaksi 

suoraa toisistaan selvästi poikkeavilla kulmakertoimilla, voidaan todeta, että 

kokonaisvirtaama koostuu kahdesta eri virtaamasta, joiden vasteet poikkeavat toisistaan 

(Ramirez 2000). Logaritmisesta laskevasta virtaamakäyrästä voidaan erottaa jyrkempi 

virtaamasuora, joka koostuu pintavaluntana vuotavasta vedestä, suotautuvasta 

vuotovedestä ja varsinaisesta jätevesivirtaamasta (Kuva 11). Ajan kuluessa nopean 

vasteen pintavaluntavuodot loppuvat ja jäljelle jää suotautuvista vuotovesistä ja 

varsinaisesta jätevesivirtaamasta koostuva virtaama. 

 

Kuva 11. Esimerkki jätevesivirtaaman laskevasta käyrästä logaritmisilla arvoilla. 

 

Käytännössä parametrin k arvo on helpointa määrittää piirtämällä virtaamadata 

logaritmisena ja määrittämällä vain suotautuvaa vuotovettä sisältävän virtaaman 
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kulmakertoimen negatiivinen käänteisluku. Kaavalla ilmaistuna sama voidaan esittää 

seuraavanlaisesti: 

ln(𝑞(𝑡))−ln(𝑞(𝑡−𝑠))

𝑠
= −

1

𝑘
  (11) 

missä s on tarkasteltavan aikavälin suuruus ja 

t on tarkasteltavan aikavälin ajan loppuarvo. (Vaes ym. 2005) 

 

Menetelmää on käytetty Belgiassa jätevedenpuhdistamoilla sekaviemäröidyillä alueilla. 

Kuukausittaisten ja vuotuisten keskiarvojen kohdalla on saavutettu kohtalaisen tarkkoja 

tuloksia, mutta päivittäisten tulosten kohdalla tarkkuus ei ole ollut täysin tyydyttävä. 

Menetelmä on kuitenkin osoittanut soveltuvuutensa tutkittaessa viemäriverkostoja, joissa 

on huomattavaa kuormitusta johtuen esimerkiksi vuotovesien suotaututumisesta. (Vaes 

ym. 2005) 

Jätevedenpumppaamoiden virtaamissa on paikoitellen lyhyttä sahamaista vaihtelua 

johtuen mm. vedenkulutuksen vaihtelusta, mikä aiheuttaa suodattimen käytölle haasteita. 

Erityisesti poikkeavasti matalammat vuorokausivirtaamat vääristävät suodattimen 

toimintaa, koska suodattimen tuottama arvo ei voi missään tapauksissa olla suurempi 

varsinaista jätevesivirtaaman arvoa ja yksikin merkittävästi poikkeava lasku 

jätevesivirtaamassa voi aiheuttaa sen, että suodattimen tuottamat arvot laskevat 

seuraavien vuorokausien tai jopa viikkojen ajaksi alemmaksi kuin mitä niiden 

todellisuudessa pitäisi olla. Virtaaman sahamaista vaihtelua voidaan siloittaa käyttämällä 

esimerkiksi painotettua liukuvaa keskiarvoa seuraavanlaisesti: 

𝑄𝑛 =  
𝑄𝑛−1+2𝑄𝑛+ 𝑄𝑛+1

4
.  (12) 

 

Painotetun liukuvan keskiarvon käytöllä ei ole merkittävää vaikutusta 

jätevesipumppaamoiden mitattuun kokonaisvirtaamaan erojen ollessa suuruusluokkaa 

<0,01 %.  

Jätevesivirtaamien, suotautuvien vuotovesivirtaamien ja teoreettisten minimivirtaamien 

avulla voidaan piirtää pumppaamokohtaiset kuvaajat, jotka havainnollistavat vuotovesien 

laatua ja määrää pumppaamopiirin jätevesiverkostossa. Teoreettinen minimivirtaama, 
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joka on laskettu tarkastelujakson aikaisen matalimman kaksiviikkoisen jätevesivirtaaman 

keskiarvona, kuvaa jätevesivirtaaman tasoa, jolla ei ilmene merkittävästi vuotovesiä. 

Toisin sanoen virtaaman osuus, joka ylittää minimivirtaamatason, oletetaan 

vuotovedeksi. Pintavaluntana jätevesiverkostoon päätyvä vuotovesi ja putkistoon 

suotautuva vuotovesi voidaan erottaa toisiinsa suodattimen avulla laskettuun virtaamaan 

pohjautuen. Minimivirtaamasuoran ja suodattimella lasketun käyrän välinen pinta-ala 

kuvaa suotautuvan vuotoveden määrää ja vastaavasti jätevesivirtaaman ja suodattimella 

lasketun käyrän välinen pinta-ala osoittaa pintavaluntana tapahtuvan vuotoveden määrän. 

Teoriassa suodattimella laskettujen arvojen pitäisi alimmillaan olla minimivirtaaman 

tasolla. Minimivirtaama on kuitenkin määritetty matalimman kahden viikon virtaaman 

keskiarvon avulla ja osa jätevesivirtaaman arvoista voi olla tätä keskiarvoa matalampia. 

Suodattimen ominaisuuksista johtuen suodattimen arvot eivät voi ylittää 

jätevesivirtaaman arvoja ja tästä syystä suodattimella lasketut arvot alittavat 

minimivirtaamatason ajoittain. Virtaamien prosenttiosuuksia laskettaessa 

minimivirtaaman alittavia suodattimen arvoja ei ole huomioitu sellaisenaan, vaan ne on 

oletettu minimivirtaaman suuruiseksi. Suodattimella saatuja tuloksia voidaan verrata 

myös korrelaatiokertoimista tehtäviin päätelmiin ja tutkia kuinka ne vastaavat toisiaan. 
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4 TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 

4.1 Vuotovedet pumppaamopiireittäin 

Tarkastelujakso valittiin kahden vuoden pituiseksi, koska virtaamadata ei ole katkotonta 

kaikkien jätevedenpumppaamoiden osalta. Tämän avulla työhön saatiin jokaisesta 

jätevedenpumppaamosta analysointikelpoista virtaamadataa vähintään muutaman 

kuukauden ajalta.  Pääosin virtaamadata on kuitenkin pumppaamoiden osalta jatkuvaa ja 

hyvälaatuista. Lumensulamisen aikaan jätevedenpumppaamoiden virtaamadatoissa on 

voinut ollut katkoja, mutta katkot on pyritty korjaamaan interpoloinnin avulla. Tutkittujen 

muuttujien korrelaatiokertoimet ja niiden p-arvot ovat nähtävissä pumppaamopiireittäin 

liitteissä 2 ja 3. 

4.1.1 Isosomppi 

Isosompin jätevedenpumppaamoon johdetaan osa Isosompin alueen jätevesistä ja 

kokonaisuudessaan jätevedet Pelkolan alueelta (Kuva 12). Alue on kohtalaisen harvaan 

asuttua haja-asutusaluetta ja alueen jätevesiverkosto on rakennettu vasta 2010-luvulla. 

Hajanaisesta ja tasaisesta maastosta johtuen alueen kiinteistöillä on kiinteistökohtaisia 

pieniä jätevedenpumppaamoita ja linjapumppaamoita. Alueen maasto on pääosin tasaista 

peltoa. 
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Kuva 12. Isosompin pumppaamopiirin viemäriverkostot ja jätevedenpumppaamot. 

 

Virtaamat lisääntyvät Isosompin jätevedenpumppaamossa selvästi lumipeitteen sulaessa, 

mikä on nähtävissä virtaamatrendistä (Kuva 13). Sulannan aikaiset sateet tulevat vetenä 

ja näin ollen myös lisäävät virtaamaa jätevedenpumppaamossa. Kesäkaudella päivän 

mittaiset sadejaksot eivät aiheuta merkittävää kasvua jätevesivirroissa, mutta useamman 

päivän kestävät sadejaksot tuottavat koko tarkastelujakson suurimmat virtaamapiikit. 

Virtaamapiikit ovat jopa kuusinkertaisia verrattuna minimivirtaamaan. Kuvaajasta 

nähdään myös selvästi, että loka-marraskuussa vuonna 2016 on ollut pidempi sateeton 

kausi, mutta lokakuun alussa olleen sateen takia virtaama kuitenkin pysyttelee normaalia 

korkeampana usean viikon ajan sateen loppumisenkin jälkeen. 
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Kuva 13. Isosompin jätevedenpumppaamon vuorokausittainen jätevesivirtaama, lumen-

syvyys ja sadanta. 

 

Korrelaatiotesteissä tutkituista muuttujista suurin merkitsevä korrelaatio 

jätevesivirtaaman kanssa ilmeni lumensyvyyden alenemisella (Spearmanin rho = -0,585 

ja Kendallin tau = -0,440). Tämä vahvistaa kuvaajasta tehtyjä havaintoja, että 

lumensulannan aikaan sulamisvedet päätyvät jätevesiverkostoon ja aiheuttavat 

jätevesivirtaaman nousua. Korrelaatiokertoimista nähdään myös, että kumulatiivinen 

sademäärä vaikuttaa voimakkaammin jätevesivirtaamaan kuin vuorokautiset sateet. 

Kumulatiivisista sademääristä jätevesivirtaaman kanssa parhaiten korreloi seitsemän 

vuorokauden tarkastelujakso (Spearmanin rho = 0,451 ja Kendallin tau = 0,300). 

Korrelaatiokerroin on selvästi korkeampi kuin vuorokautisten sademäärien 

korrelaatiokertoimet, mikä viittaa siihen, että vuotovesiä päätyy jätevesiverkostoon 

erityisesti pitkien sadejaksojen aikana ja heti niiden jälkeen. Vuorokautisista sademääristä 

parhaiten korreloi jätevesivirtaaman tarkasteluarvon edellistä vuorokautta edeltävän 

vuorokauden sademäärä (Spearmanin rho = 0,281 ja Kendallin tau = 0,193), mutta 

edeltävän vuorokauden korrelaatiokertoimet ovat lähes samansuuruisia (Spearmanin rho 

= 0,278 ja Kendallin tau = 0,191). 

Suodattimella saatujen arvojen perusteella pintavaluntana vuotavan veden osuudeksi on 

määritetty 31,1 % ja suotautuvan vuotoveden osuudeksi 25,7 %. Kuvassa 14 on esitetty 

suodattimen avulla eritelty suotautuva vuotovesivirtaama suhteessa todelliseen 
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jätevesivirtaamaan ja teoreettiseen minimivirtaamaan Isosompin pumppaamopiirin 

alueella. Vuotovesivirtaamien ja jätevesivirtaaman osuudet kokonaisvirtaamasta kaikkien 

jätevedenpumppaamoiden osalta on esitetty koottuna taulukossa 1. 

Suotautuvan vuotoveden osuuden arvo kertoo vuotavien liitosten, putkien tai kaivojen 

olemassaolosta. Isosompin ja Pelkolan alueiden jätevesiverkostot ovat kohtalaisen uusia, 

joten alueelta ei pitäisi tulla huomattavia määriä vuotovesiä. On mahdollista, että 

suotautuvat vuotovedet pääsevät jätevesiverkostoon pelloille kyntösyvyyden alapuolelle 

sijoitettujen epätiiviiden kaivojen kautta. Pintavaluntana vuotavien hulevesien osuus on 

myöskin niin korkea, ettei sitä voi selittää muulla kuin hulevesien suoralla johtamisella 

jätevesiverkostoon. Hulevedet päätyvät jätevesiverkostoon todennäköisesti kiinteistöjen 

vanhoihin sakokaivoihin tehtyjen hulevesiliitosten kautta. Toinen mahdollinen 

hulevesien vuotolähde voi olla pelto-ojien laidoille sijoitetut epätiiviit kaivot, joihin ojien 

vesi pääsee vuotamaan. 

 

Kuva 14. Isosompin jätevedenpumppaamon virtaamakäyrät (f = 0,23, k = 102). 

 

4.1.2 Vesikuja 

Vesikujan jätevedenpumppaamoon johdetaan Isosompin jätevedenpumppamon 

jätevesien lisäksi läntisen Isosompin alueen ja sen pohjoisen puoleisten haja-

asutusalueiden jätevedet sekä Nahkalan asuinalueen itäisimmän osan jätevedet. 
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Pumppamopiirin valuma-alue on lähinnä harvaan asuttua maaseutua ja suurin osa 

maapinta-alasta on peltoa. Suurin osa pumppaamopiirin jätevesiverkostosta on rakennettu 

samaan aikaan Isosompin ja Pelkolan jätevesiverkoston kanssa 2010-luvulla. Nahkalan 

asuinalueen itäosan jätevesiverkosto on kuitenkin rakennettu jo tätä aiemmin. Alueen 

hulevesi- ja jätevesiverkosto sekä jätevedenpumppaamot on esitetty kuvassa 15. 

 

Kuva 15. Vesikujan pumppaamopiirin viemäriverkostot ja jätevedenpumppaamot. 

 

Kuvasta 16 nähdään kuitenkin, että kevään sulamisvedet aiheuttavat huomattavia 

virtaamapiikkejä Vesikujan jätevedenpumppaamoon, vaikka suurin osa 

jätevesiverkostosta on kohtalaisen uutta. Merkittävimmät virtaamapiikit ovat 4-5-

kertaisia verrattuna minimivirtaamaan. Huhti-toukokuun sateet aiheuttavat suhteutettuna 

huomattavasti suuremmat virtaamat jätevedenpumppaamossa kuin kesän sateet. 

Maaperän kyllästyneisyys voisi selittää loppukevään suuria virtaamia, koska sadevesi ei 

imeydy kyllästyneeseen maaperään, vaan valuu pintavaluntana vuotokohtien kautta 

jätevesiverkostoon. Kesän voimakkaat sateetkin aiheuttavat noin nelinkertaisia 

virtaamapiikkejä jätevesipumppaamossa verrattuna minimivirtaamatasoon.  
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Kuva 16. Vesikujan jätevedenpumppaamon vuorokausittainen jätevesivirtaama, lumen-

syvyys ja sadanta. 

 

Korrelaatiokertoimien mukaan tarkastelluista muuttujista lumensyvyyden aleneminen 

korreloi parhaiten jätevesivirtaaman kasvun kanssa (Spearmanin rho = -0,537 ja 

Kendallin tau = -0,398). Tämä tukee jo kuvaajasta tehtyä havaintoa sulamisvesien 

pääsystä jätevesiverkostoon. Kumulatiivisista sateista jätevesivirtaaman kanssa korreloi 

parhaiten seitsemän päivän kumulatiivinen sadanta (Spearmanin rho = 0,388 ja Kendallin 

tau = 0,230). Vuorokautisista sateista taas parhaiten korreloi edellisen vuorokauden 

sadanta (Spearmanin rho = 0,269 ja Kendallin tau = 0,182). Kumulatiivinen sadanta 

korreloi siis hieman paremmin jätevesivirtaaman kanssa kuin vuorokautinen sadanta. 

