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1. YLEISTÄ 
1.1. Rakennuskohde 
 
Rakennuskohteena on Kuhmon kaupungin Jämäksen alueelle rakennettava vesihuoltoverkosto, joka käsittää 
vesihuoltolaitoksen nykyiseen verkostoon liitettävän vesi-ja viemäriverkoston ja kiinteistökohtaisen paine-
viemärijärjestelmän. Jämäs sijaitsee noin 6 km Kuhmon keskustasta Sotkamon suuntaan. Alueella on jo ole-
massa olevaa verkostoa jota nyt tässä hankkeessa laajennetaan. Jämäksen alueella on nykyisin käytössä oma 
kyläkohtainen vedenottamo ja jätevedenpuhdistamo. Tässä hankkeessa alueelle rakennetaan myös runkover-
kosto Kuhmon taajaman alueelta. Rakennettava runkoverkosto yhdistää keskustaajaman vesi-ja viemäriver-
koston ja Jämäksen kyläverkostot jolloin kyläkohtainen puhdistamo on mahdollista lakkauttaa ja kylän veden-
ottamo jää varavedenottamoksi. 
  
Hankkeen tavoitteena on saada suurin osa Jämäksen kiinteistöistä liittymään rakennettavaan vesihuoltover-
kostoon. Laajennettava vesijohtoverkosto mahdollistaa hyvälaatuisen ja riittävän talousveden saamisen alueen 
kiinteistöille ja jätevesihuollon laajentaminen kehittää ja parantaa alueen ympäristön laatua. 
 
Vesi- ja viemäriverkostojen linjastot rakennetaan Sotkamontien, Nurmestien ja Ollilantien varteen. Lisäksi 
rakennetaan Kurikkaniemen suuntaan viemäriverkosto sekä Majantien (Leirikangas) tonttialueelle vesi-ja 
viemäriverkosto. Rakennettava jätevesiviemärin runkolinja yhdistetään Kuhmon keskustan jätevesiverkos-
toon Saarikosken kaupunginosassa ja rakennettava runkovesijohto yhdistetään nykyiseen verkostoon Sotka-
montiellä kevyen liikenteen väylän vieressä. Liitoskohdan (olemassa olevan vesijohdon) tarkasta paikasta ko. 
kohdassa ei ole vielä täyttä varmuutta, urakassa on varauduttava etsimään liitoskohtaa tarvittaessa myös 
kevyen liikenteen väylän alta.  Rakennettava vesi- ja viemäriverkoston runkolinjasto yhdistetään Jämäksen 
kylällä verkoston nykyiseen Kihoniemen suunnasta tulevaan linjaan, liitospisteitä on alueella useita, mm. 
Ollilantien läheisyydessä. 
 
Rakennettavan vesi- ja viemäriverkoston vaikutusalueella sijaitsevista kiinteistöistä on suoritetun kyselyn 
mukaan liittymässä jätevesiverkostoon tässä vaiheessa 34 asuinkiinteistöä. Em. kiinteistöissä on jo osassa 
vesijohtoverkostoa siten että rakennettavien vesiliittymien määrä on 15 kpl.  Lisäksi Ollilantien, Kurikkanie-
men ja Majantien suunnalla on kaavoitettuja rakentamattomia ranta-aluetontteja yhteensä 10 kpl, myös 
kyseisille tonteille rakennetaan tässä yhteydessä vesi-ja jätevesiverkosto.  
 
1.2. Tehtävät työt 
 
Työ käsittää suunniteltujen vesi- ja viemärilinjojen, sekä jätevedenpumppaamoiden rakentamisen käyttöval-
miiksi putkistohuuteluineen, painekokeineen ja viimeistelytöineen. Työhön sisältyy myös pumppaamoiden 
koekäyttö ja käyttöönotto-opastus. 
  
1.3. Noudatettavat asiakirjat, määräykset ja ohjeet 
 
Työssä on noudatettava hyväksi tunnettuja työtapoja, sekä rakennuttajan valvojan ja suunnittelijan työn 
aikana antamia ohjeita.  Lisäksi työssä noudatetaan mm. seuraavia työselityksiä ohjeita ja julkaisuja:  
  

o Tätä rakennustyöselostusta   
o InfraRYL 2010, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1 Väylät ja alueet  
o InfraRYL 2010, Osa 1 (maa-, pohja-, ja kalliorakenteet)  
o InfraRYL 2006, Osa 2 (järjestelmät ja täydentävät rakenteet)  
o InfraRYL 2006, rakennusosa- ja hankenimikkeistö, määrämittausohje  
o Rakennustietosäätiön julkaisemia RT- ja RYL-kortteja  
o Pohjarakennusohjeet, RIL 121 -2004  
o Putkikaivanto-ohje RIL 194 – 1992 o Kapeat kaivannot, Työsuojeluhallitus  
o Betoniputkinormit 2001, Suomen Betonitieto Oy  
o Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket, RIL 77 -2013  
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o Muoviputkistandardit (SFS)  
o putkivalmistajien ja laitteiden toimittajien asennus- ym. ohjeita  
o rakentamisesta annettuja määräyksiä ja viranomaisten antamia yleisiä määräyksiä  
o voimassa olevia rakentamisesta annettuja lakeja, asetuksia ja määräyksiä 
  

Yleisten tiealueiden alituksessa noudatetaan ELY:n lupapäätöksiä. Alitusluvat ovat suunnitteluasteella. 
 
Vesi-ja viemäriverkoston aluetta on tarkasteltu luontoselvityksessä jossa on todettu muutamia suunnitteluun 
ja rakentamiseen liittyviä ja vaikuttavia tekijöitä. Tilaaja on huomioinut suunnittelun yhteydessä ko. selvityk-
sessä esille tulleet tekijät ja asia huomioidaan myös työn ohjauksessa urakan aikana.  
  
Tilaaja/rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija huolehtii, että hänen käyttämänsä rakennustuotteet ovat joko 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro: 305/2011 (rakennustuoteasetuksen) mukaisesti CE- 
merkittyjä tai siltä osin kuin tuotteiden ei tarvitse olla CE- merkittyjä, tuotteet ovat lain eräiden rakennus-
tuotteiden tuotehyväksynnästä 2012/954 (tuotehyväksyntälain) ja vastaavan asetuksen mukaisesti varmennet-
tuja. Urakoitsijan tulee varmistaa rakennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen CE- merkintä ja kansallinen 
hyväksyntä ennen tuotteiden tilaamista/käyttämistä/kiinnittämistä rakennuskohteeseen. Mikäli rakennustuote 
ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia, urakoitsija vastaa tuotteen vaihtamisesta aiheutuvista kustannuksista.   
 
1.4. Mittausjärjestelmät 
 
Tutkimukset ja suunnitelmat on esitetty GK30-koordinaatistossa ja N60 – korkeusjärjestelmässä. 
 
1.5. Alkukatselmus 
 
Ennen työn aloittamista pidetään työalueittain alkukatselmus. Katselmuksessa todetaan työalue, työalueella ja 
rakennustyön todennäköisellä vaikutusalueella sijaitsevien sähkölinjojen, kaapeleiden-, viemäri- ja vesijohtolin-
jojen, sekä niiden laitteiden sijainti. Lisäksi katselmuksessa todetaan työalueella sijaitsevan puuston, rakentei-
den ja rajapyykkien suojaustoimenpiteet. Katselmukset työalueittain suoritetaan urakoitsijan toimesta ja 
tavoitteena on, että ainakin talohaarojen ja piha-alueiden katselmuksissa on mukana kiinteistön omistaja. 
Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja.  
 
1.6. Räjäytys- ja tärinäkatselmukset 
 
Mikäli kohteessa joudutaan tekemään louhintaa, urakoitsijan on laadittava ja esitettävä tilaajalle Valtioneu-
voston asetuksen räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta 16.6.2011/644 tarkoittama turvallisuussuunnitel-
ma ennen louhintatöiden aloittamista. Lisäksi on laadittava kirjallinen louhintasuunnitelma.  
  
