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Kylmälän vesiosuuskunta
Kiinteistöpumppaamon tarve- ja toteutuskatsaus

Vastuurajat lyhyesti 31.12.2020 mennessä kokonaisliittymäpaketin tilanneille asiakkaille: 

• Vesiosuuskunta (jäljempänä VOK) vastaa kaivuista kiinteistölle ja kiinteistöllä jäteveden 
kiinteistöpumppaamolle asti, toimittaa, kaivaa ja asentaa kiinteistöpumppaamon liitettynä 
paineviemäriin. Vesisyöttö kaivetaan kiinteistön nykyisen kaivon luo, jos se sijaitsee 10 m 
säteellä kiinteistöpumppaamosta. Kaivuiden maatäytöt kuuluvat myös toimitukseen. 
Vesimittarin toimittaa VOK 

• Pakettiin kuuluu myös kaapelointia varten kaivutyötä ja sen täyttöä 10 metriä  

• Kiinteistöpumppaamon sähkötarvikkeet toimitetaan erillisessä kollissa kiinteistölle. 
Pumpun, pinnankorkeusanturien ja keskuksen sähköasennustyöt omistaja tilaa itse omalla 
kustannuksellaan 

• Kiinteistön omistaja vastaa kaikista muista toimista ja hankinnoista itse
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Sähköliitäntä 
• Pumppaamotoimittaja Grundfosin yleisohjeen mukaan kiinteistöpumppaamo vaatii 

sähkösyötön sulakkeiksi 3* 16A ja tätä syöttöä varten maakaapelin MCMK 4* 2,5 + 2,5. 
Kaapelia voi itse hankkia esim. täältä tai liittää sen hankinta sähköurakkaansa https://
www.finnparttia.fi/epages/finnparttia.sf/fi_FI/?ObjectID=2368394 

• Joissakin kiinteistöissä, joissa on 0,9 kW moottori, saatetaan pärjätä 3* 10A syötöllä ja 
kaapelilla MCMK 4*1,5 + 1,5. Tällöin kuitenkin saattaa olla, että joissakin tilanteissa pumppu 
käynnistyessään laukaisee 10 A suojat. Siispä yleissuositus on käyttää MCMK 4* 2,5 + 2,5 
kaapelia  

• Pumppu tarvitsee järeän sähkösyötön sen vuoksi, että pumpulla on isohko käynnistysvirta, 
jonka mukaan sähkösyöttö on valittu varman päälle. Kiinteistöjen ei oletettavasti tarvitse 
tehdä mitään sähköremonttia, esim. pääsulakkeen vahvistamista tämän pumppaamon vuoksi

https://www.finnparttia.fi/epages/finnparttia.sf/fi_FI/?ObjectID=2368394
https://www.finnparttia.fi/epages/finnparttia.sf/fi_FI/?ObjectID=2368394
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Sähköliitäntä

• Asennuksissa voidaan mahdollisesti hyödyntää olemassa olevan porakaivon tai rengaskaivon pumpun 
syöttökaapelia, josta on vedettävä lisäkaapeli kaivolta kiinteistöpumppaamoon ohjauskeskukseen 

• Kiinteistöpumppaamoon kuuluu ohjauskeskus, jonka mekaanista asentamista varten on mukana 
kiinnitysputki. Ohjauskeskus voidaan asentaa vapaasti myös muualle kuin kiinteistöpumppaamon 
yhteyteen. Pumppaamon pumppu ja pinnankorkeusanturit liitetään pumppaamon ohjauskeskukseen 
valmiilla kaapeleilla, joiden kokonaispituus on 10 metriä. Jos kaapelien pituus ei riitä omaan 
erikoisasennukseen, voi kaapelia jatkaa joko erillisessä liitäntäkotelossa tai sitten sopivalla ns. 
hartsi-/geeliliitoksella maahan sijoitusta varten. Pinnankorkeusanturien ja moottorin lämpösuojien 
johtimien jatkamiseksi tarvitset erikoiskaapelia, jossa on riittävästi vapaita johtimia. Kysy tästä 
lisää sähköurakoitsijaltasi. Ohjauskeskuksen seinäkiinnitystä varten on optiona saatavissa 
seinäkiinnitysteline 

• VOK:n kokonaisliittymäpakettiin kuuluu 31.12.2020 mennessä tilanneille asiakkaille myös 
kaapelointia varten kaivuutyötä 10 metriä. Tämän määrän ylittävästä kaivuusta ja sen 
kustannuksista vastaa osakas

Optio tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että option voi saada omalla 
kustannuksellaan pumppaamovalmistajalta tai omalta sähköurakoitsijalta
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Sähköliitäntä
• Sähköliitännän kustannuksista pääosa saattaa mennä kaapelikaivannon teettämiseen riippuen 

kaivuun määrästä. Itse sähkötyö, eli kaapeli + asennustyö, on arviolta muutaman sadan euron 
luokkaa, riippuen kiinteistöstä 

