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Työn tavoitteena oli tutkia jätevesiverkoston vedenlaadun seurantaa vuotovesien 

tarkastelussa. Kuinka vuotovedet näkyvät jäteveden laadullisissa mittauksissa, 

vaikuttavatko ne laadun vaihteluun sekä aiheutuvatko jätevesiverkoston vuotovedet 

pintavesien valunnasta vai pohjaveden pääsystä viemäriverkostoon? Jätevesiverkoston 

vuotovesillä tarkoitetaan verkostoon tahattomasti päätyviä pinta- ja pohjavesiä. 

Vuotovedet pääsevät jätevesiverkostoon yleensä rikkoutuneiden putki- tai kaivo-osien 

kautta. Jätevesiverkoston suuret vuotovesimäärät aiheuttavat monia ongelmia: ne 

pienentävät jätevesiverkoston kapasiteettia, lisäävät jätevesipumppaamoiden 

pumppausmäärää sekä laimentavat jätevettä, joka heikentää jätevedenpuhdistamo n 

tehokkuutta. Näiden vuoksi vuotovesien määrä tulisi minimoida. 

Tässä tutkimuksessa keskityttiin jäteveden laadullisiin mittauksiin ja ominaisuuks i in. 

Tutkimusaineiston pohjana oli jatkuvatoiminen mittalaite, jonka mittaus perustuu nesteen 

sähkömagneettisiin ominaisuuksiin ja mittaustuloksena saatiin systeemin 

sähkömagneettinen vaste 9 kuukauden ajalta. Vertailuaineistona mittalaitteiston tuloksiin 

käytettiin neljää 24 tunnin vedenlaadun näytteenottokampanjaa (esim. sähkönjohtavuus),  

jätevesivirtaamia, pohjaveden pinnankorkeuksia sekä sadanta-aineistoja. 

Mittauspaikkana toimi jätevesipumppaamo, jonka ympäristö on pääosin pientalo ista 

koostuva asuinalue. Tutkimusalueen viemäriverkoston vanhimmat osat on rakennettu 

1970-luvun loppupuolella ja alueen laajentuessa viemäreitä on rakennettu ja saneerattu 

aina 2010-luvulle saakka. Mittausaineistosta laadittiin aikasarja vaihtelusta eri 

hydrologisissa olosuhteissa ja tarkasteltiin analysoitujen vedenlaatumuuttujien välis iä 

korrelaatioita. 



 

Tulosten perusteella nähdään, että jatkuvatoimisen mittauksen sekä 24 tunnin 

näytteenottokampanjoiden parametrien arvojen käyttäytyminen vaihtelee vuodenajan 

mukaan riippuen sulamis- ja sadevesien määrästä, jotka aiheuttavat jätevesiviemäre ihin 

vuotovesiä. Kuitenkaan arvojen vaihtelusta ei voida sanoa onko muutoksen aiheuttanut 

pelkästään pohja- tai pintaveden pääsy jätevesiverkostoon, sillä ne ovat myös 

vuorovaikutuksissa keskenään. Lisäksi mittausten lähtötilanteessa verkostossa on voinut 

olla jo pohjavedestä aiheutuvia vuotovesiä, sillä tiedetään, että tutkimusaluee l la 

viemäriputket on asennettu paikoin pohjavesipinnan alapuolelle ja verkosto alkaa olla 

saneerausiässä. 

Tutkimuksessa käytetyn jatkuvatoimisen mittalaitteen etuina oli helppo asennettavuus ja 

tarkka mittaus, josta voidaan huomata pieniäkin laadullisia muutoksia 

jätevesiverkostossa. Tätä tukee hyvät korrelaatioarvot muiden jäteveden laadullisten 

parametrien kanssa. Jatkuvatoiminen mittaus helpottaa jätevesiverkoston vedenlaadun 

mittausta pidemmällä aikajaksolla verrattuna näytteenottoon perustuvaan tutkimukseen.  

Kuitenkin tarvittaessa perinteisiä jäteveden laadullisia parametrejä, niin näytteenottoon 

perustuvalle mittauksella on vielä tarvetta. Joka tapauksessa tämä tutkimus toimii pohjana 

tuleville tutkimuksille ja mittauksille. 

Asiasanat: jätevesiverkosto, vuotovesi, laadunseuranta 
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The objective of this work was to examine the water quality monitoring of the wastewater 

network to review infiltration/inflow (I/I) water conditions. How do I/I appear in the 

quality measurements of wastewater, are they affected by variations in quality and are the 

I/I in the wastewater network caused by surface water runoff or groundwater infiltra t ion 

to the sewage system? Wastewater network I/I water are the surface water and/or the 

groundwater unwantedly ending up in the wastewater network. I/I water in general enter 

the wastewater network through broken pipes or manholes. Several problems arise with 

the large amount of leakage water in the wastewater network: they reduce the capacity of 

the wastewater network, increase the pumping volume of a wastewater pump station, and 

dilute the wastewater which reduces the efficiency of the wastewater treatment plant. 

Therefore, the amount of I/I water should be minimized. 

This research focused on qualitative measurements and characteristics of wastewater. The 

basis of the research data was a continuous measuring device where measurement was 

based on the two electromagnetic property parameters of the liquid. It measured the 

electromagnetic response of the case site system over a period of nine months. In addition, 

four 24-hour water quality sampling campaigns (e.g. electrical conductivity), wastewater 

flows, groundwater surface elevations and precipitation data were used as reference 

material. The location of the measurement was a wastewater pump station where 

surrounding area is mainly a residential area consisting of detached houses. The oldest 

parts of the sewage network in the research area have been built in the late 1970s. As the 

area has been expanding sewers have been built and renovated until the 2010s. The 

measurement data produced a time series of variations in different hydrologica l 

conditions and examined the correlations between the water quality variables analysed. 



 

Based on the results behaviour of continuous measurement data and the values of 24-hour 

sampling campaigns vary according to the time of the year depending on the amount of 

snow melting and stormwaters which cause I/I to the wastewater network. However, 

regarding the variation of values, it was not completely possible to determine was the 

change only caused by groundwater infiltration or surface water inflow into the 

wastewater network because the I/I was dependent of each other. Furthermore, at the 

beginning of measurements during wintertime, the wastewater network may already have 

had groundwater infiltration, as it was known that in the research area sewage pipes have 

been installed below the groundwater level in some locations and the network is estimated 

to be in the beginning of its restructuring age. 

The benefits of the continuous measuring device, which was used in the study, were easy 

installation and accurate measurement. The device could detect even minor qualitat ive 

changes in the wastewater network. This was supported by good correlation values with 

other qualitative parameters of wastewater. Continuous measurement makes water quality 

monitoring of the wastewater network easier over a longer time period compared with 

grab sampling research. However, when needed, the traditional qualitative grab sample 

parameters of wastewater are still of use. This study shows the usefulness of the tested 

device and serves as a basis for future studies and measurements. 

Keywords: wastewater network, infiltration/inflow, quality control 
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1 JOHDANTO 

Tämän diplomityön aiheena on jätevesiverkoston laadunseuranta vuotovesien 

tarkastelussa sähkömagneettisen vasteen avulla. Jätevesiverkosto on yksi vesihuo llon 

osa-alueista ja sillä on hyvin olennainen osa toimivassa yhteiskunnassa. Jätevesiverkosto 

kerää kiinteistöjen jätevedet ja johtaa ne jätevedenpuhdistamolle. Jätevesiverkoston 

toimivuuden kannalta verkostoon pääseviä vuotovesiä tulisi olla mahdollisimman vähän, 

koska ne pienentävät jätevesiverkoston kapasiteettia, lisäävät jätevesipumppaamoiden 

pumppausmäärää sekä laimentavat jätevettä, joka heikentää jätevedenpuhdistamon 

tehokkuutta. Vuotovesiä jätevesiverkostoon voi päästä sekä pintavaluntana että 

pohjaveden kautta rikkoutuneiden putki- tai kaivo-osien kautta. 

Jätevesiverkoston vuotovesiä on perinteisesti tutkittu määrällisten mittausten avulla eli 

tutkimalla jätevesivirtaaman määriä erilaisten hydrologisten tapahtumien aikana, joista 

nähdään mahdollisten vuotovesien pääsy viemäriverkostoon. Tässä tutkimuksessa 

keskityttiin pääasiassa jäteveden laadullisiin mittauksiin ja ominaisuuksiin. Tutkimusta 

varten aineistoa kerättiin mittaamalla jätevesipumppaamosta jäteveden laatuaineistoa 

jatkuvatoimisen mittalaitteen avulla, jonka mittaus perustuu nesteen sähkömagneettis i in 

ominaisuuksiin ja tuloksena saadaan systeemin sähkömagneettinen vaste. 

Jatkuvatoimisen mittauksen lisäksi vertailuaineistoa jäteveden laadusta saatiin 

perinteisen näytteenoton avulla. Tutkimuksessa on myös käytetty apuna 

jätevesivirtaamia, tutkimusalueelta mitattuja pohjaveden pinnankorkeuksia, Teknologian 

tutkimuskeskus VTT Oy:n sadantaa sekä Ilmatieteenlaitoksen avoimen datan aineistoja. 

Mittausaineistoista laadittiin aikasarjoja ja tutkittiin muuttujien välisiä korrelaatio ita , 

joilla tarkasteltiin kuinka vuotovedet näkyvät laadullisissa mittauksissa ja vaikuttuvatko 

ne jäteveden kokonaislaatuun. Lisäksi tavoitteena oli selvittää aiheutuvatko 

jätevesiverkoston vuotovedet pintavesien valunnasta vai pohjaveden pääsystä 

viemäriverkostoon. 



11 

 

2 VIEMÄRIVERKOSTO JA VUOTOVEDET 

Viemäriverkosto on yksi vesihuollon osa-alueista. Vesihuollon tehtävänä on 

vedenhankinta ja -jakelu, viemäröinti sekä jäteveden käsittely, joten viemäriverkosto l la 

on tärkeä asema yhteiskunnan infrastruktuurin toiminnassa ja toimivuudessa. 

Viemäriverkostolla kerätään jäte-, hule- sekä perustusten kuivatusvesiä ja johdetaan ne 

asianmukaiseen käsittelyyn tai purkuvesistöön. Viemäröintiverkosto on toteutettu 

Suomessa pääsääntöisesti kahdella tavalla, joko erillisviemäröinti- tai 

sekaviemäröintijärjestelmällä, joista erillisviemäröinti on nykyään pääosin rakennettava. 

(Karttunen 2010a; ROTI 2017) 

Suomessa noin 85 prosenttia talouksista kuuluu viemäröintiverkostojen piiriin. Suomen 

viemäröintiverkostot alkavat olla ikääntyneitä, sillä suurin osa viemäriverkostoista on 

rakennettu 1960–1980 –luvuilla ja vanhimmat yhä käytössä olevat viemärit ovat yli sata 

vuotta vanhoja. Yleisiä viemäriverkostoja Suomessa on noin 50000 kilometriä, mistä 

erittäin huonokuntoista verkostoa noin 12 prosenttia. Iäkkäät ja huonokunto iset 

viemäriverkostot aiheuttavat ongelmia jätevesiverkoston toimintaan ja lisäävät 

vuotovesien pääsyä viemäreihin. (ROTI 2019) 

2.1 Erillisviemäröinti 

Erillisviemäröintijärjestelmässä jätevesille ja hulevesille on rakennettu omat 

viemäröintijärjestelmänsä, jossa jätevesi johdetaan oman putkiviemärin kautta 

jätevedenpuhdistamolle ja hulevesi joko oman putkiviemärin ja/tai avo-ojien kautta 

purkuvesistöön (Kuva 1). Erillisviemäröintijärjestelmän etuina ovat, että jäte- ja 

hulevedet eivät pääse sekoittumaan, viemäreiden tulvimisriskit ovat pienempiä sekä 

puhdistamattomia jätevesiä ei juurikaan tarvitse johtaa vesistöihin. Lisäksi 

erillisviemäröinti on halvin viemäröintijärjestelmä, kun hulevedet voidaan johtaa 

esimerkiksi avo-ojien avulla purkuvesistöön. (Karttunen 2010a) 
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Kuva 1. Erillisviemäröintijärjestelmän toiminta kuivan ja märän ajan aikana. (mukaillen 

EPA 2004) 

2.1.1 Jätevesiviemäröinti 

Jätevesiverkoston tehtävänä on koota syntyvät jätevedet, johtaa ne 

jätevedenpuhdistamolle sekä purkaa puhdistettu jätevesi purkuvesistöön. Näiden 

tekijöiden toimiessa jätevesistä ei aiheudu haittaa ihmisille eikä ympäristö l le. 

Perinteisesti jätevesiverkosto koostuu tontti-, kokooja- sekä pääviemäreistä. 

Tonttiviemärit keräävät kiinteistöjen jätevedet ja johtavat ne kokoojaviemäreihin. 

