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YLEISTÄ 

Kuivatustöill. pyritään saamaan tiealueelle ja tien raken-

nekerr.oksjlle riittävän tehokas kuivatus, jotta vältyt'ään 

pinta- ja pohjavesien aiheuttamilta vaurioilta. Kuivatus- 

töissä on liäksj otettava huomioon tien rakentamisesta 

aiheutuvat muutokset tiealueen ympäristön kuivatuksessa. 

Tällöin on, mikäli mandollista, huolehdittava siitä, ettei 

•tien vaikutuspiirissä olevien alueiden kuivatus järjestelmää 

tai kuivatusmandollisuuksia huononneta. Läjitys- ym alu-
eilla kUivatuskysymykse on selvitettävä ja hoidettava. 

Tiealueen kuivatustöistä saatavat kelvolliset ylijäämämas-
sat on käytettävä sarnanlaatujsen pohjamaan tasaukseen ja 

penkei'eisjjn. Kelpaamattomat massat ajetaan läjitysalueil-

les N±käl± näistä kaivannojeta tulevat massaniäärät ovat 

pieniä ja kuljetukset tielinjalle tuottaisivat kohtuuttomia 
mustannuksia, voidaan kelvojljse -tkjn iassat rakennu -ttajan 
ja maanomistajan suostumuksella tasata ojanvierialueelle. 

Tiealueen ulkopuoljsjsta laskuojis -ta ja laskujohtokajvan. 
noista saatavat massat kuuluvat Inaanomis -tajalle, Maanomi 
tajan suostumuksella em kaivantojen massojen suhteen men 
tellään edellä selostetulla tavalla. 

13:1 AVO-OJITTJS 

Y 1 ei S t 

Ojitustöidenyhteydess kaivetaan tieaIueen kuivattainiseksi 

tarpeelliset niska- ja laskuojat ja penkereenkohdalle teh-

tävät sivuojat sekä tehd.än vanhojen ojien ja purojen per-.-
kaukset. Ojitustyöt kuten muutkin kuivatustyö -t tulee tehdä 
mandollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta.tjealu saadaan 

jo rakennustyön alkuvaiheessa tarkoituksenmukaisesti kui- 
vatetuksj. 

Leikkausten kohdalle tulevat sivuojat tehdään leikkaus- ja 
pengerrys -töjaen yhteydessä, mutta niiden teossa noudatetaan 
soveltuvjn osin seuraavassa kohdassa annettuja ohjeita. 
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o jat 

Ojat tulee kaivaa sopivalla kalustolla välttäen liikakai-

vua. Mikäli oja esim maan kivisyyden vuoksi kuitenkin tu- 

lee liian suureksi, on ryöstäytyneet kohdat täytettävä 

vettä läpäisemättöniällä materiaalilla, joka tiivistetään. 

Niillä alueilla, joilla on odotettavissa painumista, on 

painuinisen vaikutus ojan pohjakorkeuteen otettava huomioon. 
Nurmetettavia tai muuten verhottavia ojia kaivettaessa on 
otettava huomioon verhouksen vaatima lisäkaivu. 

Pysvät ojat kaivetaan piirustusten tai erikseen annetta-

ylen ohjeiden mukaan. Ojitustyöt, jotka tehdään varsinaisen 

tiealueen ulkopuolella, tulee tehdä erityisen huolellisesti, 
jottei aiheutettaisi sivullisille tarpeet -tornia vahinkoja. 

Ojien vahvistus- ja viimeistelytöissä käytetään olosuhtei-

den mukaan nurmetusta, turvernuurausta, kivi-, sora- tai se-
peliverhousta sekä kiviheitoke -tta tms. Vahvistu- ja vii-
meistelytyöt tehdään tämän työselityksen kohdan 18 mukaisia 
työtapoja ja materiaaleja käyttäen. 

