
KAUKOLÄMPÖJOHDOT JA YLEISET TIET 

tien 	into talvella 

tien pinta kesällä _ - - 
- 	 - - 

': 1 

/ /,f /f 7 / / 

siirtymäkiilon,.- 

_ 	 __- 	
\/ 

Tie- ja vesirakennushallitus 
Suunnitteluosasto 
Kehittärniskeskus 

TVH 723863 

V,-,v /fJV / U/\/j/ 

Lämpölaitosyhdistys ry. 
Suositus L6/1 988 



/ 	 .\' 

( /a 

' 	 t 
•1 

89 



LMPÖLAITOSYHDISTYS RY 	SUOSITUS 	L6/1988 

Töss suosituksessa kösitellöön kaukolömpöjohdon suunnittelua ja 
rakentamista TVL:n hallinnassa oleville tiealueille sekä 
rakentamisen lupamenettelyö. Suositusta laadittaessa ei ole 
käsitelty kuntien katualueelle rakentamista. 

Suositus sisöltöö ohjeet johdon sijoittamisesta, köytettövist 
rakenteista ja työmenetelmist, suunnitteluperusteista, lupa- ja 
hyvöksymismenettelyst sekä johdon rakentamisesta ja kunnossa-
pidosta. 

Suosituksen tarkoitus on yhtenist 	TVL:n tiealueelle 
rakennettaessa köytettvt ratkaisut sekö hankkeen toteutukseen 
1iittyvt menettelytavat. 

Suositus on laadittu Tie- ja vesirakennuslaitoksen ja Lämpö-
laitosyhdistys ry:n yhteistyöryhmss. Työryhmän jösenin ovat 
olleet seuraavat henkilöt: 

DI Pauli Veihonoja 

DI Kari Lehtonen 

Ins. Seppo Vaahtola 

DI Veli-Pekka Sirola 

Tie- ja vesirakennushallitus, 
suunnitteluosasto, kehittmis-
keskus 
Tie- ja vesirakennushallitus, 
suunnitteluosasto, kehittömis-
keskus 
Helsingin kaupungin energia-
laitos 
Lömpölaitosyhdistys ry. 

Hyvöksytty Lömpölaitosyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 
8. 12. 1988. 

Jöljentöminen ilman Lömpölaitosyhdistys ry:n lupaa kielletty. 

JulkaisunumeroTVH:n julkaisusarjassa: TVH 723863 

. 4, 

Viite: 	LLY-kansio 4a/9 



TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
VASTUUYKS 1 KK5 
Suunni tteluosasto 
Kehittämiskeskus 

MÄRYS 	OHJE x 

PVM 
14.11.1988 

MUU OHJAUS 
N RO 
Skk-26 /SkkR- 25/8 
ASIARYHM 
C.4 .7.1 

VASTAANOTTAJA 
Tie- ja vesirakennuspiirit 

SXDÖSPERUSTA 
	

VOI MASSA 
TieL 117.2 § (53 §) 
	

1.12.1988 - toistaiseksi 
KORVAA 

KOHDI STUVUUS 
TVH 	PIIRIHALLINTO x MUU VALT.HALLINTO 	ULKOPUOLISET x 

KAUKOLÄMPÖJOHDOT JA YLEISET TIET 

Lämpölaitosyhdistys ry:n ja tie- ja vesirakennushallituksen 

yhteistyössä laatima suositus L6/1988 KAUKOLXMPÖJOHDOT JA 

YLEISET TIET on liitetty TVH:n julkaisusrjaan (TVH 723863). 

Sitä käytetään 

- myönnettäessä lupia kaukolämpöjohtojen sijoitamiseen tien 

ali tai muuten tiealueelle 

- suunniteltaessa ja rakennettaessa tietä alueelle, jolla on 

tai jolle myöhemmin tulee kaukolämpöjohtoja 

- annettaessa lausuntoja kaukolämpöjohtoja koskevista reitti-

suunnitelmi sta 

TVL:n piirit tilaavat tarvitsemansa julkaisut TVH:n lomakeva-

rastosta. 

Suunni ttelupäällikkö 
Apulaisjohtaja 

Apulaisjohtaja 

Jet' 	6-& 
Veikko Hakola 

L 

Pauli Veihonoja 

TIEDOKSI: 
S, Skk, Sts, Ssh 
T, Tg, Ho 
Lämpölaitosyhdistys (julkaisuun liitettäväksi) 
Lehtonen 
Ohjekansio C.4.7.1 

LISTIETOJA 	 LI SXJAKELU 
Kari Lehtonen 	 TVH/Lomakevarasto 
TVH/Skk 	 PL 33 
P. 1541 	 00521 Helsinki 



KAUKOLÄMPÖJOHDOT JA YLEISET TIET 

SISÄLTÖ: 

1. KÄSITTEITÄ 

2. JOHDON SIJAINTI 

3. RAKENNE 

4. RAKENTAMINEN 

5. HAKEMUS JA LUPAEHDOT 

6. TYYPPIPIIRUSTUKSET 

LIITE 1 	Lupamalli 



LAMPOLAITOSYHDISTYS RY 	SUOSITUS 	[6/1988 	1 (14) 

KAUKOLÄMPOJOHDOT JA YLEISET TIET 

KÄSITTEITÄ 

1.1 
Tiealue 

Johtojen sijoittamiseen tiealueelle ja asema- tai rakennuskaavan 
tieliikennealueelle tarvitaan tienpitjn kirjallinen lupa. 

Tiealueen rajat mööritetön ja merkitöön maastoon tie- 
toimituksessa. Kiytönnöss raja tulee 2.. .4 metrin pööhön sivu- 
ojan, penkereen tai leikkausluiskan ulkoreunasta. Vanhemmilla 
rakennetuilla teil1 tiealue on hiukan kapeampi. 