Räjäytystyömaan aloituskokouksessa sovitaan rakenteet, joista suoritetaan katselmukset. Katselmukset 
tulee suorittaa kaikissa urakan vaikutusalueella olevissa rakennuksissa ja rakenteissa jotka tulee myös 
valokuvata. Katselmuksen yhteydessä kartoitetaan ja tarvittaessa eristetään louhinnan vaikutuspiirissä 
olevat erityisen tärinäherkät rakenteet ja laitteet, sekä päätetään tärinämittausten tarve ja mittauspaikat. 
Ohjeellinen tärinäraja maanvaraisille rakennuksille on 3 mm/s. Katselmuksessa on mukana Kuhmon kau-
pungin rakennusvalvonnan edustaja.  Katselmuksissa käsiteltävistä asioista laaditaan pöytäkirja.   
 
1.7. Olemassa olevat rakenteet ja laitteet 
 
Linjastot on merkitty rakennuttajan toimesta maastoon puupaaluilla. Liikennöitävien alueiden lähelle paalu-
tusta ei ole haittatekijöiden takia vielä kaikilta osin suoritettu, samoin piha-alueiden nurmikko-osuuksilla 
paalutukset on jätetty vielä joiltakin osin tekemättä.  
  
Urakoitsija hankkii ja kustantaa tarvittaessa vesijohtojen, kaapeleiden ja muiden laitteiden tarkemmat sijainti-
kartat sekä kaapeleiden näytöt. 
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1.8. Liikennejärjestelyt 
 
Urakoitsija suunnittelee ja toteuttaa työnaikaiset liikennejärjestelyt voimassa olevien työnaikaisia liikennejär-
jestelyjä koskevien säännösten ja ao. viranomaisten ohjeiden mukaisesti.  
  
Työn aikana on noudatettava viranomaisten antamia liikennemääräyksiä ja työalue on varustettava asian-
mukaisilla varoitusmerkeillä ja merkkivaloilla sekä tarpeellisilla suojalaitteilla niin, ettei työstä aiheudu 
kohtuutonta haittaa liikenteelle tai liikenneturvallisuudelle.   
Siirrettäessä liikennemerkkejä on varmistuttava niiden näkyvyydestä liikennealueella.  
  
Liikenteen käyttämälle ajoradalle ei saa kasata maata kuin tilapäisesti eikä sillä saa säilyttää rakennusaineita 
tai muuta liikennettä haittaavia tarvikkeita.  
  
Rakennettavan vesihuoltoverkoston laitteet sijoitetaan siten, etteivät ne aiheuta haittaa tieliikenteelle eivätkä 
liikenneturvallisuudelle.  
  
Osa vesihuoltolinjoista sijoittuu kiinteistöille johtaville teille. Työnaikainen liikennöinti kiinteistöille on 
suunniteltava ja sovittava osapuolten kesken, aikatauluista ja tiedottamisesta kiinteistöille vastaa urakoitsija. 
 
1.9. Mittaukset ja tutkimukset 
 
Rakennuttaja on tehnyt maastomittaukset, joiden perusteella on laadittu rakentamissuunnitelmat. Alueella ei 
ole tehty maaperäkairauksia. Rakennustyön aikaisista mittauksista ja tutkimuksista vastaa urakoitsija kustan-
nuksellaan. 
 
1.10. Suoritemäärien mittaukset 
 
Urakoitsija suorittaa määrämittausta työn toteutuksen aikana. Suoritteet on kirjattava ja merkittävä päivittäin 
työmaapäiväkirjaan. Rakennuttajalla on oltava mahdollisuus tarkastaa suoritemäärät. 
 
1.11. Tarkemittaukset 
 
Rakennettavat vesihuoltolaitteet (vesi- ja viemärijohdot, sulkuventtiilit, viemärikaivot, tarkastusputket-ja 
kaivot, pumppaamot) kartoitetaan tilaajan (rakennuttajan) toimesta. Urakoitsija myötävaikuttaa kartoituksen 
suorittamista. Kartoitus suoritetaan GPS -mittauksen tarkkuudella rakennustyön aikana.  Mittaus suoritetaan  
GK-koordinaatistossa N-2000 korkeusjärjestelmässä. Mittausväli on suorilla osuuksilla vähintään 40 m ja 
lisäksi kaikki risteykset, taitepisteet ja kulmat mitataan. Urakoitsijan tulee tarvittaessa tehdä maastossa 
paalumerkinnät kaikista risteyksistä. Rakenteita ei saa peittää ennen kuin mittaukset tai merkinnät on tehty 
tarkepiirustusten laatimiseksi. Piirustuksissa esitetään putkikoot, viemärikorot ym. tieto. Rakennuttajan 
laatimat tarkepiirustusluonnokset esitetään viimeistään töiden valmistuttua urakoitsijalle tarkastettavaksi ja 
urakoitsija tarkistaa piirustukset ja ilmoittaa mahdolliset poikkeamat rakennuttajalle jonka jälkeen rakennut-
taja laatii lopulliset versiot vastaanottoa varten.  
  
1.12. Tiivistämistyön valvonta 
 
Rakennuttaja valvoo johtolinjan perustamis- ja täyttötöitä. Rakennuttajan suorittama valvonta ei vähennä 
urakoitsijan vastuuta rakentamisesta. 
 
1.13. Erityisiä määräyksiä 
 
Tilaaja hankkii putkistoiden ja laitteiden sijoittamisluvat siten, että työalueen leveys on pääsääntöisesti piha-
alueita lukuun ottamatta noin 7- 8 m. Piha-alueilla työalue voi olla olosuhteiden takia kapeampi. Työalue 
raivataan tarvittavassa laajuudessa ja siten, ettei ylimääräisiä puita kaadeta tai vaurioiteta.  
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Urakassa käytettävien työkoneiden on oltava tarkoituksenmukaisia siten, ettei esimerkiksi piha-alueilla 
käytetä liian järeää tai raskasta kalustoa. Tilaaja ei korvaa piha-alueilla työskentelystä erillisiä lisäkorvauksia, 
kiinteistö/talohaarojen rakentaminen sisältyy urakkaan. Liikkuminen työalueella saa pääsääntöisesti tapahtua 
ainoastaan johtolinjan aukkoa pitkin ja kulkua varten varatuilla alueilla.  
  
Yksityisten kiinteistöjen kohdalla pihat korjataan asennustöiden jälkeen entistä vastaavaan kuntoon ja alku-
katselmuksessa kiinteistön omistajan kanssa sovitulla tavalla.  
 
Runkolinjasto-osuutta sijoittuu runsaasti sähköverkostolinjaston (johtokadun) reunoille.  
Voimajohtolinjojen alla työskennellessä ja koneilla liikuttaessa on noudatettava voimassa olevia suojaetäi-
syyksiä ja erityistä varovaisuutta 
 
Urakan vaikutusalueella ei ole tiedossa nykyisin viljelyssä olevia peltoalueita, mutta pienehköjä kasvimaatyyp-
pisiä peltolohkoja sijoittuu piha-alueiden linjastoille.  Peltoalueilla kaivantoa ei pengerretä ja kaivantoon ei 
saa haudata raivausmassoja eikä isoja kiviä. Työalueella oleva multakerros tasataan kaivutyön jälkeen takaisin 
paikalleen. Multaa ei saa sekoittaa muihin kaivantomassoihin. Peltoalueilla kasvualustaksi kelpaava pintamaa 
kuoritaan erikseen pois ja varastoidaan tarkoitukseen sopivaan paikkaan. Kasvualustaksi soveltuvan pinta-
maan sekoittuminen muuhun maa-ainekseen tulee estää.  
  
Peltoalueilla kasvualusta levitetään niin, että se on vähintään alkuperästä vastaava ja kasvualustaan tai kyn-
tösyvyydelle ei jää kiviä.  
  
Urakassa on varauduttava siihen, että johtolinjoilla on salaojia ja kuivatusputkia jotka on korjattava työn 
jälkeen toimintakuntoiseksi. 
Mahdolliset salaojitukset tulee urakoitsijan työn aikana suojata, siirtää tai korjata niin, että salaoja on raken-
nustyön jälkeen toiminnaltaan ja kunnoltaan entistä vastaava. Salaojien korjauksessa noudatetaan Salaojakes-
kus ry:n ohjeita.    
   
Työmaalla ei saa varastoida polttoaineita tynnyreissä. Varastoinnissa on käytettävä säiliöitä, jotka on varus-
tettu polttoaineen maahan valumisen estävin suoja-altain.  
  