13:2 SALAOJAT 

Yleistä 

Salaojia joudutaan tienrakennustöiden yhteydessä tekemään 

joko tierungon kuivattamiseksi tai tien alle jäävien sala- 
ojien muuttamiseksi. Viljelysmaiden osalta on noudate -ttav-a 
Salaojitusyhdjstys ry:n työselityksiä. 

Materiaali 

Salaojiin käytettävien tiiliputkien tulee täyttää RIL:n 

Salaojaputkinormien 1967 tiiliputkia koskevan osan salaoja-
putkille asettania -t laatuvaatiinukset. Muovista ym valmistet- 
tujen putkien täytyy olla yleisesti hyväksyttyä laatua. 
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Kaivu 

Salaojien kaivutyöt aloitetaan liete- tai tarkastuskaivos -ta 
ja kaivetaan vastavirtaan veden tulevaan virtaussuuntaan 

nähden. Salaojakaivanto tehdään vain nimi leveäksi, kuin 

työskentelyn kannalta on tarpeellista. Kaivannon pohjan 

leveyden tulee olla niin suuri, että putken kummallekin si-

vulle mahtuu vähintn 15 cm paksuinen kerros salaojasoraa 

sekä joissakin tapauksissa lisäksi tarpeellinen suodatin-

kerros. Salaojakaivaimon pohjaa ei saa kaivaa salaojitus- 
syvyyttä alemmaksi. Kaivannon pohja tasoitetaan käsityönä. 

Hiesu-, hienohieta- ja saviperäisillä mailla kaivetaan kai-

vanto kuitenkin 5 cm suunnitelmaan inerkittyä korkeutta 

alemmaksi ja tila täytetän suodatinkerroksen materiaalilla, 
Nikäli kaivanto maan kivisyyden tai muun syyn vuoksi tulee 

liian syväksi, tasataan pohja perusmaan mukaan joko salaoja-
soralla, kaivumailla tai kaivumaan ja salaojasoran seok-
sella. Kuoppien täyttö. tehdään 5 - 10 cm kerroksina hyr -; 
tiivistäen. Kalliolla,.louliikossa ja kivikossa kaivanL 
ulo.tetaan 5 cm salaojitussyvyy -ttä alemmaksi ja näin syntyll 
pohja tasataan salaojasoralla. 

Perustaminen 

Salaojien yhteydessä ei varsinaisia perustamistö±tä yleensä 

tehdä, vaan putket asennetaan joko suodatinkerroksen tai 
salaojasoralla tasatun pohjamaan varaan. Suolla ja pehmeäl-
lä savimaalla, missä salaojan perustamistaso on pohjavesi- 

pinnan alapuolella ja missä epätasaisia painumia on odotet-
tavissa, on salaojan alla käytettävä aluslau -taa, 

Putkien asennus 	ja saumaus 

Salaojaputket asennetaan siten, että putki sivultapäin kat-

sottuna muodostaa suoran viivan, Päältäpäin katsottuna sal-

litaan suorasta linjasta paikallisina poikkeuksina ne mut-

kat, jotka normien sallimat putkien päiden vinoudt aiheut-
tavat, kun putket asetetaan tiiviisti toisiaan vasten. 

Asennustyössä on huolehdittava siitä, ettäputket ovat koko 
pituudeltaan alustan varassa. 	- 
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Salaojaputkien päiden väliin jäävä rako saa olla enintään 

1,5 mm. Putkien saumauskohtien ympärille kiedotaan sirote-

pintainen bitumihuopakaistale, jonka pituus on vähintään 

1,5 kertaa putkenulkokehä ja leveys 10 cm. Huopa asetetaan 

niin, että sirotepuoli tulee putkea vasten. Kaivoon yhty-

vien salaojien päät on kaivon peruskuopan kohdalla tuettava 

bitumoidulla kulmaraudalla L40 40 4 (minimimitat) 
1 60 cm. Kulmaraudan toinen pää on kaivon seinän varassa 

ja toinen pää peruskuopan ulkopuolella putken alustan va-

rassa. 

