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UTAJÄRVEN KUNTA 29.9.2009
Ahmasjärvi
Viemäröinti

MAANRAKENNUSTÖIDEN TYÖSELOSTUS

Työ nro E23196

YLEISTÄ

Rakennuskohde käsittää Utajäeven kunnassa olevan Ahmasjärven ympäristön vie-
märöinnin rakentamisen..

Työn suorittamisessa noudatetaan sitä varten laadittuja työselostuksia ja piirustuk-
sia, rakentamista koskevia yleisiä työselityksiä ja normaalimääräyksiä, lakeja, ase-
tuksia sekä rakentamista ja työturvallisuutta valvovien viranomaisten antamia oh-
jeita ja määräyksiä sekä mm. seuraavia yleisiä työselityksiä:

 Suomen Kuntaliitto:
- Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 2002, KT02
- Kunnallisteknisten töiden määrämittausperusteet 02

 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y.;
- Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket, RIL77 -2005
- Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset, RYL90
- Pohjarakennusohjeet, RIL121
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10000 YHTEISET TYÖT

12000 TYÖMAAHALLINTO

12100 Rakennuttaja

Nimi: Utajärven kunta / tekniset palvelut
Osoite: PL 18

91601 UTAJÄRVI
Yhteyshenkilö: Tekninen johtaja Jouni Jurva
Puhelin: 0500-280683
Sähköposti: jouni.jurva@utajarvi.fi

12200 Rakennuttaminen ja valvonta

Nimi: Utajärven kunta / tekniset palvelut
Osoite: PL 18

91601 UTAJÄRVI
Yhteyshenkilö: Käyttöteknikko Esko Spets
Puhelin: 0500 584 459
Sähköposti: esko.spets@utajarvi.fi

12300 Suunnittelija

Nimi: AIRIX Ympäristö Oy
Osoite: Mäkelininkatu 17 A

90100 OULU
Yhteyshenkilöt: Projektipäällikkö Antti Tabell
Puhelin 010 2414 416
Sähköposti: etunimi.sukunimi@airix.fi

12400 Katselmukset

Noudatetaan yleistä työselostusta KT02.

12410 Alku- ja loppukatselmus

Ennen työn aloittamista pidetään alkukatselmus ja rakentamisen valmistuttua lop-
pukatselmus. Katselmuksissa todetaan työalueen kunto sekä työalueella ja raken-
nustyön todennäköisellä vaikutusalueella olevan kasvillisuuden, rakennusten, ra-
kenteiden ja laitteiston kunto sekä sovitaan niitä koskevista toimenpiteistä. Aloitus-
katselmuksessa sovitaan työalueet ja varastointialueet. Kaikista katselmuksista
laaditaan pöytäkirja.

12900 Luvat

Rakennuttaja on hankkinut seuraavat työsuoritukseen liittyvät luvat:
 tienalitus
 maanomistajien luvat
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Muista työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta ja ilmoitusten tekemisestä
huolehtii urakoitsija. Urakoitsijan tulee noudattaa em. lupien ehtoja.

Noudatetaan yleistä työselostusta KT 02.

13000 TOIMINNAN JÄRJESTELY

13400 Liikennejärjestelyt ja suojaustoimenpiteet

Työaikaisen liikenteen järjestely kuuluu urakoitsijalle. Urakoitsija hakee luvan tien
haltijalta.

Suoja-aitaukset ja muut suojarakenteet toteutetaan siinä laajuudessa kuin työsken-
telyalueiden rajaaminen vahinkojen välttämiseksi on tarpeen.

Muilta osin noudatetaan yleistä työselostusta KT 02.

13600 Työnaikaiset viemäriveden ohipumppaukset

Käytössä olevia viemärilinjoja ei saa sulkea ilman valvojan lupaa. Liitostöitä tehtä-
essä tai viemärilinjoja suljettaessa on vesihuoltolaitoksen edustajan oltava muka-
na. Lisäksi linjoja suljettaessa on oltava yhteydessä hankkeen valvojaan.

Urakoitsijan on vähintään 3 vrk aikaisemmin ilmoitettava viemärilinjojen sulkemi-
sesta kiinteistöjen omistajille

Muilta osin noudatetaan yleistä työselostusta KT 02.

14000 TYÖMAAN HUOLTO

14100 Työturvallisuus ja terveydenhoito

Urakoitsija laatii työturvallisuussuunnitelman ja hyväksyttää se tilaajalla.

Muilta osin noudatetaan yleistä työselostusta KT 02.

15000 MAASTOTUTKIMUKSET JA LAADUNVALVONTA

15100 Mittaustyöt ja maaperätutkimukset

Suunnitelmissa on käytetty N-60 korkeusjärjestelmää. Tasokoordinaattijärjestelmä
on KKJ.

Työn yhteydessä ei saa tuhota alueella olevia raja-merkkejä. Urakoitsijan tulee en-
nakkoon todeta rakennuttajan asettaman valvojan kanssa mitkä rajamerkit tuhou-
tuvat tai ovat vaarassa tuhoutua suunnitelmien johdosta. Muut ennakkoon totea-
mattomat tuhotut rajamerkit urakoitsija on velvollinen korvaamaan.

15120 Maaperätutkimukset

Alueelta ei ole suoritettu maaperätutkimuksia.