Vanhoilla vöhöliikenteisillö teillö tietoimitusta ei ole yleensö 
pidetty eikä rajaa merkitty. Tällöin tiealue ulottuu tielain 3 
§:n mukaan yhden (1) metrin pöhön sivuojan tai missö ojaa ei 
ole, tieluiskan ulkosyrjöstö. 

1.2 
Johtojen jottelu 

Kaukolmöjohdot voidaan jakaa köyttötarkoituksensa perusteella 
siirtojohtoihin, jakelujohtoihin ja liittymisjohtoihin. 

Siirtojohdot (pöjohdot) siirtövöt kaukolömmön lömmöntuotanto-
laitokselta kulutusalueelle. Niiden kokoluokka on yleensö DN 
100... DN 800 ja siirtojohtoina köytetn yleensö rakennetyyppiö 
E, W ja 2Mpuk. Erikoistapauksissa tulevat kyseeseen myös tyypit 
T ja Y. 

Rakennetyypit on esitetty kohdassa 7. 

Jakelujohdot (haarajohdot) haarautuvat siirtojohdoista ja 
siirtövöt kulutusalueella kaukolömmön vksittöisten kuluttajien 
löhettyville. Kokoalue on yleensö DN 40.. .DN 300. Köytettvi 
rakennetyyppejö ovat E ja 2Mpuk, erikoistapauksissa myös 
T ja Y. 

Liittymisjohdot (talojohdot) haaroitetaan kulutusalueen jakelu- 
verkosta yksittöisten kuluttajien lömmönjakohuoneisiin. Niiden 
koko vaihtelee yleensö völill DN 20.. .DN 100. Kytettöviö 
johtorakenteita ovat 2Mpuk, Mpuk, matalalömpötilaverkoissa myös 
erilaiset muovisuojakuoriset muovi- tai kuparivirtausputkella 
varustetut johtorakenteet. 
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2. 
JOHDON SIJAINTI 

2.1 
Alituskohdan valinta olemassa olevassa tiess 

Olemassa olevien teiden alitukset tehdn yleensä kohtisuoraan. 

SuosiLeltavia paikkoja ovat: 

- 	sorasta tai hiekasta tehty 1...5 metrin korkuinen 
penger, 

- 	routimaton maalaatikkorakenne, 

- 	olemassa olevan siirtymkiiloin varustetun rummun tai 
muun rakenteen vierus, 

- 	sillan aukko, kun aukko on riittvn suuri, 

- 	tienkohdat, joiden routanousu on todettu vaaituksin 
riittvn pieneksi, 

- 	vistmisvelvollinen sivutie liittymss. 

V1tettivii paikkoja ovat: 

- 	kohdat, joissa routanousu on suuri, 

- 	pehmeikkE, kun tie on niin uusi, ett painuminen 
jatkuu, 

- 	vilkasliikenteisi1l (KVL yli 3000 a,joneuvoa/d) 
teillä kohdat, joissa lohkareisuus tai muu syy est 
johdon työntmisen tien ali, 

- 	kohdat, joissa kallio on lhell tien pintaa. 

Jos alitus tehdn auki kaivamalla, on pyrittv kohtaan, johon 
on helppo jrjest 	kiertotie tai tyaikainen silloitus. 

Tiess käytetty pohjanvahvistustapa ja tiess ennestn olevat 
johdot on otettava huomioon sijaintia valittaessa. 

2.2 
Johdon plle tuleva tie 

Jos johtoa rakennettaessa on tiedossa johdon kanssa ri.stevn, 
my6hemmin rakennettavan tien linja, ei risteimiskohtaa tulisi 
sijoittaa pehmeikille. 

Varauduttaessa tien rakentamisen yhteydess kaukolmpb-
alitukseen, tehdn tulevaan alituskohtaan tarvittaessa 
siirtymkiilat tai suoritetaan suojaputken tai johtorakenteen 
esiasennus. Tmn vuoksi sopivimman alituspaikan valitsemiseksi 
johtosuunnittelijan tulee olla yhtevdess tien suunnittelijaan. 
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2.3 
Sijainti korkeussuunnassa 

Johdon peitesyvyytt m ritettess on otettava huomioon 
kuormituksen, liukkaudentorjunnan ja roudantorjunnan asettamat 
vaatimukset (kohta 3) sekä tien sivuojat ja tierakenteessa 
ennestn olevat johdot. 

Johdon kuivatustarve on esitetty kohdassa 3.5. 

2.4 
Pituussuuntaiset johdot 

Jouduttaessa rakentamaan johto tiensuuntaisesti, vltetin 
johdon sijoittamista ajorataan tai pientareelle muissa kuin 
pakottavissa tapauksissa. 

ulkoluisko 	pientoreet jo ojorato 	 sisäI. 	ulkoluisko 

/ jalkokäytövö ja ojorata 	vdlikaista, kevytväylä 

7 / 	r-' 
1 / II / 	ni 	\ 	i I\ 

/ 	/ 	 \ 	I 	\ 

Kuva 1. 	Johdon sijoittaminen tiealueelle. 

Tekijt, jotka voivat est5 johdon sijoittamisen 

- 1 alueella 	rakentamisen haitta kevyelle liikenteelle 
sekä varautuminen tien leventmiseen tai 
meluesteisiin 

- II alueella 	tien leventmiseen tai meluesteisiin 
varautuminen, valaisinpylvit, tie- 
rakenteen johdot sekä routanousu ja 
painumaerot 

- III alueella 	routanousu ja painumaerot sekä rakenta- 
misen ja kaivojen haitat liikenteelle 
(vilkasliikenteisjll teillä est 	lhes 
aina) 



Erillisen kevyen liikenteen tien alle sijoittaminen on hyv 
ratkaisu, kun routanousu on oienehkö ja johto seuraa vyln 
kaarteisuutta, ellei kysymyksessä  ole jo valmis vilkas-
liikenteisen kevyen liikenteen vvl. 