Kokoojaviemäreiden kautta jätevedet päätyvät pääviemäriin, jonka tehtävänä on johtaa 

jätevedet jätevedenpuhdistamolle. (Karttunen 2010a) 

Jätevesiviemäröinti pyritään ensisijaisesti toteuttamaan viettoviemäröintinä, jossa 

jätevesi kulkee putkissa painovoiman avulla. Viettoviemäröintijärjestelmä koostuu 

putkista ja tarkastuskaivoista, joiden koot määräytyvät jäteveden mitoitusvirtaamasta 

sekä putkilinjan kaltevuudesta. Mitoitusvirtaaman määrityksen pohjana on viemäröitävän 

alueen asukasmäärä ja veden ominaiskulutus. Näiden lisäksi laskettaessa 

mitoitusvirtaamaa tulee huomioida vuotovesien laskennallinen osuus. Putkilinjan 

kaltevuuden tulee olla sellainen, että viemäristä tulee huuhtoutuva eli putken pohjalle 

laskeutuva sedimentti huuhtoutuu ainakin kerran vuorokaudessa jätevesivirtaaman 

vaikutuksesta. Sallittu minimikaltevuus, jolla huuhtoutuminen tapahtuu, on putkikoosta 

riippuvainen, siten että pienillä putkilla tarvitaan suurempi kaltevuus huuhtoutumiseen 

kuin suurilla putkilla. Viemäriputkien asennussyvyys on riippuvainen monesta asiasta, 

kuten kiinteistöjen viemäröinnin korkeusasemasata, muista johdoista ja putkista sekä 



13 

 

roudan syvyydestä. Pääpiirteittäin viemärit ja vesijohdot tulisi sijoittaa lähekkäin samaan 

putkikaivantoon, jotta maatyö- ja kaivukustannukset voidaan minimoida, ja siten että 

jätevesiputket ovat muita putkia syvemmällä. Tällöin esimerkiksi vesijohdon 

korjaustöissä vältytään vesijohdon saastumiselta, koska jätevesiviemäri sijaitsee 

alempana. Kuitenkin monissa tapauksissa jätevesiviemäriä ei voida sijoittaa alimmaksi, 

koska maastolliset olosuhteet ja pitkät viettolinjat voivat aiheuttaa kohtuuttoman syviä 

tarkastuskaivoja ja viemärikaivantoja. Kuitenkin jätevesiviemärin korkeusasema tulis i 

olla sellainen, että kiinteistöt pystyvät liittymään viemäriin ilman pumppausta ja 

viemäriputket tulisivat routarajan alapuolella. Jätevesiviemäri ei kuitenkaan ole yhtä altis 

jäätymään kuin vesijohto johtuen jäteveden korkeammasta lämpötilasta. (Karttunen 

2010b) 

Viettoviemäröinti ei kuitenkaan ole aina mahdollinen johtuen esimerkiksi maaston 

muodoista, pitkistä etäisyyksistä tai korkeista kaivukustannuksista. Tällöin 

jätevesiverkosto on rakennettava paineviemäröintinä eli jätevesiverkosto koostuu 

paineputkilinjoista sekä jätevesipumppaamoista. Paineviemäröintijärjeste lmä n 

mitoituksessa määräävä tekijä on jäteveden virtausnopeus putkessa. Sopiva virtausnopeus 

on määritettävä tapauskohtaisesti putkikoon ja virtaaman mukaan. Ohjeellisesti voidaan 

käyttää virtausnopeutena 1,0–1,5 m/s, kuitenkin minimissään 0,7 m/s, jolloin 

paineviemärissä huuhtoutuminen on mahdollinen. Paineviemäröinti on yleensä kalliimp i 

toteuttaa ja se vaatii enemmän huoltotoimenpiteitä kuin viettoviemäröinti. Lisäksi 

paineviemäröintijärjestelmästä voi aiheutua hajuhaittoja johtuen jäteveden pitkistä 

viipymäajoista paineputkissa ja pumppaamoissa. (Karttunen 2010a; Karttunen 2010b) 

2.1.2 Hulevesiviemäröinti 

Hulevesillä tarkoitetaan rakennetuille alueilla kerääntyviä sade-, sulamis- ja 

kuivatusvesiä. Hulevesien muodostumiseen vaikuttaa erityisesti vettä läpäisemättömän 

pinnan määrä, sillä se estää veden imeytymisen maahan ja aiheuttaa runsasta 

pintavaluntaa. Nykypäivänä hulevesien hallintaan kiinnitetään enemmän huomiota kuin 

ennen, sillä ilmastonmuutoksen vaikutuksesta on ennustettu sademäärän kasvamista, 

josta voi aiheutua taajamatulvia, mikäli hulevesien hallinta ei ole kunnossa. (Kuntaliitto 

2012) 

Hulevesien johtaminen voidaan toteuttaa putkiviemäröintinä, avo-ojina tai näiden 

yhdistelmänä. Putkiviemäröintiä käytetään erityisesti tiiviisti rakennetuilla taajama-
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alueilla, sillä avo-ojien rakentamiseen ei ole tilaa. Hulevesiviemäröinnin mitoituksen 

perusteena on alueen sademäärä, sateen kesto ja toistuvuus sekä valuntakerroin eli kuinka 

vettä läpäisevää alueen maanpinta on. Esimerkiksi asfaltin valuntakertoimena voidaan 

käyttää arvoja 0,70–0,90 väliltä. Hulevesiviemäröinnin lisäksi hulevesien hallinnalle on 

kehitetty luonnonmukaisia ratkaisuja ja rakenteita, joilla voidaan esimerkiksi johtaa, 

viivyttää tai imeyttää hulevesiä ennen purkuvesistöön johtamista. Tyypillis iä 

hulevesirakenteita ovat esimerkiksi kosteikot, viivytysaltaat ja imeytyspainanteet. 

(Kuntaliitto 2012) 

2.2 Sekaviemäröinti 

Sekaviemäröintijärjestelmässä jäte-, hule- ja kuivatusvedet johdetaan samaan 

putkiviemäriin, jossa ne pääsevät sekoittumaan (Kuva 2). Toisena erona 

erillisviemäröintiin verrattuna on, että sekaviemäröinnissä käytetään 

tulvakynnysrakenteita, joiden avulla tulvatilanteissa osa viemärivedestä voidaan johtaa 

suoraan purkuvesistöön. Kuivana aikana sekaviemäröintijärjestelmästä ei aiheudu 

ongelmia, sillä viemärivesi koostuu pääosin jätevedestä, mutta märkänä, sateiden ja 

lumen sulamisen aikana viemäri täytyy hulevesillä ja puhdistamattomia jätevesiä voi 

päästä viemärin kautta purkuvesistöihin. (Karttunen 2004, EPA 2004) 

 

Kuva 2. Sekaviemäröintijärjestelmän toiminta kuivan ja märän ajan aikana. (mukaillen 

EPA 2004) 

Sekaviemäröinti on ollut Suomessa aikaisemmin yleinen viemäröintitapa tiheään 

rakennetuilla alueilla. Nykyaikana uusia sekaviemäreitä ei suositella enää 
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rakennettavaksi ja vanhoja sekaviemärialueita suositellaan muutettavaks i 

erillisviemäröintijärjestelmäksi. Sekaviemäröinnissä ongelmana ovat suuret 

hulevesimäärät, sillä ne voivat aiheuttaa tulvia, joista seuraa vaurioita katualueille ja 

rakennuksille. Lisäksi sekaviemäröintiin pääsevät suuret hulevesimäärät laimentavat 

jätevettä, joka vaikeuttaa jäteveden puhdistamista jätevedenpuhdistamolla. (Karttunen 

2004) 

Sekaviemäröintijärjestelmien määrä maailmalla on hyvin vaihteleva ja jopa maan sisällä 

eri kuntien ja vesilaitosten välillä voi olla suuriakin eroja sekaviemäröinnin osuudessa. 

Suomessa sekaviemäreiden määrästä ei ole saatavilla tarkkoja tietoja, mutta on arvioitu, 

että sekaviemäreiden osuus on noin 5 %. Osuus on pieni verrattuna esimerkiksi Ruotsiin, 

jossa sekaviemäreiden osuus noin 13 % viemäriverkostosta, tai Saksaan, jossa vuonna 

2013 on arvioitu sekaviemäreiden osuudeksi noin 40 %. Ruotsissa sekaviemäröint iä 

sijaitsee lähinnä ennen 1950-lukua rakennetuilla kaupunkialueilla ja sekaviemäröinnistä 

pyritään pääsemään eroon saneeraamalla niitä erillisviemäreiksi. Saksassa 

sekaviemäröinti on vielä yleistä ja uusia sekaviemäreitä on rakennettu vielä 2010-luvun 

puolellakin. (Valkonen ym. 2021) 

2.3 Vuotovedet 

Viemäriverkoston vuotovesillä tarkoitetaan verkostoon tahattomasti päätyviä pinta- ja 

pohjavesiä. Vuotovesiä voi olla sekä erillisviemäröinti- että 

sekaviemäröintijärjestelmissä, sillä vuotovesi päätyy verkostoon yleensä rikkoutune iden 

putki- tai kaivo-osien kautta. Vuotovesien määrästä ollaan kiinnostuneita erityises t i 

jätevesiviemäröinnissä, sillä niiden määrä vaikuttaa esimerkiksi verkoston mitoitukseen 

ja kapasiteettiin. Jätevesiverkoston mitoituksessa vuotovesien määrä joudutaan 

arvioimaan, joko prosenttilisänä jätevesimäärään tai viemäripituuden ja -koon 

perusteella. Prosenttilisä jätevesimäärään voi olla 50–200 %, jossa pienempi osuus on 

tiheään rakennettaville alueilla ja suurempi osuus harvaan rakennettaville alueilla. 

Yleisemmin vuotovesimäärä arvioidaan käyttämällä yksikköä l/s johtokilometriä kohden, 

joka on Suomessa 0,3–0,6 l/s johtokilometriä kohden. (Karttunen 2004) 

Vuotovesien osuus viemäriverkostossa on hyvin merkittävä ja Suomessa vuotovesien 

osuus onkin vuosien 2010–2014 aikana vaihdellut 37–47 % välillä. Vuotovesien suuri 

osuus johtuu pääosin huonokuntoisesta viemäriverkostosta. Vuotovesien määrän ei 
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odoteta laskevan suurissa määrin, sillä nykyisin vesihuollon korjaus- ja 

korvausinvestoinnit eivät kata vesihuollon ikääntymisestä aiheutuvaa korjausvelkaa. 

Mikäli korjausvelkaa halutaan tulevaisuudessa pienentää, niin vesihuollon verkostojen 

saneerausinvestoinnit tulisi nelinkertaistaa nykyiseen verrattuna. (ROTI 2017; ROTI 

2021) 

Vuotovesien pääsy viemäriverkostoon tapahtuu monesti rikkoutuneiden putkien,  

kaivojen sekä näiden välisten liitosten kautta. Rikkoutuneista verkostoista aiheutuu 

vuotovesien lisäksi monia muita tunnettuja ongelmia, kuten jätevesivuotoja ympäröivään 

maaperään, joka voi saastuttaa esimerkiksi juomakäyttöön tarkoitetun pohjavesialuee n tai 

-lähteen. Lisäksi vuotovesien suuri määrä laimentaa jätevettä, joka heikentää jäteveden 

puhdistumista ja kasvattaa puhdistuskustannuksia jätevedenpuhdistamo lla. 