15130 Työnaikaiset mittaukset

Urakoitsija huolehtii kaikista työn läpiviemiseen tarvittavista mittauksista. Suunnit-
telijalta saa numeerista mittaustietoa.
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Mikäli rakentamisen johdosta on tarve poistaa rajamerkkejä tai kiintopisteitä, sovi-
taan poistamisesta asianomaisen kanssa.

Muilta osin noudatetaan yleistä työselostusta KT 02.

15140 Työmäärien mittaukset

Noudatetaan yleistä työselostusta KT02.

15400 Johtotöiden laadunvalvonta

Noudatetaan yleistä työselostusta KT02.

15440 Painekoe

Painekoe tehdään kaikille uusille paineviemäriosuuksille noudattaen standardia;
SFS 3115 Muoviputket.

15450 Mittaukset ja tarkepiirustukset

Urakoitsija tekee tarkemittaukset ja niiden perusteella loppupiirustukset.. Tarkemit-
taukset tehdään yleisen työselostuksen KT 02 ohjeiden mukaisesti.

Tarkepiirustuksien tiedot X, Y, Z tulee toimittaa tilaajalle myös atk-muodossa.

16000 YLIJÄÄMÄMASSOJEN KÄSITTELY

Rakenteisiin kelpaamattomat tai muuten ylimääräiset massat siirretään rakennutta-
jan osoittamaan paikkaan. Massojen käsittely, poiskuljetus läjitysalueelle ja tasaus
läjitysalueelle kuuluu urakoitsijalle.

18000 ALUSTAVAT TYÖT

Työn aikana tulee huolehtia, että kaikki alueella olevat johdot, laitteet, varusteet
yms. ovat toimintakunnossa koko työn keston ajan lukuun ottamatta vähäisiä, siir-
totöistä aiheutuvia katkoksia.

18100 Hyötypuun hakkuu

Alue on pääosin peltoa, rantakasvustoa ja osittain umpeen kasvanutta peltoa sekä
metsää.

Urakka-alueella olevien tukkipuiden kaataminen ja karsiminen sekä pätkiminen
noin 4 metrin pituisiksi kuuluu urakkaan. Ennen puiden kaatamista ja raivaustöiden
aloittamista selvitetään maanomistajien antamissa työluvissa mainitut ehdot, mää-
räykset ja sopimukset. Tukkipuut jäävät rakennuttajan/maanomistajan omistuk-
seen. Tarkemmin puiden toimittamisesta sovitaan rakennuttajan kanssa. Hyöty-
puut korjataan tavanomaisin metsänkorjuumenetelmin. Puut kaadetaan tyvestä
(korkeus n. 10 cm).Työn aikana huolehditaan ettei puihin synny lohkeamia, ruhjeita
ja ettei puita liata.
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18200 Kasvillisuuden ja pintamaan poisto ja raivaus

Alueella mahdollisesti oleva pintamaan multa läjitetään tarkoitukseen osoitetulle
paikalle. Multa voidaan käyttää alueen viimeistelytöihin, mikäli se täyttää asetetut
vaatimukset.

Hyötypuuksi kelpaamaton puusto, pensaat ym. aluskasvillisuus, metsänkaatojät-
teet ja raivausjätteet kuljetetaan kaatopaikalle tai poltetaan asianomistajan luvalla.

Purettavan päällysteen käsittelystä ja poiskuljettamisesta vastaa urakoitsija. Ura-
koitsija vastaa aiheutuneista kustannuksista.

Muilta osin noudatetaan yleistä työselostusta KT 02.

18300 Johtojen ja rakenteiden suojaus, siirto ja purku

Kaivu rakennettujen johtojen, laitteiden ja rakenteiden läheisyydessä on tehtävä
johdon tai laitteen omistajan ohjeiden ja turvaetäisyyksien edellyttämällä tavalla.

Muilta osin noudatetaan yleistä työselostusta KT 02.

Katkaistut salaojat korjataan kovalla putkella kuvan 23196-50 mukaisesti.

18400 Kasvillisuuden suojaus

Olemassa olevan kasvillisuuden suojauksessa noudatetaan yleistä työselostusta
KT 02. Tarvittavista suojaustoimenpiteistä sovitaan tarkemmin työn aloituskatsel-
muksessa.

30000 VESIHUOLLON MAATYÖT

Kaivannon kuivana pito
Kaivanto on pidettävä niin kuivana, että kaivannossa tehtävät työt voidaan asian-
mukaisesti suorittaa ja materiaalit tiivistää vaadittavaan tiiviyteen. Tarvittaessa
alennetaan pohjavettä ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Maa-aineksia si-
sältävää vettä ei työn aikana saa johtaa jo rakennettuihin putkistoihin.

Talvityöt
Kylmän sään aikana estetään kaivannon pohjan jäätyminen joko tekemällä loppu-
kaivu välittömästi ennen putkiasennusta tai käyttämällä sopivia suojaustoimenpitei-
tä. Samoin tulee estää kaivannon seinämien jäätyminen kaivannon ylimmän put-
ken laen korkeutta alempaa.

Mahdollisesti jäätynyt maa on sulatettava ja tarvittaessa tiivistettävä. Talvella teh-
tävissä täytöissä on käytettävä vain routimattomia maalajeja.