4 

3. 
RAKENNE 

3.1 
Johtorakenteet ja peitesyvyvdet 

Taulukossa 1 esitetyt johtorakenteet. tyttvt rakenteiden 
kuormitusmrysten vaatimukset kvtett'essj taulukon mukaisia 
peitesyvyyksi. 

Taulukko 1. Kaikolmpjohtojen sallitut oeitesvvvvdet 

Johtorakenne 	 Peitesyvyys 

Betonikanavat E ja Y 	0,4.. .4,0 m 
([6/1983, L1/1983) 

Betonikanava W 	 0,4.. .7,0 rn 
([6/1983) 

Betonikanava T 	 0,3.. .4,0 m 
(L1/1983) 

D-luokan betoniputki 	0,3.. .7,0 m 

Muovisuojakuorijohdot 	0,5.. .4,0 m 
(L1/1986) 

Suluissa oleva merkintä viittaa 
Lmpilaitosyhditys ry:n suosituksiin 

3.2 
Painumat 	Jos tien odotetaan painuvan pehmeikill, alituskohdassa on 

kytettv jotakin seuraavista ratkaisuista: 

- 	kytetn niin v1j 	suojaputkea, eLt tie ja suoja- 
putki voivat nainua ilman, että johto vaurioituu, 

- 	kytetn pyöret kiinnivaandotettua muovisuoja- 
kuorijohtoa. Lisäksi on sallittava johdon painuminen 
riittvn oitk1l matkalla tien molemmin puolin, 

- 	paalutetaan johto ja tehdn tiehen rii.ttvn pitk 
siirtvmrakenne. 

Painumisen arvioinnissa ja ratkaLsujen suunnittelussa tarvitaan 
geotekniikan suunnittelijaa. Jos johto tulee tiensuuntaisena 
penkereeseen, on varmistettava penkereen vakavuus. 
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Jos tie tehdin pehmeiköll jo olevan johdon plle, on 
harkittava penkereen keventmist tai muuta tapaa, jolla johdon 
haitallinen painuminen ja tien epätasainen painuminen viltetn. 

3.3 
R o u t a no iis u 

Routa nostaa tienpintaa talvella 0.. .400 mm. Kaukolmp6johto 
riti ainakin osittain maan sulana, joten kevättalvella tiehen 
saattaa synty johdon kohdalle liikennettä vakavasti haittaava 
painanne, joka kuitenkin tasoittuu kesksi. 

tien 	into talvella 

- - 	tien pinta kesällä 	- 

/ ///fZ / ////I 	-'.l 

siirtymäkiilan,- 

tien rakennekerrokset 

talvella 	N. 
jäätyvä olusraln-a---- 

Kuva 2 Tilanteet, joissa tien pintaan syntyy routaeptasaisuus. 

Routanoususta ei yleensä aiheudu eptasaisuutta. 

- 	jos tie on tehty hiekasta, sorasta tai louheesta, 
joka ulottuu vhintin siirtymkiilasyvyyteen 
(1,5...2,6 m) 

- 	jos johto sijoitetaan jo valmiina olevan riittvn 
loivan siirtymkiilan kohdalle 

- 	jos johto sijoitetaan penkereell vhintn 2,5.. .3,6 
metrin syvyyteen tai 

- 	jos vaaituksella ja luotettavin laskelmin osoitetaan, 
että tien routanousu ylitt 	enintJn kerrar 
kymmenessä vuodessa vilkasliikenteise1l (yli 3000 
ajoneuvoa/d) tiellä alle 50 mm ja muilla teill 70 
mm. 

Vaaituksessa tien oinnan korkeus mitataan loopukesll ja 
maalis-huhtikuussa suurimman routanousun aikaan. Mitattu routa- 
nousu on kerrottava 1,2.. .2:lla sen perusteella, millainen 
mittausvuosi on routanousun kannalta. 

Asiantuntija pystyy laskemaan mitoittavan routanousun suuruuden, 
kun tierakenteen laatu ja paksuus sek pohjamaakerrosten 
routivuuden voimakkuus ja kuivatustilanne on tutkittu. 
Laskelman luotettavuus paranee, jos rinnalla voidaan kytt 
routanousuvaaitustulosta. 



Routanousu on yleensä suurin, kun pohjamaana on siltti, siltti-
moreeni tai kerrallinen savi, varsinkin, jos tierakenne on ohut. 
Kuivilla moreenimill, hiekkakankailla ja penkereill routa- 
nousu on usein pieni. 

Jos routanousu on edellä esitettyyn nähden liian suuri, 
liikennettä haittaava eptasaisuus voidaan vltt 	varmalla 
tavalla vain rakentamalla johdon molemmille puolille riittvn 
pitk siirtymkiila. Pituus saadaan taulukosta 2. Soralla tai 
hiekalla tytettvn kiilan syvyys saadaan kuvasta 4. Lämpö-
eristekiilassa 10 mm suulakepuristettua polystyreenisolumuovia 
korvaa 100 mm paksuisen hiekkakerroksen. Lmpöeriste tulee 
vhintn 0,5 m syvyyteen ja sen paksuutta pienennetn enintn 
20 mm portain. 

, 	L 
1 	

L 

: 

siirtymä- 	//€ 	ijoitusvuih- 

killasyvyys 	
foehdot 

L 	 L 

routaraja / 	 \iämpöeriste 

Kuva 3. 	Siirtymkiilat. 