(Heiderscheidt ym. 2022) 

2.3.1 Hule- ja kuivatusvedet 

Hule- ja kuivatusvesien osuus jätevesiverkoston vuotovesistä on riippuvainen monesta 

asiasta, kuten sateen intensiteetistä ja kestosta, sadetta edeltävän kuivan ajan pituudesta, 

maanpinnan kaltevuuksista sekä maaperän ominaisuuksista. Jätevesiverkoston 

vuotovesien määrää kasvattaa myös kiinteistöjen perustusten kuivatusjärjeste lmän 

virheellinen kytkentä jätevesiviemäriin. Myös lumien sulamisesta aiheutuu vuotovesiä 

pintavalunnan kautta viemäriverkostoon. (Kuntaliitto 2012; Karttunen 2004) 

2.3.2 Pohjavesi 

Pohjavedellä tarkoitetaan maanpinnan alapuolista vettä, joka syntyy maahan imeytyvästä 

sade- tai sulamisvedestä. Pohjaveden pinnankorkeus on vuodenajasta riippuvainen, sillä 

kuivina kausina pinnankorkeus laskee ja vesisateiden sekä lumen sulamisen aikana 

pinnankorkeus nousee. Pohjaveden pinnankorkeudella on merkitystä viemäriverkoston 

vuotovesiin alueilla, joissa viemäriputket on asennettu pohjaveden pinnan alapuole lla, 

sillä silloin pohjavesi voi päästä viemäriputkiin esimerkiksi halkeamien ja rikkinäisten 

liitosten kautta. Vuotavat viemärit aiheuttavat myös pohjaveden pinnan alenemista 

viemäreiden läheisyydessä ja ajan myötä laajemmallakin alueella. Tästä voi aiheutua 

havaittavaa maanpinnan painumista. Viemäriverkostoon voi johtua vuotovesiä myös 

maaperän kautta, sillä jätevesiviemäriputket voivat olla asennettu lähekkäin vesijohtojen 

ja/tai hulevesiviemärien kanssa, joten niiden rikkoontuessa putkikaivanto voi johtaa vedet 
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jätevesiverkostoon vuotokohdista. Putkikaivanto on yleensä erilaista maamateriaalia kuin 

ympäröivä täytemaa, joten sen vedenjohtavuus on erilainen, joka mahdollistaa veden 

kulkeutumisen putkikaivannossa. Tämän vuoksi putkikaivannon oikeanlaiseen täyttöön 

tulee kiinnittää suurta huomiota rakennusvaiheessa. (Karttunen 2003; Karttunen 2010a) 

2.4 Jäteveden määrän- ja laadunseuranta vuotovesien määrittelyssä 

Jätevesiverkoston vesimäärää tutkitaan erityisesti määrällisten mittausten avulla, kuten 

verkoston jätevesivirtaamien mittauksella. Jätevesivirtaaman pitkäkestoisella ja 

jatkuvalla mittaamisella saadaan tietoa jätevesivirtaaman vaihtelusta erilaisten 

sääolosuhteiden ja vuorokauden ajan vaikutuksesta. Näiden vaikutusta tutkimalla saadaan 

käsitys esimerkiksi viemärin kapasiteetistä ja vuotovesien määrästä. Jätevesiverkoston 

määrällisen tutkimuksen lisäksi jäteveden laatua voidaan myös mitata. (Schultz ym. 

2009) 

Laadulliset mittaukset ovat tärkeä menetelmä jäteveden laadun ja koostumuksen 

analysoinnissa. Mittauksilla voidaan selvittää jäteveden fysikaalisia, kemikaalisia sekä 

biologisia ominaisuuksia, joiden muutoksista voidaan havaita esimerkiksi vuotovesien 

pääsy viemäriverkostoon. Laadullisia mittauksia voidaan toteuttaa jatkuvatoimisen tai 

näytteenottoon perustustuvan mittauksen avulla. Molemmissa mittausmenetelmissä 

mittauspaikan valintaan tulee kiinnittää suurta huomiota, jotta mittaustuloksista tulee 

edustavia ja laadullisesti oikeita. Molemmissa mittaustavoissa on myös omat haasteensa. 

Jäteveden näytteenotossa mittauspaikan lisäksi tulee miettiä riittääkö yksittäisnäyte vai 

tarvitaanko kokoomanäyte, joka huomioi ajallisen vaihtelun, kuinka suuri näytemäärä 

tarvitaan ja näytteenottokohtien lukumäärä. Näytteenoton jälkeen näytteet voidaan 

analysoida joko paikan päällä tai laboratoriossa. Kummassakin tapauksessa analysoint i 

tulee suorittaa huolellisesti, jottei virheitä tapahtuisi. Jatkuvatoimisen mittauksen 

haasteena on esimerkiksi mittausanturin likaantuminen tai kuluminen, joka vääristää 

mittaustuloksia. Lisäksi jatkuvatoimisessa mittalaitteessa voi olla haasteina tiedonsiir to-

ongelmat, joista voi aiheuta katkoksia mittaustuloksiin, virheellinen mittausantur in 

kalibrointi sekä epäsopivat mittausolosuhteet anturille. (Karttunen 2003; Tchobanoglous 

ym. 2014; Tuominen ja Kaipainen 2017) 
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2.4.1 Fysikaaliset ominaisuudet 

Jäteveden fysikaalisia ominaisuuksia, yleisesti suhteellisen yksinkertaisilla mittare il la 

mitattavia suureita ovat esimerkiksi lämpötila, väri, sameus (NTU), sähkönjohtavuus 

(EC) sekä kiintoainepitoisuus (TSS). Fysikaalisien ominaisuuksien laatuun vaikuttaa 

luonnolliset sekä ihmisperäiset lähteet. Luonnollisista lähteistä yksi merkittävin on 

alueella käytettävän juomaveden laatu ja lähde, sillä esimerkiksi jäteveden lämpötila 

vaihtelee vuodenajan mukaan riippuen siitä, onko alueen juomavesi peräisin pohjavedestä 

vai puhdistetusta pintavedestä ja kauanko juomaveden viipymä on ollut verkostossa ja/tai 

vesitornissa. Pohjaveden lämpötila pysyy läpi vuoden lähes samana, mutta pintavedestä 

puhdistetun juomaveden lämpötila voi olla monta astetta korkeampi kesäkuukausina 

verrattuna talvikuukausiin. Lisäksi jäteveden lämpötilaan vaikuttaa kotitalouks issa 

käytetyn lämpimän veden päätyminen viemäriin. (Tchobanoglous ym. 2014) 

Tässä tutkimuksessa jäteveden fysikaalista perusominaisuuksista mitattiin lämpötilaa, 

sameutta sekä sähkönjohtavuutta. Jäteveden lämpötilan mittaus on yksinkertainen ja 

helppo prosessi, joten se onkin yksi perusmittauksista jätevedestä. Lisäksi se on tärkeä 

mittaussuure, koska se vaikuttaa todella moneen asiaan, varsinkin jos lämpötilassa 

tapahtuu suuria muutoksia. Lämpötilan muutoksella on vaikutusta esimerk iks i 

jätevedenpuhdistuksen biologisiin prosesseihin ja niiden tehokkuuteen, sillä liian 

kylmässä tehokkuus kärsii ja liian kuumassa bakteerit kuolevat. Jäteveden lämpötila on 

hyvin vaihteleva riippuen alueen ominaisuuksista ja vuodenajasta. Pohjois-Amerikassa 

jäteveden lämpötilan vaihteluväliksi on mitattu 3–27 °C ja keskiarvollisesti 15,6 °C, 

mutta Afrikan ja Lähi-idän maissa on mitattu jopa 35 °C lämpötiloja jätevedestä. 

Lämpötilaa voidaan mitata joko jatkuvatoimisilla mittareilla tai perinteis il lä 

lämpötilamittareilla. (Karttunen 2004; Tchobanoglous ym. 2014) 

Fysikaalista ominaisuuksista sameus kuvaa, kuinka läpinäkyvää ja kirkasta neste on. 

Sameus aiheutuu veteen liuenneista kiintoaineista. Sameutta voidaan mitatta monilla 

mittaustavoilla, mutta yleisimmät mittaustekniikat perustuvat valon sirontaan. Yksi 

sameuden ilmoittamiseen käytetty yksikkö on NTU eli nefelometrinen sameuden 

yksikkö. Jäteveden sameuden arvoon vaikuttaa monia tekijä, kuten vuodenaika ja sen 

aikana vaihteleva vuotovesien määrä ja laatu sekä jätevesien alkuperä, joten sameuden 

tyypillisiä vuodenaikakohtaisia arvoja on haastava löytää. Tutkimuksissa jätevesien 

keskimääräinen vuotuinen arvo on vaihdelleet väillä 103,5–172 NTU. Joka tapauksessa 

jäteveden sameus on merkittävästi suurempi kuin juomaveden, sillä juomaveden 
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laatuvaatimuksissa sameuden tulee olla alle 1 NTU. (Tchobanoglous ym. 2014; Fawzy 

2013; Valvira 2020) 

Veden sähkönjohtavuus aiheutuu negatiivisista ja positiivisista ioneista. Negatiivis ia 

ioneja ovat esimerkiksi kloridit, sulfaatit ja nitraatit ja positiivisia ovat esimerk iks i 

magnesium-, natrium- ja rautaionit. Ionien lisäksi sähkönjohtavuus on lämpötila  

riippuvainen eli korkeassa lämpötilassa on myös korkea sähkönjohtavuus. (Choo-In 

2019)  

Jäteveden sähkönjohtavuus on yhteydessä juomaveden sähkönjohtavuuden kanssa, sillä 

suurin osa kulutetusta juomavedestä palautuu takaisin jätevesiviemäriin. Juomaveden 

sähkönjohtavuus vaihtelee suuresti, joten tyypillistä sähkönjohtavuuden arvoa on vaikea 

löytää. Kuitenkin hyvin juomakelpoiseksi soveltuvan veden sähkönjohtavuus vaihtelee 

0–800 µS/cm välillä, mutta maksimissaan sähkönjohtavuuden arvoksi sallitaan 2500 

µS/cm (MRCCC, 2013; Valvira 2020). Tästä syystä myöskään jäteveden tarkkoja 

sähkönjohtavuuden arvoja ei löydy, mutta tyypillisesti kiinteistöjen jätevesien 

sähkönjohtavuudet vaihtelevat välillä 500–1500 µS/cm (Levlin 2007; Joannis ja Aumond 

2008). Sähkönjohtavuuden mittaaminen on hyödyllinen keino veden laadun tutkimiseen, 

sillä tyypillisesti sähkönjohtuvuus pysyy tietyllä tasolla, joten jos mittauksessa 

huomataan sähkönjohtavuuden merkittävä muutos, niin järjestelmään voinut päästä 

esimerkiksi vuotovesiä ympäristöstä (Choo-In 2019). 

Aikaisemmissa vuotovesitutkimuksissa, joissa jätevedestä on mitattu fysikaalis ia 

ominaisuuksia, on huomattu vuotovesien vaikuttavan mittaustuloksiin, erityises t i 

sähkönjohtavuuteen. Tutkimuksissa sähkönjohtavuuden ja sameuden mittaamisen avulla 

on voitu laskennallisesti arvioida vuotovesien määrää kuivan ja sateisen ajan välillä. 

Lisäksi vesisateiden vaikutuksesta on havaittu laskevia sähkönjohtavuuden arvoja. 

(Joannis ja Aumond 2008; Tuominen ja Kaipainen 2017) 

2.4.2 Kemialliset ominaisuudet 

Kemialliset ominaisuudet voidaan jakaa epäorgaanisiin ja orgaanisiin ominaisuuks i in. 

Epäorgaanisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi typpi- ja fosforiyhdisteet, sulfaatit, metallit 

sekä pH. Orgaanisia ominaisuuksia ovat biologinen hapenkulutus (BOD) ja kemiallinen 

hapenkulutus (COD). Tutkimuksessa mitattiin jäteveden kemiallisista ominaisuuks ista 

pH-arvoa sekä kemiallista hapenkulutusta. pH-arvo kertoo jäteveden happamuudesta tai 
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emäksisyydestä ja tyypillisesti jäteveden pH-arvo on välillä 6–9. Kemiallinen 

hapenkulutus (COD) kuvaa hapen määrää, joka tarvitaan orgaanisen aineen kemialliseen 

stabilointiin. Jäteveden orgaaniset aineet koostuvat tyypillisesti proteiineista, 

hiilihydraateista sekä rasvoista. Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu COD-arvon 

vaihtelevan talvikuukausina 384–1183 mg/L välillä ja keskiarvo on ollut 782 mg/L. 

Kevät-, kesä- ja syyskuukausina COD-arvot ovat olleet välillä 342–1703 mg/L ja 

keskiarvoisesti 820 mg/L. Suurista vaihteluväleistä nähdään, että kemiallisen 

hapenkulutuksen arvot ovat riippuvaisia vuodenajasta ja sen aikana vaihtelevasta 

vuotovesien määrästä, joten kemiallisten ominaisuuksien mittaamisella voidaan määrittää 

vuotovesien määrää. (Tchobanoglous ym. 2014; Wodecka ym. 2022; Bareš ym. 2008) 

2.4.3 Biologiset ominaisuudet 

Jäteveden biologisiin ominaisuuksiin vaikututtavat esimerkiksi bakteerit, mikrobit ja 

virukset, joita syntyy sekä ihmisperäisistä että ympäristöllisistä lähteistä. Ympäristöstä 

bakteereita ja mikrobeja viemäriverkostoon päätyy esimerkiksi vuotovesien kautta. 

Jätevesi voi sisältää myös ihmiselle ja ympäristölle myrkyllisiä yhdisteitä, joita voidaan 

tutkia mittaamalla jäteveden toksisuutta. (Tchobanoglous ym. 2014)  

Tässä tutkimuksessa ei tarkasteltu jäteveden biologisia ominaisuuksia. 
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3 TUTKIMUSMENETELMÄ JA -ALUE 

Tässä työssä tutkittiin jätevesiverkoston laadunseurantaa vuotovesien tarkastelussa eli 

kuinka vuotovesien vaikutus näkyy jäteveden kokonaislaadussa ja pystytäänkö 

jätevesiverkostosta erottamaan pinta- ja pohjavesistä aiheutuvia vuotovesiä. 