Suotautuvan vuotoveden kuvaaja on esitetty kuvassa 17 yhdessä jätevesivirtaaman ja 

teoreettisen minimivirtaaman kanssa. Vuotoveden osuudet jakautuvat Vesikujan 

pumppaamossa siten, että 24 % virtaamasta on pintavaluntana vuotavaa hulevettä ja 18,8 

% on jätevesiverkostoon suotautuvaa vuotovettä. 

Vuotovesien osuus on selvästi pienempi Vesikujan jätevedenpumppaamossa kuin 

Isosompin jätevedenpumppaamossa, vaikka suurin osa jätevesiverkostosta on rakennettu 

samaan aikaan ja maastokin on pääosin samanlaista. Vuotovesien osuus 

kokonaisvirtaamasta on kuitenkin lähes 43 %, joten vuotojen määrä on huomattava. 

Vuotokohdat ovat todennäköisesti vastaavanlaisia kuin Isosompin ja Pelkolan alueella. 
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Kuva 17. Vesikujan jätevedenpumppaamon jätevesipumppaamon virtaamakäyrät (f = 

0,20; k = 80). 

 

4.1.3 Rantatie 

Rantatien valuma-alueen jätevesiverkosto on suppea ja se käsittää vain muutaman 

kiinteistön Nahkalan alueen kaakkoisosassa. Alueelle ei ole rakennettu 

hulevesiverkostoa. Pumppaamopiirin jätevesiverkosto ja jäteveden pumppaamo ovat 

nähtävissä kuvassa 18. 
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Kuva 18. Rantatien pumppaamopiirin viemäriverkostot ja jätevedenpumppaamo. 

 

Rantatien jätevedenpumppaamon virtaamakuvaaja on esitetty kuvassa 19. Kuvaajasta 

nähdään, että jätevesivirtaamat kasvavat merkittävästi lumen sulaessa, mutta sateista 

johtuvat jätevesivirtaamien kohoamiset eivät ole yhtä huomattavia. Kesän 

merkittävimpien sateiden aikaan jätevesivirtaamat kolminkertaistuvat minimitasoon 

nähden, kun taas voimakkaimman lumensulannan aikana virtaamahuiput vastaavasti jopa 

yli kaksikymmenkertaistuvat. Jätevesivirtaamat eivät kuitenkaan kohoa kuin kaikista 

pisimpien sadejaksojen aikana, mikä viittaisi siihen, että pintavaluntana tapahtuvaa 

vuotoa esiintyy vasta, kun hulevettä kertyy tarpeeksi. Vuodot saattavat tapahtua 

esimerkiksi veden alle joutuvan epätiiviin tarkastuskaivon kautta. Mikäli hulevesiä 

johdettaisiin suoraan hulevesiverkostoon jätevesivirtaaman vasteen pitäisi reagoida 

yksittäisiin koviin sateisiin, mutta tätä ei tapahdu. Minimivirtaamajaksot ajoittuvat 

sateettomille jaksoille syksyisin, jolloin pohjavedet ovat matalalla. 
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Kuva 19. Rantatien jätevedenpumppaamon vuorokausittainen jätevesivirtaama, lumen-

syvyys ja sadanta. 

 

Rantatien jätevedenpumppaamossa lumensyvyyden aleneminen ei korreloi 

jätevesivirtaaman kanssa, vaikka virtaamatrendissä onkin selvästi havaittavissa kaksi 

lumensulannan aikaista virtaamapiikkiä. Vuorokautisten sateiden ja kumulatiivisten 

sateiden korrelaatiokertoimet ovat myös melko heikkoja. Vuorokautisista sademääristä 

parhaiten korreloi tarkasteltavan vuorokauden edellistä vuorokautta edeltävän 

vuorokauden sademäärä (Spearmanin rho = 0,087 ja Kendallin tau = 0,063) ja 

kumulatiivisista sademääristä taas voimakkaimmin korreloi seitsemän päivän 

kumulatiivinen sademäärä (Spearmanin rho = 0,147 ja Kendallin tau = 0,086).  

Kuvaajasta nähdään hyvin kuinka lumensulannan jälkeisenä aikana suotautuvien vesien 

määrä lähtee nousuun, kun pohjaveden pinta on korkealla (Kuva 20). Kesän kuluessa 

pohjaveden pinta laskee vähitellen syksyä kohti mentäessä ja suotautuvien vuotovesien 

kuvaaja käyttäytyy aivan vastaavalla tavalla. Suotautuvien vuotovesien osuus Rantatien 

jätevedenpumppaamon virtaamasta on 29,5 % ja pintavaluntana vuotavien hulevesien 

osuus on 25,5 %. 
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Kuva 20. Rantatien jätevedenpumppaamon virtaamakäyrät (f = 0,15; k = 76). 

 

4.1.4 Luomanen 

Luomasen jätevedenpumppaamoon pumpataan Vesikujan ja Rantatien 

jätevedenpumppaamoiden jätevedet ja sinne johdetaan myös koko Nahkalan asuinalueen 

jätevedet. Nahkalan alue on pääosin omakotialuetta, mutta aluella on myös muutamia 

rivi- ja luhtitaloja. Alueen jätevesiverkostossa on paljon vanhaa saneeraamatonta 

betoniputkistoa. Hulevesiverkostoa alueelle ei ole rakennettu. Luomasen 

pumppaamopiirin jätevesiverkosto ja jätevedenpumppaamo on esitetty kuvassa 21. 
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Kuva 21. Luomasen pumppaamopiirin viemäriverkostot ja jätevedenpumppaamot. 

 

Kevään sulamisvedet ja kesän sadetapahtumat aiheuttavat huomattavia virtaamahuippuja 

Luomasen jätevedenpumppaamossa (Kuva 22). Sateiden aikaiset virtaamahuiput ovat 

erittäin suuria merkittävimpien virtaamapiikkien ollessa yli 30-kertaisia 

minimivirtaamaan nähden. Jätevesiverkostoon päätyy vuotovesiä myös maaperän kautta 

pohja- ja vajovetenä, mikä näkyy kuvaajasta keskimääräisen jätevesivirtaaman 

pidempiaikaisena kohoamisena sadetapahtumien jälkeen. Vähitellen jätevesivirtaama 

tasoittuu takaisin lähelle minimivirtaamaa.  



49 

 

Kuva 22. Luomasen jätevedenpumppaamon vuorokausittainen jätevesivirtaama, lumen-

syvyys ja sadanta. 

 

Jätevesipumppaamon virtaama korreloi lumensyvyyden alenemisen kanssa selvästi 

Spearmanin rhon ollessa -0,64 ja Kendallin taun ollessa -0,477. Tämä vahvistaa 

kuvaajasta tehtyä havaintoa, että sulamisvedet nostavat huomattavasti jätevesivirtaaman 

määrää. Kumulatiivisista sademääristä parhaiten jätevesivirtaaman kanssa korreloi 

seitsemän päivän kumulatiivinen sademäärä (Spearmanin rho = 0,386 ja Kendallin tau = 

0,269) ja vastaavasti vuorokautisista sademääristä lähes yhtä hyvin korreloivat edellisen 

vuorokauden ja tätä edeltävän vuorokauden sademäärät (Spearmanin rhot = 0,221 ja 

0,230 ja Kendallin taut = 0,148 ja 0,155). Korrelaatiokertoimien perusteella vaikuttaisi, 

että jätevesivirtaaman vaste on hieman viiveellistä, mikä selittyy kohtalaisen laajalla 

valuma-alueella. Vuotovesien osuudet jakaantuvat Luomasen jätevedenpumppaamossa 

siten, että kokonaisvirtaamasta 43,6 % on pintavaluntana vuotavaa hulevettä ja 37,8 % 

suotautuvaa vuotovettä. Luomasen jätevedenpumppaamossa vuotoveden osuus on 

kaikista korkein tarkastelluista jätevedenpumppaamoista vuotoveden osuuden ollessa 

81,4 %. Luomasen jätevedenpumppaamon virtaamakäyrät on esitetty kuvassa 23. 
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Kuva 23. Luomasen jätevedenpumppaamon virtaamakäyrät (f = 0,40, k = 36). 

 

Vuotovesimäärät ovat todella suuria Luomasen jätevedenpumppaamossa sekä 

pintavaluntana vuotavan että suotautuvan vuotoveden osalta. Suurta suotautuvan 

vuotoveden määrää selittää vanha betoninen jätevesiverkosto, jota ei ole vielä saneerattu. 

Hulevesiä päätyy jätevesiverkostoon myös todella suuria määriä pintavaluntana 

todennäköisesti virheellisten hulevesiliitäntöjen kautta. Vuotovesimäärät ovat niin suuria, 

että ne eivät selity kuin hulevesiverkoston tyhjentymisellä ylivuotoputkien kautta 

jätevesiverkostoon. Alueella on myös tehty savukokeita vuonna 2010, jolloin alueelta 

löydettiin noin kymmenen kiinteistöä, joiden kattovedet johdettiin jätevesiverkostoon. 

(Arkko 2010) 

4.1.5 Kirkkotie 

Kirkkotien valuma-alue koostuu lähinnä Pukkilan asuinalueesta, joka on pääosin 

pientaloaluetta, mutta alueella on myös muutamia kerrostaloja ja liikekiinteistöjä. Alueen 

jätevesiverkosto on myös osittain vanhaa saneeraamatonta betoniviemäriä. Kirkkotien 

pumppaamopiirin jätevesiverkosto ja jätevedenpumppaamon sijainti on nähtävissä 

kuvassa 24. 
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Kuva 24. Kirkkotien pumppaamopiirin viemäriverkostot ja jätevedenpumppaamot. 

 

Kirkkotien jätevesipumppaamoon pumpataan Luomasen jätevesipumppaamon jätevedet, 

joten trendissä (Kuva 25) näkyy myös Luomasen vaikutus kokonaisvirtaaman 

suuruuteen. Virtaamadata on kuitenkin kohtalaisen katkonaista ja esimerkiksi 

lumensulannan aikaista virtaamadataa ei ole saatavilla. Sateet kuitenkin aiheuttavat 

selkeitä virtaamahuippuja, mikä selittyy hulevesien johtamisella jätevesiverkostoon. 

Merkittävimpien virtaamapiikkien suuruus on yli kymmenkertainen verrattuna 

minimivirtaamatasoon.  

Vuorokautisten sateiden korrelaatiokertoimista voimakkaimmin korreloi edellistä päivää 

edeltävän vuorokauden sademäärä (Spearmanin rho = 0,286 ja Kendallin tau = 0,192). 

Tämän perusteella jätevesivirtaama reagoi viiveellisesti sateen alkamiseen, mikä selittyy 

pumppaamoon tulevien vesien laajalla valuma-alueella. Kumulatiivisista sadannoista 

parhaiten korreloi seitsemän päivän kumulatiivinen sadanta (Spearmanin rho = 0,68 ja 

Kendallin tau = 0,477), mikä viittaa runsaisiin vuotoihin sateiden aikana ja niiden jälkeen. 

Kirkkotien jätevedenpumppaamosta ei ole tehty suotautuvan vuotoveden laskentaa, 

koska virtaamadataa oli saatavilla vain lyhyeltä aikaväliltä. 
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Kuva 25. Kirkkotien jätevedenpumppaamon vuorokausittainen virtaama, lumensyvyys 

ja sadanta. 

 

4.1.6 Nuorisoseura 

Nuorisoseuran jätevedenpumppaamoon ei pumpata jätevesiä muista pumppaamoista, 

joten virtaamatrendi antaa hyvän kuvan vain Nuorisoseuran oman valuma-alueen tilasta. 

Valuma-alue ei ole kovin laaja, ja se käsittää lähinnä vain Yrittäjäopiston kiinteistön ja 

muutaman liiketilan ja asuinkiinteistön. Alueen jätevesiverkoston materiaali on pääosin 

betonia. Nuorisoseuran pumppaamopiirin jätevesiverkosto ja jätevedenpumppaamo on 

esitetty kuvassa 26. 
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Kuva 26. Nuorisoseuran pumppaamopiirin viemäriverkostot ja jätevedenpumppaamo. 

 

Virtaamakuvaajasta nähdään selvästi sykli, joka toistuu jatkuvasti tarkastelujakson ajan 

(Kuva 27). Tarkasteltaessa toistuvuutta yksityiskohtaisemmin huomataan, että toistuvuus 

noudattaa kaavaa, jossa virtaama on korkea viiden arkipäivän ajan, mutta pienenee 

huomattavasti viikonlopun ajaksi. Vedenkäyttö on alueella siis huomattavasti suurempaa 

arkisin kuin viikonloppuisin. Jätevesivirtaaman voimakkaan sahamaisen vaihtelun vuoksi 

korrelaatiokertoimien arvot eivät anna luotettavia tuloksia ja vaihtelusta johtuen 

myöskään suotautuvan vuotoveden käyrää ei ole laskettu Nuorisoseuran 

jätevedenpumppaamolle. 
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Kuva 27. Nuorisoseuran jätevedenpumppaamon vuorokausittainen jätevesivirtaama, 

lumensyvyys ja sadanta. 

 

Voimakkaiden sateiden ja lumensulannan aikana jätevedenpumppaamossa on kuitenkin 

havaittavissa virtaamahuippuja. Hulevedet pääsevät jätevesiverkostoon todennäköisesti 

laittomista hulevesiliitännöistä ja vuotavista kaivoista. Lähes kuukauden mittaisena 

sateettomana jaksona syksyllä 2016 on myös havaittavissa jätevesivirtaaman laskua, mikä 

viittaa suotautuvien vuotovesien pääsystä jätevesiverkostoon. 

4.1.7 Järvenpää 

Järvenpään jätevesiverkoston valuma-alue on kohtalaisen pieni. Alue sijaitsee 

Kauhavanjoen varressa ja valuma-alueeseen kuuluu vain Kauhavan kirkko ja 

seurakuntatalo, puukkotehdas ja muutama asuinkiinteistö. Alueelta on purettu kartassa 

näkyvä suuri kiinteistö, joka on ollut vanha koulu (Kuva 28). 
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Kuva 28. Järvenpään pumppaamopiirin viemäriverkostot ja jätevedenpumppaamo. 

 

Kuvasta 29 havaitaan, että kevään lumensulamisvedet aiheuttavat selvän 

jätevesivirtaaman kasvun Järvenpään jätevedenpumppaamossa. Jätevesivirtaama reagoi 

voimakkaasti kesän koviin sateisiin ja pidempiaikaisiin sadetapahtumiin. 

Merkittävimpien sateiden aikana jätevesivirtaama kasvaa lähes 7-kertaiseksi 

minimitasoon verrattuna. Jätevesivirtaama ei reagoi pieniin tai kohtalaisiin yksittäisiin 

sateisiin, mikä voisi viitata siihen, että alueella ei johdeta kiinteistöjen hulevesiä ainakaan 

suuria määriä suoraan jätevesiverkostoon. Pintavaluntavuodot suurempien sateiden 

aikaan voisivat johtua ylivuotojen tai epätiiviiden kaivojen kautta tapahtuvista vuodoista. 