Taulukko 2. Siirtymkiilan pituuden mritys 

a) kaltevuuden 1:k perusteella, kun routanousua ei tunneta 
b) kerran 10 vuodessa ylittyvn routanousun perusteella 

Nopeus (km/h) Kiilan Siirtyrnkiilan pituus 	(m) 	kun routa- 
trket 	muut kaltevuus nousu on 
tiet 	1) 	tiet (1:k) 50 mm 	100 mm 	200 mm 

100 1:30 10 	20 	40 
80 100 1:20 7 	14 	 27 
60 80 1:15 - 	 7 	13 
50 60 1:10 - 	 4 	10 

1) 	Liikennemr yli 1000 ajoeneuvoa/d tai liikenne on pitk- 
matkaista. 
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"50000 hc 

50000 - 
	

55000 

55000 

55000 

55000 

50000 

45000 

40000 

siirtymäkiila- 
syvyyden raju 
pakkasnöärän 
raja 

35000( 

50000 

30000 

25000 

1,8 ...1,9m 

rn . 40000 

35000 

30000 

25000 

Kuva 4. 	Siirtymkiilasyvyys ja kerran 10 vuodessa toistuva pakkasmr. 
Sorasta tai murskeesta tehdyn kiilan syvyys on 0,2 metriä 
suurempi, louheesta tehdyn 0,5 metri suurempi. 
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Siirtymkiiian tekeminen edeliytt 	aina tien aukikaivamista ja 
kiertotien tekemistä, mikä haittaa huomattavasti liikennett. 
Routanousun kannalta sopivamman alituskohdan etsintä on tst 
syystä suositeitavampi ratkaisu. Rajatapauksissa voidaan ottaa 
tietoinen riski: johto asennetaan ilman siirtymkiiloja, ja 
siirtymkiiiat tehdn tarvittaessa my3hemmin. Suojaputken 
tehokas tuuletus, esim. jttml1 pt avoimiksi, vhentU 
routaeptasaisuuksia. 

Putken koko ei v1ttmtt vaikuta routaeptasaisuuden toden-
nköisyyteen. 

Tiensuuntaiset johdot on sijoitettava niin etlle tiesti, 
etteivät ne vaikuta tien routanousuun. Tarvittaessa imp3vuotoa 
voidaan vhent 	johdon ja tien viiin sijoitetuila impi- 
eristeeli. Erillisen kevytiiikennetien alle johto voidaan 
sijoittaa, jos johtolinja on jatkuvasti tien keske1l. 

Jos tiensuuntainen impjohto joudutaan poikkeuksellisesti 
jttmn ajoradan alle, tien routanousu on estettv lmp3-
eristeeil tai siirtymkiiiasyvyyteen ulottuvalia routimatto-
maila rakenteelia, joka ulottuu koko ajoradan leveydeile. 

Vhliikenteiseii tieli routaeptasaisuuksien merkitys voi 
jossakin tienkohdassa olla niin pieni, että erikoisrakenteita ei 
tarvita. 

ajorata o 	pientareet kevyen liikenteen 	väylä 

vaurio ilman 	toimenpiteifti 
paikka 	

:-i TT. 
hatma 

h i e kh 

rourcja rouOjO 

Kuva 5. 	Routanousuerojen torjuminen tien pituussuuntaisen lmp3johdon 
kohdalla. 
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3.4 
Liukkaus 	Tien pintaan saattaa synty liukkauseroa, jos kaukolmpijohto 

sulattaa tien pinnan. Vilkasliikenteisill teillä (yli 3000 
ajoneuvoa/d) pinnan ympristbst poikkeava sulaminen on 
estettv ainakin kohdissa, joissa tien pituuskaltevuus on 3 % 
tai suurempi. 

Liukkaus torjutaan sijoittamalla johto riittvn syvälle tai 
tuuletettuun putkeen tai kytt 	ll lislmpöeristeit. 

3.5 
Kuivatus 	Johtolinja ei saa tuoda vettä ympristöst tierakenteeseen. Jos 

johtorakenne johtaa vettä tierakenteesta, on varmistettava, 
ettei tien routanousuun tai painumiseen tule haitallista ep-
jatkuvuuskohtaa. 

Kiinnivaandotettua muovisuo.jakuorijohtoa ei tarvitse asentaa 
jatkuvalla kaadolla. Asennuksessa pyritn suoraan ja yksin-
kertaiseen linjaukseen. Tällainen johto voidaan sijoittaa 
pohjavesipinnan alapuolellekin, joskaan tm ei ole 
suositeltavaa. 

Betoniset (tuuletettavat) johtorakenteet asennetaan jatkuvalla 
kaadolla kaivovleittin. Betonikanavan sisn mandollisesti 
pssyt vesi poistetaan kaivojen viemröinnil1 tai 
pumppauksella. 

Ainakin betonisia johtorakenteita kytettess johtolinja 
kuivatetaan tukikerrokseen sijoitetuin salaojin, jos vaarana on 
veden kerntyminen ymprystytt3ön. 

Johdon korkeussuuntaisessa sijoittamisessa tulee ottaa huomioon 
tien sivuojien toiminta. Tilannetta voidaan helpottaa 
siirtymll avo-ojista salaojiin tai viemriin tai muuttamalla 
ojien virtaussuuntia tai siirtm1l johto vedenjakajakohdalle. 
Avo-ojan pohja voidaan tiivist 	muovilla ja savella. 

Tierakenteessa ennestn olevien johtojen toimintaa ei saa 
haitata. 