Urakoitsijan tulee minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset käyttämällä teknisesti kunnossa olevia 
työkoneita ja estämällä öljyvuodot. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että urakan yhteydessä luontoon ei 
pääse haitallisia kemikaaleja ja mahdollisesti syntyvät jätteet kuljetetaan niille tarkoitettuihin paikkoihin.  
Vahinkotapauksessa maahan tai veteen päässyt öljy imeytetään turpeeseen/ muuhun öljyn imeytysaineeseen.  
  
Tarvike ym. pakkausten purkaminen on tehtävä tarkoitukseen varatulla alueella ja syntyvä jäte on vietävä 
jätteiden keräyspisteeseen. Rakennettavilta alueilta ja maastosta jätteet kuten esimerkiksi pakkauspahvit, 
muovit ja putkenosat yms. on kerättävä päivittäin. Putkenosia, muovipakkauksia yms. ei sijoiteta kaivantoon 
vaan ne kerätään maastosta, lajitellaan ja toimitetaan asianmukaisesti jätekeräykseen. Työalue, kaivanto ja 
kulku-urat maisemoidaan ja viimeistellään ympäröivää luontoa vastaavaksi.  
 
Rakennettavien vesijohtojen liittäminen olemassa oleviin vesijohtoihin on toteutettava siten, että työnaikai-
set katkokset ovat mahdollisimman lyhyitä. Liitostyön ajankohdasta ja sen kestosta tulee sopia erikseen 
Kuhmon kaupungin vesihuoltolaitoksen kanssa.  
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1.14. Suojaustoimenpiteet 
 
Keskeneräiset ja valmiit rakenteet on suojattava rakennusaikaisilta vaurioilta. Rakennustarvikkeet on suojat-
tava siten, ettei niiden laatu pääse huononemaan. Putkien päät on suojattava ennen liittämistä toisiinsa, ettei 
putkeen pääse epäpuhtauksia. Asennustyön keskeytyessä suljetaan putken avoimet päät vesitiiviillä tulpalla tai 
putkihatulla.  
 
Rakentamisen yhteydessä on varottava alueella jo sijaitsevia vesi-ja viemärijohtoja, sähkö- ym. kaapeleita, 
sähköpylväiden haruksia, rajapyykkejä ja muita maanalaisia verkostoja. Urakoitsija hankkii kaapelinnäytöt 
kustannuksellaan. Kaapelilinjojen näyttö ajoitetaan siten, etteivät merkinnät tuhoudu ennen kaivutöitä. Johdot 
ja kaapelit tuetaan siten, etteivät ne pääse liikkumaan haitallisesti rakennustyön aikana. Kaapelit on suojattava 
kaivun aikana mm. putoavilta kiviltä. Urakoitsija vastaa edellä mainittuihin rakenteisiin aiheuttamistaan vahin-
goista. 
 
Rakennuttaja merkitsee johtolinjalla olevat rajapyykit paaluilla ja lippunauhalla ennen töiden aloittamista. 
Rajapyykkejä ei saa vahingoittaa ja siirtää pois paikoiltaan, vaan ne tulee mahdollisuuksien mukaan kiertää. 
Mikäli merkityt ja näkyvissä olevat rajapyykit siirtyvät rakennustyön yhteydessä, vastaa urakoitsija niiden 
palauttamisesta paikoilleen. 
 
1.15. Raivaustyöt 
 
Linjastoille sijoittuu eri-ikäistä puustoa ja myös eri kasvuvaiheessa olevia taimikoita. Johtolinjoilla olevan 
hyötypuuston ja muu puuaineksen kaataa urakoitsija kustannuksellaan.  
 
Puuston poisto ja raivaustyössä käytettävien metsäkoneiden tms. työ ja työn ohjaus sisältyy urakkaan. Rai-
vauksista ja tarkemmista käytännöistä on urakoitsijan sovittava maanomistajien kanssa. Hyötypuut korjataan 
tavanomaisin metsänkorjuumenetelmin. Puut kaadetaan tyvestä (korkeus n. 10 cm). Työn aikana huolehdi-
taan, ettei puihin synny lohkeamia, ruhjeita ja ettei puita liata. Työstä aiheutuneet mahdolliset haitat korvaa 
urakoitsija. Hyötypuu on valmistettava puutavaralajeiksi ja pinottava työalueen läheisyyteen kesäkelpoisen 
tien varteen paitsi peltoalueella maanomistajan kanssa sovittavaan työalueen läheisyydessä sijaitsevaan paik-
kaan.  
 
Linjaston paikoissa voi tulla varsinkin piha-alueilla ennen rakentamista suoritetuissa katselmuksissa pienehköjä 
muutoksia. Ko. osuuksille voi sisältyä mm. yksittäisiä puita tai pensaita joiden poisto tai siirto sisältyy urak-
kaan.  
 
Hyötypuun poistosta syntyvien latvusten ja oksien poisto sekä muu tarpeellinen raivaus sisältyvät urakkaan. 
 
Raivausjätteet (risut ja kannot) maisemoidaan mahdollisuuksien mukaan johtolinjalle täytön yläosaan hautaa-
malla paitsi peltoalueilla. Ylijäämämaa ja isokokoiset kivet ja kannot, mikäli niitä ei voida pengertää johtolinjal-
le, viedään rakennuttajan päätöksellä maa-ainesten vastaanottopaikalle Jaurakkoon yksikköhintaluettelon 
mukaisin hinnoin. 
 
Rakennusalueen ulkopuolella tarpeetonta maanpinnan rikkomista sekä puuston ja pensasistutusten vahingoit-
tamista tulee välttää. Työalueet on kaivutöiden jälkeen saatettava alkuperäistä vastaavaan kuntoon. 
 
 
2. VESIHUOLLON MAATYÖT 
 
Laatuvaatimukset 
 

Vesihuollon maatyöt tulee tehdä siten, verkostot voidaan rakentaa täyttämään InfraRYL 2006 asettamat 
laatuvaatimukset vesihuoltoverkostoille. Vesijohtoputkien ja –laitteiden asentajilla tulee olla suoritettuna 
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vesityökortti sekä riittävät pätevyydet muovihitsauksiin liittyen. Työn vaativuudesta johtuen tilaaja edellyttää, 
että kaikilla työmaalla työskentelevillä on riittävä ammattitaito-ja pätevyys. Rakennuttaja edellyttää, että 
hankkeen vastaava työnjohtaja osallistuu tehtäviinsä pääsääntöisesti paikan päällä työkohteessa. 
 
Kaivannon kuivana pito 
 
Kaivanto on pidettävä niin kuivana, että kaivannossa tehtävät työt voidaan asianmukaisesti suorittaa ja mate-
riaalit tiivistää vaadittavaan tiiviyteen. Maa-aineksia sisältävää vettä ei työn aikana saa ohjautua putkistoihin. 
Tilaaja ei korvaa putki-ja laitekaivantoihin työaikana mahdollisesti purkautuvan veden työaikaisesta poistosta 
erikseen. 
 
Talvityöt  
 
Talvitöiden aikana on kiinnitettävä erityistä huomiota kaivantotöissä työkatkoihin sekä maa-ainesten ja mate-
riaalien käsittelyyn. Kylmän sään aikana estetään kaivannon pohjan jäätyminen joko tekemällä loppukaivu 
välittömästi tai käyttämällä sopivia suojaustoimenpiteitä. Samoin tulee estää kaivannon seinämien jäätyminen 
kaivannon ylimmän putken laen korkeutta alempaa. Perustamispohjan on oltava häiriintymätön ja sula.  
Talvikautena kaivannon pohja suojataan jäätymiseltä. Työssä noudatetaan myös putki-ja laitetoimittajien 
ohjeistuksia.  Jäätyneitä maa-aineksia ei käytetä. Kaivannon pohjalla mahdollisesti oleva lumi ja jää on poistet-
tava. Asennuslämpötiloista sovitaan erikseen urakkaneuvotteluissa, mutta alle 15 Celsiuksen lämpötiloissa 
putkien ja kaivojen asennus keskeytyy laatutekijöiden takia joka tapauksessa.  
Kiinteistöjen piha-aluilla varsinkin keskitalvella sääolosuhteet rajoittavat rakentamista. 
 
2.1. Maakaivannot 
 
Maakaivannon tekemisessä on otettava huomioon työsuojelun edellyttämät toimet luiskien sortumisen 
ja muiden vahinkojen estämiseksi. 
 