Aseimustyön päättyessätai keskeytyessä on huolehdittava 

siitä, ettei asennettuun putkistoon pääse saostuvia epä--

puhtauksia. Tämän takia on putken avoimet päät suljettava 

esim tiilillä tai mineraalisilla levykappaleilla ja peitet-

tävä. 

Salaojan päättyessä luiskaan on otettava huomioon lasku- 

aukon jäätyminen ja pohjamaan routiminen siten, että sala-

ojan loppuosa tehdään kyllästetystä lankusta poikkileikka-

ukseltaan neliömäisenä torvena tai alkuperäistä salaojaput-

kea suuremmista betoniputkista. Torven tai putken päähän 

tehdään ulospäin aukeava läppä. 

T äy t t ö 

Salaojat peitetään sivulta ja päältä vähintään 15 cm pak-

suudelta liitteen n:o 13:2/1 ohjearvoalueen mukaisella sala-

ojasoralla. 

Mikäli perusmaa on savea, hiesua, hienoa hietaa tai hieno- 

rakeista moreenia, on salaoja sorapeitteineen ympäröitävä 

vähintään 5 cm paksuisella liitteen n:o 13:2/1 mukaisella 

suodatinkerroksella, 

Nuovisten tai muusta materiaalista valmistettujen salaoja-

putkien täytön yhteydessä noudatetaan erikseen annettavia 

ohjeita. 

Edellä olevan lisäksi noudatetaan salaojakaivantojen täy-

tössäsoveltuvin osin, mitä kohdassa 13:4  (Täyttö) määrä-

tään. Salaojakaivantojen täyttöön käytetyn materiaalin on 

oltava vettäläpäisevää, mikäli salaojan tarkoituksemon 

myös kerätä pintavesiä 
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13:3 PINTAVESIJOHDOT JA -KOURIJT JALKAKÄYTÄVIEN ALITSE 

Työssä noudatetaan soveltuvin osin kohdan 13:4-  määräyksii. 

13:4 SADEVESI- JA LASKUJOHDOT 

Yleistä 

Sadevesien johtaminen sadevesijohtoja pitkin tulee kysymyk--

seen paikoissa, missä tiealueen kuivatusta ei voida avo-
ojilla järjestää tai missä avo-ojitus esim maankäytön kan-

nalta on epätaloudellista. 

Laskujohtoja käytetään johtamaan sadevesijohtojen vedet 
ajoradan alitse avo-ojiin tai johtoihin. 

Materiaali 

Sadevesijohtojen putkilaatu valitaan suunnitelmien mukaan. 

Johtoihin käytettäv.n putkimateriaalin tulee täyttää Suomen 

Kunnallisteknillisen Yhdistyksen (SKTY) julkaisemien betoni-

putkinormien tai muiden suomalaisten normien asettamat laa-

tuvaatimukset normien mukaisine merkintöineen. Erikoissuun-

nitelmien mukaisten putkien on täytettävä betoniputkinormi-

en yleisvaatimusten lisäksi suunnitelmissa esitetyt laatu-
vaatimukset. 

0 400 mm suuremmat putket, jotka auttavat ajoradan, käsi-
tellään rumpuina. 

Normeihin kuulumattomien putkilaatujen käytöstä on sovitta-

va, mikäli näistä ei ole erikoispiirustuksia suunnitelma-
asiakirj oissa. 

Kaivu 

Putkikaivannot kaivetaan mandollisimman kapeiksi. Liikakai- 
vua sekä sivu- että korkeussuunnassa on vältettävä. Eri-

tyistä huomiota on kiinnitettävä tierunkoon tulevien putki- 

kaivantojen kaivutyön tarkkuuteen. Putkikaivannon seinät 

kaivetaan tierungon ulkopuolella kaltevuuteen 1:1 tai sitä 
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jyrkemmiksi. Tierungossa on kaltevuuden oltava 2:1 tai sitä 

jyrkempi. Mikäli maan huonon koossapysyvyyden takia on syy-

tä olettaa luiskakaltevuuksien tulevan mainittuja raja-ar-

voja loivemniiksi, on kaivutyö tehtävä joko harva- tai ura-

lankutusta käyttäen. Joissakin tapauksissa on pönkitys 

riittävä varmistus sortumia vastaan. 

