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1. Johdanto 
Tutkimuksen tarkoituksena on tehdä kiinteistön jätevesi- ja tuuletusviemäreiden sekä sadevesi- ja 
salaojaverkoston kuntoselvitys. Tilaajan suorittamien kuvauksien tuloksien pohjalta arvioidaan tule-
vaisuudessa tukoksia ja tulvia aiheuttavat putken sisäpuoliset virheet, korjaus- ja puhdistustarpeet 
sekä raportoidaan korjaustarve ja –ajankohdat. 

TV-kuvaukset on suoritettu vuonna 2018 HRV-palvelun toimesta, videot tarkastettiin sekä niistä on 
tehty tulkinta, jossa on selvitetty rakennusten jäljellä olevaa käyttöikää yleisesti puuttumatta yksit-
täisiin viemäriosuuksiin. TV-kuvauksissa havaittiin että joissain videoissa oli höyryä putkessa sekä 
likaa kamerapäässä, joten tulkinnassa saattaa olla vielä puutteita, joita ei kuvausten perusteella 
pystytä sanomaan. 

Tutkimuksen otantamenetelmistä johtuen järjestelmissä saattaa olla piileviä vaurioita, joita ei kunto-
tutkimuksen avulla ole saatu selville tai vaurioiden aste ja laajuus saattaa poiketa havaitusta. 

Tässä tutkimuksessa on käytetty eri LVI-järjestelmistä seuraavia yleisesti tunnettuja lyhenteitä: 

KV Kylmä käyttövesi 
LV Lämmin käyttövesi 
LVK Lämpimän käyttöveden kiertojohto 
LJ Lämpöjohto (patteriverkosto) 
JV Jätevesiviemäri 
SV Sadevesiviemäri 
SO Salaoja 
 
Tämä tutkimusraportti on laadittu Sulvin LVV-kuntotutkimusopas 2013:n mukaisesti ja järjestelmien 
ja putkiosuuksien kunto on määritetty kuntoluokittain KL5–KL1. Kuntoluokat tarkoittavat seuraavaa: 

KL5 Järjestelmän jäljellä oleva tekninen käyttöikä on yli 10 vuotta 

KL4 Järjestelmän jäljellä oleva tekninen käyttöikä on 5–10 vuotta 

KL3 Järjestelmän jäljellä oleva tekninen käyttöikä on 3–5 vuotta 

KL2 Järjestelmän jäljellä oleva tekninen käyttöikä on 1–3 vuotta 

KL1 Järjestelmän jäljellä olevaa käyttöikää ei voida määrittää 
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2. Yleistiedot 

2.1 Tutkimuslaitteet ja menetelmät 
Tulkinnat tehtiin käytössä olleiden materiaalien mukaisesti. 

Viemärit kuvattiin HRV-palvelut Oy:n toimesta vuonna 2018. Videoita sekä raporttia on käytetty 
tulkintoja tehdessä. 

Putkistojen käyttöikien määrityksessä on huomioitu tilaajan suunnittelemat rakennusten loppuelin-
kaariodotuksen käyttöiät. 

 

3. Suositeltavat toimenpiteet 

3.1 Välittömät toimenpiteet 
 

Tuuletusputkien imurointi/huuhtelu 

Kannakointien tarkastaminen ja parantaminen 

pohjaviemäreiden rikkoutuneiden kohtien korjaaminen 

3.2 1-3 vuoden aikana tehtävät toimenpiteet 
Tonttiviemäreiden huuhtelu säännöllisesti/tarvittaessa 

Pohjaviemäreiden huuhtelu säännöllisesti/tarvittaessa 

3.3 3-5 vuoden aikana tehtävät toimenpiteet 
Viemäreiden uudelleen kuvaus 

3.4 5-10 vuoden aikana tehtävät toimenpiteet 
Ei toimenpiteitä 

3.5 Muut havainnot ja suositukset 
Ei havaintoja 
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4. Viemärikuvausten tulkitseminen 

4.1 A1 
Videoilta tehtyjen havaintojen mukaan rakennuksen pohjaviemärit ovat muovia ja osittain valu-
rautaa. Pohja- ja tonttiviemäri on pesty ennen kuvausta. Pohjaviemäreiden muoviosuuksissa ha-
vaittiin painumaa ja muodonmuutoksia. Pohjaviemärissä havaittiin liitoksessa putken rikkoutuminen 
(videolla JVTK13 Oik. haara) 6.3m kohdalta. Korjaus vaatii todennäköisesti putken esiin kaivamis-
ta. Myös liitokset ovat eläneet pituussuunnassa. 

