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Öljyisten jätteiden kattamaton keruuallas

KATTAMATON KERUUALLAS 1:200
Pohjamaa kantavaa ja routimatonta

(sora, hiekka, louhe)

Suodatinkangas N3 tarvittaessa

Jakava kerros H=0,3 m
Sora 0...150 mm

Kantava kerros H=0,2 m
Murske  0...31 mm
Kantavuusvaatimus yläpinnasta 100 MN/m2

ABT 20 h=55 mm
Tyhjätila alle 3%

Suodatinkerros H=0,6 m
Hiekka 0...50 mm

Suodatinkangas N3

Pohjamaa huonosti kantavaa ja routivaa

(savi, siltti, silttimoreeni)

Mitoituspakkasmäärä F 27 000 Kh 

Kotka - Pori eteläpuoli

POHJARAKENNEVAIHTOEHTO A

TIIVISASFALTTIRAKENNE

ABT 20 h=55 mm
Tyhjätila alle 3%

POHJAMAA 
- Pohjamaan ominaisuudet tarkastetaan koekuopista 1 / 1 000 m2 ennen rakenteen tekoa

POHJARAKENNEVAIHTOEHTO B

NOPEASTI TOTEUTETTAVA ALLAS

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

Savi h=0,5 m

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

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

Moreeni, hiekka, sora

Pohjamaa karkearakeista maata

(Raekoko yli 0,1 mm)

Hienorakeinen maa

(Raekoko alle 0,1 mm)

Tarvittaessa suodatinkangas N3

Savi

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

Mahdollinen kantava kerros murkse 0...31 mm Hmin=0,3 m

Huom! 
Eristerakenteen routimista ei ole huomioitu. Altaan täyttö voi toimia routasuojauksena.
Rakenteen päällä ei voi liikkua ilman kantavan kerroksen rakentamista. 
Tarvittavan kantavan kerroksen paksuu riippuu saven pohjamaan kantavuudesta.
Ohjeellisesti 0,3 m kantavan kerroksen päällä voi liikkua enintään 5 t tela-alustaisella koneella

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

Suositeltava geomembraani EDPM-kumimatto etenkin talviaikana rakennettaessa.

Altaan ylävesipinta reunapenkereen taso -0.5 m

Sv 450/ 400 PP-SN8 öljynerotukseen
Huom!
Läpivientiä ei saa tehdä
kotelorakenteiseen putkeen, koska
kennosto toimii virtausreittinä

Ylivuotoputki ylävesipinnan tasoon
- Laipallinen läpivientikappale PEH d450
- Laippa asennetaan asfalttikerrosten väliin tai 
  hitsataan kiinni geomembraaniin
- Läpivienti tiivistetään bitumilla / bentoniittipastalla

1:4
1:4

Altaan luiskakaltevuus 1:4 

Eristerakenne

Kts.  eristeyypit A ja B

Tyypissä B geomembraanin ja 

suojageotekstiilin ankkurointi kuvan 1

leikkauksen 1-1 mukaisesti

Altaan pohjan salaojitus dn 110/90 k 10 m

yhdistetään rakennekerroksiin

+11.0

+11.0

 

Altaan pohjan taso siten, että eristerakenteen alapuolelta

pystytään aina poistamaan vesipaine

Salaojituksen purkuviemäri maastoon
Sv 250/172 PP-SN8

Salaojituksen tarkkailukaivo
Jos vesissä  todetaan ölyä,
pumpataan vedet öljynerotukseen

Altaan ylivuotoputki PEH 450 
Penkereen yläpinta -0,5 m tasossa

Öljynerotuskaivo
Virtaama 150 l/ s kun altaan A 1 ha
Virtaama 75 l/s kun altaan A 0,5 ha

Purkuviemäri maastoon
Sv 450/400 PP-SN8

Altaan pohjan salaojitus dn 110/90 k 10 m

yhdistetään rakennekerroksiin

Puhtaiden vesien avo-ojat
alueen ympärille

Jos tien leveys alle 5 m
tehdään sivuutuspaikat

Kääntöpaikka 
r 12,5 m

Tulotie minimileveys 5 m

Kuormien purkualue

Vesien purku maastoon
ja tarkkailu

Purkuojalinja
Altaiden ylivuotovesien
öljynerotus

KATTAMATON ÖLJYNKERUUALLAS, TOIMINNOT 1:2 000

Hallittu ylivuoto altaista

Kattamaton keruuallas
Altaan pituus ja leveys määräytyy maaston mukaan.
Altaan tiivisrakenteen alapuoli on aina pystyttävä
kuivattamaan nosteen poisatmiseksi.
Suositeltava altaan maksimipinta-ala 0,5 ha.
Kiinteät jätteet sijoitetaan varastokentälle.