Tutkimuksessa keskityttiin sähkömagneettisen taajuusmittauksen toimimiseen 

jätevesiverkoston laadunseurannassa sekä verrattiin sen toimintaa aiemmin käytettyihin 

vuotovesien tarkastelumenetelmiin. Tutkimusta varten aineistoa kerättiin mittaamalla 

jätevesipumppaamosta jäteveden laatua ja määrää. Mittausten lisäksi tätä työtä ja tulosten 

analysointia varten on käytetty mitattuja pohjaveden pinnankorkeuksia, Teknologian 

tutkimuskeskus VTT Oy:n sadantaa sekä Ilmatieteenlaitoksen (2022) avoimesta datasta 

saatavia sadannan, lumen syvyyden sekä ilman lämpötilan aineistoja. 

Tutkimusalueeksi valikoitui pientaloista koostuva noin 5800 asukkaan asuinalue, joka 

edustaa tyypillistä viettoviemäröityä asuinaluetta Suomessa.  Mittauspaikkana käytettiin 

jätevesipumppaamoa, jonka yläpuolinen jätevesiverkosto koostuu 

viettoviemäriverkostosta sekä seitsemästä jätevesipumppaamosta ja niihin johtavista 

viettoviemäreistä. Vanhimmat osat viemäriverkostosta on rakennettu 1970-luvun 

loppupuolella ja alueen laajentuessa viemäreitä on rakennettu ja saneerattu aina 2010-

luvulle saakka. Tutkimusalueen maanpinta on hyvin tasapiirteinen eikä suuria 

korkeuseroa ole ja maaperä on pääosin silttiä tai silttistä hiekkaa. 

3.1 Mittausmenetelmät 

Tutkimusajanjakson aikana jätevesipumppaamosta kerättiin mittausaineistoa 

jatkuvatoimisten mittausten sekä näytteenoton avulla. Tutkimuksen ja mittausten 

perustana oli ColloidTek-yrityksen jatkuvatoiminen Collo-mittalaite, jonka mittaus 

perustuu nesteen sähkömagneettisiin ominaisuuksiin. Collo-mittalaite oli asennettuna 

jätevesipumppaamoon 15.3.-5.11.2021 välisen ajan. Jätevesipumppaamoon asennettiin 

myös jatkuvatoiminen lämpötilamittari (HOBO Pendant MX Temp). Tutkimusta varten 

jätevesimäärä saatiin pumppaamon automaatiojärjestelmästä pumppujen käyntiajan ja 

virtaama-aineiston perusteella. 

Jatkuvatoimisen mittauksen lisäksi suoritettiin näytteenottoa jätevedestä kerran 

kuukaudessa vuoden ajan (marraskuu 2020 – marraskuu 2021) sekä niiden lisäksi 
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toteutettiin neljä 24 tunnin mittauskampanjaa. Näytteenoton avulla tutkittiin jäteveden 

fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia, jotka toimivat vertailukohtana Collon 

mittausaineistolle. Jätevesimittausten lisäksi vertailuaineistoa saatiin mittaamalla 

pohjaveden pinnankorkeuksia verkoston alueelta pohjavesiputkien ja jatkuvatoimisten 

pinnankorkeusantureiden avulla. 

3.1.1 Collo-mittalaite 

Mittauksissa käytetty Collo-mittalaite on sauvamallinen anturi (Kuva 3), joka asennettiin 

jätevesipumppaamoon siten, että anturi pysyy vesipinnan alapuolella pumppujen 

käyntijakson jälkeenkin. Anturin mittaussyvyys ei kuitenkaan ole vakio, sillä 

jätevesipumppaamossa jäteveden pinnankorkeus vaihtelee, riippuen onko pumppaamo 

täyttymisvaiheessa vai ovatko pumput olleet käynnissä. 

 

Kuva 3. Collo-mittalaite ennen mittauksen alkua ja mittauksen jälkeen. (Kuva: Arto 

Ojuva) 

Collo-mittalaitteen mittaus perustuu MHz-taajuudella toimivaan sähkömagneettikentän 

lyhytspektrianalyysiin, jossa mitataan rajapintojen varauksia ja vaikutuksia resonanssiin. 

Erona perinteiseen partikkelien sähköisen varauksen mittaukseen, jossa mitattavat 
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partikkelit asetetaan sähkökenttään ja seurataan niiden liikettä, on että tällä mittaustava l la 

saadaan mitattua suoremmin rajapintojen varauksia. Lisäksi mittaustekniikka 

mahdollistaa sen, että mittaus voidaan toteuttaa myös ilman että anturi on kontaktissa 

mitattavan nesteen kanssa. (Järveläinen ym. 2015; Latva ym. 2021) 

Mittaustuloksena saadaan systeemin sähkömagneettinen vaste, josta voidaan erottaa 

kaksi komponenttia. Näitä kutsutaan Collo permittiivisyydeksi (CP) ja Collo 

ioniviskositeetiksi (CIV), jotka kertovat, kuinka sähkökenttä vaikuttaa väliaineen 

partikkeleihin. CP reagoi systeemin polarisaation ja dipolivoimien muutoksiin, joihin 

vaikuttavat fysikaalisista ominaisuuksista esimerkiksi; faasimuutokset, partikkelikoko 

sekä kiintoainepitoisuus. CIV reagoi polarisaation aiheuttamaan sähköisiin häviöihin, 

jotka johtuvat esimerkiksi kemiallisen koostumuksen muutoksesta sekä vapaiden ionien 

määrästä ja liikkeestä. Sekä CP että CIV arvo on lämpötilasta riippuvainen. Lämpötilan 

muutos vaikuttaa negatiivisesti CP arvoon ja positiivisesti CIV arvoon. Muutos on 

tyypillisesti 3–5 yksikkö per aste. Lisäksi Collo-mittalaitteessa on anturin sisäisen, että 

ulkoisen lämpötilan mittausanturi. (ColloidTek Oy 2020; Latva ym. 2021; Ojuva 2022) 

Collo-mittalaite tuottaa mittausaineistoa noin 1,5 sekunnin välein, mutta suuren 

tietomäärän vuoksi mittaukset keskiarvotetaan antamaan yksi rivi noin 20 sekunnin välein 

(Ojuva 2022). Mittausaineisto koostuu juoksevasta numeroinnista, mittausajasta, CP ja 

CIV arvoista, lämpötiloista sekä rinnakkaisparametreistä (Kuva 4). Juokseva numeroint i 

ja mittausaika kuvaavat monesko mittaus ja mihin aikaan. Seuraavat sarakkeet ovat CP 

ja CIV perusarvoja, jotka saadaan suoraan mittauksesta. CP ja CIV arvoista aineistossa 

on myös kalibroidut sekä kompensoidut arvot. Kalibroituja (CP calibrated ja CIV 

calibrated) arvoja käytetään, kun useampia Collo-mittalaitteita on käytössä. Tässä 

mittauksessa oli vain yksi anturi, joten kalibroidut arvot ovat samoja kuin perusarvot . 

Kompensoidut arvot (CP compensated ja CIV compensated) ovat mittalaitteeseen 

asetetun lämpötilakompensaation korjaamia arvoja. Tässä mittauksessa kompensointi on 

tapahtunut hanaveden lämpötilakompensaatiolla, joten näitä kompensoituja arvoja ei 

voida hyödyntää tässä tutkimuksessa. Lämpötila arvoina ovat Internal ja External arvot, 

joissa Internal arvo kuvaa mittalaitteen sisäistä lämpötilaa ja External ulkoista lämpötilaa, 

joka on tässä tapauksessa jätevesipumppaamossa olevan jäteveden lämpötila. Z1, Z2 ja 

Z3 sekä T1, T2 ja T3 ovat arvojen rinnakkaisparametrejä, joissa on uniikkia tietoa 

mittauksen vasteesta. Rinnakkaisparametrit toimivat parhaiten koneoppimissyötteessä, 

joten niitä ei käytetty tässä tutkimuksessa. 
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Kuva 4. Esimerkki Collo-mittalaitteen mittausaineistosta. 

Lisäksi suuresta mittausaineistosta ja sen käsittelyn haastavuudesta johtuen aineistosta 

tehtiin tuntikohtainen keskiarvo. Tällä tavalla pystyttiin vertaamaan Collon 

mittausaineistoa esimerkiksi hydrologisen datan kanssa, joka on myös tuntikohtaisessa 

muodossa. 

3.1.2 24 tunnin näytteenottokampanjat 

Tutkimusajanjakson aikana suoritettiin neljä 24 tunnin mittauskampanjaa, jotka 

toteutettiin 18.-19.3.2021, 19.-20.4.2021, 17.-18.5.2021 ja 20.9.-21.9.2021. 

Mittauskampanjoissa näytteenotto tapahtui ottamalla kahden litran näyte  

jätevesipumppaamosta tunnin välein ISCO-näytteenottolaitteella, jonka jälkeen näytteet 

analysoitiin laboratoriossa. Näytteistä tutkittiin jäteveden sameus NTU (Lovibond 

Turbicheck), pH (WTW Universal meter), kemiallinen hapen kulutus COD (Kit 

analysis/Hach DR1900 spectrophotometer) sekä sähkönjohtavuus EC (WTW Universa l 

meter). 

3.2 Collon mittausaineiston korrelaatiot 

Kerätyn mittausaineiston analysoinnin lisäksi tutkittiin myös Collon mittausaineiston 

korrelaatiota 24 tunnin mittauskampanjoiden parametrien (EC, COD, pH ja sameus), 

jäteveden lämpötilan ja virtaaman sekä pohjaveden pinnankorkeuden välillä. Korrelaatio 

on numeerinen arvo, joka kertoo kahden muuttujan välisen riippuvuuden. Korrelaation 

arvo vaihtelee -1 ja 1 välillä ja mitä lähempänä ollaan arvoa -1 tai 1, sitä voimakkaampi 

riippuvuus muuttujien välillä on (OriginLab Corporation 2022a). Mikäli korrelaation arvo 

on 0, niin muuttujien välillä ei ole riippuvuutta. Mittaustulosten välinen korrelaatio 
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laskettiin kolmella eri korrelaatioteorialla, jotka ovat Pearson r korrelaatio, Spearman ρ 

korrelaatio sekä Kendall τ korrelaatio. Korrelaatioiden laskennat suoritettiin OriginLab 

yrityksen OriginPro 2022 ohjelmistolla. 

Pearson r korrelaatio on yleisesti käytetty menetelmä muuttujien välisen riippuvuuden 

määrittämiseen. Menetelmä toimii lineaarisille, jatkuvalle ja normaalijakautunee lle 

aineistolle (OriginLab Corporation 2022a). OriginPro ohjelmisto laskee Pearson 

korrelaation kaavalla (1). 

𝑟𝑥,𝑦 =
𝑐𝑜𝑣(𝑋,𝑌)

𝜎𝑥𝜎𝑦
=

𝐸((𝑋−𝐸(𝑋))(𝑌−𝐸(𝑌)))

𝜎𝑥𝜎𝑦
    (1) 

,missä 𝐶𝑂𝑉(𝑋, 𝑌) on muuttujien varianssi 

 𝜎𝑥,𝑦 on muuttujien x ja y keskihajonnat 

 𝐸() on muuttujien x ja y odotusarvot     (OriginLab Corporation 2022b) 

Spearman ρ järjestyskorrelaatio on ei-parametrinen testi, joka sopii paremmin muuttuj ien 

epälineaarisen suhteen havaitsemiseen. Menetelmä perustuu muuttujien arvojen 

muuttamiseen järjestysluvuiksi, joten korrelaation laskeminen on mahdollista, vaikka 

muuttujien todellisia arvoja ei tiedettäisi. OriginPro ohjelmisto laskee Spearmanin 

järjestyskorrelaation kaavalla (2). 