Tukemattoman kaivannon luiskakaltevuudet on esitetty InfraRYL 2010 taulukoissa 16200:T1 ja 16200:T2. 
 
Kaivannon pohjan leveys on vähintään 1,0 m (InfraRYL 2010 kohta 16210). 
 
Paineviemärin ja vesijohdon tavoiteltava asennussyvyys on vähintään noin 2,2 m putken laesta mitattuna 
maanpintaan. Mikäli tavoitesyvyyteen ei päästä, niin poikkeukset ja eri vaihtoehdot rakentamisessa neuvotel-
laan tällöin tapauskohtaisesti rakennuttajan ja urakoitsijan kesken erikseen. 
 
Urakoitsija ottaa maanalaisten johtojen risteys-ja liitoskohdista, pumppaamoista ja laitekaivoista 3 kpl valoku-
via / kohde. Kuvat luovutetaan sähköisessä muodossa rakennuttajalle ennen työn vastaanottamista. 
 
2.2. Kalliokaivannot 
 
Alueelle ei ole tehty kalliokartoitusta. Rakennettavilla linjasto-osuuksilla on mahdollisesti kallio-osuuksia mm. 
Sotkamontien läheisyydessä asennettavan linjapumppaamo 1:n läheisyydessä sijaitsevien kiinteistöjen alueilla. 
Mikäli kalliokaivantoja joudutaan tekemään, noudatetaan InfraRYL 2010 kohta 17000 ohjeita.  
 
Lisäksi menetellään seuraavasti: 
 
- ensisijaisesti pyritään saavuttamaan vaadittu peittosyvyys pengertämällä johtolinja, jos pengertäyttöön on 
saatavissa maita linjan sivustoilta tai läheisyydestä ja penger voidaan rakentaa ilman haittavaikutuksia 
-kohteissa, joissa riittävää pengerrystä ei voida käyttää, käytetään ensisijaisesti lämpöeristystä siten, että 
lämpöeristetyn putken peittosyvyys on ≥1,5 m 
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-kohteissa, joissa riittävää pengerrystä (≥1,5 m) ei voida käyttää ja louhittavat kallio-osuudet ovat lyhyitä, 
louhitaan kallioon kaivanto, -- irtomaalajit kaivetaan johtolinjalta mahdollisimman pitkiltä osuuksilta ohjeelli-
seen asennussyvyyteen saakka 
 
Urakoitsijan on neuvoteltava rakennuttajan kanssa tapauskohtaisesti ratkaisuista milloin kallio-osuudet kier-
retään, pengerretään, lämpöeristetään tai louhitaan. 
 
2.3. Tuenta 
 
Kaivannon seinämät tuetaan, mikäli luiskia ei voida tai ei ole tarkoituksenmukaista tehdä riittävän loivina. 
Tukemistapa valitaan rakennuspaikan työnaikaisten pohjasuhteiden ja kaivannon mittojen perusteella. 
 
Kaivannon tukirakenteet on tehtävä siten, että työstä ei aiheudu haitallisia maaperän siirtymiä työn aikana. 
Kaivanto täytetään tukien poistamisen yhteydessä ja purkutyön on edettävä niin varovasti, ettei kaivanto 
pääse sortumaan tai putket siirtymään. Kaikki tukirakenteet poistetaan kaivannosta, ellei suunnitelmassa ole 
toisin esitetty. 
 
Rakennuskaivantoja rakennettaessa on noudatettava Rakennustyön turvallisuusmääräyksiä VNp 629/94 § 3 
Kaivutyö ja kaivannon tuenta. 
 
2.4. Asennusalusta 
 
Putkilinjan asennusalusta rakennetaan InfraRYL 2010 kohdan 18310 ohjeiden mukaisesti. 
 
Kaivannon pohjamaan ollessa asennusalustan materiaaliksi soveltuvaa, asennusalusta tehdään siitä rakennutta-
jan hyväksynnän jälkeen.  Liikennöitävän alueen ulkopuolella putket voidaan perustaa suoraan kivettömän 
maan varaan. Tällöin kaivannon pohja tasataan niin, että putket voidaan asentaa ja tiivistää tasaisesti oikeaan 
asemaansa. (InfraRYL 2006 kohta 31100.3.1.2)  
 
Tiealueilla, viettoputkiosuuksilla, kallio-osuuksilla ja kivisilla moreeni- ja sora-alueilla on tehtävä asennusalusta. 
Tasauskerros ja asennusalusta tehdään käyttäen materiaalia, jossa luonnonkiviaineksen suurin sallittu raekoko 
on 20 mm .Mursketta  käytettäessä suurin sallittu raekoko on # 16 mm. Murskeen käyttö on sallittu putkille 
DN>100. 
 
Kivisessä maaperässä ja kalliokaivannossa tehdään asennusalusta h=150 mm ja käytetään alustassa tarvittaessa 
suodatinkangasta InfraRYL ohjeiden mukaisesti. 
 
2.5. Alkutäyttö 
 
Alkutäyttö ulotetaan kaikille putkille 300 mm putken laen yläpuolelle. 
 
Liikennöitävillä alueilla alkutäyttö tehdään noudattaen InfraRYL 2010 kohdan 18320 ohjeita. 
 
Liikennöitävän alueen ulkopuolella alkutäyttömateriaalina käytetään tiivistämiskelpoisesta kaivantomateriaalia 
hiekkaa, soraa, mursketta, silttiä tai moreenia, joiden raekoko ei ylitä tasauskerrokselle asetettuja enim-
mäisarvoja. 
 
Ennen täyttöä tarkastetaan, että putket ovat vahingoittumattomat, oikeilla paikoillaan ja oikein asennettu. 
Alkutäyttömateriaali lasketaan kaivantoon varovasti, tasaisesti putkien molemmille puolille. Täytön ensim-
mäinen vaihe tehdään lapiotyönä tai muulla sellaisella menetelmällä, etteivät putket siirry paikaltaan tai vauri-
oidu. Alkutäyttömateriaalia sullotaan putkien alle ja sivuille siten, ettei putkien korkeusasema muutu. Ensim-
mäinen täyttökerros tehdään enintään putken puolivälin korkeuteen. 
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Alkutäyttö tehdään ja tiivistetään aina kerroksittain. Ensimmäisen alkutäyttökerroksen paksuus on 
tiivistettynä enintään puolet putken läpimitasta. Ensimmäisen tiivistyskerroksen jälkeen alkutäyttö tiivistetään 
200…300 mm vaakasuorina kerroksina samanaikaisesti putken molemmilta puolilla. Putken päällä olevaa 
maakerrosta voidaan tiivistää koneellisesti vasta kun maakerros on vähintään 300 mm paksu. 
 
2.6. Lopputäyttö 
 
Lopputäyttö tehdään noudattaen InfraRYL 2010 kohdan 18330 ohjeita. 
 
Liikennöitävällä alueella lopputäyttö ulotetaan tie- ja katurakenteiden rakennekerrosten alarajaan. Lopputäyt-
tö tehdään tiivistämiskelpoisella kivennäismaalla. Mikäli kaivannoista saatu maa-aines on hyvin tiivistyvää, 
käytetään sitä. Mikäli täyttömateriaali tuodaan muualta, tulee sen routimisominaisuuksiltaan vastata kaivan-
nosta poistettua materiaalia.  
 
Liikennöitävillä alueilla rakennetaan lopputäytön päälle olevan tien- ja kadun rakennekerroksia vastaavat 
rakennekerrokset. 
 
Liikennöitävän alueen ulkopuolella lopputäyttö tehdään kaivumailla. Pumppaamoiden, kaivojen ja venttiilien 
kaivantotäytöt tehdään routimattomalla hiekalla (Hk) vähintään 0,4 m etäisyyteen niiden ulkopinnasta. 
 
2.7. Routaeristys 
 
Eristyslevynä kaivannossa käytetään tiivistä paisutettua tai suulakepuristettua routalevyä esim. EPS 200, 100 
mm ja pumppaamoiden eristyksessä EPS 120R, 100 mm tai vastaavaa. 
 
Mikäli linjalla on kalliota, voidaan rakennuttajan hyväksyessä työmenetelmän johto asentaa vähintään 1,6 m 
syvyyteen routaeristämällä käyttäen putkien ympärillä suorakaiteen muotoista ”eristyslaatikkoa”. Laatikon 
sisällä putken ympärillä on routimaton kiviainestäyttö. 
 