Jätevesiverkostoon myös vuotaa pohja- tai vajovettä, mikä on nähtävissä keskimääräisen 

jätevesivirtaamaan kasvuna sade- ja lumensulamistapahtuman jälkeen. Järvenpään 

virtaamadatasta nähdään myös, että alueella on huomattavasti suurempi vedenkulutus 

arkisin kuin viikonloppuisin.  
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Kuva 29. Järvenpään jätevedenpumppaamon vuorokausittainen jätevesivirtaama, 

lumensyvyys ja sadanta. 

 

Jätevesivirtaaman selkeä sahamainen vaihtelu vaikuttaa korrelaatiokertoimien 

laskemiseen Järvenpään pumppaamossakin, mutta vaihtelu ei ole niin voimakasta kuin 

esimerkiksi Matsompin jätevedenpumppaamossa. Kuitenkin virtaamakuvaajaa 

tarkemmin tarkasteltaessa huomataan, että alueelle ominainen virtaamanvaihtelu on 

paikoitellen merkittävämpää kuin sateiden aiheuttama vaihtelu, joten 

korrelaatiokertoimia ei ole mielekästä tutkia tarkemmin.  

Järvenpään jätevedenpumppaamon suodattimen avulla määritetty suotautuneen 

vuotoveden käyrä, jätevesivirtaaman käyrä ja minimivirtaaman taso on esitetty kuvassa 

30. Sahamainen virtaamanvaihtelu voi vääristää hieman suodattimen avulla määritettyyn 

suotautuvan vuotoveden osuutta. Todennäköisesti suotautuvan veden osuus voisi olla 

todellisuudessa nyt saatua korkeampi, koska vaihtelun minimit painavat suotautuvan 

veden käyrää alas matalilla virtaamilla. Käyrä ei kuitenkaan palaudu takaisin ylöspäin, 

kun vedenkulutus kääntyy takaisin nousuun, vaan se jää matalammalle tasolle. 

Suotautuvan vuotoveden osuudeksi kuitenkin määritettiin 24 % ja pintavaluntana 

vuotavan huleveden osuudeksi 32 %. 
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Kuva 30. Järvenpään jätevedenpumppaamon virtaamakäyrät (f  = 0,3, k = 63). 

 

4.1.8 Fräntilä 

Fräntilän jätevedenpumppaamoon johdetaan jätevedet Kirkkotien, Nuorisoseuran ja 

Järvenpään jätevedenpumppaamoista. Piirretystä virtaamatrendistä ei siis nähdä 

pelkästään Fräntilän oman valuma-alueen kuntoa, vaan koko sen alueen, jonka jätevedet 

johdetaan sinne. Pumppaamopiirin alueella on paljon isoja teollisuuskiinteistöjä ja paljon 

päällystettyä asfalttipintaa. Alueen itä- ja eteläosassa on jonkin verran myös pientaloja. 

Päällystetyillä alueilla on hulevesiverkostoa, mutta se ei ole nähtävissä kartassa, joka on 

esitetty kuvassa 31. 
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Kuva 31. Fräntilän pumppaamopiirin viemäriverkostot ja jätevedenpumppaamot. 

 

Kevään lumensulanta ja kesän sateet nostavat hetkellisesti jätevesivirtaamaa lähes 

kymmenkertaiseksi (Kuva 32). Suurin yksittäinen virtaamahuippu nousee melkein 15-

kertaiseksi minimivirtaamatasoon verrattuna. Suuret sateiden aikaiset virtaamahuiput 

kertovat hulevesien suorasta johtamisesta jätevesiverkostoon. Vuotovesiä päätyy 

jätevesiverkostoon myös maaperän kautta pohja- ja vajovetenä, mikä on nähtävissä 

jätevesivirtaaman pidempiaikaisena kasvuna sateiden jälkeen. 
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Kuva 32. Fräntilän jätevedenpumppaamon vuorokausittainen jätevesivirtaama, lumen-

syvyys ja sadanta. 

 

Fräntilän jätevedenpumppaamossa jätevesivirtaama korreloi kohtalaisesti 

lumensyvyyden alenemisen kanssa (Spearmanin rho = -0,386 ja Kendallin tau = -0,248). 

Vuorokautisista sademääristä jätevesivirtaaman kanssa parhaiten korreloi edellisen 

vuorokauden ja sitä edeltävän vuorokauden sademäärät (Spearmanin rhot = 0,26 ja 0,265 

ja Kendallin taut = 0,175 ja 0,179). Kumulatiivisista sademääristä voimakkaimmin 

korreloi seitsemän vuorokauden kumulatiivinen sademäärä (Spearmanin rho = 0,466 ja 

Kendallin tau = 0,308). Korrelaatioiden perusteella jätevesivirtaaman vaste on 

viiveellisempää kuin verkoston latvaosien pumppaamoissa, mikä oli oletettavissakin. 

Kumulatiivisen sademäärän kohtalaisen hyvä korrelaatio voisi viitata suotautuvien 

vuotovesien merkittävään osuuteen jätevesivirtaamassa. Suotautuvan vuotoveden 

osuudeksi saatiin 31,2 % ja pintavaluntana vuotavan huleveden osuudeksi 36,6 % 

kokonaisvirtaamasta. Suotautuvan vuotoveden kuvaaja on nähtävissä yhdessä 

minimivirtaamatason ja todellisen jätevesivirtaaman kanssa kuvassa 33. 
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Kuva 33. Fräntilän jätevedenpumppaamon virtaamakäyrät (f = 0,35, k = 26). 

 

Fräntilän jätevesiverkoston valuma-alueella on laajoja päällystettyjä pintoja, kuten 

parkkipaikkoja ja hallipihoja, joilta syntyy paljon pintavaluntaa sateilla ja lumensulannan 

aikana. Kuvaajan perusteella ei kuitenkaan saada varmuutta siitä, onko suurin osa 

vuotovedestä peräisin Fräntilän omalta valuma-alueelta vai lähinnä vain Kirkkotien 

jätevedenpumppaamosta, koska jätevedenpumppaamoiden välinen virtaamadata ei ole 

erotuskelpoista toisistaan. 

4.1.9 Ruotsala 

Ruotsalan jätevedenpumppaamon valuma-alue on kohtalaisen pieni ja se käsittää vain 

pienen osan Ruotsalan asuinalueesta. Alueella on vain omakotitaloja ja ympäröivä maasto 

on pääosin peltoa. Jätevesiverkosto on rakennettu alueelle vuonna 2010. Ruotsalan 

pumppaamopiiri, jätevesiverkosto ja jätevedenpumppaamo ovat nähtävissä kuvassa 34. 
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Kuva 34. Ruotsalan pumppaamopiirin viemäriverkostot ja jätevedenpumppaamo. 

 

Jätevesivirtaaman kuvaaja ja lumensyvyys- sekä sadantatiedot on esitetty kuvassa 35. 

Kuvaajasta selvästi nähdään, että jätevesivirtaama ei reagoi merkittävästi 

sadetapahtumiin, mutta lumen nopea sulaminen aiheuttaa todella huomattavaa 

jätevesivirran kasvua. On todennäköistä, että Ruotsalan pumppaamopiirin alueella ei 

johdeta kiinteistöjen hulevesiä jätevesiverkostoon, koska jätevesivirtaama ei juurikaan 

reagoi sateeseen. Sen sijaan lumensulannan aikaiset suuret virtaamat voivat selittyä 

esimerkiksi pintavalunnan alle jäävien epätiiviiden kaivojen kautta tapahtuvilla 

vuodoilla.  
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Kuva 35. Ruotsalan jätevedenpumppaamon vuorokausittainen jätevesivirtaama, lumen-

syvyys ja sadanta. 

 

Korrelaatiokertoimista lumensyvyyden aleneminen korreloi parhaiten jätevesivirtaaman 

kasvun kanssa (Spearmanin rho = -0,225 ja Kendallin tau = -0,158), mutta 

korrelaatiokertoimien arvot ovat kohtalaisen matalia, vaikka lumensulannan aikaiset 

virtaamapiikit ovatkin selvästi havaittavissa kuvaajasta. Vuorokautisten sademäärien 

korrelaatiokertoimien vaihtelu eri vuorokautisten sadantojen välillä on vähäistä 

(Spearmanin rhot = 0,939-0,1317 ja Kendallin taut = 0,059-0,089), joten sateen 

ajankohdalla ei ole merkittävää vaikutusta jätevesivirtaamaan. Kumulatiivisten 

sademäärien korrelaatiot ovat vielä matalammat kaikkien Spearmanin 

korrelaatiokertoimien ollessa alle 0,065 ja Kendallin alle 0,053. Korrelaatiokertoimien 

perusteella jätevesiverkostoon ei päädy merkittäviä määriä suotautuvaa vuotovettä ja 

pintavalunnan osuus on todennäköisesti merkittävämpi. Vuotovesien osuudet jakautuvat 

Ruotsalan jätevedenpumppaamossa siten, että 13,3 % on suotautuvaa vuotovettä ja 19,2 

% on pintavaluntana vuotavaa hulevettä. Suotauvan vuotoveden, jätevesivirtaaman ja 

minimivirtaamatason kuvaajat on esitetty kuvassa 36.  
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Kuva 36. Ruotsalan jätevedenpumppaamon virtaamakäyrät (f = 0,1, k = 200). 

 

4.1.10 Hannus 

Suurin osa Ruotsalan ja Koppalan alueiden jätevesistä johdetaan Hannuksen 

jätevedenpumppaamon. Lisäksi Hannukseen pumpataan jätevesiä Ruotsalan 

jätevedenpumppaamosta ja Jylhäntien varressa olevalta haja-asutusalueelta. Valuma-alue 

on pääosin pientalojen ryhmittämää taajamaa lukuunottamatta etäisimpiä haja-

asutusalueita. Alueiden jätevesiverkostot on rakennettu pääosin 2000-luvun puolella ja 

jätevesiverkoston materiaali on lähinnä muovia. Hannuksen pumppaamopiiri ja 

viemäriverkostot on esitetty kuvassa 37. 
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Kuva 37. Hannuksen pumppaamopiirin viemäriverkostot ja jätevedenpumppaamot. 

 

Hannuksen jätevesivirtaaman kuvaaja on esitetty kuvassa 38. Virtaamadataa on ollut 

saatavilla vain lyhyeltä aikaväliltä, mikä heikentää kuvaajasta tehtyjen tulkintojen 

varmuutta. Kuvaajasta on kuitenkin nähtävissä, että sateet vaikuttavat voimakkaasti 

Hannuksen jätevesivirtaaman suuruuteen ja jätevesivirtaama pysyttelee myöskin 

korkeampana viikkojen ajan sateen jälkeen laskien vähitellen kohti minimivirtaamatasoa. 

Tämän perusteella voidaan todeta, että alueella pääsee hulevesiä jätevesiverkostoon, 

mutta verkostoon vuotaa vettä myös maaperän kautta. Todennäköisesti jätevesivirtaamat 

kasvavat myös lumensulannan aikana, mutta virtaamadataa ei ole saatavilla 

lumensulannan ajalta. Jätevesivirtaama ei välttämättä nouse kovistakaan sateista 

huolimatta (>15mm/vrk), mikä viittaisi siihen, että hulevesiä ei johdeta suoraan 

jätevesiverkostoon tai vettä pitää kertyä tarpeeksi, ennen kuin hulevedet pääsevät 

jätevesiverkostoon.  

Hannuksen jätevedenpumppaamon virtaaman kanssa parhaiten korreloi seitsemän päivän 

kumulatiivinen sademäärä (Spearmanin rho = 0,586 ja Kendallin tau = 0,385), mikä voisi 

viitata suotautuvien vuotovesien suureen määrään. Vuorokautisten sademäärien 

korrelaatiokertoimista parhaiten korreloivat edellisen vuorokauden sademäärä ja sitä 
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edeltävän vuorokauden sademäärä (Spearmanin rhot = 0,266 ja 0,340 ja Kendallin taut = 

0,189 ja 0,239). Korrelaatiokertoimien perusteella voidaan todeta yhdessä kuvaajasta 

tehtyjen havaintojen kanssa, että jätevesivirtaama lähtee nousuun kohtalaisen hitaasti 

sateen alkamisen jälkeen. Kumulatiivisen sademäärän kohtalaisen korkean 

korrelaatiokertoimen perusteella jätevesivirtaama laskee hitaasti sadetapahtuman jälkeen, 

mikä viittaisi suotautuvien vuotovesien suuresta määrästä. Vähäisen datamäärän vuoksi 

Hannuksen jätevedenpumppaamolle ei ole määritetty suotautuvan vuotoveden virtaamaa.  

 

Kuva 38. Hannuksen jätevedenpumppaamon vuorokausittainen jätevesivirtaama, 

lumensyvyys ja sadanta. 

 

Hannuksen valuma-alueella on sijoitettu kohtalaisen paljon kaivoja pelloille ja ainakin 

osa on maan alla kyntösyvyyden alapuolella. Maan alla olevat epätiiviit kaivot voisivat 

selittää suotautuvien vuotovesien määrää alueella. Pintavaluntana vuotavat hulevedet 

voivat päästä jätevesiverkostoon esimerkiksi ojiin sijoitettujen kaivojen kautta, kun 

voimakkaalla sateella vesipinta ojissa nousee. On myös mahdollista, että kiinteistöt 

johtavat hulevesiään käytöstä poistettuihin saostuskaivoihin ja vuotovedet pääsevät sitä 

kautta jätevesiverkostoon. 
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4.1.11 Passi 

Passin jätevedenpumppaamoon johdetaan jätevedet Mäki-Hannuksen ja Passin alueilta. 

Lisäksi Hannuksen jätevedenpumppaamon jätevedet pumpataan Passin 

jätevedenpumppaamoon. Pumppaamopiirin alue on osittain hulevesiviemäröity. Alue on 

pääosin peltoa lukuunottamatta Mäki-Hannuksen asuinaluetta, joka on rakennettu 

kangasalueelle. Kuvassa 39 on esitetty Passin jätevedenpumppaamon pumppaamopiiri, 

viemäriverkostot ja linjapumppaamot. 

 

Kuva 39. Passin pumppaamopiirin viemäriverkostot ja jätevedenpumppaamot. 

 

Passin jätevedenpumppaamon virtaamatrendi on nähtävissä kuvassa 40. Kuvasta 

havaitaan, että lumensulannalla on huomattava vaikutus Passin jätevedenpumppaamon 

jätevesivirtaamaan. Varsinkin vuoden 2015 puolella sateiden aiheuttama 

jätevesivirtaaman kasvu on kohtalaisen pientä verrattuna lumensulannasta koituviin 

jätevesivirtaamiin. Vuoden 2016 puolella jätevesivirtaama reagoi kuitenkin paljon 

voimakkaammin sateisiin ja jätevesivirtaamahuiput ovat tuolloin 7-8-kertaisia verrattuna 

minimivirtaamaan. Sateiden jälkeen jätevesivirtaama palautuu vähitellen kohti 

minimivirtaamaa, mikä viittaa pohjavesien vuodoista maaperästä jätevesiverkostoon. 
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Kuva 40. Passin jätevedenpumppaamon vuorokausittainen jätevesivirtaama, 

lumensyvyys ja sadanta. 

