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TÖÖKIRJELDUS
1 SISSEJUHATUS
1.1 ÜLDOSA
Projekt on koostatud Tartu Linnavalitsuse tellimusel.
Projektiga on lahendatud Tartu linn, Ravila ja Vorbuse vahelise piirkonna vee-,
sademevee ja reoveekanalisatsioonitorustiku eelprojekt.
Asukoha skeem

Objekti asukoht
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1.2 PROJEKTLAHENDUS
Eelprojektiga on lahendatud Tartu linn, Ravila ja Vorbuse küla vahelise piirkonna
vee-, sademevee ja reoveekanalisatsioonitorustiku ehitus. Projekti raames on
jaotatud reoveekogumisalad erinevateks piirkondadeks. Kokku on projekteeritud
kaheksa reoveepumplat RVP-1 kuni RVP-8, igale reoveepumplale on arvestatud
selle pumpla reoveekogumisala, mis on samuti tähistatud RVP-1 kuni RVP-8.
RVP-1 reoveekogumisala piirkonda kuuluvad kaks olemasolevat reoveepumplat
tuleb eemaldada. Vastavad pumplate parameetrid ja reoveekogumisaladele
vastavad tabelid on projektis välja toodud.
Sademevesi on lahendatud kraavide süsteemina, projekteeritud ja
rekonstrueeritavad kraavid suubuvad olemasolevasse Tiksoja ning VorbuseJänese peakraavi, mis on ühenduses omakorda Emajõega. Projekti raames
tuleb olemasolevaid kraave tuleb vajadusel süvendada ning paigaldada uued
truubid. Olemasolevad ja projekteeritud truubid on asendiplaanil nähtavad.
Kraavid on projekteeritud vastavate laiustega: 2m, 3m, 4m, 6m ja 8m olenevalt
sademeveehulga suurusest.
Veetorustik on projekteeritud PE PN10 De110-225mm veetorudest. Veetorustik
on ringistatud suurte ringidena PE PN10 De225mm torudest ning väiksemate
ringidena PE PN10 De110-160 mm torudest. Vastav veetarbijate arvutuslik tabel
on välja toodud.
Torustike täpne asukoht asendiplaanil tuleb välja selgitada juba järgmistes
projekteerimise etappides. Samas uute detailplaneeringute lahendustega
võivad ka lahendused muutuda.
Veetorustik
Veetorustiku suur ring PE PN10 De225 mm on projekteeritud Puidu tänav T1 ja
Ravila tänav T57 ristist mööda detailplaneeringute ala kuni Tartu-Tiksoja teeni
ning sealt edasi, mööda Mõisa teed, üle raudtee ning alla tagasi mööda
Vorbuse-Kardla teed kuni Tähtvere puurkaevuni, kus projekteeritud PE PN10
De225 mm veetoru ühendatakse olemasoleva PE PN10 De315 mm veetoruga.
Ülejäänud eelprojekti ala on vastavalt ära jaotatud väiksemate veetoru ringidega
PE PN10 De110-160 mm torudega. Eelprojekti raames on ette nähtud kinnisel
meetodil Emajõe alt läbi puurimine ning olemasoleva PE PN10 De160 mm
veetoruga ühendamine Kvissentali tee T25 kinnistul.
Vorbuse-Kardla tee ääres on Ees-Tähtvere puurkaev ja Tähtvere puurkaev
kinnistutel olemasolevad Tartu Veevärgi puurkaevud. Mõlemal kinnistul on kolm
puurkaevu. Kuna kinnistud asuvad üksteisest eemal, siis on planeeritud nende
vaheline ala samuti puurkaevude rajamiseks. Planeeritud alale mahub ca 9
puurkaevpumplat.
Teised olemasolevad puurkaevpumplate kasutusele jätmine selgub järgmistes
projekteerimis faasides.
Torustike läbimõõdud ja paiknemine on välja toodud joonisel AS-4-02.