𝜌 = 1− 6∑
𝑑2

𝑁(𝑁2−1)
     (2) 

,missä 𝑑 on järjestyslukujen erotus havaintopareittain 

 𝑁 on havaintojen lukumäärä     (OriginLab Corporation 2022b) 

Kendall τ korrelaatio on myös ei-parametrinen testi, mutta erona Spearmanin 

järjestyskorrelaatioon on, että menetelmä on laskennallisesti ja tulkinnallises t i 

yksinkertaisempi sekä aineistoa ei tarvitse järjestää ennen laskutoimituksia. OriginPro 

käyttää Kendall τ korrelaation laskemiseen alla olevaa kaavaa (3). Kyseinen kaava 

huomioi myös samansuuntaisten ja vastakkaissuuntaisten parien yhtäsuuruuden, eikä jätä 

niitä laskematta. 
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𝜏 =
𝐶−𝐷

√𝑞
=

𝐶−𝐷

√(
𝑁(𝑁−1)

2
−
𝑇(𝑖)

2
)(
𝑁(𝑁−1)

2
−
𝑇(𝑗)

2
)

     (3) 

,missä 𝐶 on samansuuntaisten parien määrä 

 𝐷 on vastakkaissuuntaisten parien määrä 

𝑇(𝑖) = ∑ 𝑡𝑖(𝑡𝑖 − 1)𝑖          ,missä 𝑡𝑖 on i muuttujan yhtä suurien parien määrä 

𝑇(𝑗) = ∑ 𝑡𝑗(𝑡𝑗 −1)𝑗          ,missä 𝑡𝑗 on j muuttujan yhtä suurien parien määrä 

    (OriginLab Corporation 2022b) 

Näillä kolmella korrelaatioteorialla saadaan tyypillisesti lukuarvoltaan erilais ia 

korrelaatioarvoja, vaikka aineisto on sama jokaisessa tilanteessa. Tämä selittyy 

korrelaatioteorioiden erilaisella laskutavalla ja skaalauksella. Esimerkiksi Kendall τ arvot 

ovat yleensä pienempiä kuin Spearman ρ arvot ja Kendall τ:n arvot 0,7 ylöspäin vastaavat 

Pearson r:n arvoja 0,9 ylöspäin. Eri korrelaatioteorioita kuitenkin tarvitaan, koska aineisto 

voi korreloida lineaarisesti tai ei-lineaarisesti. Esimerkiksi aineiston ollessa 

eksponentiaalisesti kasvava, niin Spearman ρ arvo on suurempi kuin Pearsonin r arvo. 

Tämän vuoksi aineistoa tutkittaessa on hyvä laskea muuttujien välinen korrelaatio 

useammalla korrelaatioteorialla, jotta voidaan nähdä muuttujien välisiä riippuvuuks ia, 

vaikkeivat ne olisi lineaarisesti korreloivia. (Helsel ym. 2020) 
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4 TULOKSET JA TULOSTEN ARVIOINTI 

Tutkittavaa mittausaineistoa tarkasteltiin kolmella eri tavalla, joista ensimmäisenä 

tutkittiin, miten Collon mittausaineisto käyttäytyy mittauksen aikana. Toisena tutkitt iin, 

kuinka Collon mittausaineisto vertautuu 24 tunnin mittauskampanjoiden arvoihin ja onko 

korrelaatiota niiden välillä sekä kolmantena, kuinka Collon mittausaineisto käyttäytyy 

hydrologisten tapahtumien vaikutuksesta. 

4.1 Collon mittausaineisto 

Collon mittausaineistoa kertyi 15.3.-5.11.2021 väliseltä ajalta. Aineistosta muodostett iin 

kuvaajia, joiden avulla tutkittiin Collo-mittalaitteen mittauksen käyttäytymistä koko 

mittausajanjakson, vuorokauden sekä tunnin aikana. Kuvaajissa on esitetty CP:n ja CIV:n 

perusarvot, sillä aineistolle ei ole määritetty lämpötilakompensoituja arvoja, sekä 

jäteveden lämpötila (external). 

4.1.1 Lämpötilakompensaatio 

CP ja CIV arvot ovat lämpötilariippuvaisia eli lämpötilan muutos muuttaa myös 

molempien arvoja, joka on tyypillisesti 3–5 yksikköä per aste. Vaikutus on CP arvoon 

negatiivinen ja CIV arvoon positiivinen. Tämän vuoksi lämpötilan muutos tulisi korjata 

mittauksessa, jotta se ei vääristä tai peitä varsinaisia muutoksia systeemissä (Latva ym. 

2021; Ojuva 2022). Korjaus voidaan tehdä anturin kalibroinnissa tai jälkeenpäin 

mittausaineiston lineaarisella korjauksella. Tässä tutkimuksessa anturille ei ollut 

määritetty oikeaa arvoa tai funktiota, jolla se korjaa mittausvaiheessa jäteveden 

lämpötilan muutosta. Aineistolle kokeiltiin tehdä jälkikäteen lineaarinen korjaus 

jätevedestä mitattujen lämpötilojen avulla, mutta lineaarisen korjauksen edellytyksenä 

olisi, että pelkästään lämpötila olisi muuttunut. Tässä tilanteessa ei voida varmasti sanoa, 

että milloin pelkästään jäteveden lämpötila olisi muuttunut, koska jäteveden lämpötila 

vaihtelee paljon riippuen ajankohdasta sekä vuotovesien määrästä, lämpötilasta ja 

suhteesta jätevesimäärään (Kuva 5). Nämä asiat tekevät jäteveden lämpötila sta 

satunnaisesti vaihtelevan, joten lineaarinen lämpötilakompensaatio ei ole mahdolline n. 

Lämpötilan muutos vaikuttaa CP ja CIV arvoihin oikeansuuntaisesti, mutta muutos on 

aivan liian suuri ollakseen pelkästään lämpötilan aiheuttama. Näiden vuoksi tässä 

tutkimuksessa CP ja CIV arvoina on käytetty mittalaitteen antamia perusarvoja. 
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Kuva 5. Mittausajankohdan ja jäteveden lämpötilan vaikutus CP ja CIV arvoihin. 

4.1.2 Mittausten käyttäytyminen mittausajanjaksolla 

Tarkasteltaessa koko mittausajanjaksoa nähdään, että CP arvot laskevat alkuun reilust i, 

mutta lasku tasaantuu mittausjakson loppua kohden (Kuva 6). CIV arvot ovat mittauksen 

alussa hieman nousussa, jonka jälkeen laskevat. Laskun jälkeen arvot lähtevät nousemaan 

ja mittausjakson loppua kohden arvot alkavat tasaantumaan. Jäteveden lämpötila 

(external) laskee mittausjakson alussa ja lähtee hiljalleen nousemaan. Tämä johtuu siitä, 

että mittauksen alussa verkostoon päätyy paljon kylmiä vuotovesiä lumen sulannasta. 

Lisäksi tiedetään, että tutkimusalueella vesijohtovesi on puhdistettua pintavettä, jonka 

lämpötilaan vaikuttaa vuodenaika, joten sen vaikutus näkyy myös korkeammissa 

jäteveden lämpötiloissa kesäkuukausien aikana.  

Kuvasta 6 nähdään myös syyskuun 22. päivän seudulla tapahtuva jäteveden lämpötilan 

jyrkkä nousu, joka johtuu jäteveden pääsystä Collo-mittalaitteen sisälle sekoittaen 

lämpötilamittauksen. Lämpötila-anturi on erillinen komponentti, joten sen ei pitäisi 

vaikuttaa CP ja CIV arvoihin. Kuitenkin selvyyden vuoksi myöhemmissä kuvaajissa ja 

tutkimuksissa syyskuun 22. päivän jälkeiset CP ja CIV arvot on myös jätetty 

huomioimatta. Lisäksi tulee huomata CP arvon jatkuva lasku mittauksen aikana, joka on 

poikkeava verrattuna muihin mittaussuureisiin ja se ei välttämättä kuvaa todellista 

muutosta systeemissä, joten pitkän aikavälin tarkasteluun ja arviointiin tulee suhtautua 

varauksella. 
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Kuva 6. Collon mittausaineiston CP, CIV ja jäteveden lämpötila (external) arvojen 

käyttäytyminen mittausajanjaksolla. Lämpötila-anturi vioittui syyskuun 22. päivän 

aikaan, eikä aineistoa ole saatavilla tämän jälkeen. 

Kun aineistosta otetaan yhden vuorokauden otos (Kuva 7), niin huomataan kuinka CP ja 

CIV arvot sekä jäteveden lämpötila ovat riippuvaisia kotitalouksien vedenkulutuksesta. 

Tiedetään, että aikaisin aamulla vedenkulutus on pienimmillään ja illalla suurimmillaan. 

Tämä voidaan huomata selvästi Collon mittausaineiston vuorokautisessa tarkastelussa, 

jossa CP arvot ovat aikaisin aamulla korkeimmillaan ja CIV ja jäteveden lämpötila 

(external) arvot alimmillaan.  

Kuvasta 7 nähdään myös mittausarvojen vaihteluvälin riippuvuus vuorokaudenajasta. 

Yöaikaan mittausarvojen vaihteluväli on pienempi kuin päivällä. Tämä johtuu 

jätevesipumppujen käyntimäärästä, joka on suurempi päivällä, kun jätevesiverkostossa 

on paljon jätevettä. 
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Kuva 7. CP ja CIV arvojen sekä jäteveden lämpötilan käyttäytyminen vuorokauden 

aikana. 

Collon mittausaineistosta voidaan tutkia mittauksen käyttäytymistä myös tuntitaso l la 

(Kuva 8). Tunnin ajanjaksosta voidaan huomata jätevesipumppaamon pumppujen 

käyntikerrat ja -jaksot. Pumpun käydessä CP nousee, CIV ja jäteveden lämpötila laskevat. 

Tarkasteltavan tunnin aikana tapahtuu kolme pumppaussykliä, jotka ovat kestoltaan 

yhteensä noin 32 minuuttia. Tämä vastaa jätevesipumppaamon automaatio järjestelmästä 

saatuihin pumppujen käyntiaikoihin kyseisen tunnin ajalta. 
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Kuva 8. CP ja CIV arvojen sekä jäteveden lämpötilan käyttäytyminen tunnin aikana. 

Koko mittausajanjakson tulosten arviointi on haastavaa, sillä Collo-mittalaitetta ei ole 

aikaisemmin käytetty samanlaisessa jätevesimittauksessa, joten suoranaista 

vertailukohtaa pitkänajan jätevesimittaukseen ei ole. Kuitenkin Collo-mittalaitetta on 

käytetty pitkän ajanjakson mittaukseen useissa muissa nesteissä ja prosesseissa. Latva 

ym. (2021) tutkimuksessa Collo-mittalaitteella on mitattu 6,5 kuukauden ajan CP ja CIV 

parametrejä vesijohtovedestä. Tutkimuksen aikana vesijohtoveden laatu on pysynyt 

hyvin tasaisena, joten CP ja CIV arvoissa ei ole suurta vaihtelua. Selvästi havaittava 

muutos tapahtuu, kun vesijohtoveden lämpötilan noustessa CP arvo lähtee laskemaan ja 

CIV arvo nousemaan. Samankaltainen ilmiö nähdään myös tässä tutkimuksessa. Eli 

mitattavan nesteen lämpötilalla ja sen muutoksilla on havaittavaa vaikutusta CP ja CIV 

arvoihin. 

4.2 24 tunnin mittauskampanjat 

Collon mittausaineistoa verrattiin 24 tunnin mittauskampanjoiden parametreihin ja 

laskettiin muuttujien välisiä korrelaatioarvoja. Mittauskampanjoita suoritetiin neljänä eri 

ajankohtana, jotta mittauksien arvoihin saatiin vuodenaikakohtaista vaihtelua. Kaikkia 

mittausajankohtia yhdistää samankaltainen vuorokautinen trendi, josta näkee 
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kotitalouksien vedenkulutuksen vaihtelun vuorokauden ajan suhteen. Kuvaajissa on 

esitetty seuraavat suureet: Virtaama (m3/h) on summa edellisen tunnin pumppauksien 

virtaamista, sähkönjohtavuus EC (µS/cm), pH, kemiallinen hapenkulutus COD, sameus 

(NTU) ja jäteveden lämpötila (°C) ovat 24 tunnin mittauskampanjan arvoja kyseisen 

tunnin kohdalta, CP ja CIV arvot ovat Collo-mittalaitteen arvoja kyseisen tunnin 

kohdalta. Korrelaatiokuvaajissa on esitetty muuttujien väliset Pearson, Spearman sekä 

Kendall korrelaatioiden lukuarvot sekä regressiosuora. Liitteistä 1 ja 2 löytyvät 

parametrien kootut ja yhdistetyt tulokset 24 tunnin mittauskampanjoiden ajalta. 

4.2.1 Maaliskuun 24 tunnin mittaus 

Ensimmäisen 24 tunnin mittausjakson ajankohtana oli 18.3.-19.3.2021 (Kuva 9). 

Mittausajankohdan aikana on ollut vielä talviset olosuhteet, joten lumen sulaminen ei ole 

vielä alkanut. Tästä seuraa, että jätevesiverkostossa virtaamat ovat pieniä ja 

jätevesiverkostossa suurin osa vesistä on jätevettä. Verkoston mahdolliset vuotovedet 

ovat peräisin pohjavedestä, sillä tiedetään, että viemäriputket on asennettu paikoin 

pohjavesipinnan alapuolelle. 

Mittauskampanjan tuloksista nähdään, että laadulliset parametrit (EC, pH, COD, sameus 

ja jäteveden lämpötila) noudattavat tyypillistä vuorokautista vedenkulutuksen trendiä eli 

aikaisin aamulla vedenkulutus on vähäisin, jolloin myös laadullisten parametrien arvot 

ovat alimmillaan. Collon parametreistä CIV arvo seuraa laadullisia parametrejä hyvin 

samankaltaisesti ja CP arvo käänteisesti. 
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Kuva 9. Maaliskuun 24 tunnin mittauksen tulokset. Mittaussuureiden lukuarvot ovat 

kyseisen tunnin kohdalta pois lukien virtaaman lukuarvo, joka on summa edellisen tunnin 

virtaamista. 