 

Korrelaatiokertoimet ovat kohtalaisen vaatimattomat jätevesivirtaaman ja jokaisen eri 

muuttujan osalta, vaikka sateet ja lumensulanta selvästi nostavat jätevesivirtaamaa. 

Korrelaatiokertoimien alhaisia arvoja selittää myös vuosien 2015 ja 2016 toisistaan 

selvästi poikkeavat jätevesivirtaamien arvot. Erot ovat niin suuret, että niitä ei voida 

selittää kuvaajien avulla, vaan taustalla täytyy olla jokin muu tekijä, joka on vaikuttanut 

jätevesivirtaaman merkittävään kasvuun vuonna 2016. Kyseessä voi olla myös jokin 

pumppaamon datankeräykseen liittyvä ongelma.  

Kuvan 41 perusteella suotautuvien vuotovesien määrät ovat olleet kohtalaisen alhaisia 

vuonna 2015 lumensulannan jälkeisenä aikana, mutta vuonna 2016 suotautuvien 

vuotovesien määrä on kasvanut huomattavasti. Eroa ei myöskään selitä 

jätevesipumppaamon pumppujen tuottoparametrien muutokset, vaan tuottolukemat ovat 

samaa kokoluokkaa molempina vuosina. Suotautuvan vuotoveden osuudeksi määritettiin 

33,7 % ja pintavaluntana vuotavien hulevesien osuudeksi saatiin 23,5 %.  
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Kuva 41. Passin jätevedenpumppaamon virtaamakäyrät (f = 0,20; k = 47). 

 

4.1.12 Keskusvarasto 

Keskusvaraston jätevedet tulevat lähinnä teollisuusalueelta, jossa on isoja halleja ja 

parkkipaikkoja. Keskusvaraston jätevedenpumppaamoon ei pumpata jätevesiä muista 

jätevedenpumppaamoista, joten virtaamatrendi kertoo vain pumppaamopiirin oman 

verkoston kunnosta. Alueelle ei ole rakennettu hulevesiverkostoa. Keskusvaraston 

pumppaamopiirin jätevesiverkosto ja jätevedenpumppaamon sijainti on esitetty kuvassa 

42. 

Lumensulanta ja sateet vaikuttavat selvästi jätevesivirtaamien kasvuun Keskusvaraston 

jätevedenpumppaamossa (Kuva 43). Suurimmat virtaamahuiput ovat jopa yli 

kymmenkertaisia minimitasoon nähden. Lumensulannan vaikutus jätevesivirtaaman 

kasvuun on voimakkuudeltaan vastaava kuin kesän rankimmilla sateilla. Jätevesivirtaama 

kasvaa pientenkin sateiden vaikutuksesta, mikä viittaisi hulevesien suorasta johtamisesta 

jätevesiverkostoon pumppaamopiirin alueella.  
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Kuva 42. Keskusvaraston pumppaamopiirin viemäriverkostot ja jätevedenpumppaamo. 

 

 

Kuva 43. Keskusvaraston jätevedenpumppaamon vuorokausittainen jätevesivirtaama, 

lumensyvyys ja sadanta. 
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Korrelaatiokertoimet tukevat kuvaajasta tehtyjä havaintoja sateen vaikutuksesta 

jätevesivirtaaman kasvuun. Vuorokautisista sademääristä parhaiten jätevesivirtaaman 

kanssa korreloi edellisen vuorokauden sademäärä (Spearmanin rho = 0,334 ja Kendallin 

tau = 0,232) ja kumulatiivisista sademääristä seitsemän vuorokauden kumulatiivinen 

sademäärä (Spearmanin rho = 0,510 ja Kendallin tau = 0,350). Kohtalaisen hyvä 

korrelaatio kumulatiivisen sademäärän kanssa kertoo suotautuvien vuotovesien pääsystä 

jätevesiverkostoon. 

Keskusvaraston jätevedenpumppaamon suotautuvan vuotoveden kuvaaja on esitetty 

kuvassa 44. Kuvan perusteella suotautuvien vuotovesien määrä kasvaa lumensulannan 

jälkeen ja vähenee syksyä kohti mentäessä. Se viittaisi pohjavesien vuotamiseen 

jätevesiverkostoon, koska pohjaveden pinta on yleensä korkeimmillaan alkukesästä ja 

syksyä kohti mentäessä pinta alenee. Suotautuvan vuotoveden osuudeksi määritettiin 33,3 

% ja vastaavasti pintavaluntana vuotavien hulevesien osuudeksi saatiin 32,4 %. 

 

 

Kuva 44. Keskusvaraston jätevedenpumppaamon virtaamakäyrät (f = 0,25; k = 70). 

 

Vuotoveden osuus kokonaisvirtaamasta on kaiken kaikkiaan huomattavan suuri 

Keskusvaraston alueella. Pintavaluntaa muodostuu todennäköisesti alueella paljon 
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sateilla johtuen hallien suurista kattopinta-aloista ja päällystetyistä parkkipaikoista, ja osa 

muodostuneista hulevesistä päätyy jätevesiviemäriin. Herkkä reagointi sateeseen viittaisi 

myös siihen, että hulevesiä johdetaan kiinteistöiltä suoraan jätevesiverkostoon. Alueen 

jätevesiverkosto on myös huonokuntoinen ja vuotaa, koska suotautuvan vuotoveden 

osuus kokonaisvirtaamasta on yli 33 %.  

4.1.13 Matsomppi 

Matsompin alue on kohtalaisen harvaan asuttua haja-asutusaluetta. Aluella on paljon 

kiinteistökohtaisia jätevedenpumppaamoita, joiden jätevedet kootaan Matsompin 

jätevedenpumppaamoon. Jätevesiverkosto on rakennettu alueelle 2011, mutta harvan 

asutuksen vuoksi alueelle ei ole rakennettu hulevesiverkostoa. Alueen jätevesiverkosto ja 

jätevedenpumppaamoiden sijainnit on esitetty kuvassa 45. 

 

Kuva 45. Matsompin pumppaamopiirin viemäriverkostot ja jätevedenpumppaamot. 

 

Lumen sulaessa Matsompin jätevedenpumppaamon jätevesivirtaamat nousevat ja 

suurimmat jätevesivirtaamapiikit ovat noin viisinkertaisia keskimääräiseen 

jätevesivirtaamaan verrattuna (Kuva 46). Kesän rankimmilla sateilla on 

voimakkuudeltaan vastaavanlainen vaikutus jätevesivirtaamaan kuin lumen sulamisella. 
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Jätevesivirtaama näyttäisi kasvavan vain kovimmista ja pitkäaikaisista sateista. 

Todennäköisesti virtaamapiikit eivät siis johdu kiinteistöjen suoraan johdetuista 

hulevesistä jätevesiverkostoon, koska tällöin myös kohtalaisetkin sateet aiheuttaisivat 

jätevesivirtaaman kasvua. Virtaamatrendissä on paljon myös epäsäännöllistä ja tiheää 

vaihtelua, mikä todennäköisesti johtuu alueen vaihtelevasta vedenkulutuksesta. 

Lumensyvyyden korrelaatio ei ole kovin voimakas jätevesivirtaaman kanssa (Spearmanin 

rho = -0,257 ja Kendallin tau = -0,187), vaikka lumensulanta aiheuttaa kuvaajan mukaan 

selvästi jätevesivirtaaman nousua. Jätevesivirtaaman sahamainen vaihtelu voi heikentää 

korrelaatioiden paikkansapitävyyttä. Vuorokautisista sateista paras korrelaatio on 

edellisen vuorokauden sademäärällä (Spearmanin rho = 0,229 ja Kendallin tau = 0,153) 

ja kumulatiivisista sademääristä voimakkain korrelaatio on seitsemän vuorokauden 

sademäärällä (Spearmanin rho = 0,213 ja Kendallin tau = 0,161). 

 

Kuva 46. Matsompin jätevedenpumppaamon vuorokausittainen jätevesivirtaama, 

lumensyvyys ja sadanta. 

 

Suotautuvien vuotovesimäärien määrityksessä sahamainen virtaama on vieläkin 

havaittavissa, vaikka virtaamaa on tasoitettu kertaalleen liukuvan keskiarvon avulla 

(Kuva 47). Suotautuvien vuotovesien osuudeksi määritettiin 15 % ja hulevetenä 

vuotavien vuotovesien osuudeksi saatiin 20,1 %. 
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Kuva 47. Matsompin jätevedenpumppaamon virtaamakäyrät (f = 0,15; k = 77). 

 

Hulevedet päätyvät jätevesiverkostoon todennäköisesti huonokuntoisten tai huonosti 

sijoitettujen viemärilaitteistojen kautta esimerkiksi ojiin tai painanteisiin sijoitettujen 

kaivojen tai rikkoutuneiden ja vuotavien kaivonkansien kautta. Vuoden 2015 ja 2016 

kesäaikojen väliset erot jätevesivirtaamissa ovat huomattavia eivätkä ne ole selitettävissä 

pelkästään erilaisten sadetapahtumien perusteella. Ilmiö on hyvin samankaltainen kuin 

Passin jätevedenpumppaamossa. Alueen jätevesiverkosto on kuitenkin uusi, eikä 

hulevettä pitäisi suotautua, kuten vuoden 2016 kesällä on tapahtunut. 

4.1.14 Kalliokoski 

Kalliokosken jätevedenpumppaamon valuma-alue on kohtalaisen pieni taajama, jossa on 

muutama rivitalo ja useampia omakotitaloja. Jätevedenpumppaamoon ei tule jätevesiä 

muista jätevedenpumppaamoista. Pumppaamopiirin jätevesiverkosto ja 

jätevedenpumppaamon sijainti ovat nähtävissä kuvassa 48. 
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Kuva 48. Kalliokosken pumppaamopiirin viemäriverkostot ja jätevedenpumppaamo. 

 

Keväällä lumipeitteen sulamisen alkaessa jätevesivirtaama kääntyy nousuun ja 

virtaamahuippu ajoittuu voimakkaimman lumen sulamisen ajalle (Kuva 49). 

Kalliokosken jätevesivirtaama ei korreloi voimakkuudeltaan pienten ja lyhyiden sateiden 

kanssa, mutta voimakkaat sateet aiheuttavat selviä virtaamapiikkejä jätevesivirtaamassa. 

Kohtalaiset mutta kestoltaan useamman päivän mittaiset sadejaksot aiheuttavat myös 

huomattavaa jätevesivirtaaman kasvua. Sateiden jälkeen jätevesivirtaama vähenee 

hitaasti kohti minimivirtaamatasoa, mikä johtuu todennäköisesti maan läpi suotautuvan 

veden vuotamisesta jätevesiverkostoon. 
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Kuva 49. Kalliokosken jätevedenpumppaamon vuorokausittainen jätevesivirtaama, lu-

mensyvyys ja sadanta. 

 

Kalliokosken jätevedenpumppaamon virtaama korreloi hyvin lumensyvyyden 

alenemisen kanssa (Spearmanin rho = -0,579 ja Kendallin tau = -0,407). Vuorokautisista 

sademääristä parhaiten korreloi edellisen vuorokauden sademäärä (Spearmanin rho = 

0,271 ja Kendallin tau = 0,181) ja kumulatiivisista sademääristä voimakkain korrelaatio 

on seitsemän vuorokauden kumulatiivisella sademäärällä (Spearmanin rho = 0,386 ja 

Kendallin tau = 0,249). Jätevesivirtaaman ja lumensyvyyden alenemisen välisen 

korrelaatiokertoimen arvo tukee jo kuvaajasta tehtyä havaintoa sulamisvesien 

kulkeutumisesta jätevesiverkostoon. Kumulatiivisen sademäärän kohtalainen 

korrelaatiokertoimen arvo viittaisi myös vuotovesien suotautumisesta jätevesiverkostoon. 

Suotautuvan vuotoveden virtaamakuvaaja on esitetty kuvassa 50 jätevesivirtaaman ja 

teoreettisen minimivirtaaman kanssa. Suotautuvan vuotoveden osuudeksi 

kokonaisvirtaamasta saatiin 20,5 % ja pintavaluntana vuotavien hulevesien osuudeksi 

määritettiin 25,4 %. 
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Kuva 50. Kalliokosken jätevedenpumppaamon virtaamakäyrät (f = 0,25; k = 49). 

 

Vaikka alueen jätevesiverkosto on uusi, vuotovesiä päätyy huomattavia määriä 

jätevesiverkostoon suotaumalla ja pintavaluntana. Hulevedet vuotavat jätevesiverkostoon 

mitä luultavimmin liian matalien kaivojen kautta ja virheellisistä hulevesiliitännöistä. 

Suotautuvan vuotoveden osuus on niin suuri, että alueella todennäköisesti johdetaan 

myös kuivatusvesiä jätevesiverkostoon. 

4.1.15 Vähäpassi 

Vähäpassin jätevedenpumppaamo on toinen jätevedenpuhdistamoa edeltävistä suurista 

jätevedenpumppaamoista ja sinne pumpataan myös Passin, Matsompin, Keskusvaraston 

ja osa Fräntilän jätevedenpumppaamoiden jätevesistä. Lisäksi Passinkankaan ja 

Etelärannan asuinalueiden jätevedet johdetaan vietolla Vähäpassin 

jätevedenpumppaamoon. Alueen jätevesiverkoston, hulevesiverkoston ja 

jätevedenpumppaamoiden sijaintia kuvaava kartta on esitetty kuvassa 51. 
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Kuva 51. Vähäpassin pumppaamopiirin viemäriverkostot ja jätevedenpumppaamot. 

 

Jätevesivirtaama kasvaa voimakkaasti kevään lumensulannan seurauksena ja 

jätevesivirtaama kohoaa seitsemänkertaiseksi minimivirtaamaan verrattuna (Kuva 52). 

Kesän sateilla on myös vastaavanlainen vaikutus jätevesivirtaamaan kasvuun. 

Suuruudeltaan sateen aiheuttamat virtaamahuiput ovat hieman pienempiä kuin 

lumensulannasta johtuvat virtaamahuiput eli noin viisinkertaisia minimitasoon 

verrattuna. Kuvaajasta nähdään myös, että virtaamahuiput ajoittuvat noin päivän päähän 

sateen loppumisesta. Viivettä selittää vuotovesien päätyminen jätevesiverkostoon 

verkoston latvaosuuksilla, josta kulkeutuminen Vähäpassin jätevedenpumppaamoon 

tapahtuu viiveellä.  



78 

 

Kuva 52. Vähäpassin jätevedenpumppaamon vuorokausittainen jätevesivirtaama, 

lumensyvyys ja sadanta. 

 

Kuvaajasta ei voida tehdä luotettavia johtopäätöksiä Vähäpassin pumppaamopiirin 

verkoston kunnosta, vaan kuvaaja kertoo pikemminkin koko jätevesiverkostohaaran 

kunnosta ja sen vuotovesien määrästä. Voimakas jätevesivirtaaman nousu sateiden aikana 

viittaa hulevesien suorasta pääsystä jätevesiverkostoon laittomien ja virheellisten 

liitäntöjen kautta. Verkostoon päätyy vuotovesiä myös maaperästä pohja- ja vajovetenä 

huonokuntoisten putkien ja vuotavien liitosten sekä kaivojen kautta. 