Putkien eristyksissä on varsinkin talohaaroissa käytettävä soveltuvin osin myös kourueristeitä. 
 
 
3. VÄYLIEN ALITUSTYÖT 
 
3.1. Liikenneväylien alitukset 
 
Tilaajan (rakennuttajan) hankintoihin kuuluvat yleisten teiden alitusluvat ovat vireillä ja ne 
esitetään periaatekuvineen urakoitsijalle myöhemmin urakan alkaessa. Yleisten teiden alitukset 
tehdään tiehallinnon antaman alitusluvan lupamääräysten mukaan. Asennuksen aikaiset tieliikenteen järjestelyt 
hoidetaan tienpitoviranomaisen hyväksymän suunnitelman mukaisesti.  
 
Alituksessa vesi-ja viemäriputket sijoitettaan suojaputkeen routarajan alapuolelle ja lämpöeristetään tarvitta-
vilta osiltaan. Suojaputket asennetaan tunkkaamalla tai poraamalla ja niiden on ulotuttava koko tiealueen 
leveydelle. Alituksen vaatimat kaivannot kaivetaan sivuojan pohjan ulkopuolelle. Johtoihin asennetaan sulku-
venttiilit alituksen molemmille puolille. Kaivannot on täytettävä mahdollisimman pian putkien asennuksen 
jälkeen.  
 
Katujen, yksityis- ja pihateiden, sekä muiden liikennöitävien piha-alueiden alitukset tehdään auki kaivamalla 
ilman erillistä suojaputkea. Alituskohdissa putkien asennuksen jälkeen tulee tiet ja alueet saattaa entiseen 
kuntoon. Alituskohdista poistetaan nykyiset rakennekerrokset kerroksittain ja laitetaan työn ajaksi erilleen. 
Putken asennuksen jälkeen rakennekerrokset palautetaan ja tiivistetään tärylevyllä kerroksittain rakentee-
seen. Tarvittaessa rakennekerrosmateriaalia tuodaan lisää urakoitsijan valitsemasta paikasta urakoitsijan 
kustannuksella. 
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Urakoitsijan on seurattava alituskohtien mahdollista korjaustarvetta alitusten jälkeen ja korjattava kohteita 
myöhemmin tarvittaessa riittävään liikennöintikuntoon 
 
Teiden alituskohdissa ja muilla liikenne- ja kulkualueilla tulee huolehtia tarpeellisesta routasuojauksesta. 
 
3.2. Vesistön (Särkipuron) alitus 
 
Tähän urakkaan sisältyy lyhyt noin 10 metrin pituinen Särkipuron alitus, painotettavaa putkiosuutta on noin 
20 metriä. 
 
Alituksessa noudatetaan lupaviranomaisen asettamia vaatimuksia, sekä kohdassa 1.3 mainittujen julkaisuiden 
ohjeita (InfraRyl2006, sekä maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket RIL 77). 
 
Rannoilla putki asennetaan kaivamalla pohjan alapuolelle vähintään 1,5 metrin syvyyteen, ettei putkeen muo-
dostu jäätymis- tai rikkoontumisvaaraa. Myös koko vesistön osuudella putki asennetaan niin syvälle ettei ole 
jäätymisvaaraa (NW –taso  –  1,5 m). 
 
Painotuksessa käytetään tasapohjaisia tehdasvalmisteisia betonipainoja. Putket painotetaan vähintään 120 % 
painotuksella. Painon ja putken väliin kiinnitetään suojapehmuste ja painojen pitkittäisliikkumista rajoitetetaan 
painojen välisellä narulla.  
 
Vesistön alituskohta tulee merkitä puron molemmille rannoille selvästi näkyvillä asianmukaisilla merkkitauluil-
la. 
 
Vesistön alitusosuudet Jämäslahdessa ja Kangasjärvessä on jo tehty erillisessä urakassa. Alitusputket ovat 
tulpattuina vesistöjen ranta-alueilla Jämäslahden Korkeaniemessä ja Leirikankaalla Kangasjärvellä. Tässä 
urakassa jatketaan ko. kohdista putken asennusta. 
 
 
4. JÄTEVEDENPUMPPAAMOT 
 

Kuhmon kaupungin vesihuoltolaitoksella on runsaasti käytössä Lining Oy:n toimittamia runkoverkoston 
linjapumppaamoita ja kiinteistökohtaisia pumppaamoita. Mm. huoltojen ja yleensä toimintaympäristön kuten 
automaatiojärjestelmien yhteensopivuuksien takia urakoitsijan tulee antaa tarjouksessaan tiedot tarjoamien-
sa linjapumppaamoiden ja kiinteistöpumppaamoiden, sekä käytettävien pumppujen tyypeistä. Lisäksi urakoit-
sijan tulee antaa yksikköhintaluettelossa hinta linjapumppaamolle ja kiinteistöpumppaamolle asennuksineen 
ja koulutuksineen. Pumppaamoille on laadittu erillinen hankintaohjelma joka sisältyy urakka-asiakirjoihin. 
 
4.1. Linjapumppaamo 
 
Runkolinjaan asennetaan suunnitelmissa esitetyille paikoille muovinen pakettipumppaamo ∅1400 mm, h 3000 
mm (esim. Lining tai vastaava). Linjapumppaamon mitoitustiedot on esitetty pumppaamon periaatekuvassa ja 
pumppaamoluettelossa. Pumppaamo lämpöeristetään vaakaeristeellä EPS 120R H 100, leveys vähintään 1,0 m 
seinästä. Pumppaamon vierustäytöt on tehtävä huolellisesti tiivistäen kivettömällä hiekalla enintään 300 mm 
kerroksina pumppaamovalmistajan ohjeiden mukaisesti. 
Linjapumppaamolle tulevan sähkön liittymiskaapelin hankinta ja asentaminen, sekä sähkökytkennät pumppaa-
mon sähkökeskukseen kuuluvat urakkaan. Liittymiskaapelin pituus on 30 m. 
 
Pumppaamoon asennetaan kaksi silppuri-uppopumpulla, hyötysuhteen säätömahdollisuudella ja moottorin 
lämpösuojan kytkimellä (150 C° tai 170 C°) varustettua jätevedenpumppua, esim. Jung, Grundfos tai vastaa-
vat. 
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Linjapumppaamossa tulee olla tehtaalla tehdyt laippaliitoksella varustetut täysin tiiviit yhteet (tulo klo 6, Ø 
200 ja lähtö klo 12, Ø 90) siten, että tuloputki ja lähtöputki asennetaan työmaalla täysin tiiviinä laippaliitokse-
na. Pumppaamon sisäinen putkisto tulee olla ruostumatonta tai hapon kestävää terästä. Pumppaamossa tulee 
olla kaapeleiden läpiviennit ja pp (polypropeeni) valmisteiset kaapelien suojaputket sekä kaapelit kaapeliliitti-
mineen. 
 
Linjapumppaamon muu varustus: 

• sulkuventtiilit 2 kpl ja takaiskuventtiilit 2 kpl, joiden tulee olla ruostumatonta tai hapon kestävää te-
rästä, venttiilien runko voi olla myös epoksipinnoitettua valurautaa  

• laponestoventtiili  
• paineanturin suojaputki M 75 ... 110  
• sähköpääkeskus varusteineen: sähkö / ohjausyksikössä tulee olla pumppujen käynnin ohjaus, vikahäly-

tys, pistorasiapaneeli 230 V / 16 A ja 400 V / 16 A vikavirtasuojin, Iiittimet sähköverkkoon liittä-
miseksi, pääsulakkeet 3 x 35 A liittymiskaapelille AXMK 4 x 50 S, tilavaraus kWh –mittarille M2 -
ristikolla, pääkeskuksen lukitus. 

• ulkoinen hälytysvalo  
• pinnanohjauskytkimet  
• tuuletusputki DN 100  
• käsikaide  
• tikkaat, alumiini  
• hoitotaso, alumiini  
• lukittava eristetty kansiluukku, alumiinia, varustettu kaasujousella ja tukihelalla 
• lämpöeriste, PE vaahtomatto säiliön ympärille tai levyeriste PE 60 mm  
• nostoketjut  
• muut pienvarusteet ja kiinnitystarvikkeet 

 
Pumppujen käytön ohjaus säädetään siten, että normaalituotolla pumput toimivat vuorotellen ja huippuvir-
taamatuotolla molemmat pumput toimivat samanaikaisesti.  Pumppujen ohjauksen asentaminen ja säätämi-
nen, koekäyttö ja käytön kertakoulutus tilaajalle sisältyvät kokonaisurakkaan. 
 