31000 MAAKAIVANNON TEKEMINEN

Kaivantosuunnitelma
Urakoitsija laatii kaivantosuunnitelman. Kaivannon teossa noudatetaan työsuojelu-
hallituksen ohjetta "Kapeat kaivannot". Tukemattoman ja tuetun kaivannon vähim-
mäismitat KT02 mukaan.

Mittavaatimukset
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Kaivojen ja muiden laitteiden kohdalla kaivanto tehdään laajempana siten, että
kaivannon seinämät tulevat vähintään 400 mm:n etäisyydelle kaivoista ja laitteista.

Liikakaivua sekä leveys- että syvyyssuunnassa on vältettävä. Kaivannon alaosa
kaivetaan varovaisesti, jotta alapuolista maaperää ei tarpeettomasti häiritä.

Valmiiksi kaivettu kanavan pohja tasoitetaan ja siitä poistetaan kivet ja lohkareet.

Kaivumaiden käsittely
Esim. peltoalueilla kaivannosta poistetaan eri kasoihin kivennäismaalajit ja pinta-
maan multa. Ko. maa-aineet käytetään lopputäyttöön siten, että kivennäismaalajit
tulevat lopputäytön pohjalle ja multa käytetään kasvualustana täytön ylimpänä ker-
roksena.

Kaivumaat on sijoitettava siten, etteivät ne aiheuta kaivannon seinämän sortumista
eivätkä putoa kaivantoon tai vaaranna työturvallisuutta. Kaivumassat, joita ei käy-
tetä kaivannon täyttöön, kuljetetaan välittömästi ylijäämämassoille varatulle alueel-
le.

Muilta osin noudatetaan yleistä työselostusta KT 02.

33000 TUENTA

Kaivannon seinämät tuetaan, mikäli luiskia ei voida tai ei ole tarkoituksenmukaista
tehdä riittävän loivina. Tukemistapa valitaan rakennuspaikan työnaikaisten poh-
jasuhteiden ja kaivannon mittojen perusteella.

Kaivannon tukirakenteet on tehtävä siten, että työstä ei aiheudu haitallisia maape-
rän siirtymiä työn aikana.

Tuettu kaivanto aloitetaan noin yhden (1) metrin syvyisellä kevennyskaivuulla, jon-
ka jälkeen aloitetaan kaivannon tukien asennus. Kaivumassat kasataan vähintään
10 metrin etäisyydelle kaivannosta.

Urakoitsija laatii tarkemmat kaivantojen tuentasuunnitelmat.

Mikäli työn aikana ilmenee maalajin osalta poikkeavuutta suunnitelmiin verrattuna
tai maakaivantoa ei muuten pystytä tekemään turvallisesti ilman tuentaa on oltava
yhteydessä rakennuttajan nimeämään valvojaan lisätuennan tarpeellisuuden mää-
rittämiseksi. Tukemistapa valitaan rakennuspaikan työnaikaisten pohjasuhteiden ja
kaivannon mittojen perusteella.

Soveltuvin osin noudatetaan VTT:n geotekniikan laboratorion tiedonantoja 29/77
"Johtokaivantojen tukemisohjeet" ja 28/77 "Pienten kaivantojen tukeminen", sekä
työsuojeluhallituksen ohjetta "Kapeat kaivannot”.

Lisäksi noudatetaan KT 02 esitettyjä ohjeita.

33300 Pohjaveden pinnan alentaminen

Alueelta ei ole tutkittu pohjaveden tasoa. Urakoitsijan on kuitenkin varauduttava
pohjavedenpinnan alentamiseen. Mikäli pohjavedenpinta nousee työn aikana joh-
tokaivantoon, alennetaan vedenpintaa pumppauksella.
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Noudatetaan KT 02 esitettyjä ohjeita.

34000 PUTKILINJAN PERUSTAMINEN

Putkilinjat perustetaan pääosin asennusalustan tai perusmaan varaan (vrt. kohta
35200). Venttiilit, kaivot, pumppaamot yms. perustetaan aina asennusalustan
varaan.

Mikäli kaivutöiden yhteydessä havaitaan tarvetta tukevampaan perustustapaan,
käytetään 30 cm sora-arinaa sekä N2 luokan suodatinkangasta KT-02 mukaisesti.

Muilta osin noudatetaan yleistä työselostusta KT 02.

35000 TÄYTTÖ- JA PENGERRYSTYÖT

35200 Asennusalusta

Kaivannon pohjalle, massanvaihto- tai pengertäytteen päälle tai arinan päälle teh-
dään putken seinämän pinnasta mitattuna vähintään 150 mm:n paksuinen asen-
nusalusta. Toimilaitteet, kuten kaivot ja venttiilit perustetaan aina asennusalustalle.
Asennuskerros tiivistetään 90 % tiiviysasteeseen. Perusmaa ja asennusalusta ei-
vät saa olla jäässä.

Kun olosuhteet ovat sellaiset, että asennusalustan hienoaines voi jäätyä, tasaus-
kerros tehdään sepelistä tai sorasepelistä, jonka suurin raekoko on ohjeiden mu-
kainen ja josta puuttuvat alle # 8 mm:n rakeet. Venttiilit, kaivot ja yms. toimilaitteet
perustetaan aina asennusalustan varaan.