Altaan leveys ja pituus maaston mukaan n. 25 - 75 m 

ALTAAN TILAVUUS:

Pinta-ala HyötytilavuusAltaan syvyys

50 x 50 m2 2,5 m

50 x 50 m2 3,5 m

50 x 50 m2 4,5 m

2,5 m

3,5 m

4,5 m

50 x 100 m2

50 x 100 m2

50 x 100 m2

2 900 m3

3 400 m3

3 700 m3

6 700 m3

8 500 m3

9 700 m3

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

Tiivisasfaltti; tiivisasfalttirakenteita toteuttaneet yritykset 

kuten Lemminkäinen, Skansa, NCC

GEOMEMBRAANIRAKENNE:

- 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. 

Eristerakenteen alue minimissään

Geomembraani ja suojageoteksiilit ankkuroitava

Reunapenger tiivistämis-

kelpoisista karkearakeisista 

kaivumaista

Harjan leveys min 2 m

Reunapenkereet rakennetaan 

kerroksittain tiivistäen

karkearakeisista kaivumaista

ALTAAN TOIMINNAN KANNALTA KRIITTSIMM˜T ASIAT:
- Eristerakenteen alapuoli on pystyttävä kuivattamaan paineen poistamiseksi
- Reunapenkereiden ja kaivannon stabiliteetti

TIIVISASFALTTIRAKENNE:

- Penkereiden ja niiden alapuolisen pohjamaan painumat rikkovat asfaltin
- Maan kantavuus ei ole riittävä (selvitettävä paikan valinnan yhteydessä pohjatutkimuksilla)
- Pohjamaan routiminen rikkoo asfaltin
- Rakentamisen aikaset olosuhteet ovat poikkeavat (ulkoilman lämpötila alle +5C, sade, jäinen tai kylmä alusta)
- Tiivisasfalttimassan levityslämpötilan tulee n. +140 C, jotta se on tiivistettävissä esitettyyn tyhjätilavaatimukseen
- Asfalttikaistojen saumojen tiiveys
- Kaivojen ja putkijohtojen läpivientien tiiveys

Tilavuuslaskelmissa huomioitu:

- Altaan pinta-ala laskettu asfaltoitavan alueen yläreunan mukaisesti.
- Ylin täyttötaso -0.5 m penkereen yläpinnasta
- Luiskat 1:4

Huom! Suositeltava altaan syvyys / penkereiden täyttötaso maanpinnasta +/- 1.5 m
Tätä syvemmät tai korkeammat altaat vain kohdekohtaisten suunnitelmien mukaisesti, koska penkereiden stabiliteetti ja 
pohjavesipinta voivat rajoittaa rakenteen korkeutta. 

ALTAAN ERISRAKENTEEN PERIAATE:

GEOMEMBRAANIRAKENNE:

- EDPM-kumimattorakenne toteutettavissa talviolosuhteissa

- Rakenne on suunniteltu nopeaa toteutusta varten

- Allas ei ole  suunniteltu katettavaksi ja siinä on ylivuoto

- 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, samoin geomembraanin kemiallinen kestävyys tulee varmistaa

- Eristerakenteen päällä ei voi liikkua työkoneella ilman kantavan kerroksen rakentamista

TIIVISASFALTTIRAKENNE:

- Allas ei ole  suunniteltu katettavaksi ja siinä on ylivuoto

- Tiivisasfalttirakenne on kaksikerrosrakenne

- Varastointiaika riippuu tiivisasfaltin kemiallisesta kestävyydestä varastoitavalle materiaalille (tarkastettava tapauskohtaisesti)

- Eristerakenteen päällä voi liikkua työkoneella

- Tiivisasfalttirakennetta ei voi toteuttaa talvella tai kylmissä olosuhteissa