Putkikaivannot tehdään ilman siirtymäkiiloja, ellei piirus-
tuksissa ole toisin osäitettu. 

Kaivannon pohjan leveys määrätään siten, että putkien ulko-
pintojen vaakasuoraksi etäisyydeksi kaivannon seinistä tu-

lee 20 cm. Kaivannoissa, joihin asennetaan kaksi tai useam-
pia putkia, on putkien ulkopintojen keskinäisen etäisyyden 
oltava vähintään 20 cm. 

Kaivannon syvyys määräytyy putkien asennussyvyyden ja perus-

tamistavanmukaan. Konekaivua käytettäessä se on lopetetta-
va 5 - 10 cm ennen kaivannon pohjan saavuttamista, jotta 

väitetään tulevaa perustusta heikentävä liikakaivu. Loppu-
kaivu tehdään lapiotyönä. Kalliokaivannoissa ulotetaan lou-

hintaraja vähintään 15 cm asennettavan putken ulkopintaa 
alemmaksi. 

Perustaminen 

Sadevesi- ja laskujohtojen perustamistapa 

vatussuunnitelmaan. Perustettaessa putkia 

pohjamaan varaan kaivannon pohja tasataan 

piotyönä. Louhikkoiseen tai kiviseen maap 

oon tehtävien kaivantojen pohjat tasataan 
kealla soralla. 

on merkitty kui-

häiriintymättömän 

huolellisesti la-

rään sekä kalli-

sepeliliä tai kar- 

Mikäli pohjan kantavuus on huono, käytetään alustanvahvis-

tukseen kiviaines- tai puuarinaa. Vaikeimmissa tapauksissa 

turvaudutaan paalute ttuun puuarinaan. Perus tuksiin käy te t-

tävä puuaines ympäröidään savella. Savikerroksen päälle le-

vitetään 5 - 10 cm vahvuinen sorakerros. Materiaal±n ja tii-
veyden suhteen on voimassa, mitä osan 14 "Ruut" yhteydessä 

on mainittu. Mikäli on pelättävissä putken ulkopuolista hai-
tallista vedenvirtaista (putkikaivan -to toimii salaojana), 

1. 9. 1967 



-9- 

än perustuksiin käytetty vettä läpäisevä kerrokatkaistava 

n 20 m välein tiiviillä savimoreenikerroksella tai savisu-

luilä. 

Putkien as ennus 

Ennen putkien asennusta on ne puhdistettava huolellisesti 

jatutkittava mandolliset halkeamat, lohkeamat ja muut viat, 

Vahingoittuneita ja mitoiltaan sopimattomia putkia ei saa 
käyttää. 

Kaivojen väliset johto-osat on rakennettava joka suunnassa 

täysin suöriksi. Putkien asennus aloitetaan alemmasta kai-
vostaylempään päin. Tällöin asetetaan muhviputkien muhvit 

ja uurreputkien uurresyvennykset vastavirtaan. Viernärilin-

jan jalallisten putkien alla voidaan käyttää asennuksen hel-
pottamiseksi kahta rinnakkain asetettua lautaa. 

Putkien saumaus 

Yleistä 

Saumauksessa käytetään piirustusten tai työkohtaisen työ- 

selityksen mukaista saumaustapaa, jolloin tavallisesti tu-

lee kysymykseen bitumisaumaus (valu- tai tilkesaumaus) tai 

kumirengassaumaus. Myös rakennuttajan hyväksymien saumaus-

nauhojen käyttö voi tulla kysymykseen. Putket voidaan jät-

tää kokonaan saumaamatta, mikäli suunnitelmissa on näin esi-

tetty tai siihen annetaan erikoislupa. Tällöin on kuitenkin 

huolehdittava, että putkeen ei pääse maa-aineksia, esim 

käyttämällä putkien välisessä saumassa tervattua hamppuna-
rua. 