Paineputket perustetaan perusmaan varaan. Urakoitsija varmistaa, että kaivannon
pohja täyttää asennusalustalle asetetut rakeisuusvaatimukset. Perusmaa voi olla
rakeisuusvaatimukset täyttävää hiekkaa, soraa, hiekka- tai soramoreenia, savea
tai silttiä. Perusmaan kivettömyys on varmistettava koko asennusalustan ja alku-
täytön osalta.

Muilta osin noudatetaan yleistä työselostusta KT 02.

35300 Alkutäyttö

Putkien alkutäyttö tehdään pääsääntöisesti hiekasta, sorasta tai murskeesta, joka
täyttää putken tasauskerrosmateriaalille esitetyt vaatimukset ja tiivistetään vaadit-
tuun tiiviyteen. Alkutäyttömateriaalin on täytettävä samat vaatimukset mitä asen-
nusalustamateriaalinkin (kts. 35200)..

Ennen täyttöä tarkastetaan, että putket ovat vahingoittumattomat, oikeilla paikoil-
laan ja oikein asennettu. Kaivannossa mahdollisesti oleva lumi ja jää poistetaan.
Alkutäyttömateriaali pudotetaan kaivantoon varovasti, tasaisesti putkien molemmil-
le puolille. Täytön ensimmäinen vaihe tehdään lapiotyönä tai muilla sellaisilla me-
netelmillä, etteivät putket siirry paikaltaan tai vaurioidu. Alkutäyttömateriaalia sullo-
taan putkien alle ja sivuille siten, ettei putkien korkeusasema muutu. Ensimmäinen
täyttökerros tehdään enintään putken puolivälin korkeuteen.

Täytekerroksen tulee olla putken molemmilla puolilla täytön eri vaiheissa likimain
samalla korkeudella. Alkutäyttö ulotetaan lopputäyttömateriaalin suurimman lohka-
rekoon verran, kuitenkin vähintään 300 mm, ylimmän putken yläpuolelle.
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Muoviputken päälle tulevat täyttömassat saadaan tiivistää koneellisesti vasta sen
jälkeen, kun putken laen päällä on vähintään 0.3 m:n paksuinen täyttökerros.

Vettä pidättävä pato
Kaivannon ollessa huonosti vettä läpäisevässä maalajissa tulee veden virtaus es-
tää tasauskerroksessa ja täyttömateriaalissa rakentamalla linjalle savisulkuja noin
50 metrin välein. Vettä pitävä pato eli savisulku rakennetaan savesta tai hienoja la-
jitteita sisältävästä silttimoreenista. Pato tulee perustaa koko kaivannon leveydelle
kaivannon pohjaan saakka. Padon harjan on ulotuttava vähintään 300 mm putken
laen yläpuolelle. Pato tiivistetään mahdollisimman tiiviiksi alkutäytön tiiviysvaati-
musten mukaisesti. Padon tulee olla noin yhden (1) metrin pituinen.

Muilta osin noudatetaan yleistä työselostusta KT 02.

35500 Lopputäyttö

Tuetun kaivannon lopputäyttö tehdään tukirakenteiden poistamisen edetessä siten,
ettei kaivanto pääse sortumaan, tiivistetty kaivantotäyte löyhtymään tai putket siir-
tymään.

Lopputäyttöön käytetään kaivumaita. Täytön tiivistys ei ole välttämätöntä. Kaivanto
tulee täyttää sellaiseen korkeuteen, että täyttö myöhemmin tiivistyessään asettuu
ympäröivän maanpinnan korkeuteen.

37000 VIIMEISTELY

Tehdään KT02:n mukaan.

40000 VIEMÄRITYÖT

41000 JÄTEVESIPUTKET

Paineviemärit rakennetaan SDR17 PE100 materiaalin PN 10 luokan putkista. Lin-
joissa käytettävä putkikoko ilmenee suunnitelmista. Paineviemärissä tulee olla
merkintänä ruskea raita putken kyljessä.

Viemärit liitetään rakennettuihin viemäreihin suunnitelmissa esitetyissä kohdissa.

Materiaalivaatimukset
Noudatetaan yleistä työselostusta KT 02.

Asennus
Putket asennetaan siten, että ne tukeutuvat koko pituudeltaan tiivistettyyn asen-
nusalustaan.

Putkien välisen vaakasuoran etäisyyden tulee olla vähintään 200 mm. Putken etäi-
syyden kaivoista tai muista rakenteista tulee olla vähintään 100 mm. Pystysuoran
vapaan etäisyyden risteävään johtoon tulee olla vähintään 100 mm, ellei suunni-
telmissa ole esitetty muuta.

Paineviemärit liitetään yhteen hitsaamalla joko käyttäen sähköhitsausmuhvia tai
puskuhitsausta. Putkihitsauksessa tulee käyttää hitsaustyöhön koulutettua henki-
lökuntaa.
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Liitokset päälinjaan tehdään Y-haaralla.
Putkien peittosyvyys
Paineviemärien peittosyvyys on lumen suojaamilla alueilla vähintään 2 m. Alueilla,
joilla lumi liikenteen, kunnossapidon tai muun syyn takia poistetaan, on peit-
tosyvyys vähintään 2,2 m. Mikäli putket asennetaan kalliokaivantoon, peittosyvyys
on vähintään 2,2 m. Paineviemärien asennussyvyys on edellä mainitun mukainen
ellei suunnitelmissa ole muuta mainittu. Viettoviemärit asennetaan suunnitelmien
mukaiseen syvyyteen.