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Veetarve
Vastav veetarbijate arvutuslik tabel on välja toodud projekti lisades. Saadud
arvutuslik projekteeritud ala tunni maksimaalne vooluhulk on 7,62 l/s.
Reoveetorustik
Kanalisatsioonitorustike dimensioneerimisel on eelkõige aluseks standard EVS
848:2013 – Väliskanalisatsioonivõrk. Reoveekogumisala on jaotatud kaheksaks
erinevaks reoveekogumisalaksalaks. Kokku on projektis välja toodud kaheksa
projekteeritud reoveepumplat RVP-1 kuni RVP-8 ning nendele pumplatele
vastav reoveekogumisala, mis on samuti tähistatud RVP-1 kuni RVP-8.
RVP-1 on eelprojekti raames käsitlusel peapumplana, mis hõlmab Jänese tee
piirkonda. RVP-1 eesvooluks on F.R.Kreutzwaldi tänaval paiknev olemasolev
PVC SN8 De250 mm reoveekanalisatsioonitorustik. RVP-1 pumpla survetoru
kulgeb mööda Jänese ning Vorbuse-Kardla teed kuni eesvooluni. RVP-1 pumpla
survetorusse pumpavad omakorda ka projekteeritud reoveepumplad RVP-2,
RVP-3, RVP-4, RVP-7 ning RVP-8.
RVP-2 reoveepumpla hõlmab Ööbiku tee ja sealse piirkonna ala. RVP-2
pumpab reovett RVP-1 peapumpla survetorusse, mis asetseb Vorbuse-Kardla
teel.
RVP-3 reoveepumpla hõlmab F.R. Kreutzwaldi ja Vorbuse-Kardla tee ning
Emajõe vahelist piirkonda. RVP-3 pumpab reovett RVP-1 peapumpla
survetorusse, mis asetseb Vorbuse-Kardla teel.
RVP-4 reoveepumpla hõlmab F.R. Kreutzwaldi tänava ja Emajõe vahelist
piirkonda. RVP-4 pumpab reovett RVP-1 peapumpla survetorusse, mis asetseb
F.R. Kreutzwaldi tänaval.
RVP-5 reoveepumpla hõlmab Metsaääre tee ning Ravila tänava vahelist
piirkonda. RVP-5 reoveepumpla eesvooluks on Vinkli ja Ravila tänava ristil
paiknev olemasolev reoveekanalisatsioonitorustik.
RVP-6 reoveepumpla hõlmab Klaasi tänava ning sealse piirkonda jäävate
detailplaneeringute ala. Reoveepumpla on projekteeritud Tiksoja kraavi kõrvale.
RVP-6 reoveepumpla eesvooluks on Vinkli ja Ravila tänava ristil paiknev
olemasolev reoveekanalisatsioonitorustik.
RVP-7 reoveepumpla hõlmab Tartu-Tiksoja tee ja raudtee lähiste piirkonda
jäävat ala. RVP-7 on ette nähtud ajutise pumplana, seniks, kuni ehitatakse välja
reoveepumpla RVP-3. RVP-7 reoveeala voolab ära isevoolselt pumplasse RVP3. RVP-7 eesvooluks on RVP-1 reoveepumpla survetoru, mis asub VorbuseKardla teel. Joonisel VK2001_EP_AS-4-09 on välja toodud RVP-7-2
reoveekogumisala lahendatud variandina 2, kus reovesi pumbatakse Ravila tn
73a kinnistul projekteeritud reoveekanalisatsioonikaevu.
RVP-8 reoveepumpla hõlmab Muide tee ja sealse piirkonna ala. RVP-8 pumpab
reovett RVP-7 reoveepumpla survetorusse, mis asetseb Muide tee lõpus, täpselt
enne Tartu-Tiksoja teed.
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Reoveekogumisalade vooluhulgad on välja toodud tabelis 1, reoveepumplate
survekadu on välja toodud tabelis 2 ning valitud reoveepumplate parameetrid on
välja toodud tabelis 3.
Tabel 1. Reoveekogumisalade ja pumplate vooluhulgad.
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Tabel 2. Projekteeritud reoveepumplate survekadu ja tõstekõrgused.