• Jos sähkön  syöttävässä kiinteistön keskuksessa ei ole vapaita sulakkeita tai johdonsuojia, 
pumppaamon syöttöä varten voi liittää edullisen suojat sisältävän sähkökotelon, joka asennetaan 
syöttävän keskuksen viereen ja liitetään syöttävään keskukseen 

• Sähkönsyöttökeskus voi olla mikä tahansa sopivalla etäisyydellä oleva riittävän kapasiteetin 
omaava kiinteistön keskus, ei siis välttämättä kiinteistön mittarikeskus tai päärakennuksen 
ryhmäkeskus. Kysy tästä lisää sähköurakoitsijaltasi 

• Pumppaamoon saa optiona lämmityskaapelin 

• Pumppaamossa on ohjauskeskuksessa hälytysvalo (2 kpl), joka aktivoituu moottorin 
ylilämpösuojan tai pinnankorkeuden valvonnan ohjaamana 

• Pumppaamon ohjauskeskuksessa on pumpun käyttötuntimittari
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Sähköliitäntä

• Pumppaamon keskuksessa on pistorasia, josta voi saada syötön GSM-pohjaiseen 
modeemiin, jolla saa säiliön tulvimisesta tai moottorin ylilämmöstä ulkoisen hälytyksen 
tekstiviestinä (ulkoinen hälytys optiona). Tämä modeemi ei kuulu kokonaisliittymäpaketin 
toimitukseen. Modeemin voi toimittaa esim. Fibox Oy, sähkönumero 619701701. Kysy 
modeemista omalta sähkö- tai valvontatoimittajalta. Fibox Oy:n modeemi sijoitetaan 
erilliseen koteloon 

• Pumppaamossa ei ole tiedon akkuvarmennusta eikä hälytystä sähkönsyötön katkon varalle. 
Kysy akkuvarmennuksesta omalta sähkö- tai valvontatoimittajalta (tekstiviesti 
sähkönsyötön katkosta modeemin avulla) 

• Katso ohjeista tarkemmin oheismateriaalista: Kiinteistöpumppaamon käyttö- ja 
asennusohje (Grundfos), Kiinteistöpumppaamon sähkökaavio (Fibox) ja AL Pumppukeskus – 
asennus- ja käyttöohjeet (Fibox) 
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Vesi- ja viemäröintiliitäntä
• Vesimittari liitetään tuloveden liitäntään lämpimään/jäätymättömään tilaan. Vesimittarin 

asentaa kiinteistöomistajan oma LVI-liike, jonka on oltava Vesiosuuskunnan hyväksymä ja joka 
myös sinetöi vesimittarin 

• Vesimittari toimitetaan erikseen Vesiosuuskunnan puolesta ja kustannuksella kuhunkin 
kiinteistöpumppaamoon 

• LVI-liike asentaa tarvittavan talon vesijohdon, poistaa mahdollisen tarpeettomaksi käyvän 
painevesisäiliön, asentaa veden mekaanisen sulkuventtiilin ja muut tarpeet LVI-toimituksen 
yhteydessä (vesimittarin asennuksen lisäksi) 

• LVI-liike asentaa myös pumpun ja pinnankorkeusmittarit kiinteistöpumppaamoon 

• Vesiosuuskunnalta saa tietoa sen hyväksymistä lähiseudun LVI-liikkeistä
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Vesi- ja viemäröintiliitäntä
• Kiinteistöpumppaamon jätevesiliitäntää varten on kiinteistön omistajan kustannuksella 

asennutettava tarkastuskaivo talon viettoviemäriin ennen pumppaamoa (tarkastuskaivoja 
saatetaan tarvita useampia, jos kyseessä on pitkä viemärilinja). Tarkastuskaivo tarvitaan 
kiinteistön viettoviemäriputken huuhtelemisen mahdollistamiseksi. Lisäksi tarkastuskaivon avulla 
saadaan kiinteistön viemäriputki kätevästi sovitettua pumppaamon tulovesiyhteeseen oikeaan 
korkoon. Jäätämiselle alttiille pumppaamoasennuksille voi asennuttaa routaeristeen kaivon 
ympärille. Keskustele asiasta LVI-urakoitsijasi kanssa 

• VOK:n painevesiviemärin runko- tai haaraputkeen asennetaan VOK:n toimesta pääsulku tontin 
rajalle. Samoin asennetaan sulku syöttövesijohtoon 

• Katso ohjeista tarkemmin oheismateriaalista: Kiinteistöpumppaamon käyttö- ja asennusohje 
(Grundfos) 