Taloviemärihaarat
Taloviemärihaarat ( PEH 63-10) rakennetaan siten, että lähdetään Y-haaralla, jo-
hon asennetaan tarvittaessa supistus ja sulkuventtiili ( DN 2” + kara).

Muilta osin noudatetaan yleistä työselostusta KT 02.

43000 VIEMÄRIKAIVOT JA TARKASTUSPUTKET

Talosta tuleva viemäri liitetään 200 tarkastusputken kautta kiinteistöpumppaa-
moon. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää sakokaivoa tarkastuskaivona. Tällöin kaivo
täytetään tuloputkeen saakka kaivon läpi viedään viemäri, jonka selkä avataan
kaivon pohjalla.

43400 Paineviemärin sulkuventtiilit

Paineviemärien sulkuventtiileinä käytetään kumiluistinventtiileitä, jotka varustetaan
jäätymättömällä karalla + jatkolla. Sulkuventtiilien tulee olla tiiviitä, toimintavarmoja
sekä hyvin suojattuja korroosiota vastaan. Niiden tulee olla myötäpäivään sulkeu-
tuvia. Venttiilien karan tulee olla ruostumatonta terästä.

43410 Possutushaara

Paineputkien puhdistusta varten asennetaan linjojen päihin ( kts. suunnitelmakart-
ta) possutushaarat. Possutushaara koostuu paineviemärin dimension mukaisesta
nousuputkesta johon asennetaan kumiluistiventtiili ja nousuputken yläpäähän laip-
paliitos ja umpilaippa.

44000 ERIKOISRAKENTEET, ALITUKSET

Teiden alitukset tehdään poraamalla tai tunkkaamalla. Putket asennetaan suoja-
putken sisälle keskittämisrenkain. Suojaputket ja alituskohdat on esitetty suunni-
telmakartalla.

48000 PUMPPAAMOT

Jätevedenpumppaamot rakennetaan suunnitelmakartalla esitettyihin paikkoihin.
Kiinteistöpumppaamoina käytetään tavanomaisia pakettipumppaamoja. Linja-
pumppaamot seuraavasti:

Yleistä
Kaikki laite- ja putkistoasennukset tarkistetaan ennen käyttöönottoa. Tarkastus
tehdään vaiheittain ja se sisältää seuraavat osat: asennustarkastus, kuiva-
koekäyttö, märkäkoekäyttö ja työturvallisuustarkastus.
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Ennen laitteiden käyttöönottoa suoritetaan rakennuttajan kutsumana työsuojelutar-
kastus, jossa todetaan laitteiden määräystenmukaisuus.

Urakoitsija vastaa siitä, että mahdolliset takuiden voimassaolon edellyttämät laite-
valmistajan toimesta tehtävät asennustarkastukset on asianmukaisesti hoidettu
ennen laitteiden käynnistämistä.

Asennustarkastus
Koneiden ja laitteiden asennuksen jälkeen suoritetaan niille asennustarkastus, jos-
sa todetaan mahdolliset asennusvirheet. Virheet poistetaan välittömästi. Korjaus-
työt tehdään tarvittavassa laajuudessa.

Asennustarkastuksessa on mukana sekä rakennuttajan että urakoitsijan edustajat
ja siitä laaditaan pöytäkirja, jonka molemmat osapuolet hyväksyvät. Urakoitsija laa-
tii tarkastusohjelman ja aikataulun kaikista asentamistaan ja tarkastettavista ko-
neista ja laitteista.

Koekäytöt
Kuivakoekäytön tarkoituksena on todeta laiteasennuksen oikeellisuus ja laitteen
moitteeton tekninen toiminta. Ennen kuivakäyttöä tulee huolehtia siitä, että putkis-
tot on puhdistettu huolellisesti ja kaikki liitokset on tarkistettu.

Märkäkoekäytön tarkoituksena on selvittää laitteen toiminta käyttöolosuhteissa se-
kä liitosten ja rakenteiden tiiveys. Koekäytössä havaitut puutteet korjataan välittö-
mästi, elleivät viat edellytä koko laitteen tai osan vaihtamista. Korjauksen jälkeen
suoritetaan uusintatarkastus ja koekäyttö.

Käytettävien tarvikkeiden tulee olla ensiluokkaisia ja virheettömiä. Käytettävien
putkien ja muiden tarveaineiden tulee olla suunnitelman mukaista materiaalia, ko-
ko- ja lujuusluokkaa. Niiden tulee myös olla jatkuvassa laaduntarkkailussa hyväk-
syttyjä.

Pumppaamo on koekäytettävä yhden viikon ajan ja sen tulee toimia moitteetto-
masti ennen luovutusta tilaajalle. Pumppaamon toimittajan on ennen pumppaamon
luovutusta toimitettava tilaajalle suomenkieliset käyttöohjeet ja opastettava raken-
nuttajan osoittama henkilö sen hoitoon.

Urakoitsija luovuttaa vastaanottokokouksessa rakennuttajalle urakan laadunval-
vonta-aineistoon liitettäväksi käyttöönottotarkastuspöytäkirjan sekä automaatio,
kaukovalvonta- ja sähkötöiden loppupiirustukset.