Laadullisten mittausten vertailun lisäksi tutkittiin CIV ja CP arvojen korrelaatiota muihin 

mitattuihin suureisiin (Kuva 10). CIV arvolla on vahvaa korrelaatiota laadullisten 

parametrien kanssa, joista korkeimmat korrelaatioarvot ovat sähkönjohtavuuden ja 

kemiallisen hapen kulutuksen kanssa. Myös CP arvolla on korrelaatiota, joista suurimmat 

sähkönjohtavuuden ja pH:n kanssa. Erona CIV arvon korrelaatioihin, CP arvon 

korrelaatiot ovat käänteisiä ja hieman lukuarvoiltaan pienempiä. 
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Virtaaman kanssa CP ja CIV arvot korreloivat heikosti johtuen, että virtaama on 

määrämittaukseen liittyvä ja CP ja CIV arvot perustuvat nesteen sähkömagneettis i in 

ominaisuuksiin. 

 

Kuva 10. Maaliskuun 24 tunnin mittaustuloksien sekä CP ja CIV arvojen välinen Pearson, 

Spearman ja Kendall korrelaatioarvo sekä regressiosuora. 

4.2.2 Huhtikuun 24 tunnin mittaus 

Toinen 24 tunnin mittausjakso suoritettiin 19.4.-20.4.2021 (Kuva 11). 

Mittausajankohtana on ollut huhtikuun puoliväli, jolloin lumen sulaminen on alkanut ja 

siitä on aiheutunut sulamisvesiä, jotka ovat päässeet jätevesiverkostoon. Tämä huomataan 

siitä, että jätevesiverkostossa virtaamat ovat huomattavasti suurempia kuin edellisen 

mittauskampanjan aikana. Verkoston suuri vuotovesien määrä laimentaa verkoston 

jätevettä, joka näkyy laadullisten parametrien lukuarvojen ja niiden vaihteluvä lien 

pienenemisenä verrattuna edelliseen mittaukseen. 
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Kuva 11. Huhtikuun 24 tunnin mittauksen tulokset. Mittaussuureiden lukuarvot ovat 

kyseisen tunnin kohdalta pois lukien virtaaman lukuarvo, joka on summa edellisen tunnin 

virtaamista. 

Collon mittausaineiston CIV arvon korrelaatiot laadullisten mittausten kanssa ovat 

pienempiä kuin edellisessä mittauksessa ja CP arvon korrelaatioarvot ovat likimain samat 

(Kuva 12). Edelleenkin CP ja CIV arvojen korrelaatiot virtaaman kanssa ovat heikkoja. 

Pienemmät korrelaatioarvot voivat johtua suuremmasta vuotovesien määrästä, joka 

vähentänyt jäteveden laadullista vaihtelua vuorokauden aikana. 
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Kuva 12. Huhtikuun 24 tunnin mittaustuloksien sekä CP ja CIV arvojen välinen Pearson, 

Spearman ja Kendall korrelaatioarvo sekä regressiosuora. 

4.2.3 Toukokuun 24 tunnin mittaus 

Kuvassa 13 on esitetty kolmannen 24 tunnin mittausjakson tulokset, jotka on mitattu 

17.5.-18.5.2021. Mittausajankohtana on ollut toukokuun puoliväli, jolloin lumi on jo 

sulanut ja isompia vesisateita ei ole ollut, joten pintavaluntana tulevia vuotovesiä on 

verkostossa vähän. Tämä näkyy siitä, kun virtaama on vähentynyt verrattuna edellisen 

mittauskampanjan virtaamaan. Kuitenkin verkostossa voi olla vuotovesiä, sillä lumen 

sulaminen on aiheuttanut pohjaveden pinnankorkeuden nousun, jonka takia pohjavettä on 

voinut päästä jätevesiverkostoon. 

Laadulliset parametrit noudattavat samanlaista trendiä kuin aikaisemmissak in 

mittauksissa pois lukien pH-arvo, jossa ei näy piikkiä kello 21 aikoihin niin kuin muilla 

parametreillä. Collon parametreillä on myös samanlaista käyttäytymistä kuin 

aikaisemmissa mittauksissa. Lisäksi jäteveden laadullisten parametrien vaihteluvä li 

vuorokauden aikana on kasvanut verrattuna edelliseen mittauskampanjaan, joten 

mittaushetkellä jätevesiverkostossa on vähemmän vuotovesiä. 
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Kuva 13. Toukokuun 24 tunnin mittauksen tulokset. Mittaussuureiden lukuarvot ovat 

kyseisen tunnin kohdalta pois lukien virtaaman lukuarvo, joka on summa edellisen tunnin 

virtaamista. 

Tästä mittauksesta laskettiin myös korrelaatiot, jotka ovat esitetty kuvassa 14. 

Korrelaatiota tutkittaessa huomataan, että laadullisilla parametreillä on vahvaa 

korrelaatiota pois lukien pH-arvo, jonka korrelaatio CP ja CIV arvojen kanssa on todella  

heikko ja poikkeava verrattuna aikaisempiin korrelaatioarvoihin. Tämä voi johtua 

virheestä pH mittauksen aikana. Lisäksi tässä mittauksessa jätevesivirtaamalla on myös 

kohtalaista korrelaatiota CP ja CIV arvojen kanssa poiketen aikaisemmista 

korrelaatioarvoista. 
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Kuva 14. Toukokuun 24 tunnin mittaustuloksien sekä CP ja CIV arvojen välinen Pearson, 

Spearman ja Kendall korrelaatioarvo sekä regressiosuora. 

4.2.4 Syyskuun 24 tunnin mittaus 

Neljäs 24 tunnin mittausjakso suoritettiin 21.9.-22.9.2021, jonka mittaustulokset on 

esitetty kuvassa 15. Mittausajankohtana on ollut syyskuun loppupuoli, jolloin isompia 

vesisateita ei ole ollut, jotka olisivat voineet vaikuttaa vuotovesien määrään. Mittauksen 

ajalta ei ole varmennettua pumppaamon virtaamadataa johtuen häiriöstä pumppaamon 

automaatiojärjestelmässä, kuitenkin laadullisten mittausten arvot ovat saatavilla.  

Arvoissa näkyy edelleen samanlainen vuorokautinen trendi kuin aikaisemmissa 

mittauksissa. Laadullisten parametrien arvojen vuorokautinen vaihteluväli on myös 

kasvanut verrattuna kahteen edelliseen mittauskampanjaan (huhti- ja toukokuun 

mittaukset), jolloin jätevesiverkostossa on ollut suuria määriä vuotovesiä. Tästä nähdään, 

että laadullisten parametrien arvojen suuri vuorokautinen vaihteluväli on merkki, siitä että 

jätevesiverkostossa on pääosin jätevettä ja vuotovesien määrä on vähäinen. 
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Kuva 15. Syyskuun 24 tunnin mittauksen tulokset. Mittaussuureiden lukuarvot ovat 

kyseisen tunnin kohdalta. 

Syyskuun 24 tunnin mittauskampanjan tulosten korrelaatioarvoista huomataan, että CIV 

ja CP arvoilla on edelleen vahvaa korrelaatiota laadullisten parametrien kanssa (Kuva 

16). Lukuarvoiltaan CIV parametrin korrelaatiot ovat samansuuruisia kuin aikaisemmissa 

24 tunnin mittauskampanjoissa ja CP parametrin korrelaatioarvot ovat hieman kasvaneet. 
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Kuva 16. Syyskuun 24 tunnin mittaustuloksien sekä CP ja CIV arvojen välinen Pearson, 

Spearman ja Kendall korrelaatioarvo sekä regressiosuora. 

Collo-mittalaitteen CP ja CIV arvoja ei ole aikaisemmin verrattu jäteveden laadullis i in 

ominaisuuksiin, joten vastaavaa vertailupohjaa ei ole saatavilla. Kuitenkin Latva ym. 

(2021) tutkimuksessa CP ja CIV arvojen korrelaatiota on verrattu talousveden 

sähkönjohtavuuteen laboratorio-olosuhteissa. Tutkimuksessa talousvesinäytteeseen 

lisättiin eri määriä kaliumkloridia, joka nostaa veden sähkönjohtavuutta, ja samalla 

mitattiin CP ja CIV arvoja. Tutkimuksessa havaittiin CIV arvon erinomainen korrelaatio 

sähkönjohtavuuden kanssa, kun sähkönjohtavuus on alle 1500 µS/cm, mutta 

sähkönjohtavuuden kasvaessa korrelaatio pienentyy. CP arvo korreloi 

sähkönjohtavuuden kanssa hyvin isoilla pitoisuuksilla, mutta tyypillisen vesijohtoveden 

sähkönjohtavuuden arvoilla (<600 µS/cm) korrelaatiota ei havaita. Tässä tutkimuksessa 

jäteveden sähkönjohtavuuden arvot vaihtelevat mittauskampanjoiden aikana välillä 506–

1108 µS/cm, joka vertautuu Latva ym. (2021) tutkimuksessa käytettyihin 

sähkönjohtavuuden arvoihin. Kuitenkaan täysin samanlaisia korrelaatioarvoja ei 

saavuteta, sillä jäteveden laadullinen koostumus on hyvin vaihteleva riippuen esimerk iks i 
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vuodenajasta, joka sitten vaikuttaa CP ja CIV arvoihin sekä korrelaatioon 

sähkönjohtavuuden kanssa. 

4.3 Hydrologiset tapahtumat 

Jäteveden laadullisen tutkimuksen lisäksi Collon mittausaineistoa verrattiin myös 

hydrologisiin tapahtumiin. Mittausajanjaksolle osuu hydrologisista tapahtumista lumen 

sulaminen sekä vesisateet, joilla on vaikutusta esimerkiksi pohjaveden pinnankorkeuteen 

sekä hulevesien määrään, joista molemmista voi aiheutua vuotovesiä jätevesiverkostoon. 

Kuvaajissa on esitetty seuraavat mittaussuureet: Virtaama (m3/h) on summa edellisen 

tunnin pumppauksien virtaamista, pohjaveden pinnankorkeus on ilmoitettu korkeutena 

merenpinnan tasosta, External °C (ka.), CP (ka.) ja CIV (ka.) ovat Collo-mittalaitteen 

edellisen tunnin mittausten laskennallinen keskiarvo, lumen syvyys (cm) sekä ilman 

lämpötila (°C) ovat arvoja kyseisen tunnin kohdalla lähimmältä Ilmatieteenlaitoksen 

mittausasemalta. Sadanta (mm) aineisto on pääosin Teknologian tutkimuskeskus VTT 

Oy:n mittausasemalta reilun kahden kilometrin päässä tutkimusalueelta (tummansiniset 

pylväät kuvaajissa), pois lukien 17.6.–22.6. välinen aika, jolloin käytettiin 

Ilmatieteenlaitoksen sadanta-aineistoa, joka on reilun 15 kilometrin päässä 

tutkimusalueelta (oranssit pylväät kuvaajissa). Virtaama-aineisto on saatavilla vain 31.7. 

asti, jonka jälkeen ei ole varmennettua pumppaamon virtaamadataa johtuen häiriöstä 

pumppaamon automaatiojärjestelmässä. Lisäksi virtaamasta puuttuu päivän 28.3. 

aineisto. 

4.3.1 Koko mittausjakso 

Kuvassa 17 on esitetty koko mittausjakson tulokset pois lukien syyskuun 22. päivän 

jälkeiset arvot. Tuloksia tarkastellessa huomataan selvästi eri hydrologisien tapahtumien 

vaikutus mittaussuureisiin. Hydrologisten tapahtumien vaikutus Collon mittausaineistoon 

huomataan selkeimmin CIV arvon muutoksina. Lumen sulaminen ja sateet ovat 

aiheuttaneet selvästi vuotovesiä viemäriverkostoon, joka näkyy CIV arvon laskuna 

kyseisinä hetkinä. Kun tarkastellaan koko mittausjaksoa, niin nähdään CP arvon jatkuva 

lasku, joka vaikeuttaa pitkän aikavälin tulosten arviointia ja vertailua hydrologis i in 

muuttujiin. Kuitenkin CP arvoissa huomataan muutoksia, kun tarkastellaan lyhempää 

ajanjaksoa. Jäteveden lämpötilassa (external) nähdään normaali jätevesiverkoston 

lämpötilan vaihtelu vuodenajan ja sääolosuhteiden mukaan.  
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Lisäksi mittausaineistosta huomataan pumppaamon virtaamien kasvaminen ja 

pohjaveden pinnankorkeuden nousu hydrologisten tapahtumien vaikutuksesta. Virtaaman 

kasvu näiden tapahtumien aikana selittyy sulamis- ja sadevesien pääsystä 

viemäriverkostoon, ja pohjaveden pinnankorkeuden nousu, kun pintavesi imeytyy 

maaperän läpi pohjavedeksi nostaen sen pinnankorkeutta. 

