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Asetusteksti
Jätevesilaitteistossa on oltava helposti käsiteltävät, suljettavat puhdistusaukot sekä vaaka- että
pystyviemäreissä. Puhdistusaukkojen on sijaittava niin, että putkisto voidaan puhdistaa
kokonaan.

Opastava teksti
Puhdistusaukot sijoitetaan taulukon 34.1 mukaisesti.

Viemärin
sijainti

Viemäri

Kytkentäviemäri

Rakennus

Taulukko 34.1. Viemärin puhdistusaukot.
Puhdistusaukkojen
Puhdistusaukko
Huomautus
enimmäisvälimatka
Vesilukko

Jätevesiviemärin puhdistus myös
tuuletusviemärin kautta.

Lattiakaivo,
Pystykokooja- tarkastuskaivo,
viemäri
tarkastusputki tai
puhdistusyhde

Vaakakokooja- Puhdistusyhde tai
Alapohjan alla Vaakakokooja- Puhdistusyhde
viemäri
tarkastusputki
viemäri
Perusmuurin
ulkopuolella

Vesilukoissa puhdistusmahdollisuus

Hulevesiviemärin puhdistus myös
tarkastuskaivon tai kattokaivon kautta.
20
20 m
m

Puhdistusyhteen ympärillä vähintään DN
600 kaivo.

Vaakakokooja- Tarkastuskaivo tai
40 m
viemäri
tarkastusputki

Tarkastuskaivon koko vähintään DN 400
mm. (1, 2)

1) Rakennuksen perusmuurin lävistävä viemäri varustetaan välittömästi perusmuurin ulko- tai sisäpuolisella

puhdistusaukolla. Puhdistusaukkojen välinen etäisyys saa olla enintään 20 m.
2) Tonttiviemäri varustetaan vähintään yhdellä puhdistusaukolla. Tonttiviemärin viimeisen puhdistusaukon

etäisyys yleisen viemärin liitoskohdasta saa yleensä olla enintään 20 m. Jos kaivossa on huoltoa vaativia
laitteita, on kaivon koko vähintään DN 560 maan pinnalle asti. Muussa tapauksessa kaivon yläosan koko on
vähintään DN 315
Viemärin puhdistusaukkojen tulisi sijaita niin, että niiden luo on helppo päästä ja että puhdistusvälineiden
käyttö on mahdollista. Lisäksi tulee huomioida hygieeniset ja terveydelliset näkökohdat. Erityisesti
puhdistusyhteet on hyvä sijoittaa asuntojen ulkopuolelle esim. kellariin ja varustaa ne tarkoituksenmukaisilla
hormien tarkastusluukuilla huomioiden palo- ja äänitekniset haasteet.
Kohteen suunnitelmissa esitetään puhdistusaukkojen sijainnit ja huoltokirjassa lisäksi puhdistusmenetelmä.
Mikäli viemärit tehdään normaalia pienemmällä kaltevuudella (esim. pienemmät kuin 7 promillen
kaltevuudet), käytetään puhdistusaukkojen välimatkoina puolta taulukon ilmoittamista etäisyyksistä.
Taulukossa 34.1 mainitulla tarkastusputkella tarkoitetaan maassa tai rakennuksen alapohjan alla olevan
viemärin lakeen liitettyä putkea, joka ulotetaan lähelle maan pintaa tai vastaavasti alapohjanpintaa.
Tarkastusputki saa olla suuruudeltaan yhtä putkikokoa pienempi kuin viemäri, mutta kuitenkin vähintään
DN 160. Tarkastusputki liitetään viemäriin niin, että sen kautta voidaan viemäri puhdistaa sekä
virtaussuunnassa että virtaussuuntaa vastaan. Putken yläosan ympärille tehdään kannellinen kaivo. Putken
tulee olla suljettavissa ja rakennuksen sisäpuolella kaasutiivis.
Kaivojen on kaikilta osiltaan oltava vesitiiviitä ja rakenteeltaan sellaisia, että niihin liittyville viemäreillä
voidaan suorittaa asiaankuuluva tarkastus ja huolto maan pinnalta. Kaivon sijoituksessa on otettava
huomioon terveydelliset ja hygieeniset näkökohdat sekä puhdistusvälineiden käyttämiseen vaadittava
tilantarve.
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