Jätevedenpumppaamoiden varusteet ja mitoitus
Toimituksen tulee sisältää tyyppipiirroksissa esitetyt varusteet. Varusteiden lisäksi
toimituksen tulee sisältää sähkökeskuksen ja sähköistyksen, asennusohjeet,
asennustarkastuksen, koekäytön ja käytönopastuksen.

Linjapumppaamot varustetaan kahdella pumpulla. Molempien pumppujen on pääs-
tävä mitoitusvaatimuksiin. Pumppaamoiden mitoitus on esitetty liitteessä 1.
Talopumppaamoiden tuloputken suunta ja korkeus päätetään työmaalla. Tuloput-
ken korkeus pumppaamon pohjasta vähintään 700 mm.

Pumppukaivot
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Jätevedenpumppaamojen materiaali on lujitemuovi. Halkaisija ja korkeustiedot il-
menevät liitteestä 1. Jätevedenpumppaamot kiinnitetään peruslaattaan kiila-
ankkurein ja hakasin jätevedenpumppaamon valmistajan ohjeiden mukaisesti. Ha-
kasten lukumäärässä tulee huomioida pohjaveden nosteen vaikutus.

Pumput ja pumppujen varusteet
Jätevedenpumppaamoissa on kaksi pumppua, jotka varustetaan pehmokäynnis-
tyksellä ja vuorottelulla. Pumppujen on mahdollista käydä myös yhtä aikaa Pump-
pujen asennukset tehdään pumpputoimittajan ohjeen mukaan.

Putkisto ja putkistovarusteet
Pumppujen paineputkisto tehdään ruostumattomasta teräksestä SS 2333 (EN
1.4301) tehdasvalmisteisista putkista ja muotokappaleista hitsaamalla. Putkiston
paineluokka on PN10. Irtolaipat ovat kuumasinkittyä terästä Fe 37B, pultit ja mutte-
rit ovat haponkestävää terästä SS2343 (EN 1.4435). Putkiston tulee olla puretta-
vissa pumppaamon sisältä.

Sulkuventtiilit
Sulkuventtiilit ovat laipallisia epoksimaalattuja kumiluistiventtiilejä varustettuna kä-
sipyörin.

Takaiskuventtiilit
Takaiskuventtiilit ovat laipallisia epoksimaalattuja pallotakaiskuventtiilejä.

Possutusyhde
Linjapumppaamot varustetaan paineviemärin dimension mukaisella possutusyh-
teellä ja umpilaipalla

Pumppaamovarusteet
Jätevedenpumppaamoihin asennetaan alumiinista valmistettu, saranoitu hoitotaso
sekä tikkaat (Al) hoitotasolle. Tikkaisiin tulee aloituskaide ruostumattomasta teräk-
sestä SS 2333 (EN 1.4301). Hoitotason kannakkeet ja kiinnikkeet ovat haponkes-
tävää terästä SS2343 (EN 1.4435).

Jätevedenpumppaamoihin tulee lukittava käynti- ja huoltoluukku materiaaliltaan
alumiininystyrälevyä. Huoltoluukku varustetaan kaasujousilla. Pumppaamon kan-
teen tulee ilmanvaihtoputket rst (SS 2333, EN 1.4301) Ø 100 varustettuna sadeha-
tulla ja hyönteisverkolla. Luukkujen lukkoina käytetään riippulukkoja, jotka on sar-
joitettu tilaajan ohjeiden mukaisesti. Avaimia tulee olla lukkoihin 2 kpl / pumppaa-
mo.

Pinnanohjauslaitteisto
Jätevedenpumppaamot liitetään Utajärven kunnan automaatio- ja kaukovalvonta-
järjestelmään. Urakoitsija varmistaa kunnan kaukovalvontajärjestelmän ja jäteve-
denpumppaamoiden automaatiojärjestelmän yhteensopivuuden.

Jätevedenpumppaamon pinnanohjauslaitteiston on täytettävä seuraavat vaatimuk-
set:

Jatkuvatoiminen pinnanmittaus
 upotettava paineanturi; lineaarinen mittausviesti ja mittausalue imualtaan kor-

keuden mukaan
 mittaussignaali 4 – 20 mA



AIRIX Ympäristö Oy Utajärvi E23916
Ahmasjärvi, viemäröinti 12/15

Maanrakennustöiden työselostus
E23196_Työselostus.doc 29.9.2009

 asennettuna suojaputkeen imualtaaseen ja johdotettuna pinnanohjauslaitteen
riviliittimille.

Vapaasti ohjelmoitava pinnanohjauslogiikka

 modulaarinen rakenne; laajennettavissa I/O-liitäntäkortteja lisäämällä
- kosketintuloja (DI)
- mittaustuloja (AI)
- ohjauslähtöjä (DO)
- säätö(analogia)lähtöjä (AO)

 akkuvarmistus
 varustettu pumppaamon pumppumäärää vastaavalla pinnanohjausohjelmalla:

- pumppujen ohjaus aseteltavien käynnistys- ja pysäytysrajojen mu-
kaan; kaksi eri käynnistysrajaa ja yksi pysäytysraja.