3.6 
Maan pinnalle ulottuvat rakenteet 

Tielt suistuvalle autolle vaarallisia tai luiskien kunnossa-
pitoa haittaavia rakenteita ei normaalisti saa sijoittaa tien 
sisluiskaan eikä ulkoluiskaan alle kanden metrin etisyyde11e 
ojan pohjasta. Tllaisina rakenteina oidetn terksisi 
tuuletusputkia, yli 0,2 metriä maasta kohoavia kaivoja tai 
johtoja. Vh1iikenteisill teil1 tst voidaan joissakin 
tienkohdissa poiketa, mutta muilla teillä vain pakottavassa 
tapauksessa. 
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3.7 
Rakennettav uus 

Olemassa oleviin teihin tulevat alituskohdat on suunniteltava 
sellaisiksi, ettö rakennustyö voidaan tehdö nopeasti 
aiheuttamatta turhaa haittaa liikenteelle. Töltö kannalta 
siirtymökiiloin varustetut ratkaisut ovat huonoja. Myös kallion 
louhimista ja pohjavedenpinnan alapuolelle rakentamista tulisi 
völttö. 

Kaivanto ei saa vaarantaa tiepenkereen vakavuutta. 

Liikenne ohjataan kaivannon kohdalla rakennuspaikalle tehtyö 
kiertotietö tai tilapöist siltaa tai olemassa olevia rinnak-
kaisyhteyksiö pitkin. Kiertoyhteyden valinnassa ja mitoituk-
sessa otetaan huomioon myös tien liikennemöör. 

Vilkasliikenteisillö (yli 3000 ajoneuvoa/d) teillö alitukset 
tehdöön yleens työntö- ja porausmenetelmöö köyttöen. Työntö-
menetelmöss maa on poistettava putken kautta, jos halkaisija on 
yli 500 mm. 

3.8 
Huollettavuus 

Johtoverkkoon sijoitetaan sulkulaitteet siten, että johto-osuus 
tienalituksineen voidaan erottaa verkosta. Johdon alimpiin 
kohtiin asennetaan yleensö tyhjennysventtiilit köyttökeskeytys-
tapauksia varten. Ylimmät kohdat varustetaan ilmanpoistoilla. 
Normaalitapauksissa sulku- ja tyhjennysventtiilit sijoitetaan 
samaan kaivoon tai muuhun huoltoisteeseen. 

Tien alitukset on pyrittövö suunnittelemaan siten, ettö johto 
voidaan vaihtaa kaivamatta tienrakennetta auki. Vöhöliiken-
teisill teillä töstö voidaan poiketa. Muovisuojakuorijohtoja 
köytettöess tienalituksissa köytetöön yleens suojaputkea. 

4. 
RAKENTAMINEN 	Työ on tehtövö niin, ettö liikenteelle aiheutuva haitta on 

mandollisimman vöhöinen. Maamassoja ja rakennustarvikkeita ei 
saa varastoida siten, ettö tmö lis 	tai pitkittö liikenteelle 
aiheutuvaa haittaa. 

Kaivannon luiskien kaltevutis riippuu maalajeista, kuivatustilan-
teesta, tukemistavoista sekö siirtymkiilojen tarpeellisuudesta. 
Sitomattomien rakennekerrosten ylöosassa 0,4 metrin syvyyteen 
luiskakaltevuus saa olla kuitenkin enintö.n 1:1. Kaivanto 
töytetöön helposti tiivistyvill materiaaleilla. Soran ja 
murskeen hienoainespitoisuus (0,074 mm) saa olla enintöön 8 %. 
Ennen pöllystömistö vanha pööllyste on poistettava vhintöön 
0,2 metrin etöisyydeltö nöin syntyneen kaivannon reunasta. 

Luiskat ja tiehen kuuluvat johdot ja laitteet on saatettava 
alkuperiseen tilaansa. 
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Johdon rakentajan on ilmoitettava luvan myntjlle, jos tie- 
rakenne poikkeaa suunnitelmassa oletetusta niin, että lupaehtoja 
voidaan tarkistaa. TVL:n nimem valvoja voi hyvdksy muutoksia 
lupaehtoihin, mutta tällöin muutokset on kirjattava asia-
kirjoihin. 

Rakennekerrokset on tiivistettv hyvin ja pllyste on tehtv 
viipymtt'. Jlkitiivistymisest johtuvat painumat korjataan 
johdon omistajan kustannuksella. 

5. 
HAKEMUS JA LLJPAEHDOT 

Johdon sijoittamiseen tiealueelle tarvitaan tienpitjn lupa. 

Yhteydenpito lmpijohtojen suunnittelijan ja tienpitjn vlill 
pit 	aloittaa mandollisimman aikaisin, kun johtolinjaa aletaan 
suunnitella tai, kun tietä suunnitellaan alueelle, jolle tulee 
lmpijohtoja. Tällöin johdon ja tien keskinäinen sijainti 
saadaan mandollisen edulliseksi ja esimerkiksi alituskohtien 
siirtymkiiloja ja suojaputkia voidaan tehd tien rakentamisen 
yhteydessä. 

Ennen hakemuskirjeen lhettmist tienpitjn edustajien kanssa 
pitisi selvitt 	seuraavat asiat: 

- 	sopivat alituskohdat ja niiss kysymykseen tuleva 
alitustapa ja rakenne (suojaputki, siirtymkiila ja 
kaivannon tyte) sekä missä mirin pit 	selvitt 
routanousun tai painumien suuruutta 

- 	voidaanko tiealueelle sijoittaa tiensuuntaisia 
johtoja 

- 	mitä laitteita ja rakenteita tiealueella ennestn on 
sekä millaisia tienparannussuunnitelmia on vireillä 

- 	maapertiedot (routimattomien kerrosten paksuus, 
pohjamaan laatu ja lohkareisuus) 

- 	limp3johdon rakenne, eristeet, sulkulaitteet, 
kuivatus 

- 	toteutusaikataulu. 

Näihin selvityksiin pitisi varata aikaa riittvsti, esi-
merkiksi routanousujen se1vittmiseen kuluu helposti vuosi. 