Bitumisaumaus 

Bitumisaumauksessa putkien muhvit, suorat päät ja uurteet 

puhdistetaan ja kuivataan tarvittaessa liekkikuumennuksel-

la. Tämän jälkeen sivellään saumausaineen kanssa kosketuk-

sun joutuvat pinnat bitumiliuo.ksella, Sivelyyn käytetään 

yleisesti hyväksyttyä kylmäsivelyainetta, jonka bitumipi-
toisuus on vähintään 50 %. 
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Valusauman onnistumisen ensimmäisenä edellytyksenä on, että 

käytetään sopivaa asfaittiseosta. Hyvä seos saadaan sekoit-
tamalia esim 15 % Trinidad-asfaittia, 35 % bitumia B 65 ja 

50 % kalkkikivijauhetta. Ny5s valmiita tehdasvalmisteisja 

saumausmassoja voidaan käyttää. Puhtaalla bituinilla on vai-
kea saada pysyviä, hyviä saumoja. 

Putket saumataan valamalia jokamuhvin 
pohjalle n 5 mm paksuinen bitumirengas. Varsinainen asennus 
tehdään siten, että kiinnitettävän putken sileän pään ympä-
rille kääritään bituiniin kaste -ttu tilkenuora, minkä jälkeen 
putki työnne -tään paikoilleen ja tilkenuora tihdataan tii-
viisti muhviin. Sitten asetetaan muhvin aukon eteen jäykkä 
kumiietku tiiviiksi valumuotiksi ja täytetään sauma kaata-
maila kuuma asfaittiseos putken sauman toista sivua pitkin 

niin, ettei pääse syntymään ilinapesiä. Edellä esitetty put-
kien saumaus voidaan tehdä myös käyttämällä sekä ulko- että 

sisämuotteja, jolloin bitumirengasta ei tarvitse etukäteen 

valaa, vaan kyirnäsively bitumilla riittää. Saumauksessa 

kiinnitettävän putken pää työnnetään ensin muhvin tai uur-

teen pohjaan saakka, mutta vedetään sitten n 5 mm verran 

ulospäin, jotta saumausaine pääsee valettaessa valuinaan 
näin muodosturiut -ta rakoa pitkin putken sisäpintaan asti. 
Muotit saadaan poistaa vasta, kun sauma-aine on täysin jäh-

mettynyt. Jokainen putken sauma on käsiteltävä jälkeenpäin 
ulkopuolelta ja tehtävä täysin valmiiksi ennen uuden aloit- 
tamista. 

T i 1 k e s a u m a u k s e s s a liitettävien putkien 

päihin sivellään 2 - 3 mm paksuudelta sulaa saumausmassaa. 
Kiinnitettävän putken uurrekielekkeen ympärille kiedotaan 

bitumoitu nuora ja putki asetetaan paikoilleen valmiiseen 
putkijohtoon taljan tai vintturin avulla vetämällä. Sauman 

mandolliset sisäpuoliset epätasaisuudet tasoitetaan huolel-

lisesti. Sauma tiivistetään sivelemällä ulkopintaan sulaa 
bitumia, jota vahvistetaan juuttikangassujkalej 

Kunhirengassaumaus, saumausnanhojen käyttö 

Kuinirenkailla tai saumanauhoilla saumattavien muhvi- ja 
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uurreputkien asennuksessa noudatetaan va1misajan ohj?ia 

ja määräyksiä. 

Täyttö 

Alkutäyttö 

Alkutäytön tulee ulottua vähintään 10 cm puukon laen y1ä-

puolelle. Täyttö tehdään lapiotyönä tai muutoin sellaista 

menetelmää käyttäen, etteivät putket työn aikana pääse 

liikkumaan tai vahingoittumaan. Täytekerroksen paksuuden 

tulee työn eri vaiheissa olla putken molemmilla puolilla 

likimain samalla korkeudella, ettei toispuoleinen maanpaine 

putken sivulla pääse aiheuttamaan putkien kallistumista tai 

s ivus i irtymää. 