Tabel 3. Projekteeritud reoveepumplate parameetrid.

Sademeveetorustik
Sademevesi on lahendatud kraavide süsteemina, projekteeritud ja
rekonstrueeritavad kraavid suubuvad olemasolevasse Tiksoja ning VorbuseJänese peakraavi, mis on ühenduses omakorda Emajõega. Projekti raames
tuleb olemasolevaid kraave tuleb vajadusel süvendada ning paigaldada uued
truubid. Olemasolevad ja projekteeritud truubid on asendiplaanil nähtavad.
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Kraavid on projekteeritud vastavate laiustega: 2m, 3m, 4m, 6m ja 8m olenevalt
sademeveehulga suurusest. Detailplaneeringute alasse, kuhu on ette nähtud
sademeveetorustik on projekteeritud sademeveetoru läbimõõtudega PE/PP SN8
De200-919 mm. Kõik sademeveetorud suubuvad projekteeritud, või
olemasolevatesse kraavidesse.

1.3 LÄHTEMATERJALID
Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest alusmaterjalidest:


Projekteerimise alusplaanina on kasutatud erinevatest detailplanneringutest
saadud alustest kokku pandud üldist digitaalset alusplaani mõõtkavas 1:500.
Geoalusel töönumber puudub.



AS Tartu Veevärk poolt väljastatud
kanalisatsioonitorustike projekteerimiseks.



Maa-ameti geoportaalist tellitud maapinna kõrgusmudelit, kust on saadud
projektis kasutatavad maapinna kõrgused, mis on EH2000 süsteemis.
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2 KASUTATUD STANDARDID, JUHENDID JA KRITEERIUMID
2.1

PROJEKTEERIMISE STANDARDID JA JUHENDID

Projektlahenduse koostamise aluseks on järgmised standardid ja juhendid:
- EVS-EN 13242:2006+A1:2008 - Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad
sidumata ja hüdrauliliselt seotud täitematerjalid KONSOLIDEERITUD TEKST
-

EVS 921:2014 – Veevarustuse välisvõrk

-

EVS 835:2014 - Hoone Veevärk

-

EVS 848:2013 – Väliskanalisatsioonivõrk

-

EVS 846:2013 – Hoone kanalisatsioon

-

EVS 843:2016 – Linnatänavad

-

EVS 932:2017 - Ehitusprojekt

-

EVS 812-6:2012- Ehitise tuleohutus

-

RIL 77 - Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend.

2.2 ÜLDNÕUDED
Enne ehitustööde alustamist tuleb tööde teostajal esitada Tellija poolt määratud
ehitusjärelvalve insenerile (edaspidi Insener) kasutatavate materjalide
tehnilised näitajad, nõutud standarditele vastavust tõendav dokumentatsioon
ning nimekiri nende materjalide tootjatest ning tarnijatest. Inseneril on õigus
nõuda täiendavat informatsiooni (katsete tulemused, paigaldusjuhised jne).
Materjalide kasutamiseks tuleb saada Inseneri kirjalik nõusolek.
Materjalide transport, ladustamine ja paigaldamine peab toimuma vastavalt
tootja poolt koostatud nõuetele ja eeskirjadele. Transportimisel, ladustamisel,
paigaldamisel või mõnel muul tööoperatsioonil saadud defekti tõttu standardiga
kehtestatud nõuetele mittevastavaks muutunud materjalid tuleb asendada.
Asendamisega seotud kulud kannab tööde teostaja.
Paigaldatavad materjalid peavad olema loetavalt ja koos materjaliga ajas
säilivalt markeeritud.
Alternatiivina alljärgnevalt märgitud toodetele, võib Inseneri nõusolekul
kasutada teistele standarditele vastavaid tooteid eeldusel, et nende kasutamine
annab võrdväärse või parema tehnilis-majandusliku tulemuse. Varem kasutusel
olnud materjale ei ole lubatud kasutada.

2.3

VEETORUSTIK

2.3.1 Torud ja toruühendused
Vee- ja survekanalisatsioonitoru materjaliks on PE (polüetüleen).
PE-torud ja -liitmikud peavad vastama minimaalselt PN10 surveklassile.
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PE-torud ja plastist fassongosad peavad vastama standardile EN 122012:2003 või ISO4427 või mõnele teisele samaväärsele satandardile. Standardi
tähis peab olema kantud torule.
Maa-alustes ühendustes tohib kasutada ainult plast ja malm detaile (kolmikud,
ristid).
Maa-alustes ühendustes
koonusliitmikke.

on

keelatud

kasutada

plastist

mehaanilisi

PE-torud ja nende plastdetailid ühendatakse elekterkeevismuhv või põkkkeevisühendusega.
PE torustiku ühendused tempermalmist fassongosadega tuleb teha
elekterkeevismuhvidega ühendatavate või põkk–keevitatavate PEH–kaeluste ja
terasäärikutega (plastkattega).
Kõik malmist detailid (olenemata liigist) peavad olema kaetud korrodeerumist
takistava epoksiidvaigust kattega vastavalt standardile DIN 30677.
Kõikide ühendusliitmike surveklass peab olema vähemalt PN10.
Standardi tähis peab olema tootja poolt kantud torule.