Edel1 käsitellyt asiat esitetn hakemuksessa, johon kuuluvat 
seuraavat asiakirjat: 
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- 	johtoverkkoa kuvaava yleiskartta (1:10000) 

- 	johdon sijaintikartta (1:500 tai 1:2000, jossa johdon 
sijaintia on tarkennettu numeroin) 

- 	johdon pituusleikkaus (1:100/1:500) Liealueella ja 
alituskohtien lhell 

- 	johtokaivannon poikkileikkaus mittoineen 

- 	liikenteenohjausta ja kiertotiet koskeva 
suunnitelma tarvittaessa 

- 	selostus aikataulusta ja muista jrjestelyist, 

- 	selostus tien routanoususta ja pohjamaan painumisesta 
(miten tutkittu, miten eptasaisuudet torjutaan). 

6. 
TYYPPIPIIRUSTLJKSET 

Alla luotteloiduissa tyyppipiirustuksissa on esitetty erilaiset 
tienalitusratkaisut. Piirustuksia kytetin apuna lupahakemus- 
asiakirjoja laadittaessa. 

180 A 	YLEISET TIET. Tiealueilla kytettvt kauko1mpijohtorakenteet. 

181 A 	Kaukolmpijohtorakenteiden vaatimat tukikerrokset ja suoja- 
tytöt. 

182 A 	YLEISET TIET. Tienalitus kaukolmpöjohdolla, tytt3 kaivu- 
mailla. 

- 	sopii vh1iikenteisi1le teille, kun routanousu on 
rjieni 

183 A 	YLEISET TIET. Tienalitus kaukolmpijohdol1a, louhepenger. 

184 A 	YLEISET TIET. Tienalitus kaukolmp5johdolla, siirtymkiila 
sorasta 

- 	kytetn, kun routanousuerot voivat muuten tulla 
liian suuriksi, 

- 	siirtymkiilan kaivaminen haittaa huomattavasti 
liikennettä 

185 A 	YLEISET TIET. Tienalitus kaukolmp6johdolla, siirtymkiila 
eristeest 

- 	kuten 184 A 

186 A 	YLEISET TIET. Tienalitus kaukolmpöjohdolla, suojaputki 

- 	tien alitus poraamalla tai puristamalla on 
suositeltavin, kun siirtymkii1aa ei tarvita 



LUPAMALL 1 
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Liite 1 

Lupa my3nnetn seuraavin ehdoin: 

	

1. 	Johdon sijainti on esitetty piirustuksissa xxx, xxx ja xxx. 

	

2. 	Valtatie x:n alitus tehdn tiet auki kaivamatta sijoittamalla 
johto tuuletettuun suojaputkeen piirustuksen xxx mukaan. 

	

3. 	Maantie xxx:n alitus tehdn avokaivantona piirustuksen xxx 
mukaan kytten 15 metrin pituisia siirtymkiiloja. Kiertotie 
ja liikenteen ohjaus tehdn piirustuksen xxx mukaan ja ty saa 
kesti enintn xx piv. Johtokaivannon tytti on tiivis-
tettv niin, ett jlkitiivistymt jvt pieniksi. Alituksen 
kohdalle on tehtv heti ainakin tilapinen pllyste. Varsi-
naiseksi pl1ysteeksi tulee xx mm asfalttibetonia. Mandolliset 
jlkitiivistymt on korjattava viipymtt. Johdon omistaja 
vastaa painumien korjauskustannuksista. 

	

4. 	Piirustuksen xxx paaluv1i1l xx. • .xx johtokaivanto muotoillaan 
ja tytetn piirustuksen xxx mukaan alkuperäiseen maanpintaan 
asti, kuitenkin vhintn 0,3 metriä johdon suojaputken ylä-
puolelle. Johdon omistaja vastaa tst tytöst. Tienpitj 
rakentaa paikalle kevytliikennetien vuonna xxxx. 

	

5. 	J03 johdon kohdalle syntyy routanousueroista tai pehmeikön 
painumisesta aiheutuneita 1iikennett haittaavia eptasai-
suuksia, kohdan rakenne on muutettava sellaiseksi ettei ep-
tasaisuuksia en 	tule. Johdon omistaja varautuu muutokseen ja 
vastaa muutoskustannuksista. 

	

6. 	Tienpitjll on oikeus teett 	edellä esitetyt jlkityöt johdon 
omistajan kustannuksella, jos johdon omistaja ei tee niitä 
kohtuullisessa ajassa. 

	

7. 	Johdon omistaja vastaa kustannuksellaan johtojensa 

a. merkitsemisest maastoon sekä merkkien yllpidosta 

b. sijaintikarttojen tarkistamisesta lopputilannetta 
vastaavaksi 

c. suojaamisesta, siirtmisest tai poistamisesta, jos 
tien siirtäminen, parantaminen tai muu tienpito tt 
edellytti ja muutostarpeesta on ilmoitettu riittvn 
ajoissa. 

	

8. 	Johdon omistaja ja johdon rakentaja vastaavat johdosta ja johdon 
rakentamisesta mandollisesti ulkopuolisille aiheutuvista 
vahingoista. 

	

9. 	Iydentvi ohjeita johtojen rakentamiseen on Lmpölaitos- 
yhdistys ry:n ja tie-ja vesirakennushallituksen laatimassa 
julkaisussa KAUKOLAMPOJOHDOT JA YLEISET TIET. 
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10. Johdon omistajan on ilmoitettava ennen tyin alkamista xx tie-
mestarioiirin tiemestarille xx (puh. xx) sekä xx tie- ja vesi-
rakennuspiirin piirikonttorille xx:lle (puh. xx), joka antaa 
tarkempia ohjeita johdon sijoittamisesta ja liikenteen 
turvaamisesta. TVL tiedottaa johdon sijainnista kunnossapito-
henkiU3kunnalleen ja antaa ohjeet johdon varomisesta. 