Putkien asennuksen jälkeen sullotaan asennettujen putkien 

alle ja sivuille karkeaa soraa tai sepeliä. Sepeli tai sora 

tulee sulloa tehokkaasti. Sullotun kerroksen on ulotuttava 

vähintään 1/2 putken korkeuteen. Tarpeen vaatiessa on myös 

tässä kerroksessa tapahtuva veden virtaus katkaistava koh-

dasta "perustaminen" ilmeneville paikoille sijoitettavilla 

savisuluilla. 

Sen jälkeen täyttö tehdään kivettömälJä, hyvin tiivistyväl-

lä soralla tai hiekalla. Ajoradan alle jäävillä johtoosuuk-

silla (laskujohdoissa) käytetään täyttöön kuitenkin, perus-

maan ollessa savea tai hiesua, kivetöntä perusmaata vastaa-

van materiaalin ja sepelin seosta. Perusmaan ollessa savea 

käytetään seosuhteena 50 % savea, 50 % sepeliä ja hiesun 

osalta seossuhteena 30 % hiesua ja 70 % sepeliä. Sepelin 

sopiva raekoko on esim 10 - 20 mm. 

Tiivistys suoritetaan enintään 20 cm kerroksina. Laskujoh-

don ja muiden ajoradan alla olevien johtojen kaivantojen 

täytöllä on samat tiiviysvaatimukset kuin penkereelläkin 

samalla kohdalla. Penkereen ulkopuolelle jäävien johtokai-

vantojen täytölle ei aseteta tiiviysvaatimuksia. 

Lo pp ut äy -t t 5 

Kaivantojen lopputäyttö on tehtävä enintään 30 cm kerxoksina 
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niin, että. täyttömassojen tiivistystulos täyttää penkereil-

le asetetut tiiviysvaatimukset. Keskikaistalle tulevien 

kaivantojen täytössä tiivistys saadaan suorittaa yhtenä 

kerroks.ena rakennekerrosten alarajan tasosta, mikäli kai-

vanto jää tukipientareiden reunasta lähtevien 1:1,5 luis-
k.ien ulkopuolelle. Tiivistettäessä johtokaivantoja, joissa 

on myöskin salaojaputkia, on käytettävä sellaista tiivis-
tysmenetelmää, etteivät putket vahingoitu, 

Perusmaan ollessa soraa, hiekkaa, hietaa, sora-, hiekka- 
tai hiatamoreenia suoritetaan lopputäyttö rakennekerrosten 
alarajaan saakka perusmaata vastaavalla materiaalilla. 

Kalliokaivannot ja louhospenkereessä olevat kaivannot täy-

tetään soralla muualla paitsi ajoradan alla, jossa loppu- 
täyttö tehdään hienolla louheella tai murskeella esim. 0-200 
mm. 

Perusmaan ollessa savea, hiesua, savi- tai hiesumoreenia 

käytetään ajoradan alle tulevilla johto-osuixksilla loppu- 

täyttöön perusmaata vastaavan, materiaalin ja sepelin seosta, 

niinkuin alkutäytöii yhteydessä on ilmoitettu. Tiivistäxninen 

on tällöin tehtävä erityisen huolellisesti enintään 20 cm 

kerroksina. Lopputäytössä ei saa käyttää ulottumaltaan yli 

200 mm kir:Lä, paitsi ns matalissa kivipenkereissä silloin, 

kun, se jatkuu yhtenäisenä kaivannon yli. Tällöin on kuiten-

km putken yläpinnan ja kivipenkereen väliin jätettävä vä-
hintään 20 cm sorakerros. 