Korrelaatiokertoimista on myös havaittavissa jätevesivirtaaman viiveellinen vaste, koska 

vuorokautisista sademääristä jätevesivirtaaman kanssa parhaiten korreloi edellisen 

vuorokauden ja tätä edeltävän vuorokauden sademäärät (Spearmanin rhot = 0,370 ja 

0,354 ja Kendallin taut = 0,253 ja 0,249). Kumulatiivisista sademääristä voimakkain 

korrelaatio jätevesivirtaaman kanssa on seitsemän päivän kumulatiivisella sademäärällä 

(Spearmanin rho = 0,618 ja Kendallin tau = 0,467). Virtaamadataa on vain hyvin vähän 

lumensulannan ajalta, joten lumensyvyyden alenemisen korrelaatiokertoimen arvoon ei 

voida luottaa. Kumulatiivisen sademäärän kohtalaisen voimakas korrelaatiokerroin voisi 

viitata suotautuvien vuotovesien merkittävästä määrästä, mutta toisaalta korrelaatio voi 

myös johtua vesien pitkästä kulkeumasta verkoston latvaosilta pumppaamoon.   
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4.1.16 Hemmingintie 

Hemmingintien jätevedenpumppaamoon tulevat Hemmingin ja Pernaan alueiden 

jätevedet (Kuva 53). Alueet ovat kohtalaisen harvaan asuttua maaseutua ja suurimmalla 

osalla kiinteistöistä on oma jätevedenpumppaamo, josta pumpataan kiinteistön jätevedet 

jätevesiverkostoon. Alueelle on rakennettu jätevesiverkosto vuosien 2012 ja 2013 aikana. 

 

Kuva 53. Hemmingintien pumppaamopiirin viemäriverkostot ja jätevedenpumppaamot. 

 

Lumensulamisesta syntyvät sulamisvedet aiheuttavat suurimmat virtaamahuiput koko 

tarkastelujakson aikana (Kuva 54). Erityisesti lumensulanta ja samanaikainen sade 

aiheuttavat merkittävimmät virtaamahuiput. Suurin huippu on yli viisinkertainen 

minimivirtaamaan verrattuna. Myös sulan maan aikana sateet nostavat jätevesivirtaamaa 

ja virtaamahuiput ovat noin kolminkertaisia tavanomaiseen virtaamaan verrattuna. 
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Kuva 54. Hemmingintien jätevedenpumppaamon vuorokausittainen jätevesivirtaama, 

lumensyvyys ja sadanta.  

 

Korrelaatiokertoimien perusteella lumensyvyyden aleneminen korreloi kohtalaisesti 

jätevesivirtaaman kanssa (Spearmanin rho = -0,503 ja Kendallin tau = 0,365), mikä tukee 

kuvaajasta tehtyä havaintoa sulamisvesien pääsystä jätevesiverkostoon. Sateiden osalta 

parhaimmat korrelaatiot määritettiin edellisen vuorokauden sademäärälle (Spearmanin 

rho = 0,137 ja Kendallin tau = 0,094) ja viiden sekä seitsemän vuorokauden 

kumulatiiviselle sademäärälle (Spearmanin rhot = 0,142 ja 0,143 ja Kendallin taut = 0,085 

ja 0,099). Kumulatiivisten sademäärien korrelaatioiden matalien arvojen perusteella 

suotautuvat vedet eivät todennäköisesti ole merkittäviä Hemmingintien 

jätevedenpumppaamossa. Tätä tulkintaa tukee myös suotautuvan vuotovesivirtaaman 

kuvaaja (Kuva 55). Kuvasta nähdään, että suotovesivirtaama ei ole kovin suurta, vaan 

suurin osa vuotovedestä on pintavaluntana jätevesiverkostoon päätyvää hulevettä. 

Suotautuvan vuotoveden laskettu osuus on 9,2 % ja pintavalunnan osuus on 28,9 % 

kokonaisvirtaamasta. 
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Kuva 55. Hemmingintien jätevedenpumppaamon virtaamakäyrät (f = 0,20; k = 222). 

 

Alueella johdetaan todennäköisesti hulevesiä suoraan jätevesiverkostoon, koska 

virtaamahuiput ovat niin merkittäviä minimivirtaamatasoon nähden. Alueen 

runkoviemäri on pääosin painelinjaa, joten vuotokohdat rajoittuvat todennäköisesti 

kiinteistöpumppaamoiden ja kiinteistöjen välisille viemärilinjoille, joilla on 

tarkastuskaivoja ja vietto-osuuksia. Pintavaluntavuodot johtuvat todennäköisesti 

kiinteistöjen johtamista hulevesistä, voimakkaasti vuotavista kaivoista esimerkiksi ojissa 

tai molemmista.  

4.1.17 Museotie 

Museotien jätevedenpumppaamon valuma-alue on kohtalaisen harvasti asutettua 

pientaloaluetta. Alueen jätevesiverkosto on lyhyt ja suuri osa on paineviemäriä. 

Pumppaamopiirin jätevedenpumppaamoiden sijainti ja jätevesiverkosto ovat nähtävissä 

kuvassa 56. 
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Kuva 56. Museotien pumppaamopiirin viemäriverkostot ja jätevedenpumppaamot. 

 

Lumensulannan aikana jätevesivirtaama kasvaa jopa yhdeksänkertaiseksi 

minimivirtaamatasoon verrattuna ja huomattavia virtaamahuippuja esiintyy myös kesän 

sateiden aikana, mutta keväiset virtaamahuiput ovat selvästi suurempia (Kuva 57). 

Todennäköisesti maaperä kyllästyy sade- ja sulamisvedestä keväällä ja kasvavan 

pintavalunnan takia vuotovesiä päätyy jätevesiverkostoon esimerkiksi vuotavien kaivojen 

ja kaivonkansien kautta. On myös mahdollista, että kiinteistöiltä johdetaan hulevesiä 

jätevesiverkostoon. 
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Kuva 57. Museotien jätevedenpumppaamon vuorokausittainen jätevesivirtaama, lumen-

syvyys ja sadanta. 

 

Lumensyvyyden alenemisen korrelaatiokerroin jätevesivirtaaman kanssa ei selitä 

jätevesivirtaaman kasvua lumensulannan aikana (Spearmanin rho = 0,354 ja Kendallin 

tau = 0,244), vaan itseasiassa korrelaatiokertoimen mukaan jätevesivirtaaman tulisi 

laskea lumensyvyyden laskiessa. Jätevesivirtaama kuitenkin kasvaa selvästi 

voimakkaimman lumensulannan aikana, mutta jätevesivirtaama laskee hyvin nopeasti 

minimitasoa kohti ja näyttää kuin se noudattaisi lumensyvyyden laskua. Vuorokautisten 

sateiden ja jätevesivirtaaman väliset korrelaatiokertoimet ovat matalia ja ne eivät ole 

tilastollisesti merkitseviä. Jätevesivirtaaman ja kumulatiivisten sateiden väliset 

korrelaatiot ovat myös kohtalaisen matalia verrattuna muihin jätevedenpumppaamoihin, 

mikä voisi viitata siihen, ettei suotautuvien vuotovesien määrä ole kovin suuri. 

Jätevesivirtaaman kuvaaja laskee myöskin jyrkästi sateiden aiheuttamien 

virtaamapiikkien jälkeen, mikä kertoo myöskin suotautuvien vuotovesien vähäisestä 

määrästä. 

4.1.18 Kalliokoskentie 

Kalliokoskentien jätevesiverkosto on rakennettu vuosien 2012 ja 2013 aikana. 

Jätevedenpumppaamoon johdetaan jätevedet Sippolanmäeltä ja Kauhavanjoen 

etelänpuoleisen Pernaan asuinalueilta (Kuva 58). Alueella on paljon paineviemärilinjoja 
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ja kiinteistökohtaisia jätevedenpumppamoita, kuten muillakin Kauhavan haja-

asutusalueilla. Kuvasta nähdään myös jätevedenpumppaamon ja muiden 

linjapumppaamoiden sijainnit. 

 

 

Kuva 58. Kalliokoskentien pumppaamopiirin viemäriverkostot ja jätevedenpumppaa-

mot. 

 

Kalliokosken jätevedenpumppaamon jätevesivirtaaman kasvuun vaikuttaa 

voimakkaimmin lumensulannasta syntyvät sulamisvedet ja lumensulannan aikaiset 

vesisateet (Kuva 59). Suurin lumensulannan aikainen virtaamahuippu on lähes 15-

kertainen jätevesivirtaaman minimitasoon verrattuna. Kesän sateiden aikana 

jätevesivirtaama nousee kaksinkertaiseksi minimivirtaamaan nähden lukuunottamatta 

yhtä kesäkuun sadejaksoa vuonna 2016, jolloin jätevesivirtaama on noussut noin 

viisinkertaiseksi. Virtaamahuiput ovat olleet huomattavasti pienempiä vuoden 2015 

puolella. Kestoltaan pitkät sateet näyttäisivät aiheuttavan jätevesivirtaaman kasvua, mikä 

viittaisi siihen, että pintavalunnan määrän pitää saavuttaa tietty lakipiste, jossa vuotoja 

alkaa ilmetä. Vuodot tapahtuvat todennäköisesti kiinteistöpumppaamoiden ja 

kiinteistöjen välisten osuuksien tarkastuskaivojen kautta, jotka on esimerkiksi sijoitettu 
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liian matalalle ja vuotavat riittävän kovilla sateilla. Kiinteistöt saattavat johtaa myös 

hulevesiä esimerkiksi käytöstä poistettujen saostuskaivojen kautta, jos uusi viemäröinti 

on toteutettu läpiviemällä uusi jätevesiputki saostuskaivon läpi ja putkeen on jätetty 

yhteys vanhaan saostuskaivoon. Tällaisissa tapauksissa vuotoja ilmenee vasta, kun 

vesimäärä kaivossa on riittävä ja vedenpinta nousee läpiviedyn putken tasalle. 

 

Kuva 59. Kalliokoskentien jätevedenpumppaamon vuorokausittainen jätevesivirtaama, 

lumensyvyys ja sadanta. 

 

Kumulatiiviset sademäärät korreloivat heikosti Kalliokoskentien jätevedenpumppaamon 

virtaaman kanssa, joka viittaa suotautuvien vuotovesien vähäisestä määrästä. 

Vuorokautiset sademäärät korreloivat nekin kohtalaisen heikosti edellisen vuorokauden 

ja tätä edeltävän vuorokauden kanssa Spearmanin korrelaatiokertoimien ollessa 0,185 ja 

0,155 ja Kendallin korrelaatiokertoimien ollessa 0,128 ja 0,11. Suotautuvan vuotoveden 

osuudeksi saatiin vain 4,6 % kokonaisvirtaamasta (Kuva 60). Sen sijaan pintavalunnan 

osuudeksi määritettiin selvästi korkeampi 31,4 %. Pintavaluntana vuotavat hulevedet 

aiheuttavat siis suurimman osan Kalliokoskentien vuotovesistä suotautuvien vuotovesien 

määrän ollessa vähäinen. 
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Kuva 60. Kalliokoskentien jätevedenpumppaamon virtaamakäyrät (f = 0,25; k = 200). 

 

4.1.19 Rajala 

Rajalan jätevedenpumppaamoon johdetaan jätevedet Riihimäen asuinalueen läntisestä 

osasta. Alueen jätevesiverkosto on rakennettu 1990-luvulla. Alueella on 

hulevesiverkosto, vaikka sitä ei ole karttaan merkittykään. Jätevesiverkosto ja 

jätevedenpumppaamon sijainti on esitetty kuvassa 61. 
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Kuva 61. Rajalan pumppaamopiirin viemäriverkostot ja jätevedenpumppaamo. 

 

Rajalan jätevedenpumppaamon jätevesivirtaama nousee heti lumen sulamiskauden 

alkaessa (Kuva 62). Suurimmillaan jätevesivirtaamat ovat sateisina päivinä heti lumen 

sulamiskauden jälkeen jätevesivirtaaman ollessa noin kahdeksankertainen suurimman 

virtaamahuipun aikana minimivirtaamaan verrattuna. Jätevesivirtaama nousee selvästi 

sateiden aikana ja jo kohtalainenkin sade kasvattaa jätevesivirtaamaa, mikä viittaa 

kiinteistöjen hulevesien suorasta johtamisesta jätevesiverkostoon. Vuotovesiä päätyy 

jätevesiverkostoon myös vajo- ja pohjavetenä maaperän kautta putkiston vuotokohdista. 

On myös huomionarvoista, että jätevesivirtaamat ovat olleet keskimäärin paljon 

korkeammat vuoden 2015 puolella verrattuna vuoteen 2016. Ilmatieteenlaitoksen 

tilastojen mukaan vuosittainen sademäärä on ollut 50 mm suurempi vuonna 2015 kuin 

2016, mutta se ei selitä näin suurta eroa jätevesivirtaamissa. Vuosien 2015 ja 2016 

virtaamien eroa voisi selittää myöskin se, että pumppaamon astiamittauksen 

tuottoparametria olisi vaihdettu, koska 2016 toukokuun jälkeen pumppujen tuottolukemat 

ovat vaihdelleet kahdesta kolmeen litraan sekunnissa, kun taas aiemmin vaihtelu on ollut 

neljästä viiteen litraan sekunnissa. 
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Kuva 62. Rajalan jätevedenpumppaamon vuorokausittainen jätevesivirtaama, lumen-

syvyys ja sadanta. 

 

Korrelaatio lumensyvyyden alenemisen ja jätevesivirtaaman kasvun välillä ei ole 

voimakas (Spearmanin rho = -0,197 ja Kendallin tau = -0,113), vaikka lumensulanta 

selvästi kasvattaa jätevesivirtaamaa. Jätevesivirtaaman sahamainen vaihtelu on 

todennäköisesti osaksi syynä korrelaatiokertoimen alhaiseen arvoon. Kumulatiiviset 

sademäärät korreloivat kohtalaisesti jätevesivirtaaman kanssa. Kolmen, viiden ja 

seitsemän vuorokauden sademäärien korrelaatiokertoimien arvot ovat lähellä toisiaan 

(Spearmanin rhot = 0,310-0,340 ja Kendallin taut = 0,191-0,209), joten niiden välillä ei 

juurikaan ole eroa. 

Kuvassa 63 on nähtävissä suotautuvan vuotoveden virtaama, jätevesivirtaama ja 

minimivirtaama. Suotautuvan vuotoveden osuudeksi määritettiin 32,9 % valitulla 

tarkasteluvälillä. Sen osuus on kuitenkin huomattavasti pienempi vuoden 2016 puolella, 

mikä johtunee pumppaamon tuottoparametrin muutoksesta, mutta sitä ei voida 

varmuudella osoittaa todeksi. Vastaavasti pintavaluntana jätevesiverkostoon päätyvien 

hulevesien osuudeksi saatiin 25,1 %.  
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Kuva 63. Rajalan jätevedenpumppaamon virtaamakäyrät (f = 0,25; k = 42). 