 

Kuva 17. Virtaaman, pohjaveden pinnankorkeuden, jäteveden lämpötilan (external), CP- 

ja CIV-arvon, lumen syvyyden, sadannan sekä ilman lämpötilan käyttäytyminen 

mittausjakson aikana. 

Kuvassa 18 on esitetty pohjaveden pinnankorkeuden korrelaatioarvot verrattuna Collon 

parametreihin. Korrelaatioarvoista nähdään, että pohjaveden pinnankorkeudella on 

havaittava vaikutus Collo-mittalaitteen arvoihin. Pohjaveden pinnankorkeuden noustessa 

CIV ja jäteveden lämpötila (external) arvot korreloivat negatiivisesti ja CP arvo 

positiivisesti. Eli pohjaveden pinnankorkeuden noususta aiheutuu CIV arvon ja jäteveden 

lämpötilan laskua ja CP arvon nousua. Kuitenkin korrelaatioarvoihin tulee suhtautua 

varauksella, sillä pitkän aikavälin analysoinnissa on haasteita johtuen CP arvon jatkuvasta 

laskusta mittausjakson aikana. 
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Kuva 18. Pohjaveden pinnankorkeuden korrelaatioarvot verrattuna Collon parametreihin 

aikavälillä 17.3.–21.9. 

4.3.2 Lumen sulaminen 

Lumen sulamisen kuvaajassa (Kuva 19) on esitetty jäteveden virtaama, pohjaveden 

pinnankorkeus, jäteveden lämpötila (external), CP, CIV, lumen syvyys, sadanta 

tuntikohtaisena aineistona sekä CP, CIV ja jäteveden lämpötila (external) arvojen 

vuorokauden keskiarvot. Kuvaajasta nähdään, että lumen sulaminen on alkanut 

maaliskuun loppupuolella, kun ilman lämpötila on käynyt plusasteilla. Lisäksi 29. 

päivänä ollut vesisade on vaikuttanut lumen sulamiseen. Näillä tapahtumilla on ollut  

vaikutus mittaustuloksiin, joka nähdään selvimmin maaliskuun 30. päivän kohdalla 

olevissa muutoksissa. Tällöin Collon parametreissä huomataan hetkellinen pudotus 

jäteveden lämpötilassa (external) ja CIV arvossa sekä pieni nousu CP arvossa. CP arvon 

osalta tuloksen arviointi on haastavaa johtuen jatkuvasta laskusta mittausjakson aikana. 

Kuitenkin muutoksen jälkeen Collo-mittalaitteen arvot palautunut nopeasti noudattamaan 

tyypillistä muotoaan. Lisäksi lumen sulamisen vaikutuksesta jätevesivirtaama on 

kasvanut ja pohjaveden pinnankorkeus on lähtenyt nousuun. 
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Tarkastellessa CP:n, CIV:n ja jäteveden lämpötilan vuorokautisia keskiarvoja lumen 

sulamisen tarkasteluajanjaksolla huomataan muutosta CP arvossa 9,04 yksikköä 

(46380,59–46371,55), CIV arvossa 128,83 yksikköä (920,45–791,62) ja jäteveden 

lämpötilassa 1,59 °C (12,48 °C –10,89 °C). Samaan aikaan pohjaveden pinnankorkeuden 

muutos on ollut 0,42 m (13,50 m–13,08 m). 

 

Kuva 19. Lumen sulamisen vaikutus virtaamaan, pohjaveden pinnankorkeuteen, 

jäteveden lämpötilaan (external), CP- ja CIV-arvoon, lumen syvyyteen, sadantaan sekä 

ilman lämpötilaan. 

4.3.3 Sadetapahtumat 

Tutkittaviksi sadetapahtumiksi valittiin kolme erilaista sadetapahtumaa, jotka olivat 

touko-, kesä- ja syyskuussa. Touko- ja kesäkuun sadetapahtumille yhteistä oli noin 15 

mm sadanta kyseisen tunnin aikana, mutta sadetapahtumat olivat eri vuorokauden 

aikoina, ja syyskuun sadetapahtumassa sade jakaantui pidemmälle ajanjaksolle. 

Kuvaajissa on esitetty virtaaman, pohjaveden pinnankorkeuden, jäteveden lämpötila n 

(external), CP:n, CIV:n, lumen syvyyden, sadannan ja ilman lämpötilan arvot 

tuntikohtaisena aineistona sekä CP, CIV ja jäteveden lämpötila (external) arvojen 24 

tunnin keskiarvot aikavälillä 12.00–12.00.   
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Kuvassa 20 on esitetty aamuyöllä 20.5. ollut sadetapahtuma, jolla on ollut vaikutus 

mittaussuureisiin. Tämä näkyy Collon parametreissä siten, että erityisesti CIV arvo käy 

sateen aikana alempana kuin ennen sadetapahtumaa. Jäteveden lämpötila (external) ja CP 

arvoissa sadetapahtumasta ei aiheudu merkittäviä muutoksia. Lisäksi sadetapahtuman 

vaikutuksesta jätevesivirtaamat ovat kasvaneet ja pohjaveden pinnankorkeus on noussut 

merkittävästi. 

Toukokuun sadetapahtuman tarkasteluajanjaksolla 24 tunnin keskiarvoissa havaitaan 

muutosta CP arvossa 0,40 yksikköä (46291,11–46290,71), CIV arvossa 51,77 yksikköä 

(939,08–887,31) sekä jäteveden lämpötilassa 0,2 °C (11,90 °C–11,70 °C). Pohjaveden 

pinnankorkeuden muutos tarkasteluajanjaksolla on ollut 0,33 m (13,80 m–13,47 m). 

 

Kuva 20. 20.5. sateen vaikutus virtaamaan, pohjaveden pinnankorkeuteen, jäteveden 

lämpötilaan (external), CP- ja CIV-arvoon, lumen syvyyteen, sadantaan ja ilman 

lämpötilaan. 

Kesäkuun sadetapahtuma on esitetty kuvassa 21 ja se on ollut iltapäivällä kello 13 aikaan. 

Sadetapahtumasta on aiheutunut pohjaveden pinnankorkeuden nousua, mutta ei 

samanlaisia vaikutuksia Collon parametreihin kuin toukokuun sateella, jolloin CIV arvo 
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laski selvästi sateen vaikutuksesta. Myöskään jäteveden virtaamassa ei havaita 

muutoksia.  

Tarkastellessa CP:n, CIV:n ja jäteveden lämpötilan 24 tunnin keskiarvoja ennen ja 

jälkeen sateen kesäkuun sadetapahtuman tarkasteluajanjaksolla huomataan muutosta CP 

arvossa -0,51 yksikköä (46230,39–46230,90), CIV arvossa 31,33 yksikköä (1041,64–

1010,31) ja jäteveden lämpötilassa 0,05 °C (14,10 °C–14,05 °C). Tarkasteluajanjakson 

aikana pohjaveden pinnankorkeuden muutos on ollut 0,08 m (13,42 m–13,34 m). 

Kesäkuun sadetapahtumaa tarkastellessa tulee huomioida, että sateen intensiteetti ja 

sademäärä voivat poiketa todellisista arvoista tutkimusalueen luona, sillä sadanta-aine isto 

on lähimmältä Ilmatieteenlaitoksen mittausasemalta, joka on reilun 15 kilometrin päässä 

jätevesipumppaamosta ja tutkimusalueesta. Tämä voi näkyä mittaustuloksissa siten, että 

sateen vaikutus mittaussuureisiin voi tulla viiveellä tai näkyä aikaisemmin kuin 

sadetapahtuma on oikeasti ollut. 

 

Kuva 21. 22.6. sateen vaikutus virtaamaan, pohjaveden pinnankorkeuteen, jäteveden 

lämpötilaan (external), CP- ja CIV-arvoon, lumen syvyyteen, sadantaan sekä ilman 

lämpötilaan. 
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Kuvassa 22 on esitetty syyskuussa ollut sadetapahtuma. Erona toukukuun ja kesäkuun 

sadetapahtumiin, tässä tilanteessa tarkasteluajanjaksolle osuu kaksi pidempikesto ista 

sadetapahtumaa, joiden välillä on noin vuorokausi eroa. Sadetapahtumien vaikutuksesta 

pohjaveden pinnankorkeus on noussut. Lisäksi sadetapahtumien vaikutus nähdään Collon 

mittausaineistossa selvimmin pienempinä CIV arvoina aamuyöllä verrattuna sateettoman 

aamuyön 14.9. arvoihin. 

Syyskuun sadetapahtuman tarkasteluajanjaksolla 24 tunnin keskiarvoissa havaitaan 

muutosta CP arvossa -4,59 yksikköä (46112,84–46117,43), CIV arvossa 54,25 yksikköä 

(1186,92–1132,67) ja jäteveden lämpötilassa 0,82 °C (16,06 °C–15,24 °C). Samana 

aikana pohjaveden pinnankorkeuden muutos on ollut 0,27 m (13,35 m–13,08 m). 

 

Kuva 22. 13.9.-14.9. sateen vaikutus pohjaveden pinnankorkeuteen, jäteveden 

lämpötilaan (external), CP- ja CIV-arvoon, lumen syvyyteen, sadantaan sekä ilman 

lämpötilaan. 

Sadetapahtumien vaikutus Collon mittausaineiston arvoihin on riippuva inen 

sadetapahtuman sademäärästä, kestosta sekä vuorokauden ajasta, sekä todennäköisest i 

myös sateen aiheuttamista pohjaveden pinnankorkeuden muutoksista. Toukokuun 

sadetapahtuma on ollut aamuyön tunteina, jolloin jätevesimäärät ovat pieniä. Silloin CP 
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arvot ovat korkeimmillaan ja CIV ja jäteveden lämpötila (external) arvot alimmillaan. Eli 

sadevedestä aiheutuvia vuotovesiä on ollut suurempi osuus verkostossa, joka näkyy sitten 

Collon arvoissa. Kesäkuun sadetapahtuma on ollut iltapäivällä kello 13, jolloin 

verkostossa on paljon jätevettä. Tällöin sateesta johtuva vuotovesi ei laimenna verkoston 

jätevettä niin paljoa, että sillä olisi selvää vaikutusta Collon parametreihin. Syyskuussa 

tarkasteluajanjaksolle osuu kaksi pidempikestoista sadetapahtumaa, joiden välillä on noin 

vuorokausi eroa. Vaikka syyskuun sadetapahtumassa hetkellinen sademäärä on pienempi, 

niin sateilla on kuitenkin havaittava vaikutus Collon parametreihin. Lisäksi jokainen 

sadetapahtuma on aiheuttanut pohjaveden pinnankorkeuden nousua. Vertailtaessa eri 

sadetapahtumien vaikutusta Collon parametrien 24 tunnin keskiarvoihin huomataan, että 

sade ja siitä aiheutuva pintavalunta ja pohjaveden pinnankorkeuden nousu aiheuttavat 

vuotovesiä jätevesiverkostoon ja sillä on huomattava vaikutus erityisesti CIV arvoon. 



49 

 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tuloksien perusteella tutkimusalueella jätevesiviemäreihin pääsee vuotovesiä, sillä 

jätevesivirtaama, Collo-mittalaitteen mittauksen käyttäytyminen sekä 24 tunnin 

mittauskampanjoiden parametrien arvot vaihtelevat vuodenajan mukaan riippuen lumen 

sulamisen tai sadetapahtumien ajankohdasta, jotka aiheuttavat vuotovesiä 

jätevesiverkostoon. Collon mittausaineistosta voidaan nähdä jätevesiverkostossa 

jäteveden laadun muutoksia, jotka ovat aiheutuneet vuotovesien pääsystä verkostoon, 

sekä kotitalouksien vedenkulutukseen vuorokautinen trendi. Eli aikaisin aamulla, kun 

jätevesimäärä verkostossa on pienimmillään, niin CIV arvo on alimmillaan ja CP arvo 

korkeimmillaan. Tällainen vaihtelu on looginen Collon parametreille, sillä korkea CP 

arvo ja matala CIV arvo kuvaavat sitä, että systeemissä on vähemmän vettä suhteessa 

muuhun aineeseen. Myös jätevesipumppaamon pumppujen käyntijaksot havaitaan 

Collon mittausaineistosta. Tuloksia tarkastellessa tulee muistaa, että Collo-mittalaitteen 

mittaussyvyys ei ole ollut vakio ja mittalaite mittaa sitä mitä anturin kohdalla tapahtuu.  

Eli pinnankorkeuden vaihdellessa jätevesipumppaamossa anturin eteen on voinut 

esimerkiksi kertyä hetkellisesti rasvaa, joka näkyy muutoksena Collo-mittalaitteen 

parametreissä. 