Penkereen ulkopuolelle jäävien viemärikaivantojen loppu- 

täyttöön saa käyttää kaivumaita ottamalla huomioon, mitä 

lopputäyttöön käytettävän materiaalin kivisyydestä on edel-
lä sanottu. Koska täytettä ei tiivis1tä, ulotetaan loppu- 

täyttö painumien varalta n 30 cm ympäristön maanpintaa kor- 
keainmalle. 

Johtojen pääte 

Kun laskujohtojen päät päättyvät luiskaan,. ne verhoillaan 
suunnitelmien mukaisesti. 
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Talvirakentaminen 

Talvella kaivutöitä tehtäessä on kaivannon pohjaosan jääty- 

nainen estettävä sopivalla peitteellä tai kaivettava täyteen 

syvyyteen vasta välittömästi ennen pohjanvahvistustöitä, 

putkiei asennusta ja kaivannon täyttöä. Talvella voidaan 

kaivoväli kerrallaan rakentamista muuttaa siten, että kaik- 

ki työt kaivusta täyttöön asti suoritetaan välittömästi 

toisiaan seuraavina työvaiheina. Kaivannon alku- ja loppu-

täytön yhteydessä sovelletaan samoja kerrospaksuuksia kuin 

kesälläkin. Jäätymisaaran uhatessa voidaan rakennuttajan 

suostumuksella käyttää t.ytössä suurempia kerrospaksuuksia. 

Tiivistäminen on suoritettava ennen tiivistettävän materi-

aalin jäätymist. 

13:5 SADEVESI-, TARKASTUS-, LIETE- JA 1EYTYSKAIVOT 

Sadevesijohtojen sekä pysty- että vaakasuorat taitekohdat 

on aina varustettava tarkastuskaivoilla. Pintavesien johta-

miseksi putkistoon on rakennettava tarpeellinen määrä sade-

vesikaivoja. Putkiston liettymisen estämiseksi rakennetaan 

lietekaivoja. Imeytyskaivo rakennetaan pohjastaan avonai- 

seksi, jolloin keskiviemärin vedet johdetaan sen kautta 

penkereeseen0 Tämä on mandollista esim avoimessa louhospen-

kereessä. Imeytyskaivo tehdään lietekaivon välittömään lä-

heisyyteen ja yhdistetään siihen putkella. 

Ma te r jaa ii 

Kaivonrenkaiden, korotusrenkaiden, kartiorenkaiden, pohja- 

renkaiden sekä betonikansien tulee täyttää SKTY:n betoni-

putkinormeissa niille asetetut laatuvaatimukset. Kaivoihin 

käytettävät renkaat on varustettava piirustusten mukaan 

betoniputkinormien määrittelemällä normaalilla tai vahvalla 

raudoituksella. Betonisten kaivonkansien täytyy ajoradan tai 

pientareen ja liikennettä ohjaavien saarekkeiden alueella 

olla mitoitettuja ajoneuvoliikennettä kestäviksi. Sellai-

silla alueilla, joilla ei ole odotettavissa ajoneuvoliiken- 
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nettä, void.aan käyttää kevytrakenteisia. beoniputk±normieji 
mukaisia kansia. Paikalla valettavienrakentejden teoss:a' 
noudatetaan betoni- ja teräsbetonirakenteiden normaa•ni.ä-
räyksiä. Käytettävän betonin tulee olla vähintään lujuus- 
luokkaa K 300, ellei piirustuksissa ole muuta esitetty. 

Tarkastus- ja sadevesikaivojen valurautaisten kansien ja 
kehysten tulee olla ns raskasta tyyppiä ja täyttää seuraa-
vat vaatimukset. 

- Kaivojen kansien painon tulee olla vähintään 55 kg ja 
kehyksen 80 kg. Sadevesikaivojen ritiläkansien. painon 

• tulee olla vähintään 35 kg ja kehyksen painon 80 kg. 
- 'Kansien tulee olla pyireitä ja kehysten vapaa-aukon hal- 

kaisijan vähintään 500 mm. 