Valurautaosuuksilla havaittiin kohtalaista korroosiota. Rakennuksen pystyviemärit ovat valurauta-
viemäriä, joista havaittiin irtokertymää ja kohtalaista korroosiota. Irtokertymät voivat aiheuttaa tu-
koksia, jos viemäri osuuksia ei huuhdella.  

Pohjaviemäri vaatisi välitöntä korjausta, muut viemäriosuudet voivat kestää rakennuksen odotetun 
iän. Toimintaa ylläpitäviä toimenpiteitä kannattaa vuosittain suorittaa, jotta mahdolliset kiintoaine 
kertymät saadaan pois linjastoista ja turvataan toimintaa oletettuun muutokseen asti kiinteistön 
suhteen. Liitosten pitkittäissuunnassa tapahtuneet siirtymät saattavat johtua kannakoinnin puutteel-
lisuudesta. 

4.2 A2 
Kuvauksista tehtyjen havaintojen perusteella A2 rakennuksen viemärit ovat muovia ja valurautaa. 
Osa videoista oli huonolaatuisia, eikä niiden perusteella tulkintaa voida tehdä luotettavasti.  

Rakennuksen tontti- ja pohjaviemäri osuuksilla havaittiin muoviputkien kohdalla muodonmuutoksia 
ja liitoksien elämistä. Valurautaosuuksilla on runsaasti korroosiota. JVTK5 – A164 videolta näkyy 
liitoksessa siirtymä, joka sijoittuu asfalttipihan ja rakennuksen liitokseen. Sama siirtymä ei vaikuta 
putken toimintaan sen ollessa porras alaspäin virtaussuunnassa. Liitoksen vuoto ympäröivään 
maahan on todennäköistä, joskin varmasti vähäistä. Korjaava toimenpide olisi esimerkiksi sisäpuo-
linen saneeraus sukitusmenetelmällä.  

Kokonaisuudessaan A2 rakennuksen ulkona kulkevat linjat ovat kohtuullisessa kunnossa, HRV:n 
raportissa kerrotaan viemäreissä olleen runsaasti ruoste- ja talousjätekertymää ennen painehuuh-
telua. Viemäreitä joudutaan todennäköisesti huuhtelemaan säännöllisesti viemäreiden toiminnan 
varmistamiseksi, Viemäreillä on käyttöikää 3-7 vuotta, jolloin suositellaan tehtäväksi saneeraus.  
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4.3 B3 
Kuvauksista havaittiin, että pohjaviemäri on valurautaa ja muovia.  JVTK1 – B3.Rak Pohja videolla 
selvä isompi vaurio pohjaviemärissä, maan notkahtamisen takia linja painunut liitoksestaan irti. 
Liitoksessa näkyy kiviä ja hiekkaa, joita valuu myös linjaan. Sama ongelma toisesta suunnasta 
kuvattuna B3.Rak pohja PL1 – Kohti JVTK1 videolla. Ongelman poisto vaatii linjan esiin kaivamis-
ta, vauriokohta on mahdollisesti rakennuksen kivijalan ulkopuolella.  

Viemäreiden valurautaosuuksilla on kohtalaista korroosiota. Tonttiviemäreissä havaittiin olevan 
heikko kaato, jolloin jätekertymiä saattaa jäädä viemäriputkeen kiinni. Videolta mahdoton sanoa 
johtuuko painumasta vai kunnan viemärin padottamisesta.  

Pysty3 – Pohja videolla on hyvin havaittavissa ensimmäisessä mutkassa viemärilinjaan kuuluma-
tonta materiaalia, esim. sähkökaapelin suojaputki jatkoineen ja muita sinne kuulumatonta materiaa-
lia. Nämä vaikuttavat viemäreiden tuulettuvuuteen heikentävästi. Pystyviemäreiden vaakaosuuksil-
la on runsaasti irtoruostetta sekä osa pystyviemäreistä tukkeutunut kokonaan putken seinämistä 
irronneesta ruostekertymästä.  Rakennuksen pystyjen alaosat olivat kaikki enemmän tai vähem-
män likaisia ja niissä on pitkät vaakahaarat ennen pohjaviemäriin liittymistä, joihin kertyy helposti 
sekä talousjätettä että korroosiotuotetta.  

Kokonaisuutta ajatellen suosittelemme tilankäyttötarkoitus (kotitalousluokat, yms.) huomioon ottaen 
haarojen pesua luokkatiloista pohjalinjaan varmistaaksenne linjojen toimivuuden. Rakennuksen 
viemärit ovat heikossa kunnossa ja niillä on käyttöikää jäljellä arviolta alle 5 vuotta. 