Linjapumppaamon sähköliittymän hankinta ei sisälly urakkaan, vaan se kuuluu tilaajan hankintoihin. 
 
Pumppaamojen yhteyteen asennetaan purkukaivot. Purkukaivon ja pumppaamon välille asennetaan PVC T8- 
luokan viemäriputki, Ø 200 mm.  
 
4.2 Linjapumppaamoiden asentaminen 
 
Pumppaamon kaivannon pohja tasataan ja pohjalla mahdollisesti olevat kivet, vesi, lumi ja jää poistetaan ennen 
tasauskerroksen rakentamista. Kaivanto pidetään kuivana työn ajan kaivannon pohjalta eroosiosuojatuista 
pumppauskuopista pumppaamalla. Talvikautena kaivannon pohja suojataan jäätymiseltä.  
 
Pumppaamo perustetaan pohjalaatalle (2000 x 2000 x 300mm).  
 
Pohjalaatta valetaan K 30-2 betonista ja raudoitetaan betoninormien määräyksiä noudattaen (A500HW T8 
#200). Betoniteräkset on puhdistettava huolellisesti liasta, rasvasta, irtonaisesta ruosteesta ja valssaushilsees-
tä ennen muottiin asentamista. 
 
Perustusten alustäyttö tehdään 300 mm paksuna kerroksena #0-32 mm murskeesta, tiiviysvaatimus on D ≥ 
95 %. Tasauskerroksen alapuolelle asennetaan suodatinkangas, käyttöluokka N3. Pumppaamon perustamis-
työt on tehtävä välittömästi kaivannon valmistuttua. Kaivanto tehdään niin laajaksi, että laudoitukset voidaan 
kunnolla tehdä ja purkaa betonoimisen tultua suoritetuksi ja että putket sekä sähkökaapelit voidaan helposti 
asentaa. Pumppaamo nostetaan paikoilleen esim. kaivinkonetta apuna käyttäen pystyasennossa pumppaamon 
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nostokorvakkeista nostaen. Säiliö asennetaan vaakasuoralle pohjalle. Pohjan ulkopuoliset kolot täytetään 
jäätymättömällä hiekalla molemmilta puolilta. Asennettaessa pumppaamoa talvella, on otettava huomioon 
tuotteen mahdollinen pakkaskovettuminen ja noudatettava säiliövalmistajan erityisohjeita.  
 
 
Pumppaamon pohjalaatta voidaan tehdä myös kaivannon ulkopuolella ja nostaa suo-
raan kaivantoon. 
Laatan alapuolelle tulee tehdä hyvin tiivistetty 200 mm paksu murskearina. Murskearinan ja perusmaan väliin 
laitetaan suodatinkangas. Pumppaamon ympärystäyttö pohjalaatan yläpinnasta lähtien tehdään huolella siten, 
että säiliön rikkoutumisvaaraa ei synny ja säiliö ankkuroituu hyvin paikoilleen. Välittömästi säiliön ympärille 
tulevan ympärystäyttömateriaalin tulee olla tasalaatuista ja routimatonta, eikä siinä saa olla isokokoisia kiviä 
tai lohkareita. 
 
Täytön saa aloittaa vasta sitten, kun rakennuttajan edustaja on tarkastanut valetut ym. rakenteet ja betoni-
laudoitukset on purettu. Asennuksen ja kiinnityksen jälkeen kaivanto täytetään lopulliseen tasoon. Pumppaa-
mon vierustäyttö ulotetaan maanpintaan asti ja se rakennetaan raekooltaan 0-32 mm sorasta, joka sullotaan 
ja tiivistetään kerroksittain varoen rakenteiden siirtymistä. Täytön tiiviysvaatimus on 92 % parannetun Proc-
tor-kokeen arvosta. Kaivannon täyttöön käytettävä sora ei saa olla jäässä. Täyttö suoritetaan 20–30 cm 
kerroksina välillä juntaten ja vedellä tiivistäen. Tulo- ja lähtöputkien alustojen ja vierustojen tiivistämiseen on 
kiinnitettävä erityistä huomiota painumien välttämiseksi.  
 
Pumppaamo eristetään asennusvaiheessa ulkopuolelta noin 1m säteellä kaivon ulkoreunasta. Tämä eristys 
katkaisee roudan etenemisen maassa kaivon ulkopuolella. Eristeenä käytetään XPS solumuovieristettä 2 x 50 
mm.  
 
4.3 Linjapumppaamon huoltotiet 
 
Linjapumppaamolle LP 7 KÄPYKANGAS, tulee rakentaa Sotkamontien kevyen liikenteen väylältä huoltotie-ja 
ajoneuvon pysäköintialue siten, että huoltoajoneuvo voi pysäköidä huoltotoimenpiteen ajaksi.  
 
Linjapumppaamolle LP 8 SÄRKIPURO, huoltotienä käytetään kiinteistön tilustietä.  Tien rakennetta vahviste-
taan lisäämällä tielle mursketta tässä urakassa.  
 
Linjapumppaamolle LP 9 KURIKKANIEMI, tulee rakentaa huoltotie Kurikkaniementieltä. 
 
Huoltotie rakennetaan kaivamalla eloperäiset maat pois sekä tekemällä penger moreenista ja päällysrakenne 
sorasta ja murskeesta. Huoltotien leveys on noin 3 m ja sen molemmille puolille tulevat matalat sivuojat, sekä 
tulotien suuntaisesti liittymään alitusrumpu (∅ 200 mm). 
 
Pumppaamoiden ympärysalueen rakennekerrokset ovat seuraavat, kun humus ja löyhä pintamaa on poistettu: 
 sepeli 5-16 mm     50 mm  
• kulutuskerros, murske 0-16 mm    50 mm 
• kantava kerros, murske 0-32 mm  300 mm 
• jakava kerros, sora   300 mm 
• suodatinkerros, hiekka   300 mm 
• pohjamaata vasten suodatinkangas N3    
                    Yhteensä vähintään   1000 mm  
 
4.4 Kiinteistöpumppaamot 
 
Suunnitelmapiirustuksissa esitettyihin kohtiin asennetaan kiinteistökohtaiset jätevedenpumppaamot ∅ 800 
mm, h= 2500 - 3000 mm, esim. Lining- tai vastaava. Kiinteistöpumppaamoiden mitoitustiedot on esitetty 
pumppaamoiden periaatekuvassa. Sähkötyöt, -asennukset ja -tarvikkeet pumppaamolta kiinteistön sähköpää-
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keskukselle saakka kuuluvat urakkaan. Pumppaamot lämpöeristetään FINNFOAM FL 200 tai vastaava, PP 100 
mm, leveys vähintään 1,0 m seinästä. Pumppaamoiden vierustäytöt on tehtävä huolellisesti tiivistäen kivettö-
mällä hiekalla enintään 300 mm kerroksina pumppaamovalmistajan ohjeiden mukaan. 
 
Pumppaamoihin asennetaan silppuri-uppopumppu (1 kpl). esim. Grundfos SEG -tyypin pumput tai Jung. 
Pumpun toiminta 3-vaihevirralla (3 x 400 V / 10 A). 
 
Kiinteistöpumppaamossa tulee olla tehtaalla tehty laippaliitoksella varustettu täysin tiivis lähtöyhde (klo 12).  
Pumppaamon tuloputkiliitokset tehdään työmaalla. Liitokset voivat olla laippa-, muhvi- tai pistoliitoksia edel-
lyttäen, että liitoksista tulee vedenpitävät. 
 
Pumppaamoiden sisäinen putkisto tulee olla PE (polyeteeni), DN 50, PN 16. Sisäinen putkisto tulee olla 
huollon, venttiilien vaihdon tai muun tarpeen vuoksi purettavissa niin, että putkistoa ei tarvitse rikkoa. 
Pumppaamoissa tulee olla kaapeleiden läpivienti PE DN 40, sekä tarvittavat kaapelit liittimineen ja suojaputki-
neen. Säiliön sisällä tulee olla vedonpoistimet. 
 