11. Lupa tulee voimaan, kun johdon omistaja on allekirjoituksellaan 
hyväksynyt lupaehdot. 

xx tie- ja vesirakennuspiirin puolesta 

N.N. 	 N.N. 
xxx 	 xxx 

X (johdon omistajan) puolesta lupaehdot hyväksynyt 

N.N. 	 N.N. 
xxx 	 xxx 



Tyyppi E 	 Tyyppi Y 

LLYn suositus L6/1983 
	

LLYn suositus Li /1983 

Tyyppi W 	 Tyyppi T 

LLY'n suositus L6/1983 LLY:n suositus L1/1983 

Tyyppi 2Mpuk 	 Tyyppi Mpuk 

©© 
LLYn suositus L1/1986 

2Mpuk jo Mpuk tiencitifuksisso 
y(eensc erilLisen suojaputken sisdllä 

LXMPULAITOSYHDUSTYS RY. 
Suhde 1 Paivys 

18.5,1988 
Nimitys 	YLEISET 	TI ET 

Piir. fl:O 	 - 

tieolueiltci 	käytettcivot 
ILY - 180 A 

koukolömpöjohtoraken teet 



Betoni kanavat 
E-,W-,Y- ja T-kancivat 

t tnrvit 

Muovisuojakuoriset johdot 
2 Mpuk, Mpuk 

- 	
.. 	

Suojatäyttö 

	

• r 	:° 	•. 	-. 	
Sora 0.16 

- — 	 •• • 
	:• 	 •; 	 Tuk,kerrps 

Sara 0 16 

Sa(aoia tarvittaessa 

Suhde 	Paiväys 
LXMPdLAITOSYHDISTYS RY. 	 185.1988 

	

Nimity; 	 Piir. no 

Kaukoldmpöjohtorakenteiden vaatimat 
tukikerrokset ja suojatdytöt 	 LIY-181 A 



Paullyste 	 200 

Rakenne kerrokset 

0 	c 	 6 

Z - 	c-.- 	-.:-. 	. 

	

• 	. 	. 	. 	..; 	:..; 	. •. 	 ttökerros .-•• 	. 	-• 	.-.-•. 

	

6 	 - 	 Koivumoata tai 
7 	 routaominaisuu ksi1ton 

8 	vastaavoci max rae koko lOOmm 
G 	 () 	o 

: 	 .. 	 . 	
.-: 	 .' 	. 

	

• 	 •: 	 •i.. 	 Suoatd ttö 
Soraa toi murskettci 

	

• .......... 	Salaojat 
-.&.. .' 	 .: 	 tarvittaessa 

0 	 •• 	 . 

() 	•..- 	. 	 -0. 

Tukikerros ja suojcitciyttö 
valitun johtorakenteen ( EWY,T, Mpuk tai 2Mpuk) mukaisesti 
liitepiir LLY -181 4 

Luiskokaltevuus 	5:1 
Peitesyvyys Z taulukko 1 mukaan 

Pdaltystysten reuriat suoristetaan kanavan tuytön jo tiivistämisen 
JQI keen vuhintoan 200 mm häirrintymottömän tierakenteeri puolelta 

Suhde 	Paivays 

LMPLAITOSYHDISTYS RY. 	18.5 1988 
Piir. no Nimitys YLEISET TIET 

henol.itus kaukolcimpöjohdollo, 	
LLY 182 A 

tdyttö_kaivumailla 	 ____________________ 



Päältyste 	 2OO 

Kantavan kerroksen murske 

k 	
0 	 1 :: 

0 	. :. 	 :.. - 	. 	 Täyttä 
- 	. 	'. 	- 	. 	'. 1 	Sora max. lOOmm 

A . 	. 	. 	-- 
4 	\\- H.. 

.. 	-• - 	. 	-. 	- 
\ 	-. -•. 	:- 	. 	.. 	o:. '.// 4  

-::.;V.LS1 D 
Suojatäyttä 

..... 

oroo tai mursket o 

Suodatirikon 	as 

- Sotnoat tarvittaessa 
(2 

IukIerros 10 5UOj0t0ttO 
valitun johtorakenteen ( E,W, Y, T, Mpuk tai 2Mpuk) mukaisesti 
liitepiir. LLY- 181 A 

Peitesyvyys Z taulukko 1 mukaan 	 Z 

paallysten reunat suor istetaan kanavan tay tön ja ti ivistämisen 
jälkeen vdhintän 200mm hdiriintymättömn tierakenteen puolelta 

______________ 	 - 
LMPdLAITOSYHDISTY5 RY 

Suhde Päiväys 

- . 	- Nimitys 	YLEISET 	TIET: Pijr.n:o 

tienalitus 	kciukolcimpöjohdotla, 
LLY - 183 	A 

louhepenger'  -___________________ 



L sii rtymak iitan pituus ( taulukon 2 mukaan 

Z oeitesvv 	 Pdatlyste 

/J_11T 

T Mpuk tai 2Mouk 

t 	 1 
p 	•.. 	1i4 

' 	 1 
% %a 	.a.'' 1 

L------- 

suodatinkanga 
jos pohjamaana on Si, SiMr tai Sa 

S iirtymdkilasyvyys S (kuvan 4 mukaan) 

Si irtymakiilasyvyyden a(apuo(e(te 	sijoitettu 
kauko[ampöjohto suojatayttöineen 

L: 

LMPÖLAITOSYHDISTYS RY. 
Suhde Päiväys 

18.5.19 88 
Nimitys 	YLE 1 SET 	TIET: Piir. fl:O 

tienolitus 	kaukolumpöjohdoLlo. LLY- 184 4 
siirtymukiilo 	sorasta 



L 	siirtymakiilan pituus (taulu kon 2 mukaan) 

Z peitesyvyys 

Paallyste 1 p 
Murske 
Hiekka 	100 mm 
Eri s te 
Hiekka 

a 500 mm 

c 	Etela-Suom'essa 100 mm, Pohj.-S 	290 nm 

tai 130 
tni 

E, W, Y, T Mpuk tj 
2Mpuk 

Eristeen orrnstus 20mm 

Enintdan 15 mmm tai 2Omm 
eriste(evyt (n.lmxlm), 
ioiden valssä 0.3 m rako 

b 

Eristeena kaytetaän suulakepuristettua polystyreeni solumuovi a. 	 L 
Eristeen päalle tulee vahintaon 015 mm paksuinen muovikaivo. 