4.4 C4-Keittiö 
Keittiöstä TV-kuvatut viemärit, jotka on rakennettu ruostumattomasta teräsputkesta, ovat hyvässä 
kunnossa, eikä niissä havaittu suurempia puutteita. Joissain muhviliitoksissa havaittiin pitkittäissiir-
tymää, joka voi johtua puutteellisesta kannakoinnista, joka on syytä selvittää paikanpäällä. Raken-
nuksen pohjaviemäreissä todettiin painumaa. Painumat todennäköisesti tulevat keräämään irtoma-
teriaalia, joka voi tukkia viemärin.  

Ylläpitäviä toimenpiteitä kannattaa vuosittain suorittaa, jotta mahdolliset kiintoaine kertymät saa-
daan pois viemäreistä. 

Pysty3 – Pohja videolla on havaittavissa reilusti erilaisia vierasesineitä, jotka osin kuivalla tuuletus 
osuudella ja osa käyttöosuudella. Pystyviemärit tulisi puhdistaa painehuuhtelemalla sekä imuroi-
malla. Rakennuksen tuuletusviemäreissä huomasimme vajaita liitoksia ja valurauta osuuksissa 
kohtalaista korroosiota. suosittelemme kannakoinnin tarkastamista sekä tarvittaessa kannakkeiden 
lisäämistä. 

4.5 D5 
Pohjaviemärit ovat muovia, joissa havaittiin, että muutama liitos on elänyt hieman pituussuunnas-
sa, muuten pohjaviemärissä ei havaittu puutteita ja pohjaviemäri on tyydyttävässä kunnossa.  

Pystyviemärit ovat valurautaa. Pysty2 – Pohja videolla havaittavissa todella voimakasta ruostumis-
ta jonka takia kameran eteneminen on pohjaviemärissä todella heikkoa. Katolta kuvattua viemäriä 
ei ole päästy kuvaamaan kuin 2 metriä. Jotta todellinen kunto olisi mahdollista selvittää, olisi syytä 
pystyviemärit imuroida/painehuuhdeltava roskista sekä kertymistä puhtaaksi. Pysty3 – Pohja vide-
olla näkyy puuta, kiviä, yms. sinne kuulumatonta materiaalia. Linjaa on hankala pestä näiden vie-
rasesineiden takia, materiaali olisi hyvä yrittää poistaa esimerkiksi imuroimalla vesikatolta.  
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Linjaa on kuvattu alaspäin tarkistusluukusta pohjaviemärin suuntaan ja pohjaviemärin käyttöikää on 
arviolta jäljellä 5-10 vuotta.  

4.6 E7 
Rakennuksen pohjaviemärit ovat valurautaa. F6. Rak JVTK1 – E7.Rak pohja kohti E133 tilaa nimi-
sellä videolla on ongelma painuneen linjan alkupään osalta. pohjaviemäri on kaivolta rakennuksen 
suuntaan 0.3m kohdalla kivijalan vieressä painunut niin, että liitos on irronnut sekä putken pohjaan 
on syntynyt kynnys auenneeseen saumaan. Korjausta suositellaan tehtäväksi joko kaivamalla tai 
sisäpuolisesti saneeraamalla sukittamalla. Pohjaviemärissä on kohtalaista korroosiota.  

Pystyviemäreiden osalta viemärit ovat muovia ja valurautaa. Valurautaisissa osuuksissa on hieman 
korroosiota. Pystyjen vaakaosuuksilla on paljon kertymää ja irtoesineitä. Pystyviemäreissä havait-
tiin myös huonosti asennettuja liitoksia. Suositellaan liitosten korjausta sekä mahdollisesti kanna-
koinnin lisäämistä mahdollisuuksien mukaan. 

4.7 F6 
Rakennuksesta ei löytynyt videota josta olisi nähty rakennuksen pohjaviemärin kunto. Löytyi vain 
F6.Rak kuntalinjan kaivo F6.Rak JVTK2 nimetty, josta lähtee linja F6 rakennuksen eteläpään alle 
(noin 4m) on tulppaamatta sekä mahdollisesti pois käytöstä. Kuvauksella ei saatu selville miksi 
putki katkaistu tai poistettu käytöstä. Vettä ei ole saatu tulemaan mistään tähän linjaan sisältä päin 
urakoitsijan raportin mukaan. Suosittelemme tutkimaan miksi linja on auki eikä ole tulpattu. Tämä 
auki oleva viemäri on koko ajan vettä täynnä kunnan viemärin padotuksen takia, joten se imeytyy 
rakennuksen alla olevaan maahan vapaasti. F6.Rak JVTK1 – F6.rak pohjan alla tulpattu nimetyllä 
kuvalla näkyy myös pois käytöstä oleva viemäri, joka on tulppaamatta rakennuksen alla. Tälle 
myös suosittelemme tutkimista miksi viemäri on auki eikä ole tulpattu.  Viemärivesi ei pääse nou-
semaan kuin tukostilanteessa niin ylös, että valuttaisi linjan sisään tulppaamattomasta päästä.  