2.4 REOVEEKANALISATSIOONITORUSTIK
Isevoolse kanalisatsioonitoru materjaliks on PP klassiga SN8 (rõngasjäikus 8
kN/m2).
Reoveekanalisatsioonitorud ja liitmikud peavad vastama standardile
EVS-EN 13476-3:2007 või ENV 1401-2:2000 või mõnele teisele samaväärsele
satandardile.
2.5 SADEMEVEEKANALISATSIOONITORUSTIK
Isevoolse sademeveekanalisatsioonitoru materjaliks on PE/PP klassiga SN8SN12 (rõngasjäikus 8-12 kN/m2).
Sademeveekanalisatsioonitorud ja liitmikud peavad vastama standardile EVSEN 13476-3:2007 +A1:2009 või mõnele teisele samaväärsele standardile.
Standardi tähis peab olema tootja poolt kantud torule.
2.6 KINNITUSVAHENDID, TIHENDID JA MÄÄRDEAINED
Kõik kasutatavad (poldid, mutrid, seibid, jms) kinnitusvahendid peavad vastama
roostevaba terase A2. Ühenduses kasutatav polt peab olema minimaalselt nii
pikk, et lõpuni pingutamisel oleks mutter kogu ulatuses peale keeratud.
Kasutatavad poldid peavad olema varustatud 2. seibiga.
Survetorustike liitmike, siibrite ja maakraanide puhul kasutatavad tihendid
peavad olema valmistatud etüleen-propüleen-dieenkummist (EPDM) ja
vastama standardile EN 681-1.
Isevoolsete torustike ühendusmuhvides ja fassongosades kasutatavad NBR
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tihendid peavad vastama standardile SS 367612 ja SBR tihendid standardile
SS 367611.
Ühendustel kasutatavad määrdeained ei tohi avaldada kahjulikku mõju ei
torudele, tihenditele ega ühendustele ja olla ise mõjutatavad torudes
transporditava vedeliku poolt. Torude ühendamiseks kasutatavad määrdeained
ei tohi avaldada mõju vee maitsele ja/või värvile, omada kahjulikku toimet
inimeste tervisele ning peavad olema vastupidavad bakterite kasvu suhtes.
Kasutada tuleb tootja poolt soovitatavaid määrdeaineid.
Kanalisatsioonitorude ühendamiseks kasutatavad ühendusliitmikud peavad
olema sobilikud kasutatavatele torudele.
2.7 KAEVUD
Kanalisatsioonikaevudena
võib
kasutada
tehaseliselt
valmistatud
polüetüleenkaeve. Kaevud peavad olema veetihedad. Kaevud peavad vastama
EVS-EN 13598 nõuetele.
Kaevupõhjad peavad olema varustatud hüdrauliliselt sobivate voolurennidega
(keelatud on 90º nurgad ja liitumised voolurennides jms).
Kõik ühendustorude liited kaevudesse peavad olema tehaseliselt paigaldatud.
Kanalisatsioonikaevu voolurenni raadius ei tohi olla suurem, kui väljavoolutoru
raadius.
Voolurenni sügavus keskel peab olema vähemalt renni raadiusega võrdne.
Juhul, kui kaevu siseneb kõrgemalt külgharu, peab külgharu sisenemiskoha all
olev kaevupõhi olema piisava kaldega, et oleks välistatud külgharust voolava
reovee tahke komponendi kogunemine kaevupõhjale.
Kaevu tõusutoru ja teleskoobi rõngasjäikuse klass peab olema vähemalt SN2.
Teleskoobi sisseulatus tõusutorusse peab olema minimaalselt 150 mm.
Kruuskatte alla paigaldatavatel teleskoopidel peab sisseulatus tõusutorusse
olema paigaldatuna minimaalselt 150 mm + kaevukaane ja kruuskatte pinna
vahekaugus.
Kaevud ja nende luugid peavad sobima kasutamiseks linnatingimustes kattega
teede all ja olema “ujuva” paigaldusega. Kaevuluugid peavad vastama normi
EN124 klassile D400 (kandejõud 400 kN). Kaevuluugid ei tohi kolksuda.
Malmist kaevuluugid peavad vastama EVS-EN 124-2:2015 standardile. DN
600mm ja suurema läbimõõduga malmist luugid ja raamid peavad vastama
RAL-GZ 692 standardile.
Kaevuluugid peavad olema kaetud korrodeerumist takistava kattega.

Lehekülgi kokku : 11 lk
Koostajad: Vahur Laas (Torustikud)
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