 

4.1.20 Riihimäki 

Riihimäen jätevesiverkosto ja jätevedenpumppaamon sijainti on esitetty kuvassa 64. 

Riihimäen itäosan jätevedet johdetaan Riihimäen jätevedenpumppaamoon. 

Jätevesiverkosto on selvästi vanhempaa kuin Riihimäen länsiosassa. Alueella on 

kohtalaisen paljon vanhoja asuintaloja, mutta alueen eteläosassa on myös useita 

teollisuuskiinteistöjä.  

Jätevesivirtaama kasvaa Riihimäen jätevedenpumppaamossa heti lumensulannan 

alkaessa (Kuva 65). Sulamiskauden aikaiset ja heti sen jälkeiset sateet nostavat 

jätevesivirtaamaa huomattavasti verrattuna vastaavanlaisiin sateisiin muina ajankohtina. 

Jätevesivirtaamat nousevat myös sateiden vaikutuksesta muina ajankohtina, mutta 

vaikutus ei ole niin merkittävä. Jätevesivirtaama pysyttelee selvästi korkeammalla tasolla 

sulan maan aikana kuin talvella, mikä viittaa pohja- ja vajovesien pääsystä 

jätevesiverkostoon maaperän kautta. Sateiden aikaiset jätevesivirtaaman nousut ovat 

todella suuria verrattuna minimivirtaamaan. Näin suuret virtaamahuiput voisivat selittyä 

hulevesien suoralla johtamisella jätevesiverkostoon. 
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Kuva 64. Riihimäen pumppaamopiirin viemäriverkostot ja jätevedenpumppaamot. 

 

 

 

Kuva 65. Riihimäen jätevedenpumppaamon vuorokausittainen jätevesivirtaama, lumen-

syvyys ja sadanta. 
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Riihimäen jätevesivirtaama korreloi lumensyvyyden alenemiseen selvästi (Spearmanin 

rho = -0,584 ja Kendallin tau = -0,435). Vuorokautisista sademääristä parhaiten korreloi 

edellisen vuorokauden sademäärä (Spearmanin rho = 0,162 ja Kendallin tau = 0,107) ja 

kumulatiivisista sademääristä seitsemän vuorokauden kumulatiivinen sademäärä 

(Spearmanin rho = 0,376 ja Kendallin tau = 0,233). Kumulatiivinen sademäärä korreloi 

kohtalaisesti jätevesivirtaaman kanssa, mikä viittaisi suotautuvien vuotovesien pääsystä 

jätevesiverkostoon. Kuvassa 66 on esitetty Riihimäen jätevedenpumppaamon 

suotautuvan vuotoveden kuvaaja yhdessä jätevesivirtaaman ja minimivirtaaman kanssa. 

Suotautuvan vuotoveden osuudeksi saatiin 33,8 % ja pintavaluntana jätevesiverkostoon 

päätyvien hulevesien osuudeksi määritettiin 42,2 % kokonaisvirtaamasta. Vuotovesien 

määrät ovat huomattavan suuria verrattuna minimivirtaamaan. 

 

Kuva 66. Riihimäen jätevedenpumppaamon virtaamakäyrät (f = 0,40; k = 40). 

 

4.1.21 Nurmi 

Nurmen jätevedenpumppaamon valuma-alue käsittää Kauhavan keskustasta alueen, jolla 

on useampi suuri kauppakiinteistö ja paljon päällystettyä parkkialuetta. Alueella ei ole 

juurikaan pientaloja. Parkkipaikat ovat myöskin hulevesiviemäröityjä, mutta 

hulevesiviemäreitä ei ole piirretty karttaan, joka on nähtävissä kuvassa 67. 
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Kuva 67. Nurmen pumppaamopiirin viemäriverkostot ja jätevedenpumppaamo. 

 

Nurmen jätevedenpumppaamon virtaamatiedot on esitetty kuvassa 68. 

Jätevedenpumppaamossa jätevesivirtaama pysyttelee tavallista korkeampana 

lumensulamisen jälkeen. Kesän sateet kasvattavat myös jätevesivirtaamaa ja rankimmat 

sateet aiheuttavat huomattavia virtaamahuippuja. Kesällä lumen sulamisen jälkeen 

jätevesivirtaama on normaalia korkeammalla tasolla johtuen pohjavedenpinnan 

korkeudesta. Tällöin pohja- ja vajovesiä vuotaa jätevesiverkostoon rikkoutuneiden 

putkien, epätiiviiden kaivonrenkaiden ja huonokuntoisten liitosten kautta. 

Nurmen jätevesivirtaama korreloi kohtalaisen hyvin lumensyvyyden alenemisen 

(Spearmanin rho = -0,545 ja Kendallin tau = -0,371) ja seitsemän vuorokauden 

kumulatiivisen sademäärän kanssa (Spearmanin rho = 0,527 ja Kendallin tau = 0,395). 

Vuorokautisista sademääristä parhaiten korreloi edellisen vuorokauden sademäärä 

(Spearmanin rho = 0,345 ja Kendallin tau = 0,235).  
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Kuva 68. Nurmen jätevedenpumppaamon vuorokausittainen jätevesivirtaama, lumen-

syvyys ja sadanta. 

 

Suotautuvan vuotovesimäärän osuus ei ole niin merkittävä kuin pintavaluntana vuotavien 

hulevesien. Suotautuvien vuotovesien osuudeksi laskettiin 16,4 % ja pintavaluntana 

vuotavien vesien osuudeksi määritettiin 24,5 % kokonaisvirtaamasta (Kuva 69). 

Hulevesiä päätyy huomattavia määriä jätevesiverkostoon ja rankimpien sateiden aikana 

virtaamapiikit ovat todella suuria. Paikoitellen jätevesivirtaama ei kohoa edes yli 15 

mm/vrk sateista huolimatta, mikä voisi viitata siihen, ettei hulevesiä johdeta suoraan 

jätevesiverkostoon. Pidempiaikaiset sateet nostavat selvästi jätevesivirtaamaa 

voimakkaammin kuin vuorokauden mittaiset kovatkin sateet. Kyse voisi olla siitä, että 

pidempiaikaisten sateiden aikana maaperä kyllästyy, jonka jälkeen sade muuttuu 

runsaaksi pintavalunnaksi ja hulevettä päätyy jätevesiverkostoon esimerkiksi matalien tai 

ojiin sijoitettujen kaivojen kautta. Myös kaivonkansien nostoreikien kautta voi virrata 

huomattavia määriä vuotovettä jätevesiverkostoon. On myös mahdollista, että 

hulevesiverkoston ja jätevesiverkoston välillä on ylivuotoputkia, joiden kautta vuotovesiä 

päätyy jätevesiverkostoon. 
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Kuva 69. Nurmen jätevedenpumppaamon virtaamakäyrät (f = 0,25; k = 77). 

 

4.1.22 Luusa 

Luusa on jätevedenpuhdistamoa edeltävä jätevedenpumppaamo, jossa jätevesivirtaamat 

ovat kohtalaisen korkeita. Luusaan tulee jätevesiä useista muista 

jätevedenpumppaamoista, joten sen virtaamatrendin analysointi antaa tietoa lähinnä koko 

jätevesiverkostohaaran kunnosta ja vuodoista. Luusaan johdetaan jätevedet Riihimäen, 

Rajalan, Nurmen ja osittain Fräntilän jätevedenpumppaamoista. Viettoviemäreillä 

johdetaan jätevedet mm. Keskustan, Rengon, Rengonsalon ja Joupinsolan alueilta 

Luusaan. Valuma-alue on siis laaja. Alueen jätevesiverkosto ja jätevedenpumppaamoiden 

sijainnit on esitetty kuvassa 70. 
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Kuva 70. Luusan pumppaamopiirin viemäriverkostot ja jätevedenpumppaamot. 

 

Kaikista merkittävimmän jätevirtaamapiikin jätevedenpumppaamossa aiheuttaa 

joulukuussa 2015 ollut äkillinen lumensulanta ja samanaikainen vesisade (Kuva 71). 

Jätevesivirtaama on tällöin noin kymmenkertainen minimivirtaamatasoon nähden. 

Sateiden aikana jätevesivirtaama kasvaa lähes aina, mikä viittaa hulevesien johtamisesta 

suoraan jätevesiverkostoon koko valuma-alueella. 
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Kuva 71. Luusan jätevedenpumppaamon vuorokausittainen jätevesivirtaama, lumen-

syvyys ja sadanta. 

 

Luusan jätevesivirtaaman ja lumensyvyyden alenemisen välinen korrelaatio on 

kohtalaisen voimakasta (Spearmanin rho = -0,509 ja Kendallin tau = -0,365), mikä viittaa 

sulamisvesien pääsystä jätevesiverkostoon. Seitsemän päivän kumulatiivinen sademäärä 

korreloi myös selvästi jätevesivirtaaman kanssa (Spearmanin rho = -0,621 ja Kendallin 

tau = 0,437), mikä taas voi antaa viitteitä suotautuvien vuotovesien pääsystä 

jätevesiverkostoon, mutta myös verkoston latvaosilta tulevien vesien hitaasta 

johtumisesta Luusan pumppaamoon. Vuorokautisten sateiden korrelaatiot tukevat 

osakseen jätevirtaaman viiveellistä reagointia sateeseen. Voimakkain korrelaatio on 

edellistä vuorokautta edeltävällä sademäärällä (Spearmanin rho = 0,358 ja Kendallin tau 

= 0,246), mutta edeltävän vuorokauden sademäärä on myös samaa suuruusluokkaa 

(Spearmanin rho = 0,353 ja Kendallin tau = 0,241). Suodattimen avulla lasketun 

suotautuvan vuotovesivirtaaman kuvaaja, jätevesivirtaaman kuvaaja ja minimivirtaaman 

taso on esitetty kuvassa 72. Suotautuvan vuotoveden osuus Luusan kokonaisvirtaamasta 

on 22,9 % ja pintavaluntana vuotavan huleveden osuus on 33,4 %. 
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Kuva 72. Luusan jätevedenpumppaamon virtaamakäyrät (f = 0,30; k = 57). 

 

4.2 Vuotovesiosuuksien ja korrelaatioiden tarkastelu 

Kauhavan alueen jätevedenpumppaamoiden vuotovesien osuudet jätevesivirtaamasta 

pumppausaineiston ja suodattimen perusteella on esitetty koottuna taulukossa 1. Lisäksi 

vuotoveden osuus on jaettu kulkeutumistavan perusteella pintavaluntana vuotavan 

huleveden ja suotautuvan vuotoveden osuuksiin. Taulukosta nähdään, että suurimmat 

vuotovesiosuudet ovat Luomasen, Riihimäen ja Fräntilän jätevedenpumppaamoissa ja 

seitsemässä muussakin jätevedenpumppaamossa vuotovesien osuus kokonaisvirtaamasta 

on yli 50 %. Kirkkotien ja Vähäpassin jätevedenpumppaamoiden vuotovesiosuudet 

jätettiin laskematta, koska jätevedenpumppaamoiden talvenaikaista dataa ei ollut 

saatavilla ja näin ollen minimivirtaamaakaan ei voitu määrittää kyseisten 

jätevedenpumppaamoiden osalta. 

Vuotovesien osuudet jätevesivirtaamista ovat pääosin kohtalaisen korkeita. Suurista 

jätevedenpumppaamoista erityisesti Fräntilän ja Luomasen vuotovesiosuudet ovat 

korkeita, mikä merkitsee myös huomattavia vuotovesimääriä johtuen niiden korkeista 

virtaamista. 
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Taulukko 1. Pumppaamopiirien jätevesivirtaamien ja vuotovesivirtaamien osuudet 

virtaama-aineiston ja suodattimella saatujen tulosten perusteella. 

JVP 

Vuotoveden osuus 

kokonaisvirtaamasta 

% 

Pintavalunnan 

osuus % 

Suotautuvan 

vesivirtaaman 

osuus % 

Jätevesivirtaaman 

osuus % 

Luomanen 81.4 43.6 37.8 18.6 

Riihimäki 76.1 42.2 33.8 23.9 

Fräntilä 67.8 36.6 31.2 32.2 

Keskusvarasto 65.7 32.4 33.3 34.3 

Rajala 58.0 25.1 32.9 42.0 

Passi 57.2 23.5 33.7 42.8 

Isosomppi 56.8 31.1 25.7 43.2 

Luusa 56.3 34.4 22.9 43.7 

Järvenpää 55.9 31.9 24.0 44.1 

Rantatie 54.9 25.5 29.5 45.1 

Kalliokoski 46.0 25.4 20.5 54.0 

Vesikuja 42.7 23.9 18.8 57.3 

Nurmi 40.8 24.5 16.4 59.2 

Hemmingintie 38.1 28.9 9.2 61.9 

Kalliokoskentie 36.0 31.4 4.6 64.0 

Matsomppi 35.1 20.1 15.0 64.9 

Ruotsala 32.6 19.2 13.3 67.4 

Hannus - - - - 

Nuorisoseura - - - - 

Vähäpassi - - - - 

Kirkkotie - - - - 

 

Isosompin, Hemmingintien, Matsompin ja Kalliokoskentien alueiden verkostot on 

rakennettu 2010-luvulla. Suotautuvien vuotovesien määrät ovat matalia Hemmingintien 

ja Kalliokoskentien alueilla. Myös 2000-luvulla rakennetun Ruotsalan alueen 

suotautuvan vuotoveden osuus on matala verrattuna muihin alueisiin. Pintavaluntana 

vuotavien hulevesien osuus on sen sijaan merkittävä kaikissa 2010-luvulla rakennetuissa 

jätevedenpumppaamoissa. Isosompin jätevedenpumppaamossa myös suotautuvan 

vesivirtaaman osuus on kohtalaisen suuri, mikä viittaisi vuotavien putkien, putkiliitosten 

tai tarkastuskaivojen vuotojen olemassaolosta. Ruotsalan alueella merkittävin osa 

vuotavista hulevesistä päätyy jätevesiverkostoon lumensulannan aikaan. 

Vuotovesilähteet vaihtelevat alueittain paljonkin, mutta pintavalunnan ja suotautuvan 

vesivirtaaman osuuksien perusteella voidaan yrittää päätellä vuotovesien alkuperää. 

Pintavaluntana jätevesiverkostoon kulkeutuvat hule- ja sulamisvedet päätyvät 

jätevesiverkostoon kiinteistöjen laittomien hulevesiliittymien kautta ja huonokuntoisten, 
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liian matalien, alaville alueille tai maan alle sijoitettujen kaivojen sekä epätiiviiden 

kaivonkansien kautta. Sateen aiheuttaman jätevesivirtaaman vasteesta voidaan myös 

arvioida mahdollisten pintavesien kulkureittejä jätevesiverkostoon. Suoraan 

jätevesiverkostoon johdetut kattovedet päätyvät todennäköisesti nopeammin 

jätevesiverkostoon kuin esimerkiksi sakokaivoihin johdetut hulevedet tai alaville alueille 

sijoitettujen tarkastuskaivojen kautta vuotavat hulevedet. Saostuskaivojen ja alaviin 

maastonkohtiin sijoitettujen tarkastuskaivojen kautta tapahtuvat vuodot vaativat riittävän 

voimakkaan ja pitkän sateen, jotta vesipinta nousee niin korkealle, että vuotoja tapahtuu. 