- pumppujen vuorottelu
- varapumppuautomatiikka häiriötilanteiden varalle
- lisäpumppuautomatiikka suurten tulovirtaamien varalle
- vesimäärän laskenta
- sähkömäärän laskenta
- pumppukohtaisten käyntiaikojen ja –kertojen laskenta
- virtausten laskenta
- kaukokäytön ja –valvonnan vaatimat tietoliikenneohjelmat ja –

muuttujat valmiiksi ohjelmoituina
 Tietoliikenneportti radiomodeemin liitäntään

Sähköistys
Sähköliittymän tilaa ja maksaa tilaaja. Jätevedenpumppaamojen toimitukseen tu-
lee kuulua sähköistys siten, että jätevedenpumppaamot ovat käyttökunnossa säh-
köyhtiön liitettyä pumppaamot sähköverkkoon. Pumppaamotoimittaja määrittelee
tarvittavan sähköliittymän koon.

Jätevedenpumppaamojen kanteen tulee lukittava katujakokaappi, johon sijoitetaan
keskukset (pääsulakkeet, pääkytkin, akut, modeemi, kaukovalvonta ja kWh-
mittari). Katujakokaappiin asennetaan potentiaalintasauskisko ja toimitukseen tu-
lee kuulua myös maadoitusvaijeri Cu 16 mm2, kirkas 20 m sekä maadoituskiinnik-
keet 3 kpl.

Jakokaapin päälle asennetaan toimintahäiriöiden hälytysvalo. Katujakokaappi va-
rustetaan valaisimella. Kaapin oviin asennetaan avaus-/tuulisalvat. Lukko sarjoite-
taan tilaajan ohjeen mukaan. Avaimia tulee olla lukkoihin 2 kpl / pumppaamo.

Katujakokaappiin ja sähkökeskukseen tulee varata tarvittavat läpiviennit antenni-
putkelta tuleville kaapeleille.

Katujakokaappiin varataan tila kaukovalvonnan ala-aseman laitekoteloa (läpinäky-
vä muovikotelo) varten sekä sähkön syöttö ala-asemalle. Ennen keskuksen tilaa-
mista tulee urakoitsijan varmistaa kaukovalvonnan ala-aseman tilantarve.

Jätevedenpumppaamon sähkökeskuksen on täytettävä seuraavat vaatimukset:
 oma kotelo/kenno pinnanohjauslaitteelle

- yhdysrakenteisena muun sähkökeskuksen kanssa
 oma erillinen 230 VAC / 10 A keskuslähtö pinnaohjauslaitteen sähkönsyöttöä

varten
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 pumpuilta / niiden sähkökäytöiltä johdotettuna seuraavat tila-, hälytys- ja mitta-
ustiedot omalle pinnaohjauslaitteen riviliitinryhmälle:

- signaalityypit: tila- ja hälytystiedot potentiaalivapaina kosketintietoina
ja mittaustiedot lineaarisina 4 – 20 mA signaaleina

1. pumppujen A-0-K –kytkimien A-asentotiedot
2. pumppujen käyntitiedot pääkontaktorilta (käyttötunti-mittarit

ja käynnin merkkivalo, molemmille pumpuille oma)
3. pumppujen lämpöreleiden / moottorisuojien hälytystiedot
4. jos pumpuissa tai niiden moottoreissa on kosteus-, ylilämpö-

, vettä-öljyssä- tms. suojalaitteita, näiden tila/hälytystiedot
5. sähkökeskuksen sähkömittarilta kWh-impulssitieto

 Pumppaamon pinnankorkeuden ylärajahälytyksen antava pintakytkintieto (po-
tentiaalivapaa kosketintieto)

- ylärajahälytyksen antava pintakytkin kuuluu pumppaamon varuste-
luun.

 sulakelähdöt ja laitevaraukset:
- pääsulakkeet (sähköyhtiön hyväksynnän mukaan)
- pääkytkin
- kWh-mittari (sähköyhtiön hyväksynnän mukaan)
- moottorilähdöt (2 pumppua vuorottelulla) + pehmokäynnistimet + oh-

jausyksikkö (pinnansäätöyksikkö paineanturille 4…20 mA)
- valvontalaitteisto 16 A
- ennen keskuksen tilaamista tulee varmistaa kaukovalvonnan tarvit-

sema tilantarve ja mahdolliset muutokset esim. pinnansäätöyksik-
köön.

- 230 VAC/10A keskuslähtö valmiina ja merkittynä kaukokäytön ala-
aseman sähkönsyöttöä varten

- mahdollisuus ulkoiseen sähkönsyöttöön
- pistorasia (3-vaihe, 16 A) vikavirtasuojalla
- pistorasia (1-vaihe, 16 A) vikavirtasuojalla
- varalle 3 kpl 10 A sulakkeita ja 3 kpl 16 A sulakkeita.

Pääkeskuksen rakenteessa on otettava huomioon sähkölaitoksen yleisohjeet ja
kohdetta koskevat erityisvaatimukset.

Pääkeskukset nimellisvirtaan 63 A asti varustetaan suoralla kWh-mittauksella.
Pääkeskukset nimellisvirraltaan yli 63 A varustetaan virtamuuntimien kautta tapah-
tuvalla kWh-mittauksella.

KWh-mittarit toimittaa sähkölaitos.

Pääkaaviot ja piirikaaviot laatii urakoitsija.