•
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Vastuualueista:
• Kiinteistön omistaja omistaa kiinteistölle asennettavan vesi- ja paineviemäriputkiston ja 

kiinteistöpumppaamon sekä vastaa niiden toimintakunnosta 
• Kiinteistön omistaja vastaa oman kiinteistön jätevesiputkiston toiminnasta ja huollosta 
• Kiinteistön omistaja vastaa oman kiinteistön syöttövesijohdon toiminnasta ja huollosta 
• 31.12.2020 mennessä Vesiosuuskuntaan liittyvät jäsenet saavat osana 12 000€ 

kokonaisliittymäpakettia vastaan Vesiosuuskunnan puolesta: 
• Kaivuutyöt ja niiden maatäytöt painevesiviemärille kiinteistöpumppaamoon asti ja 

syöttövesijohdolle kiinteistön nykyisen kaivon luo, jos se sijaitsee 10 m säteellä 
kiinteistöpumppaamosta 

• Kiinteistöpumppaamon kaivuut, maahan asennuksen, liitännän painevesiviemäriin ja näiden 
maatäytöt 

• 10 metriä kaivuuta sähkösyötölle kiinteistöpumppaamolle 
• Kiinteistöpumppaamon pumppuineen ja muine tarpeineen, paineviemärit ja syöttövesijohdot 

kiinteistölle yllä mainittuun pisteeseen asti
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Vastuualueista:
• Ennen 31.12.2020 vesiosuuskuntaan liittyneiltä ja kokonaisliittymäpaketin tilaavilta jäseniltä 

edellytetään valmiutta liittää kiinteistönsä vesihuoltojärjestelmään välittömästi 
liittymissopimuksen allekirjoitettuaan 

• Pelkän liittymävarauksen tilanneet jäsenet eivät ole velvoitettuja liittämään kiinteistöään 
vesihuoltojärjestelmään välittömästi liittymissopimuksen allekirjoitettuaan 

• Ne osuuskunnan uudet jäsenet jotka liittyvät VOK:aan 01.01.2021 jälkeen sekä pelkän 
liittymävarauksen tilanneet jäsenet vastaavat kaikista kustannuksista, jotka aiheutuvat 
kiinteistöllä vaadittavista kaikista kaivu- ja asennustoimista ja hankkivat kiinteistöpumppaamon 
ja siihen tarvittavat  tarvikkeet 

• Vesiosuuskunnan pääurakoitsija voi mahdollisesti kaivaa kiinteistön käyttämättömäksi jäävät 
umpikaivot ja sakokaivot kiinteistön omistajan erillisellä tilauksella ja kustannuksella
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Kiinteistön liittäminen Vesiosuuskunnan järjestelmään:
• Kiinteistön liittäminen vesiosuuskuntaan tapahtuu seuraavasti: 

• Kiinteistön kaikki kaivutyöt ja maatäytöt on tehty 
• Kiinteistön omat viettoviemärin liitäntätyöt, mukaan lukien tarkastuskaivo, on tehty ennen 

maatäyttöjä ja kiinteistöpumppu ja pinnankorkeusanturit on asennettu pumppaamoon 
• Kiinteistön sähköliitännät on tehty ennen maatäyttöjä ja kiinteistöpumppaamon pumpun koekäyttö 

on tehty 
• Kiinteistön syöttövesiliitännät on tehty ennen maatäyttöjä 
• Kiinteistö on näin valmis liitäntään vesiosuuskunnan järjestelmään 

• On huomioitava että kiinteistön liittäminen vesiosuuskunnan järjestelmään vaatii tarkkaa suunnittelua ja 
vaiheistusta eri osapuolien kesken. Kiinteistön on varauduttava kiinteistön vanhan vesihuoltojärjestelmän 
käyttökatkokseen liittämistyön aikana. Tyypillisesti liittämistyön aiheuttama käyttökatko vie yhden päivän, 
kun vaihto on organisoitu hyvin
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Kiinteistön liittäminen Vesiosuuskunnan järjestelmään:
• Jos edellä mainittuja töitä ei ole tehty valmiiksi kokonaisliittymäpaketin tilanneille, voi 

kiinteistön omistaja jättää kiinteistön viettoviemärin liittämisen kiinteistöpumppaamoon ja 
syöttövesiliitännän liittämisen kiinteistöön myöhempään ajankohtaan. Tällöin 
vesiosuuskunnalla ei ole enää velvoitetta suorittaa tarvittavia ja sille kuuluvia mahdollisesti 
puuttuvia maatäyttöjä, vaan kiinteistön omistaja on velvollinen itse järjestämään ja 
kustantamaan tarvittavat viimeiset maatäytöt
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Oheismateriaali: 
• Kiinteistöpumppaamon sähkökaavio (Fibox) 
• Kiinteistöpumppaamon käyttö- ja asennusohje (Grundfos) 
• AL Pumppukeskus – asennus- ja käyttöohjeet (Fibox).

Kysymyksiisi voit hakea tietoa VOK:n nettisivulta: www.hanavesi.info tai VOK:n 
hallituksen jäseniltä

http://www.hanavesi.info/