Siksi sateen aiheuttama vaste jätevesivirtaamaan voi olla tällaisilla alueilla viiveellinen.  

Lumensulannan aikaisissa vuodoissa on todennäköisesti kyse siitä, että tarkastuskaivot 

jäävät sulamisvesien alle ja niiden kautta tapahtuu vuotoa. On myös mahdollista, että 

kattojen ja pihojen sulamisvedet päätyvät ränniviemäreiden kautta jätevesiverkostoon. 

Jos tarkasteltavan alueen jätevesivirtaama ei reagoi juurikaan kesän sateisiin, mutta 

lumensulannan aikaan jätevesivirtaama kasvaa selvästi, on kyseessä todennäköisesti 

tarkastuskaivojen kautta tapahtuvat vuodot. Suotautuvat vuotovedet kulkeutuvat 

jätevesiverkostoon vuotavien putkiliitosten, epätiiviiden kaivonrenkaiden ja rikkinäisen 

putkiston kautta. Myös jätevesiverkostoon johdetut salaojavedet voidaan katsoa 

suotautuviksi vuotovesiksi. 

Lasketut korrelaatiokertoimet eivät selitä jätevesivirtaaman muutoksia kovinkaan hyvin, 

mutta korrelaatiokertoimien eroavaisuuksia vuotavien ja vähän vuotavien alueiden välillä 

on selvästi havaittavissa. Esimerkiksi jätevedenpumppaamoissa, joissa on alhaisimmat 

suotautuvan vuotoveden osuudet. Erityisesti kumulatiivisten sademäärien korrelaatiot 

ovat selvästi alhaisempia. Tilastollista merkitsevyyttä ei kuitenkaan voitu todistaa 

suotautuvien vuotovesiosuuksien ja kumulatiivisten sademäärien korrelaatiokerrointen 

välillä, vaikka selvää korrelaatiota ilmenikin.  

Luusan ja Vähäpassin jätevedenpumppaamoiden kuvaajista voidaan selvästi havaita 

jätevesivirtaaman viiveellinen reagointi sateiden alkamiseen, mikä selittyy sillä, että 

jätevedenpumppaamot ovat jätevesiverkoston viimeiset jätevedenpumppaamot ennen 

jätevedenpuhdistamoa. Niihin tulevat vedet tulevat laajalta alueelta, mikä näkyy 

viiveellisenä vasteena jätevesivirtaamassa. Viiveellistä vastetta sateeseen on havaittavissa 

myös mm. Hannuksen, Fräntilän ja Isosompin jätevedenpumppaamoissa. 

Korrelaatiokertoimissa viiveellinen vaste näkyy korrelaatiokertoimissa siten, että 
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tarkasteltavan jätevesivirtaaman edellistä vuorokautta edeltävän vuorokauden 

sademäärän korrelaatiokerroin on samaa suuruusluokkaa kuin tarkasteltavaa vuorokautta 

edeltävän vuorokauden sademäärän korrelaatiokerroin. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tuloksista nähdään, että vuotovedet muodostavat huomattavan suuren osan 

kokonaisjätevesivirtaamasta. Vuotovedet aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia 

vesilaitokselle, koska lisäkuormitus kuluttaa jätevesiverkostoa ja 

jätevedenpumppaamoiden laitteistoja ja niiden käyttöikä lyhenee tavanomaiseen 

verrattuna. Myös vuotovesien pumppaaminen aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Kesän 

rankimmat sateet ja keväinen lumensulanta voivat aiheuttaa jätevedenpumppaamoissa 

ylivuotoa jätevedenpumppaamoiden ja jätevesiverkoston kapasiteetin ylittyessä. 

Ylimääräiset vuotovedet vaikuttavat myös jätevedenpuhdistukseen heikentäen 

puhdistustehoa. Kylmät sulamisvedet heikentävät erityisesti typenpoistoa. 

Työssä esitetyistä tuloksista saadaan kohtalaisen tarkka kuva alueilla esiintyvien 

vuotovesien osuuksista ja niiden mahdollisista lähteistä. Uudet 2000-luvun puolella 

rakennetut alueet kuten Kalliokoskentien, Hemmingintien, Matsompin ja Ruotsalan 

alueet erottuvat vanhoista saneerattomista alueista alhaisten suotautuvien 

vuotovesiosuuksien osalta lukuunottamatta Isosompin aluetta. Isosompin osalta tulisi 

pyrkiä selvittämään, mistä suotautuvien vuotovesien suuri määrä johtuu, koska 

vastarakennetulla alueella ei pitäisi olla suuria määriä suotautuvia vuotovesiä. Yhtenä 

vaihtoehtona on, että Isosompin alueella vuotovedet suotautuvat jätevesiverkostoon 

epätiiviiden kaivojen ja niiden kansien kautta, jotka on sijoitettu pelloille maan alle 

kyntösyvyyden alapuolelle. 

Pintavaluntana jätevesiverkostoon päätyvien vuotovesien osuudet kokonaisvirtaamasta 

ovat kohtalaisen korkeita uusillakin alueilla. Hemmingintien, Matsompin, 

Kalliokoskentien ja Isosompin jätevedenpumppaamoiden jätevesivirtaamat kasvavatkin 

selvästi sateiden vaikutuksesta. Alueilla on huomattavia määriä vanhoja saostuskaivoja, 

joihin mahdollisesti johdetaan kiinteistöjen hulevesiä. Ruotsalan alue erottuu muista 

2000-luvulla rakennetuista pumppaamoista sillä, että sen jätevesivirtaama ei kohoa 

sateiden aikana, vaan suurin osa alueen pintavaluntavuodoista aiheutuu sulamisvesien 

vaikutuksesta.  

Uusien alueiden osalta tulisi tehdä jatkotutkimuksia pintavaluntana vuotavien hulevesien 

osalta, jotta vastaisuudessa rakennettavilla alueilla voidaan välttyä vastaavilta 

vuotovesiongelmilta. Vuoden 2010 jälkeen rakennetuilla haja-asutusalueilla sijaitsee 
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paljon linjapumppaamoja, joiden käyntiaikojen perusteella voidaan pyrkiä selvittämään 

merkittävimmät vuotovesialueet. Alueille, joilla havaitaan selvästi pidempiä 

pumppausaikoja sateiden ja lumensulannan vaikutuksesta, voidaan kohdentaa 

maastotutkimuksia kuten savukokeita ja silmämääräisiä kaivojen tarkastuksia. 

Vanhojen alueiden vuotovesiosuudet ovat selkeästi korkeampia kuin uusien alueiden. 

Selvästi huonokuntoisimpia alueita ovat Luomasen, Kirkkotien, Riihimäen ja Fräntilän 

jätevedenpumppaamojen verkostoalueet. Alueiden vuotovesiosuuksien perusteella 

alueilla voidaan suorittaa tarkennettuja vuotovesilähteiden tutkimuksia, kuten 

savukokeita, virtaamamittauksia ja TV-kuvauksia tarpeen mukaan. Vuotovesilähteiden 

kartoittamisen jälkeen alueille voidaan kohdistaa niille vaadittavia korjaustoimenpiteitä. 

Vuotovesimäärien lukuarvojen tarkastelu ei ollut mahdollista, koska 

jätevedenpumppaamoiden virtaamat perustuvat pumppujen käyntiaikoihin ja 

astiamittaukseen perustuvaan pumpun tuottoon, mikä antaa vain suurpiirteisiä arvoja 

jätevedenpumppaamoiden virtaamista. Vähennettäessä peräkkäisten 

jätevedenpumppaamoiden virtaamien arvoja toisistaan havaittiin negatiivisia 

jätevesivirtaaman arvoja, minkä ei pitäisi olla mahdollista, koska jätevirtaama kasvaa 

kumulatiivisesti verkoston latvaosilta mentäessä kohti jätevedenpuhdistamoa. 

Vääristymä selittyy hyvin pitkälti jätevedenpumppaamoiden virheellisesti määritetyillä 

astiamittausparametrien arvoilla, joita on jälkeenpäin korjattu. Vastaisuuden kannalta on 

tärkeää, että jätevedenpumppaamoista saatava data olisi keskenään vertailukelpoista. 

Tämä mahdollistaa entistä yksityiskohtaisemman virtaamatarkastelun, koska 

jätevedenpumppaamoiden valuma-alueet voidaan rajata pienemmiksi, kun 

jätevedenpumppaamoon muista jätevedenpumppaamoista johdettavat virtaamien arvot 

voidaan vähentää tarkasteltavan jätevedenpumppaamon virtaamadatasta.  

Tarkat jätevesivirtaamien tiedot mahdollistaisivat myös vertailun myydyn veden ja 

pumpatun jäteveden välillä, jos myydyn veden mittausalueet noudattavat likimain 

jätevedenpumppaamoiden valuma-alueita. Tulevaisuudessa myös ilmastonmuutos voi 

hankaloittaa minimivirtaaman määritystä jätevedenpumppaamoiden virtaamadatasta 

talvien lauhtuessa, ja siksi vertailu myydyn veden määrään antaisi tarkempia tuloksia. 

Minimivirtaamaa voivat vääristää myös viemärivuodot ympäröivään maaperään 

erityisesti alueilla, joilla ympäröivä maa-aines on karkearakeista. 
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Työssä tutkituista muuttujista jätevesivirtaaman kanssa korreloi yleisesti parhaiten lumen 

pinnan aleneminen ja seitsemän päivän kumulatiivinen sadanta. Kumulatiivisen sateen 

korrelaatiot jätevesivirtaaman kanssa ovat pääosin korkeampia kuin vuorokautisten 

sateiden korrelaatiot, koska usean vuorokauden mittaisen sadetapahtuman aikana 

jätevesivirtaama kasvaa usein sateen loppumiseen asti, jolloin myös kumulatiivisen 

sademäärän arvo on korkeimmillaan. Toisaalta jätevesivirtaaman korrelointi useamman 

vuorokauden kumulatiivisen sademäärän kanssa kertoo myös hitaasta jätevesivirtaaman 

laskusta sadejakson jälkeen, koska kumulatiivisen sademäärän arvokin suppenee vain 

vähitellen vuorokausi kerrallaan. Hidas jätevesivirtaaman lasku taas antaa viitteitä 

jätevesiverkostoon suotautuvasta vuotovedestä, koska pintavaluntana jätevesiverkostoon 

päätyvän vuotoveden vaste jätevesivirtaaman kasvuun on nopeampi ja kesto lyhyempi. 

Eri pumppaamoiden korrelaatiokertoimet eivät kuitenkaan ole keskenään 

vertailukelpoisia, koska pumppaamoiden väliset valuma-alueiden koot, maalajit, valuma-

alueiden rakennusasteet ja tulevien painelinjojen määrät vaihtelevat. Osassa 

pumppaamoista oli havaittavissa selvää sahamaista vaihtelua, mikä johtuu arkipäivien ja 

viikonloppujen erilaisesta vedenkäytöstä. Alueilla, joilla tätä vaihtelua oli selvästi 

havaittavissa, lumen pinnan alenemisen korrelaatiokertoimet olivat ristiriitaisia tai 

matalampia kuin muilla alueilla. Esimerkiksi Museotien pumppaamossa lumen syvyyden 

aleneminen korreloi jossain määrin jätevesivirtaaman laskun kanssa korrelaation ollessa 

tilastollisesti merkitsevä, vaikka kuvaajaa tulkittaessa lumen pinnan aleneminen selvästi 

kasvattaa jätevesivirtaamaa.  

Korrelaatioiden tarkastelussa oli ongelmana se, että korrelaatiot eivät huomioi muiden 

muuttujien vaikutuksia ja nyt käytetyt korrelaatiotyypit (Spearman ja Kendall) eivät ota 

huomioon myöskään muuttujien arvojen välisten erojen suuruuksia, koska ne perustuvat 

vain muuttujien arvojen suuruusjärjestyksestä tehtyihin havaintoihin. Lisäksi 

sadetapahtumien osalta tarkastelu oli kohtalaisen epätarkkaa, koska tarkastelu tehtiin vain 

vuorokausitasolla johtuen saatavilla olevasta datasta. Tämä tarkoittaa sitä, että 

esimerkiksi kaksi sadetapahtumaa voivat olla vuorokausitasolla tarkasteltuna identtisiä, 

mutta todellisuudessa toinen sateista on voinut olla hetkellinen rankkasade ja toinen 

pitkään jatkunut heikko sade. Näiden sateiden aiheuttama vaste jätevesivirtaamaan 

kuitenkin todennäköisesti eroaa huomattavasti jo pintavalunnan määrän vuoksi ja siksi 

korrelaatiokertoimien avulla ei saada hyviä tuloksia.  
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Suodattimen parametrin k määritykseen liittyi myös ongelmia joidenkin 

jätevedenpumppaamoiden osalta, koska sateen jälkeisenä kuivana aikana 

jätevesivirtaama ei päässyt tasoittumaan minimivirtaamatasolle ennen seuraavaa sadetta 

ja tästä johtuen pintavalunnan ja suotautuvan vuotoveden virtaamien erottaminen 

logaritmiselta käyrältä ei ollut selkeää. Joissain tapauksissa taas kuivaa jaksoa edeltävän 

sateen aiheuttama virtaamapiikki ei ollut tarpeeksi merkittävä. Optimaalisinta olisi, jos 

parametrin k määritys olisi mahdollista tehdä useana eri ajankohtana ja suodattimeen 

syötettävä k:n arvo määritettäisiin niiden keskiarvona.  

Tutkimusmenetelmiä olisi mahdollista parantaa tuottamalla ja käyttämällä tarkemmilla 

mittauksilla saatua pumppaamodataa ja pidentämällä tarkasteluväliä tai suorittamalla 

tutkimukset useammassa osassa esimerkiksi vuosikohtaisesti. Alueelliset mittaustiedot 

sadannasta ja pohjaveden korkeudesta pumppaamopiireittäin mahdollistaisivat myös 

tarkempien tulosten saamisen alueellisista vuotovesistä. Esimerkiksi kesän rankat 

sadekuurot ovat usein hyvin paikallisia eikä yhdestä pisteestä suoritettu sademittaus 

vastaa koko tutkittavan alueen sademäärää. 

Tämä selvitystyö toimii hyvänä vertailupohjana tulevien saneerausten ja muiden 

korjaustoimenpiteiden vaikutusten arvioinnissa, kun tarkastellaan jätevesiverkoston 

vuotovesiosuuksia. Tulee kuitenkin huomioida, että tämän työn tulokset perustuvat 

useimpien jätevedenpumppaamoiden osalta vain kahden vuoden pumppaamodataan ja 

vuotovesiosuudet voivat vaihdella merkittävästikin eri vuosien välillä johtuen 

säätekijöistä. Tästä syystä vuodet eivät ole keskenään suoraan vertailukelpoisia, vaan 

sade- ja lumimäärät tulee huomioida myöskin vertailussa. 
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6 YHTEENVETO 

Työssä tutkittiin Kanta-Kauhavan jätevesiverkostoon päätyvien vuotovesien ja sen eri 

tyyppien osuuksia kokonaisjätevesivirtaamassa perustuen jätevedenpumppaamoista 

saatavaan dataan ja Kauhavan lentokentältä mitattuihin sadanta- ja lumensyvyystietoihin. 