Pääkeskukset ovat kotelokeskuksia IP44 ja keskukset asennetaan erilliseen katu-
jakokaappiin.

Käynnin ohjaus
Jätevedenpumppaamoihin asennetaan seuraavat käyntirajat:
 yläraja
 I-käynnistys
 II-käynnistys
 alaraja.
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Pinnanmittaukseen käytetään paineanturia ja kaikissa jätevedenpumppaamoissa
käytetään lisäksi hälytyskytkimenä pintavippaa. Jätevedenpumppaamo varuste-
taan toisen pumpun osalta pakkokäyttövipalla, joka kytketään suoraan toisen
pumpun kontaktorille ohjauslaitteen rinnalle.

Pumppu käynnistyy I-käynnistystasosta. Alaraja pysäyttää I-käynnistyksen. Pum-
puille ei sallita rinnankäyntiä normaaliolosuhteissa. Pumppujen käynnistykseen
hankitaan pehmokäynnistimet. Pumpuille tulee normaali vuorottelu.

Pumpun sisäiset suojalaitteet tulee kytkeä suoraan kyseisen pumpun ohjauspiiriin,
niin, ettei edes käsi/0/auto-kytkimet kykene käynnistämään pumppua sisäisen oh-
jauslaitteen hälyttäessä.

Pinnansäädön käsikäyttöohituksella voidaan ajaa pumppaamoallas tarvittaessa
tyhjäksi.

Pumppaamoiden liittäminen kaukovalvontaan
Urakoitsija selvittää tilaajalta käytettävän kaukovalvontajärjestelmän ominaisuudet.

Toimitukseen tulee sisältyä antenniputki.

Jätevedenpumppaamon perustaminen
Jätevedenpumppaamon perustaminen ja asentaminen kuuluu maarakennusurak-
kaan.

Jätevedenpumppaamon kaivannon ollessa yli kaksi metriä syvä kaivanto tuetaan
tarvittaessa ponttiseinällä esim. Larssen tai teräsputkituella. Tuettu kaivanto aloite-
taan noin 1 metrin syvyisellä kevennyskaivulla, jonka jälkeen aloitetaan kaivannon
tukien asennus.

Kaivumassat kasataan vähintään 10 metrin etäisyydelle kaivannosta.

Urakoitsijan on oltava yhteydessä työmaavalvojaan, jos pumppaamokaivannon te-
on aikana todetaan maaperäolosuhteet sellaisiksi (pohjavesi, pehmeys jne.), että
kaivannon teko vaatii tarkemman geoteknisen suunnittelun.

Kaivannon pohjalle asennetaan suodatinkangas ja sepeliä tai mursketta # 0-32
mm 500 mm:n vahvuudelta.

Jätevedenpumppaamo perustetaan teräsbetonilaatalle; K 30-2 betonia (rasitus-
luokka XC 2), raudoitus A 500 HW 8 # 200 YP + AP suojabetoni maata vasten 50
mm. Laatta asennetaan tai valetaan paikalla tiivistetyn sora-arinan varaan.

Pohjaveden aiheuttaman nosteen pienentämiseksi voidaan jätevedenpumppaamo
tarvittaessa asennuksen aikana täyttää osittain vedellä siihen asti, missä se ei hait-
taa asennustöitä.

Jätevedenpumppaamon ympärystäyttö tehdään 0,5 m:n kerroksissa kivettömällä
hiekalla kerroksittain tiivistäen. Ympärystäyttömateriaalin suurin sallittu raekoko on
32 mm. Muu kaivanto täytetään kaivannosta poistetulla, kivettömällä perusmaalla.
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Tulo- ja lähtöputkien täyttö tiivistetään junttaamalla. Koneellista tärytystä ei saa
käyttää muuta kuin metrin syvyisellä alueella maanpinnasta luettuna. Tärylevyllä ei
saa tiivistää aluetta, joka on alle 30 cm pumppaamon seinästä.

Jätevedenpumppaamon yläosa täytetään siten, että pumppaamon ympärille muo-
dostuu pengerrys. Jätevedenpumppaamon kannen tulee jäädä näkyviin penger-
ryksen yläpuolelle 20 – 70 cm.

Pumppaamon ympärille asennetaan 100 mm suulakepuristettu lämpöeriste 1,5
metrin laveydelle noin 50 cm maanpinnasta. Lähtevä paineviemäri viedään roudat-
tomaan syvyyteen pumppaamon läheisyydessä. Lähtevä paineviemäri lämpöeris-
tettään siltä osin kun se ei ole roudattomassa syvyydessä (2,5m).

Huoltotie
Jätevedenpumppaamoille rakennetaan huoltotie. Tien tulee olla noin 3 metriä le-
veä. Tien pohja tasataan ja sille levitetään suodatinkangas. Suodatinkankaan pääl-
le levitetään vähintään 40 cm:n kerros mursketta 0-32 mm, joka tiivistetään 90 %:n
tiiveysasteeseen. Penger rakennetaan 30cm maanpinnan yläpuolelle. Tien kuiva-
tus järjestetään pintakerrosten muotoilulla. Jätevedenpumppaamon yläosan suo-
jaksi rakennetaan suojapenger sorasta, luiskakaltevuus 1:3

Oulussa, 29. päivänä syyskuuta 2009
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