Collon mittausaineistosta voidaan havaita samanlainen vuorokautinen vaihtelu jäteveden 

laadussa kuin perinteisessä näytteenottoon perustuvassa jäteveden laadullisessa 

tutkimuksessa. Tämä nähdään, kun verrataan 24 tunnin mittauskampanjoiden trendejä 

Collon mittausaineistoon. Lisäksi aineistojen välisiä korrelaatioita tutkimalla nähdään 

vahvaa riippuvuutta muuttujien välillä. Korrelaatiokuvaajista nähdään, että Collon 

parametreillä ja laadullisilla parametreillä on pääsääntöisesti lineaarista korrelaatiota , 

jolloin Pearson r korrelaation arvot ovat korkeimpia. 

Hydrologiset tapahtumat eli lumen sulaminen ja sadetapahtumat näkyvät selkeimmin 

pohjaveden pinnankorkeuden vaihteluna. Mittausjakson aikana pohjaveden 

pinnankorkeuksissa on tyypillinen vuodenaikainen vaihtelu riippuen sulamis- ja 

sadevesien määrästä eli keväällä ennen lumen sulamisen alkamista pohjaveden 

pinnankorkeus on alimmillaan. Lumen sulamisen alettua pohjaveden pinnankorkeus 

lähtee nousemaan ja saavuttaa huippunsa lumien sulettua toukokuun puolivälissä. Kesän 

edetessä pohjaveden pinnankorkeus laskee hiljalleen, poikkeuksena pienet nousut kesän 

rankkasateiden vaikutuksesta. Pohjaveden pinnankorkeuden nopeat vaihtelut näkyvät 
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erityisesti Collo-mittalaitteen CIV arvoissa. Arvojen vaihtelusta ei voida sanoa onko 

arvojen muutoksen aiheuttanut pelkästään pohjaveden pääsy viemäriverkostoon, koska 

jätevesiviemäriin voi myös päästä samanaikaisesti pintavaluntana vuotovesiä, sillä ne 

ovat vuorovaikutuksissa keskenään. Lisäksi mittauksen lähtötilanteessa verkostossa on 

voinut olla jo pohjavedestä aiheutuvia vuotovesiä. Sillä tiedetään, että tutkimusaluee l la 

viemäriputket on asennettu paikoin pohjavesipinnan alapuolelle, joten pohjavedestä 

aiheutuva vuotovesi on hyvin mahdollista, sekä viemärit alkavat olla ikänsä puolesta 

saneerauksen tarpeessa. Tulevissa tutkimuksissa voisi lisäksi mitata jäteveden 

sähkönjohtavuutta ja verrata sitä pohjaveden pinnankorkeuteen. Tällöin nähtäisiin, onko 

sähkönjohtavuudella samankaltainen käyttäytyminen kuin CIV parametrillä pohjaveden 

pinnankorkeuden muutoksiin. 

Mittauksen lopussa, kun anturia oltiin pois ottamassa, huomattiin Collo-mittalaitteen 

pinnalle kerääntyneen jäteveden epäpuhtauksia ja rasvaa. Näillä ei pitäisi olla vaikutusta 

Collo-mittalaitteen mittausantureihin ja -tuloksiin, mutta asia tulee kuitenkin pitää 

mielessä. Aikaisemmissa tutkimuksissa Collo-mittalaitteen likaantuminen ja 

kyllästyminen on näkynyt mittausarvoissa laskevana eksponentiaalisena käyränä. 

Tällaista ei nähdä tässä tutkimuksessa. Lisäksi, jos mittausanturi olisi mennyt 

epäkuntoon, niin se näkyisi tuloksissa selvänä poikkeamana. CP arvon jatkuva lasku 

mittausajanjakson aikana tulee myös huomata analysoitaessa tuloksia, sillä se on 

poikkeava verrattuna muihin mittaussuureisiin. Tämän vuoksi CP arvon käyttäytymisen 

selvittäminen jätevesimittauksissa vaatii lisätutkimuksia. 

Tutkimuksen parantamista ja tulevaisuutta varten olisi hyvä ennen tutkimusta suorittaa 

Collo-mittalaiteen kalibrointi jäteveden lämpötilan muutoksella sekä tutkia pohjaveden 

ja pintaveden vaikutusta Collo-mittalaitteen arvoihin esimerkiksi laboratoriossa. Pohja-  

ja pintavedestä voisi mitata CP ja CIV arvoja, joita pystyisi sitten vertaamaan 

lukuarvollisesti vastaaviin jäteveden arvoihin. Collo-mittalaitteen lämpötilakalibro int i 

voidaan suorittaa esimerkiksi ottamalla näyte tutkimuspaikan jätevedestä, jota tutkitaan 

esimerkiksi laboratoriossa lämmittämällä näytettä ja siten määrittämällä 

lämpötilakompensaatio Collo-mittalaitteelle. Tällä tavalla saadaan Collo-mittalaitteesta 

lämpötilakompensoituja arvoja, joita voisi käyttää analysointia varten perusarvojen 

lisäksi. Näiden toimenpiteiden jälkeen mittalaitteen voisi asentaa jätevesiverkostoon ja 

tutkia sitten jäteveden laatua ja vuotovesien alkuperää. Tulevaisuudessa voisi myös 

käyttää jätevesimittauksissa muita jatkuvatoimisia mittalaitteita yhtäaikaisesti Collo-
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mittalaitteen kanssa. Tämä voidaan toteuttaa asentamalla jatkuvatoiminen mittala ite, 

esimerkiksi sähkönjohtuvuusmittari, sekä Collo-mittalaite samaan mittauspaikkaan. 

Tällaisella tutkimuksella saataisiin vertailupohjaa jatkuvatoimisten mittalaitte iden 

käytöstä jätevesiverkoston laadunseurannassa vuotovesien tarkastelussa. 

Lisäksi Collo-mittalaitteen mittauspaikkaa tulisi miettiä, että onko jätevesipumppaamo 

oikea paikka ja voidaanko mittauspaikka valita siten, että anturi ei pääse likaantumaan.  

Mittalaitteen kannalta jätevesipumppaamo on helpoin asennuspaikka, mutta ainakin tässä 

tutkimuksessa nähdään pumppujen käynnistä aiheutuvan syklistä vaihtelua Collo-

mittalaitteen arvoihin. Pumpun käydessä CP arvo nousee ja CIV arvo laskee. Tämä 

vaihtelu voi johtua jätevesipumppaamossa olevan jäteveden laadullisesta 

kerrostumisesta, joka sitten sekoittuu, kun pumppu lähtee käyntiin. Tällöin Collo-

mittalaitteen arvotkin vaihtelevat. 

Collo-mittalaitteen hyödyntämisen etuina jätevesiverkoston ja vuotovesien laadullisessa 

tutkimuksessa on anturin helppo asentaminen mittauskohteeseen sekä jatkuvatoiminen ja 

tarkka mittaus sekä hyvä korrelaatio perinteisiin laadullisiin mittauksiin. Kuitenkin tulee 

muistaa, että Collo-mittalaitteen mittauksen arvoihin vaikuttavat monet asiat jäteveden 

ominaisuuksista, kuten lämpötila ja sen muutokset. Lämpötilan muutos vaikuttaa CP 

arvoon negatiivisesti ja CIV arvoon positiivisesti. Tarvittaessa tietyn laadullisen 

parametrin arvoja esimerkiksi sameus tai kemiallinen hapen kulutus, niin perinteis il lä 

jäteveden laadullisilla mittauksilla on vielä paikkansa. Kuitenkin Collo-mittalaitteen CP 

ja CIV parametreistä voidaan nähdä laadulliset muutokset jätevesijärjestelmässä. 
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6 YHTEENVETO 

Tässä työssä tutkittiin jätevesiverkoston laadunseurantaa vuotovesien tarkastelussa 

sähkömagneettisen vasteen avulla. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuinka 

vuotovedet näkyvät jätevesiverkoston laadullisissa mittauksissa ja vaikuttuvatko ne 

jäteveden laatuun sekä aiheutuvatko jätevesiverkoston vuotovedet pintavesien valunnasta 

vai pohjaveden pääsystä viemäriverkostoon. Toimiva jätevesiverkosto on tärkeä osa 

yhteiskunnan infrastruktuuria, joten jätevesiverkostoon pääsevät vuotovedet ovat 

ongelmallisia. Vuotovedet pienentävät jätevesiverkoston kapasiteettia, lisäävät 

jätevesipumppaamoiden pumppausmäärää sekä laimentavat jätevettä, joka heikentää 

jätevedenpuhdistamon tehokkuutta. Näiden takia vuotovesien määrä tulisi minimoida. 

Vuotovesien määrää tutkitaan perinteisesti määrällisten mittausten avulla, kuten 

mittaamalla viemäriverkoston jätevesivirtaamia. Virtaamien vaihtelusta sääolosuhte iden 

ja vuorokauden ajan mukaan saadaan tietoa esimerkiksi viemärin kapasiteetistä ja 

vuotovesien määrästä. Määrällisen tutkimuksen lisäksi viemäriveden laatua voidaan 

mitata, josta voidaan huomata myös vuotovesien pääsy verkostoon. Jätevedestä voidaan 

mitata fysikaalisia, kemikaalisia sekä biologisia ominaisuuksia, joiden muutos 

mittausjakson aikana voi johtua esimerkiksi vuotovesien pääsystä jätevesiviemäriin. 

Tutkimusta varten aineiston pohjana oli jatkuvatoimisen Collo-mittalaiteen mittaukset, 

joita verrattiin jätevesiverkostosta otettuihin näytteenottokampanjoiden arvoihin. Lisäksi 

vertailuaineistona oli jätevesipumppaamon jätevesivirtaamat, pohjaveden 

pinnankorkeudet, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n sadanta sekä 

Ilmatieteenlaitoksen avoimen datan aineistot. Aineistosta laadittiin kuvaajia ja tutkitt iin 

muuttujien välisiä korrelaatioita.  

Tuloksista nähdään Collo-mittalaitteen arvojen, 24 tunnin näytteenottokampanjo iden 

sekä jätevesivirtaaman määrän vaihtelevan lumen sulamisen ja sadetapahtumien aikana , 

jolloin suuria määriä vuotovesiä pääsee jätevesiverkostoon. Nämä tapahtumat vaikutta vat 

sekä pintavalunnan määrään että pohjaveden pinnankorkeuksiin, joten tuloksista on 

vaikea erottaa, aiheutuvatko jätevesiverkoston vuotovedet pelkästään pintavalunnasta tai 

pohjavedestä. Kuitenkin tiedetään, että pohjavedestä aiheutuva vuotovesi on hyvin 

mahdollista, sillä tutkimusalueella viemäriputket on asennettu paikoin pohjavesipinnan 

alapuolelle ja ne alkavat olla saneerausiässä. 
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Collo-mittalaitteen etuina jätevesiverkoston ja vuotovesien laadullisessa tutkimuksessa 

on, että anturi on helppo asentaa mittauspaikkaan sekä mittaus on jatkuvatoimista ja 

tarkkaa. Tämä helpottaa jätevesiverkoston laadun mittausta pidemmällä aikajaksolla 

verrattuna perinteiseen näytteenottoon perustuvaan tutkimukseen. Kuitenkaan Collo-

mittalaitteella ei voida korvata näytteenottoon perustuvaa tutkimusta, jolla määritetään 

perinteisiä jäteveden laadullisia parametrejä. Joka tapauksessa Collo-mittalaittee l la 

voidaan nähdä laadulliset muutokset jätevesijärjestelmässä ja tämä tutkimus toimii 

pohjana tuleville tutkimuksille ja mittauksille. 
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Liite 1 (1). Kootut tulokset 24 tunnin mittauskampanjoiden ajalta 

 
Kuva 1. Virtaamavertailu kolmen 24 tunnin mittauskampanjan aikana. 

 
 

 
Kuva 2. Sähkönjohtavuuden (EC) vertailu neljän 24 tunnin mittauskampanjan aikana. 
 



 

 

Liite 1 (2). Kootut tulokset 24 tunnin mittauskampanjoiden ajalta 
 

 
Kuva 3. pH-arvojen vertailu neljän 24 tunnin mittauskampanjan aikana. 

 
 

 
Kuva 4. Kemiallisen hapen kulutuksen (COD) vertailu neljän 24 tunnin 
mittauskampanjan aikana. 



 

 

Liite 1 (3). Kootut tulokset 24 tunnin mittauskampanjoiden ajalta 
 

 
Kuva 5. Sameuden vertailu neljän 24 tunnin mittauskampanjan aikana. 

 
 

 
Kuva 6. Jäteveden lämpötilan vertailu neljän 24 tunnin mittauskampanjan aikana. 
 



 

 

Liite 2. Collo-mittalaitteen CP ja CIV arvot 24 tunnin mittauskampanjoiden aikoina 
 

 

 
Kuva 1. CP arvojen vertailu neljän 24 tunnin mittauskampanjan aikana. 
 

 

 
Kuva 2. CIV arvojen vertailu neljän 24 tunnin mittauskampanjan aikana. 
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