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Reunapenger kaivumaista

Harjan leveys min 2 m

Hitsattava sauma

Luiskaan ei pituussuuntaisia saumoja

+10.0

Altaan maksimisyvyys 2 m penkereen yläpinnasta

Altaan sisäluiskan maksimikaltevuus 1:2

 

 

Ympärysoja

Eristerakenne

Kts. tyyppidetalji

Tarkastuskaivo
Sijoitetaan eristerakenteen 
reunan ulkopuolelle

ALTAAN TOIMINNAN KANNALTA KRIITTISIMM˜T ASIAT:

Salaoja dn110/90 kalvon 

alapuolisen paineen poistamiseksi

ja altaan tiiveyden tarkkailemiseksi

Salaoja ja ympärystäyttö

salaojasora max raekoko 10 mm luonnonmateriaalille

Erotetaan pohjamaasta suodatinkankaalla N3

Työskentelyalue
Rakennekerrokset kuten tulotiellä

Geomembraani 
 - HDPE-kalvo tai 
   EDPM-kumimatto
 - Paksuus 2 mm
 - Saumat hitsataan

Geomembraani 
 - HDPE-kalvo tai 
   EDPM-kumimatto
 - Paksuus 2 mm
 - Saumat hitsataan

Moreeni, hiekka, sora

Pohjamaa karkearakeista maata

(Raekoko yli 0,1 mm)

POHJAMAA 
- karkearakeinen maa
- jos pohjamaa louhetta, tulee louheen yläpinta kiilata
- routaantunut maa poistetaan aina

Savi h=0,5 m

Tarvittaessa suodatin-
kangas N3

ALTAIDEN SIJOITTELU 1:2 000

Kääntöpaikka 
r 12,5 m

Tulotie minimileveys 5 m

Jos tien leveys alle 5 m
tehdään sivuutuspaikat

  

Työskentelyalue altaiden täytön 
ja tyhjennyksen yhteydessä

Min 10 m

Altaan leveys max 10 - 15 m 

jos allas suojataan sateelta

kts. sijoituskuva

Alapuolinen tiivistys- ja suojakerros
- Savi h=0,5 m

www.viapipe.fi; Geomemraanit, suojageotekstiilit, p. 0207 415 400

www.kaitos.fi ; Geomemraanit, suojageotekstiilit, p. 09-350 7060

www.ogashi.fi; EDPM-kumialtaat, p. 0207 413 880

www.tarpal.fi; EDPM-kumialtaat, p. 017 264 2900

www.eg-trading.fi; EDPM-kumialtaat, p. 09 298 9924

Huom! Geomembraanin  alapuolinen kerros voidaan hätätilassa korvata suojageotekstiilillä 
(1000 g/m2), jolloin eristysrakenne on yksikerroksinen

  
Altaan leveys 10 - 15 m
jos allas suojataan sateelta

 

Suositeltava geomembraani EDPM-kumimatto etenkin talviaikana rakennettaessa.

Hienorakeinen maa

(Raekoko alle 0,1 mm)
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Öljyisten jätteiden katettu keruuallas

Jos allasta ei suojata sateelta, voidaan sen 
leveyttä kasvattaa. Kts. piirustus 2

KATETTU KERUUALLAS 1:200

ALTAAN ERISRAKENTEEN PERIAATE:

Savi

POHJAMAA 
- Plastinen savi
- Kuivakuorikerros ja   routaantunut materiaali 
  poistetaan geomembraanin alta h=0,5 m

ALTAIDEN POHJAN ERISTERAKENNETYYPIT

KAKSIKERROSRAKENNE; ALAPUOLINEN TIIVISTYSKERROS SAVI

YL˜PUOLINEN TIIVISTYSKERROS GEOMEMBRAANI

Altaan leveyteen vaikuttaa suojaaminen sateelta  ja altaan täyttö / tyhjennys.

Suojaaminen sateelta:

Altaan maksimileveys on noin 10 m jos suojaus tehdään puuparrujen (50x200 k500) päälle levitettävällä muovilla.
Puisella ristikolla päästään noin 15 m jänneväliin. Lumelta suojaaminen edellyttää perustusrakenteita.

Täyttö ja tyhjennys:

Jos kerätty materiaali ei ole juoksevassa tilassa, on täyttö ja tyhjennys yletyttävä tekemään altaan reunalta 
käsin esim. kaivinkoneella. 

-  Altaan pohja tulee olla pohjavesipinnan yläpuolella. Vajovedet pumpataan tarkkailukaivosta nosteen poistamiseksi.

- Eristerakenteen asunnusalustan soveltuvuus: Luonnonmateriaalin maksimiraekoko 10 mm kalvoa vasten, terävät kiven 

   särmät , kuivakuorisavi   ja jäätynyt maa puhkaisee kalvon

- Eristerakenteen asennus ja hitsaus; työaikaiset asennusvauriot kuten työkone kalvon päällä, asennuspuomin heilahdus, 

  hitsauksen onnistuminen sateella / kylmällä ilmalla, kalvon levitys kylmällä ilmalla

- Kalvon ja suojageotekstiilien ankkurointi yläreunasta, jotta ne ei pääse liukumaan luiskassa

- Altaan täytön ja tyhjennyksen aiheuttamat vauriot eristerakenteeseen; geomembraani ei kestä materiaalien suoraa 

  kippausta altaaseen. 

-  Allas on suunniteltu nopeaa toteutusta varten

- Allas on suunniteltu katettavaksi. Siinä ei ole ylivuotoa

- Eristerakenne on kaksikerrosrakenne; alapuolinen eriste on luonnonmateriaali (savi) ja yläpuolinen geomembraani

- Allas ei ole suunniteltu pitkäaikaiseen varastointiin; luonnonmateriaalin (savi) otetaa rakennuspaikalta, 

  eristerakenteen routimista ei ole huomioitu

- Eristerakenteen päällä ei voi liikkua työkoneella

Eristerakenteen alue minimissään

Geomembraani ja suojageoteksiilit ankkuroitava

Geomembraanin suojarakenne
 - suojageotekstiili 
   1000 g/m2, UV-kesto

Geomembraanin suojarakenne
 - suojageotekstiili 
   1000 g/m2, UV-kesto

Kaivumaat käytetään valleihin

siten, että pintavedet eivät 

pääse altaaseeen

Geomembraani ja suojageotekstiilit ankkuroidaan 

kaikilta sivuilta. Ankkurointipituus min 1 m