Kiinteistöpumppaamon muu varustus: 

• sulkuventtiili 1 kpl, DN 40, PP pallosulku vaakatasossa olevaan paineputkeen  
• takaiskuventtiili 1 kpl, DN 40, valurauta, lähelle pohjatasoa pumpun rinnalle pystyputkeen  
• laponestoventtiili tarvittaessa (kts. pumppaamoluettelo) 
• pumppaamo on oltava mahdollista varustaa tuuletusputkella jälkeenpäin 
• lukittava kansi  
• sisäpuolinen lämpöeristevälikansi PE  
• ulkopuolinen lämpöeriste, PE vaahtomatto säiliön ympärille tai levyeriste PE 60 mm  
• nostoketjut  
• säiliön maahan ankkurointia varten säiliön ulkoinen pohjalevy integroituna säiliöön  .  
• muut tarvittavat pienvarusteet ja kiinnitystarvikkeet  
• ulkopuolelle asennettava sähkö/ohjauskeskus (sään kestävä metallikaappi, IP 55, koko vähintään 400 x 

300 mm²) varustettuna kiinnitystolpalla (RST/kuumasinkitty teräs) ja vesitiiviillä sähköläpiviennillä, oh-
jausyksikössä tulee olla seuraava varustus:  

- pumpun käynnin ohjaus  
- ulkoinen hälytysvalo sähkö/ohjauskeskuksen päälle  
- käyntiaikalaskuri  
- toimintamerkkivalot; pumppu käy, moottorisuoja lauennut, ylärajahälytys  
- moottorin suoja  
- releet hälytyksen siirtoon  
- pääkytkin  
- ohjausvarokkeet  
- käsi-0-auto käyttökytkimet opistorasia 230 V / l0 A vikavirtasuojin 
- pumpun käynnin aikakatkaisu 

 
Kiinteistöpumppaamot tulee asentaa pumppaamosäiliössä olevan pohjalevyn varaan. Pohjalevyn alapuolelle 
tulee tehdä hyvin tiivistetty 100 mm paksu murskearina. Pehmeämmillä alueilla murskearinan ja perusmaan 
väliin laitetaan suodatinkangas. Pumppaamoiden ympärystäyttö pohjalevyn yläpinnasta lähtien tehdään huolel-
la siten, että säiliön rikkoutumisvaaraa ei synny ja säiliö ankkuroituu hyvin paikoilleen. Ympärystäyttömateri-
aalin tulee olla tasalaatuista ja routimatonta, eikä siinä saa olla isokokoisia kiviä tai lohkareita. 
 
Kiinteistöpumppaamoihin tulee tarvittaessa rakentaa ylivuotomahdollisuus. Ylivuotoputken materiaalina 
käytetään Ø 110 mm viemäriputkea. Ylivuotoputkien pituutta ei ole sisällytetty materiaaliluetteloon. Ylivuo-
toputken rakentaminen sovitaan ja hinnoitellaan erikseen tilaajan ja urakoitsijan kesken. 
 
Pumppujen ohjauksen asentaminen ja säätäminen, koekäyttö ja käytön kertakoulutus rakennuttajalle sisälty-
vät kokonaishintaurakkaan. 
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Kiinteistöpumppaamoihin ei hankita uusia sähköliittymiä vaan ne liitetään kiinteistöjen sähkökeskuksiin. Tämä 
liittämistyö tarvikkeineen kuuluu urakkaan. 
 
  
5. VERKOSTON RAKENNUSMATERIAALIT 
 
Rakentajan on vaadittaessa esitettävä laadunvalvontatodistukset rakentamiseen käyttämistään tuotteista ja 
tarvikkeista. Todistusten tulee olla joko materiaalin toimittajan tai virallisen tutkimuslaitoksen oikeaksi var-
mentamia. 
 
Ennen rakennusmateriaalien hankintaa urakoitsijan tulee saada rakennuttajan hyväksyntä kaikille käytettäville 
tuotteille.  
 
5.1. Viemäriputket 
 
Paineviemäriputkena käytetään voimassaolevien standardien mukaista PEH muoviputkea PN 10. Paineviemä-
rin liittyessä toiseen paineviemäriin käytetään rungossa y-haaraa. Y-haara asennetaan siten, että liittymä on 
jouheva virtaussuuntaan nähden. 
 
Putket asennetaan siten, että ne tukeutuvat koko pituudeltaan tiivistettyyn asennusalustaan. 
Putkien ja toimilaitteiden väliset etäisyydet tehdään InfraRYL:in ohjeiden mukaisesti, jos suunnitelmissa ei 
toisin mainita. 
 
Paineviemärit liitetään yhteen hitsaamalla joko käyttäen sähköhitsausmuhvia tai puskuhitsausta. Putkihitsauk-
sessa tulee käyttää hitsaustyöhön koulutettua henkilökuntaa. 
 
Soveltuvin osin voidaan liitoksissa käyttää myös kierreliittimiä, (esimerkiksi tuotemerkki Plasson).  
Menettelystä on sovittava tilaajan kanssa. 
 
Viettoviemäreissä käytetään PVC T8-luokan putkea ja näiden yhteitä. Yhteiden ja kulmien on oltava tehdas-
valmisteisia. 
 
Valmiille viettoviemärille sallitaan vaakatasossa ± 100 mm poikkeama suunnitellusta sijainnista, edellyttäen 
ettei se haittaa rakenteen toimivuutta tai johtohaarojen rakentamista. 
Viettoviemärille sallitaan InfraRYL:in taulukon 31100:T6 mukaiset kaltevuus- ja korkeuspoikkeamat edellyttä-
en, että viemäriin ei jää vesipainanteita, kaivoon tulevan putken vesijuoksu ei ole lähtevän putken vesijuoksua 
alempana. 
 
5.2. Vesijohtoputket 
 
Vesijohtona käytetään voimassaolevien standardien mukaista PEH muoviputkea PN 10.  
 
Rakentamisessa käytetään uusia, laadultaan hyviä ja hyväksi tunnetuilta valmistajilta hankittuja putkia, putkien 
ja kaivojen osia sekä liitostarvikkeita.   
 

Putket asennetaan tasaiselle asennusalustalle siten, ettei putkistoon jää jännityksiä. 
 
Asennustöissä noudatetaan myös putkivalmistajan asennusohjetta. 
Putkien ja toimilaitteiden väliset etäisyydet tehdään InfraRYL:in ohjeiden mukaisesti, jos suunnitelmissa ei 
toisin mainita. 
 
Vesijohtoputket liitetään yhteen hitsaamalla joko käyttäen sähköhitsausmuhvia tai 
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puskuhitsausta. Putkihitsauksessa tulee käyttää hitsaustyöhön koulutettua henkilökuntaa. 
Soveltuvin osin voidaan liitoksissa käyttää myös kierreliittimiä, (esimerkiksi tuotemerkki Plasson).  
 
5.3. Sulkuventtiilit  
 
Rakennettavat vesi- ja paineviemärijohdot varustetaan sulkuventtiileillä suunnitelmien mukaisesti. (esim. Lining 
tai AVK).  
 
Paineviemärissä (runko ja talohaarat) käytetään venttiileinä levyluistiventtiileitä. 
 
Runkovesijohdossa käytetään kumiluistiventtiileitä ja vesijohdon talohaaroissa talosulkuventtiileitä. Venttiilit 
karanjatkoineen on asennettava pystysuoraan. Karanjatkojen on oltava umpinaista putkea. 
 
Venttiilien karat varustetaan lämpöeristetyillä suojaputkilla ja sen hatulla, joka on valurautaa. Liikennealueille 
sijoittuviin venttiileihin on asennettava kelluva hattu. 
 
5.4. Viemärikaivot 
 
Runkoviemärissä tarkastuskaivoina käytetään muovisia tehdasvalmisteisia teleskooppikaivoja  400/315. Kan-
sistojen kuormituskestävyys tulee olla 25 tn. (Liikennöitävillä alueilla 40 tn).   
 
Paineviemärin purkukaivoina käytetään muovikaivoa, halk. 800 mm. Mustikkatien läheisyyteen asennetaan 
purkukaivolle hajunpoistoon aktiivihiilisuodatin tuulipuhaltimella. 
  