Vuotovesien osuus kokonaisjätevirtaamasta on huomattava Kauhavan alueella ja niitä 

pyritään vähentämään eri tavoin riippuen vuotoveden tyypistä. Suotautuvien vuotovesien 

pääsyä jätevesiverkostoon voidaan vähentää saneeraamalla huonokuntoista 

jätevesilinjoja ja tarkastuskaivoja. Pintavaluntana vuotavat hulevedet päätyvät 

jätevesiverkostoon kiinteistöjen laittomista liitännöistä, rikkinäisistä tarkastuskaivoista 

tai niiden ja kansien välisistä raoista. Tarkastuskaivoihin voi päätyä myös huomattavia 

määriä vuotovettä, jos ne on sijoitettu alaviin maastonkohtiin. 

Saatujen tulosten perusteella merkittävimmät vuotovesialueet ovat Luomasen, 

Riihimäen, Fräntilän ja Keskusvaraston pumppaamopiirien alueet. Suotautuvien 

vuotovesien määrät ovat selvästi pienempiä 2000-luvun puolella rakennetuilla Ruotsalan, 

Matsompin, Kalliokoskentien ja Hemmingintien verkostoalueilla. Pintavaluntana 

vuotavien hulevesien määrissä erot uusien ja vanhojen alueiden välillä eivät ole niin 

selkeitä kuin suotautuvien vuotovesien kohdalla. 

Työssä esitettyjen tulosten perusteella alueille voidaan kohdentaa vuotovesilähteiden 

jatkotutkimuksia. Alueilla, joissa vuotovedestä merkittävin osa on pintavaluntana 

vuotavaa hulevettä, varteenotettavin tutkimusmenetelmä on savukoe, jolla voidaan 

paikantaa vuotokohdat. Vuotavien putkistojen kartoittamiseksi kannattaisi suorittaa 

kuivan ja sateen ajan virtaamamittauksia, joiden perusteella voidaan määrittää eniten 

vuotavat viemärilinjat. Lisäksi vuotavaa putkistoa voidaan TV-kuvata tarkempien 

tulosten saamiseksi. Todennäköisesti putkistovuotojen tutkimukset kannattaisi kohdistaa 

jätevesiverkoston vanhoille betonisille osuuksille. Vuotovesien vähentämisellä on suuri 

merkitys verkostokapasiteetin lisäämiseksi ja ylimääräisten kulujen välttämiseksi. Suuret 

vuotovesimäärät voivat aiheuttaa puhdistustehon laskua jätevedenpuhdistamolla ja lisätä 

vesistöihin tapahtuvia ohijuoksutuksia, jotka voivat vaikuttaa vesistöjen kuntoon pitkällä 

aikavälillä. 

Käytetyt tutkimusmenetelmät soveltuivat pääosin hyvin vuotovesiosuuksien tutkimiseen. 

Suodattimen avulla saatiin hyvin eroteltua suotautuvat ja pintavaluntana vuotavat 
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vuotovedet toisistaan. Vuotovesien osuudet eivät välttämättä ole tarkkoja, mutta tulokset 

vaikuttivat todenperäisiltä. Esimerkiksi erot suotautuvan vuotoveden osuuksissa 

vastarakennettujen ja uusien alueiden välillä olivat selvästi havaittavissa. 

Korrelaatiokertoimet tukivat osaltaan kuvaajista tehtyjä havaintoja ja 

korrelaatiokertoimien arvot poikkesivat toisistaan selvästi vuotavien ja vähemmän 

vuotavien alueiden välillä. Korrelaatiokertoimien arvot jäivät kuitenkin suhteellisen 

alhaisiksi. Minimivirtaaman määrityksiin virtaamadatasta liittyy myös epävarmuutta, 

koska lauhoina talvina vuotovesiä voi päätyä jätevesiverkostoon.  
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Liite 1. Havainnekuva Kauhavan jätevedenpumppaamoiden verkostosta. 



 

Liite 2 (1). Spearmanin korrelaatiokertoimet ja niiden p-arvot. Korkeimmat korrelaatiokertoimien arvot on esitetty lihavoituna. 

JVP  
Tarkasteltavan 
vuorokauden 

sadanta 

Edellisen 
vuorokauden 

sadanta 

Toissavuoro-
kautinen 
sadanta 

3 vuorokauden 
kumulatiivinen 

sadanta 

5 vuorokauden 
kumulatiivinen 

sadanta 

7 vuorokauden 
kumulatiivinen 

sadanta 

9 vuorokauden 
kumulatiivinen 

sadanta 

Lumensy-
vyys 

Fräntilä 
Spearmanin rho 0.156 0.260 0.265 0.299 0.400 0.466 0.144 -0.386 

p-arvo 0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Hannus 
Spearmanin rho 0.097 0.266 0.340 0.462 0.548 0.586 0.097 -0.251 

p-arvo 0.318 0.005 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.151 0.076 

Hemmingintie 
Spearmanin rho -0.022 0.137 0.102 0.115 0.142 0.143 -0.083 -0.503 

p-arvo 0.665 0.007 0.046 0.002 <0.001 <0.001 0.025 <0.001 

Isosomppi 
Spearmanin rho 0.179 0.278 0.281 0.326 0.414 0.451 0.102 -0.585 

p-arvo <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.006 <0.001 

Järvenpää 
Spearmanin rho 0.237 0.206 0.088 0.278 0.302 0.310 0.145 0.135 

p-arvo <0.001 <0.001 0.085 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.034 

Kalliokoskentie 
Spearmanin rho 0.049 0.185 0.155 0.097 0.105 0.110 -0.127 -0.425 

p-arvo 0.338 <0.001 0.002 0.009 0.005 0.003 <0.001 <0.001 

Kalliokoski 
Spearmanin rho 0.170 0.271 0.215 0.256 0.343 0.385 0.128 -0.579 

p-arvo <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Keskusvarasto 
Spearmanin rho 0.164 0.334 0.278 0.377 0.466 0.510 0.100 -0.342 

p-arvo 0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.012 <0.001 

Kirkkotie 
Spearmanin rho 0.049 0.251 0.286 0.494 0.631 0.680 0.241 -0.630 

p-arvo 0.680 0.032 0.013 <0.001 <0.001 <0.001 0.004 <0.001 

Luomanen 
Spearmanin rho 0.111 0.221 0.230 0.241 0.333 0.386 0.084 -0.636 

p-arvo 0.031 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.025 <0.001 

Luusa 
Spearmanin rho 0.255 0.353 0.358 0.457 0.571 0.621 0.166 -0.508 

p-arvo <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Matsomppi 
Spearmanin rho 0.156 0.229 0.165 0.155 0.190 0.213 0.006 -0.257 

p-arvo 0.002 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.871 <0.001 

Museotie 
Spearmanin rho 0.063 0.081 0.076 0.163 0.195 0.210 0.172 0.354 

p-arvo 0.218 0.116 0.141 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 



 

Liite 2 (2). Spearmanin korrelaatiokertoimet ja niiden p-arvot. Korkeimmat korrelaatiokertoimien arvot on esitetty lihavoituna. 

 

JVP  
Tarkasteltavan 
vuorokauden 

sadanta 

Edellisen 
vuorokauden 

sadanta 

Toissavuoro-
kautinen 
sadanta 

3 vuorokauden 
kumulatiivinen 

sadanta 

5 
vuorokauden 

kumulatiivinen 
sadanta 

7 
vuorokauden 

kumulatiivinen 
sadanta 

9 
vuorokauden 

kumulatiivinen 
sadanta 

Lumensy-
vyys 

Nuorisoseura 
Spearmanin rho 0.120 0.136 0.118 0.131 0.157 0.156 0.027 -0.080 

p-arvo 0.020 0.009 0.023 <0.001 <0.001 <0.001 0.480 0.226 

Nurmi 
Spearmanin rho 0.263 0.345 0.323 0.349 0.456 0.527 0.300 -0.545 

p-arvo <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Passi 
Spearmanin rho 0.015 0.060 0.039 0.150 0.177 0.172 -0.018 0.108 

p-arvo 0.777 0.242 0.445 <0.001 <0.001 <0.001 0.625 0.091 

Rajala 
Spearmanin rho 0.170 0.215 0.163 0.311 0.333 0.340 0.184 -0.197 

p-arvo <0.001 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 

Rantatie 
Spearmanin rho 0.067 0.076 0.087 0.118 0.147 0.145 -0.008 -0.014 

p-arvo 0.189 0.140 0.090 0.001 <0.001 <0.001 0.836 0.821 

Riihimäki 
Spearmanin rho 0.032 0.161 0.136 0.244 0.330 0.376 0.045 -0.584 

p-arvo 0.578 0.005 0.018 <0.001 <0.001 <0.001 0.291 <0.001 

Ruotsala 
Spearmanin rho 0.094 0.107 0.132 0.032 0.050 0.064 -0.005 -0.225 

p-arvo 0.067 0.036 0.010 0.388 0.174 0.084 0.885 <0.001 

Vesikuja 
Spearmanin rho 0.144 0.269 0.216 0.256 0.314 0.348 0.011 -0.537 

p-arvo 0.005 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.767 <0.001 

Vähäpassi 
Spearmanin rho 0.206 0.370 0.354 0.493 0.578 0.618 0.172 -0.191 

p-arvo 0.024 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.006 0.180 

 

 

 



 

Liite 3 (1). Kendallin korrelaatiokertoimet ja niiden p-arvot. Korkeimmat korrelaatiokertoimien arvot on esitetty lihavoituna. 

JVP  
Tarkasteltavan 
vuorokauden 

sadanta 

Edellisen 
vuorokauden 

sadanta 

Toissavuoro-
kautinen 
sadanta 

3 
vuorokauden 

kumulatiivinen 
sadanta 

5 
vuorokauden 

kumulatiivinen 
sadanta 

7 
vuorokauden 

kumulatiivinen 
sadanta 

9 
vuorokauden 

kumulatiivinen 
sadanta 

Lumensy-
vyys 

Fräntilä 
Kendallin tau 0.104 0.175 0.179 0.211 0.267 0.308 0.087 -0.248 

p-arvo 0.003 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Hannus 
Kendallin tau 0.071 0.189 0.239 0.253 0.323 0.385 0.055 -0.206 

p-arvo 0.283 0.004 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.233 0.045 

Hemmingintie 
Kendallin tau -0.015 0.094 0.070 0.065 0.085 0.099 -0.053 -0.365 

p-arvo 0.666 0.007 0.045 0.019 0.001 <0.001 0.035 <0.001 

Isosomppi 
Kendallin tau 0.123 0.191 0.193 0.222 0.270 0.300 0.061 -0.440 

p-arvo <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.016 <0.001 

Järvenpää 
Kendallin tau 0.162 0.139 0.061 0.179 0.181 0.187 0.084 0.091 

p-arvo <0.001 <0.001 0.078 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.039 

Kalliokoskentie 
Kendallin tau 0.032 0.128 0.110 0.094 0.077 0.088 -0.070 -0.299 

p-arvo 0.360 <0.001 0.002 <0.001 0.003 <0.001 0.006 <0.001 

Kalliokoski 
Kendallin tau 0.113 0.181 0.143 0.174 0.210 0.249 0.080 -0.407 

p-arvo 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 <0.001 

Keskusvarasto 
Kendallin tau 0.111 0.232 0.188 0.260 0.311 0.350 0.058 -0.262 

p-arvo 0.003 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.033 <0.001 

Kirkkotie 
Kendallin tau 0.027 0.171 0.192 0.235 0.407 0.477 0.142 -0.498 

p-arvo 0.737 0.034 0.015 <0.001 <0.001 <0.001 0.012 <0.001 

Luomanen 
Kendallin tau 0.074 0.148 0.155 0.180 0.239 0.269 0.050 -0.477 

p-arvo 0.034 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.047 <0.001 

Luusa 
Kendallin tau 0.172 0.241 0.246 0.333 0.401 0.437 0.114 -0.365 

p-arvo <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Matsomppi 
Kendallin tau 0.105 0.153 0.111 0.157 0.155 0.161 0.017 -0.187 

p-arvo 0.002 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.506 <0.001 

Museotie 
Kendallin tau 0.046 0.058 0.055 0.099 0.122 0.134 0.115 0.244 

p-arvo 0.224 0.126 0.143 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 



 

Liite 3 (2). Kendallin korrelaatiokertoimet ja niiden p-arvot. Korkeimmat korrelaatiokertoimien arvot on esitetty lihavoituna. 

 

JVP  
Tarkasteltavan 
vuorokauden 

sadanta 

Edellisen 
vuorokauden 

sadanta 

Toissavuoro-
kautinen 
sadanta 

3 vuorokauden 
kumulatiivinen 

sadanta 

5 
vuorokauden 

kumulatiivinen 
sadanta 

7 vuorokauden 
kumulatiivinen 

sadanta 

9 
vuorokauden 

kumulatiivinen 
sadanta 

Lumensy-
vyys 

Nuorisoseura 
Kendallin tau 0.081 0.095 0.081 0.073 0.094 0.095 0.019 -0.057 

p-arvo 0.022 0.007 0.022 0.010 <0.001 <0.001 0.458 0.212 

Nurmi 
Kendallin tau 0.177 0.235 0.217 0.287 0.360 0.395 0.208 -0.371 

p-arvo <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Passi 
Kendallin tau 0.009 0.037 0.025 0.072 0.084 0.093 -0.019 0.023 

p-arvo 0.799 0.284 0.479 0.010 0.001 <0.001 0.445 0.611 

Rajala 
Kendallin tau 0.118 0.145 0.109 0.191 0.208 0.209 0.106 -0.113 

p-arvo <0.001 <0.001 0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.011 

Rantatie 
Kendallin tau 0.048 0.054 0.063 0.081 0.083 0.086 -0.017 -0.025 

p-arvo 0.186 0.135 0.081 0.005 0.002 0.001 0.502 0.587 

Riihimäki 
Kendallin tau 0.021 0.107 0.086 0.143 0.205 0.233 0.023 -0.435 

p-arvo 0.593 0.006 0.029 <0.001 <0.001 <0.001 0.420 <0.001 

Ruotsala 
Kendallin tau 0.059 0.072 0.089 0.053 0.047 0.051 0.006 -0.158 

p-arvo 0.088 0.038 0.010 0.060 0.070 0.045 0.803 <0.001 

Vesikuja 
Kendallin tau 0.097 0.182 0.144 0.203 0.207 0.230 0.003 -0.398 

p-arvo 0.005 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.906 <0.001 

Vähäpassi 
Kendallin tau 0.136 0.253 0.249 0.325 0.416 0.467 0.124 -0.116 

p-arvo 0.030 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.004 0.266 

 

 