F6.Rak JVTK1 – Kunta videolla havaitsimme painaumaa 6-17,5m kohdalla joka johtuu mahdolli-
sesti maan painumisesta. Viemärissä täyttö tällä osuudella 30-40% sekä painauman loppupäässä 
kohonnut sauma painumisen aiheuttamana. maan painumasta johtunut Liikkunut sauma myös 
10.3m kohdalla tonttiviemärissä.  

Pysty3 – Pohja videolla pystystä havaittiin tennispallo, joka tukkii koko tuuletus viemärin. Pysty-
viemäri on halkaisijaltaan 75 mm kohdassa, jossa tennispallo on juuttunut putkeen. Pystyviemä-
reissä liitokset ovat liikkuneet pituussuunnassa. Suosittelemme kannakoinnin parantamista mah-
dollisuuksien mukaan. Rakennuksen pohjaviemärin kuntoa ei pysty arvioimaan puutteellisten lähtö-
tietojen takia. 

4.8 K- Kirjastorakennus 
Pohjaviemäri valurautaa. Rak JVTK - Tontti myötävirtaa nimisellä videolla on havaittavissa melkein 
koko linjan matkalla notkahduksen aiheuttamaa padottamista. Tarkastuskaivoon liitetyt putket eivät 
ole tiivisti asennettu, jonka takia viemäriin pääsee hiekkaa ja kiviä kaivonrenkaiden ja putkiliitoksen 
välistä. Pysty 1 sisään videolla huomattiin limupullo putken sisällä, joten viemäri ei toimi ja viemärin 
kuntoa ei voida arvioida. 
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4.9 Kirkkonummen koulukeskus tiivistelmä 
Tonttiviemäreissä havaittiin painumia, sekä jonkin verran liitosvirheitä. Tonttiviemäreillä yleisesti on 
käyttöikää jäljellä arviolta alle 10 vuotta jos viemäreitä huolletaan ja puhdistetaan säännöllisesti. 

Pohjaviemäreissä havaittiin paikoin vakavia vikoja jotka olisi syytä korjata välittömästi. Valurautai-
sissa pohjaviemäreissä havaittiin runsasta korroosiota sekä kertymää, myös painumia on jonkin 
verran. Muovisissa pohjaviemäreissä on liitoksissa pituussunnassa tapahtuvia liitosvirheitä jotka 
voivat aiheuttaa liitoksen irtoamisen. 

Pystyviemärit on rakennettu valurautaviemäristä sekä muoviviemäristä muhviliitoksin. Pystyviemä-
reissä havaittiin runsaasti niihin kuulumatonta materiaalia jotka tulisi poistaa putkistosta. Valu-
rautaisissa pystyviemäreissä havaittiin paikoin runsasta korroosiokertymää sekä irronnutta ruoste-
kertymää, joka haittaa viemäreiden tuulettuvuutta sekä lisää korroosion edistymistä putkistoissa. 
Pystyviemäreissä, jotka on rakennettu muoviputkesta muhviliitoksin, havaittiin runsaasti liitoksia 
jotka ovat liikkuneet pituussuunnassa, mahdollisesti kannakkeiden puutteellisuudesta johtuen. 

Rosterisesta putkesta rakennetut viemärit ovat hyvässä kunnossa, mutta niissäkin havaittiin osittain 
liitosten elämistä, joka mahdollisesti johtuu puutteellisesta kannakoinnista. 

 
 
Helsingissä, 01.02.2019 
 
 
 
Tero Kontiainen      
Tekninen asiantuntija    
Kiwa Inspecta
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Liite 1, Valokuvat 
 

 

Kuva 1. C4.RAK PYSTY3-POHJA. 

 

 

Kuva 2. A2 RAK PYSTY2-POHJA. 

 

 

Kuva 3. JVTK11/tuntematon1 

 

Kuva 4. F6 Rak Pysty3 

Kuva 5. JVTK13/A1 rak sisään oik

 

Kuva 6. JVTK13/A1 rak sisään kesk
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Kuva7 K rak Pysty1

 

Kuva8 JVTK1-B rak pohja

 

Kuva 9 JVTK13-A1 rak sisään kesk Kuva 10A006 Wc käs.pes.allaspoisto - Pohja kohti 
JVTK13  

  

Kuva11 JVTK1-E rak Pohja kohti e133

 

Kuva12 C4 rak Pysty2- Pohja myötäv
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Kuva13 B3 rak Pohja PL1 myötä 
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