Kaivot on asennettava pystysuoraan, poikkeama saa olla enintään 10 mm 1 metrin matkalla. Kaivojen sijain-
nissa vaakatasossa sallitaan enintään ± 100 mm:n poikkeama ja pituussuunnassa sallitaan ± 300 mm:n poik-
keama, kun kaivoon ei ole tiedossa liittymiä. 
Kaivojen kannet on asennettava valmiin rakenteen kaltevuuteen. 
 
5.5. Tarkastusputket ja -kaivot 
 
Kiinteistön ja pumppaamon väliseen viettoviemäriin asennetaan muovinen tarkastusputki, joka sijoitetaan 
noin 2 metrin etäisyydelle pumppaamosta. 
 
Tarkastusputkena käytetään pakettia, joka sisältää tarkastushaaran (Ø 110 mm), nousuputken (Ø 200 mm) ja 
teleskooppikansiston (40 tn). 
 
Ns. 2-vesijärjestelmien viemäriliitoksissa käytetään putkilinjat yhdistäviä tarkastuskaivoja tai erillisiä tarkastus-
putkia molemmille putkilinjoille. 
 
Erityisesti asennuksissa piha-alueilla on huomioitava että kaivot ja tarkastusputkien kannet ovat sopivalla 
korkeudella ympäröivään maanpintaan nähden. 
 
5.6. Ilmanpoistoventtiilit- ja kaivot 
 
Ilmanpoistoventtiilinä käytetään automaattista kaksitoimista kaasunpoistoventtiiliä. Venttiili poistaa verkos-
toon kerääntyneen kaasun ja vastaavasti verkoston tyhjentyessä päästää ilmaa verkoston. Venttiili on sijoitet-
tava lämpöeristettyyn ja välikannella varustettuun kaivoon tai on käytettävä valmista esim. palo- ja vesitek-
niikka PA-VE Oy:n valmistamaa laitekaivoa: 

- Vesijohdon ilmanpoistokaivo: PAVE 1100 Ilmanpoistokaivo käyttövedelle 
- Paineviemärin ilmanpoistokaivo: PAVE 1100 Ilmanpoistokaivo jätevedelle 
 

Ilmanpoistokaivojen haaroitukset varustetaan erillisellä sulkuventtiilillä. 
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Ilmanpoistokaivon perustaminen: 
 
Ilmanpoistokaivon kaivannon pohja tasataan ja pohjalla mahdollisesti olevat kivet, vesi, lumi ja jää poistetaan 
ennen tasauskerroksen rakentamista. Kaivanto pidetään kuivana työn ajan kaivannon pohjalta eroosiosuoja-
tuista pumppauskuopista pumppaamalla. Talvikautena kaivannon pohja suojataan jäätymiseltä.  
 
Ilmanpoistokaivo perustetaan pohjalaatalle (1600 x 1600 x 200mm). Pohjalaatta valetaan K 30-2 betonista ja 
raudoitetaan betoninormien määräyksiä noudattaen (A500HW T8 #200). Betoniteräkset on puhdistettava 
huolellisesti liasta, rasvasta, irtonaisesta ruosteesta ja valssaushilseestä ennen muottiin asentamista. 
 
Perustusten alustäyttö tehdään 300 mm paksuna kerroksena #0-32 mm murskeesta, tiiviysvaatimus on D ≥ 
95 %. Tasauskerroksen alapuolelle asennetaan suodatinkangas, käyttöluokka N3. Kaivon perustamistyöt on 
tehtävä välittömästi kaivannon valmistuttua. Kaivanto tehdään niin laajaksi, että laudoitukset voidaan kunnol-
la tehdä ja purkaa betonoimisen tultua suoritetuksi ja että putket sekä sähkökaapelit voidaan helposti asen-
taa.  
 
Kaivon pohjalaatta voidaan myös tehdä kaivannon ulkopuolella ja nostaa suoraan kaivantoon. 
 
Laitekaivo nostetaan paikoilleen pystyasennossa nostokorvakkeista nostaen. Säiliö asennetaan vaakasuoralle 
pohjalle ja se ankkuroidaan nostetta vastaan. Pohjan ulkopuoliset kolot täytetään jäätymättömällä hiekalla 
molemmilta puolilta. Asennettaessa kaivoa talvella, on otettava huomioon tuotteen mahdollinen pakkasko-
vettuminen ja noudatettava säiliövalmistajan erityisohjeita. 
 
Täytön saa aloittaa vasta sitten, kun rakennuttajan edustaja on tarkastanut valetut ym. rakenteet ja betoni-
laudoitukset on purettu. Asennuksen ja kiinnityksen jälkeen kaivanto täytetään lopulliseen tasoon. Laitekai-
von vierustäyttö ulotetaan maanpintaan asti ja se rakennetaan raekooltaan 0-32 mm sorasta, joka sullotaan 
ja tiivistetään kerroksittain varoen rakenteiden siirtymistä. Täytön tiiviysvaatimus on 92 % parannetun 
Proctor-kokeen arvosta. Kaivannon täyttöön käytettävä sora ei saa olla jäässä. Täyttö suoritetaan 20–30 cm 
kerroksina välillä juntaten ja vedellä tiivistäen. Tulo- ja lähtöputkien alustojen ja vierustojen tiivistämiseen on 
kiinnitettävä erityistä huomiota painumien välttämiseksi.  
 
5.7. Huuhteluvesipostit 
 
Runkovesijohtoon asennetaan suunnitelmissa esitettyihin kohtiin huuhteluvesipostit, joita käytetään verkos-
ton huuhteluun. Pumppaamoiden yhteyteen rakennettavien huuhteluvesipostien (3 kpl) on oltava automaatti-
sesti tyhjentyvä, lukittava ja ympärivuotiseen käyttöön soveltuva, (esim. PAVE).  
 
Lisäksi rakennetaan huuhteluhaaroja jotka rakennetaan T-haaralla sulkuventtiilin kautta siten että huuhteluun 
käytetty vesijohto ulottuu maan päälle. 
 
 
6. HUUHTELUT, TIIVIYSKOKEET, KOEKÄYTÖT 
 
Viettoviemäreille ei tehdä varsinaisia tiiveyskokeita, vaan ne huuhdellaan ja videokuvataan. 
 
Vesijohtojen ja paineviemäreiden tiiveyskokeet tehdään verkostojen huuhtelun jälkeen. Tiiviyskokeet tehdään 
vesipainekokeena SFS 3115 standardin mukaisesti (ohjeistus RIL 77 liite). Painekokeista laaditaan standardien 
mukaiset pöytäkirjat. 
 
Vesijohdot desinfioidaan tarvittaessa tiiveyskokeiden jälkeen (InfraRYL2006 kohta 31300.5.2.2) 
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7. RAKENNUSKOHTEEN VIIMEISTELY 
 
Työn päätyttyä rakennusalueet siistitään ja viimeistellään. Työalue kunnostetaan samaan kuntoon, missä se 
oli ennen työn aloittamista. Mahdollisesti tukkeutuneet metsä-, pelto-, ja tien sivuojat, rummut ja salaojien 
laskuaukot yms. puhdistetaan ja muotoillaan alkuperäistä vastaavaksi. Asfaltoidut alueet korjataan työtä 
edeltäneeseen asfalttiluokkaan. Ylimääräiset tarvikkeet ja väliaikaiset laitteet, kuten tukirakenteet, rakennus-
ten, puiden ja pensaiden suojalaitteet, varasillat yms. poistetaan. Ojat ja rummut puhdistetaan niihin työn 
aikana mahdollisesti joutuneesta maa-aineksesta. 
 
Urakkaan sisältyy myös piha-alueiden uudelleen nurmetukset niillä linjastoalueilla joilla on nurmikko. Nurme-
tus sisältää kasvualustan asennuksen ennallistettavalle nurmikkoalueelle (asennusalustan vahvuus 150 mm) 
tiivistyksineen sekä siementen kylvön. 
 
Kaikki jätteet ja muu ylimääräinen tavara viedään urakoitsijan kustannuksella rakennuttajan osoittamalle 
kaatopaikalle. 
 
Venttiilien ja kaivojen kilvitykset suoritetaan rakennuttajan ohjeiden mukaisesti. Runkolinjat merkitään maas-
toon asianmukaisia merkitsemispaaluja käyttäen, siten että jokaiselta paalulta on oltava näköyhteys seuraa-
vaan paaluun. 
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