Eristeen kurkea rnitoitus: 
b= 0,lx (S-a-c) kuitenkin vahintadn 3Ommn. 

Siirtymakiilan syvyys S saadaan kuvasta 4. 

Eriste ulottuu 0,75 m 	padIlysteen reunon yli 

LXMPdLAITOSYHDISTYS R.V. 
Suhde Paivoys 

18.5.1988 
Nimitys 	

YLEISET 	TIET: 
Piir.n:o 

tienalitus 	kaukotämpäjohdolla, LLY - 185 A 
sii rtym dki i 1 a 	eriste esta 



A. LuonnoLlinen tuuLehis, penger 

B. Tuuletus kaivojen koutta, suojaputki ulotetaori alituskohdan 
molemmin puolin sTjoltettavi in kciivoihin 	 2,OOm 

KL 	1 	 IKL 
kcuvo 	 ----------J kavo 

[ Tuulettomoton vaihtoehto 
	

2,OOm 

KL - johdot samassa suojuputkessci 
	 KL - johdot eri suojaputkessa 

o Mnoroytyy tuutetustcirpeen sekci 
mandotl sen poinumcin mukaan 

b.Mäoroytyy kciytetyn auitustekniikan 
mukaan 

LMPLAITOSYHDISTYS RY. 
Suhde 1 Poiviiys 

i.s.iea 
NimityS 

YLE ISET 	TIET 
Piir. fl:O 

ti enauitus 	koukotömpöjohdollo, 
suojoputki LLY - 186 	4 



IAMP&MTOSYHDISIYS RY:N LÄMPiJUHTOKOHITEAN JULKAISUT: 

Suositukeet: 

[4/78 	Kaukolmpjohdoissa kytettvt betoniset kiintopiste-elementit ja niiden 
raudoitukset 

L4/81 	Kaukoimpöjohdoissa kytettvi betonisia elementtikaivoja 

[1/82 	Kaukoirnp6johdoissa kytettvt betoniset laajennuselementit ja niiden 
raudoitukset 

[1/83 	Kauko1mpöjohdoissa kytettvt typaikal1a valetut kanavat ja ylelementti- 
kanavat sek erityyppisten betonikanavien liittminen toisiinsa 

L4/83 	Kaukolmpöjohdoissa kytettivien sulkulaitteiden teknilliset vaatimukset 

L6/83 	Katjkolrnpijohdoissa kytettvien 2- ja 3-tukisten betonisten kokoelementtien 
tekniset vaatimukset ja raudoitukset 

L1/84 	Kaukoimp3johdoissa kytettvien hitsattujen tersputkien tekniset 
vaatimukset 

[2/84 	Kaukolmpjohdoissa kytettvien kiyrien ja laippojen tekniset vaatimukset 

L3/84 	Kaukolmp5johdoissa kytettvien paljetasaimien tekniset vaatimukset 

[4/84 	Polyeteenisuojakuorelia varustettujen polyuretaanieristeisten putki- ja 
johtoelementtiliitosten eristys- ja saumaustyt 

[5/84 	Tarjouspyyntimal1i kaukolmp6verkkohankkeessa 

[6/84 	Kauko1mp3johdon rakentaminen radan ahtee 

[1/85 	Terisputkeen kiinnivaandotettujen polyeteenisuojakuorella varustettujen 
putkielementtijohtojen liitosten teknilliset vaatimukset ja tyyppitestaus-
menetel mt 

[1/86 	Polyeteenisuojakuorehla varustettujen polvuretaanieristeisten putki- ja 
johtoelementtien teknihhiset vaatimukset 

L2A/86 	Kaukolimp3johtojen maarakennus- ja betoniLy3t, urakka- ja ty6ohje 

[28/86 	Kaukolmpöjohtojen betonielementtityit, urakka- ja tyiohje 

[2C/86 	Kaukolmp6johtojen putkityit, urakka- ja tyohje 

L2D/86 	Kaukolmpjohtojen 1mpierietystydt, urakka- ja Lyiohje 

[3/86 	Betonisissa kokoelementtikanavissa kytettvt putkien tukirakenteet 

L5/88 	Kiinnivaandotettujen kaukolmpijohtojen kosteudenvalvontajrjestelm 
koskevat tekniset vaatimukset 

L6/88 	Kaukolmpijohdot ja yleiset tiet 

Raportit: 

[1/78 	Kiyt.ti- ja kunnossap.itotoiminnan organisaatiomahlit 

[1/79 	Kaukolmmön kiertoveden ksittely 

[2/82 	Kuumavesikattilalaitosten kytt 

[3/82 	KaukoFdmpöjohdoissa kytettyjen betonielementtijohtojen eristyspaksuuksien 
optimointi 

[1/84 	Tuki- ja ohjausrakenteiden vaikutus betonielernenttijohtojen lrnphviiihin 

[4/87 	Kaukolmp3verkoissa kiytettvien pahloventtiihien k-arvojen testaus 

Liinp51aftosyhdistys ry. 	Annankatu 42 D 00100 Helsinki puhelin (90) 694 2588 
telefax (90) 693 1789 
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