- Kansien ja kehysten tulee olla rnitoite -ttuna vähintään 
tonnin pistekuormalle. 

- Materiaalin tulee olla valurautaa ja täytettävä vähintään 
TES-normin mukaisen aineen GR2O vaatimukset. 

- Sekä karmet että kehykset kuumabitumoidaan, 

Kaivu 

Kaivutöissä noudatetaan soveltuvin osin, mitä sadevesijoh-
tojen ja salaojien yhteydessä kaivun kohdalla on sanottu. 

Perustaminen 

Epätasaisten painumien välttämiseksi on:kaivot perustettava 
- mikäli mandollista - samalla tavalla kuin kaivoon liitty-
v -t putkilinjat. Perua -bustenosalta viitataan kohtaan 13:2 
(Perustam&nen) ja 13:4 (Perustaminen). 

Äsennus 

Kaivon perustamislcorkeus on suunniteltava siten, että ren-
kaita joudutaan rikkomaan mandollisimman vähän putkien lä-
piviennin takia ja ettäkannen korkeus saadaan oikeaksi. 
Jos putkiliitötöjen takia joudutaan rikkomaan yli puolet 
renkaan korkeudestajaputkj1ijtäntöjen välinen kulma on 
alle 1200 ja putket tulevat samaan renkaaseen, on kaivot 
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tehtävä alaosastaan valettuina. Tällöin on valun ulotuttava 

vähintään 10 cm ylimmän putken laen yläpuolelle. Ensimmäinen 

betonirengas painetaan tuoreeseen betoniin, 

Pohjarenkaat, kaivonrenkaat ja kartiorenkaat saumataan kaik-

kisementtilaastilla. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää raken-

nuttajan hyväksymää saumausta kumirenkaalla tai muovitiivis-

tysnauhalla. Korotusrenkaat ja kannen kehykset saumataan 

kalkkisementtilaastilla. 

Kaivojen pohjat teräehierretään. 

Kaivojen yläosaan asennetaan joko epökeskinen kartiorengas 

tai teräsbetonikansilaatta, jolloin laatalla on samat vaa-
timukset kuin valurautakansilla. Epäkeskeisellä kartioren-

kaalla pyritään kaivon kansi saamaan veden virtauksen tai 

kunnossapidon kannalta parhaaseen mandolliseen paikkaan. 

Ajoradalle ja pientareelle tulevat kaivojen kannet on asen-

nettava täsmälleen siihen ajoradan ja pientareen pinnan ta-

soon, jolle liikenne tullaan ohjaamaan. Jos ajorata ja pien-

nar päällystetään uudestaan, on kaivon kansia vastaavasti 

korotettava. 

Kaivojen korkeus on pyrittävä saamaan puolikasrenkailla oi-

keaksi. Mikäli niillä ei päästä oikeaan korkeuteen, voidaan 

käyttää normien mukaisia korotusrenkaita, joita ei samassa 

kaivossa saa kuitenkaan olla enempää kuin kaksi. Korotus 

voidaan tehdä myös käyttämällä kehysrakenteita, joissa on 

korotusmandollisuus. Näiden tulee täyttää samat vaatimukset 
kuin muidenkin kansien. 

Kaivot Ø80 cm syvyys >1,5 m varustetaan 018 mm teräk-
sestä tehdyillä kuumabitumoiduilla askeiraudoilla. Sadevesi-

ja lietekaivot varustetaan vähintään 50 cm syvällä liete-
pesällä. 

T ä y t t ö 

Kaivojen ympärys täytetään noudattaen soveltuvin osin, mitä 

kohdssa 13:4 (Täyttö) ja 13:2 (Täyttö) on mainittu. Mikäli 
erikoispiirustuksissa on annettu täyttöön liittyviä ohjeita, 

on niitä noudatettava. 
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14: 1 BETONIPIJTKIRUIiiIUT 

Materiaali 

Betoniputkiruimnuissa käytettävän pu.tk±materiaalin tulee 

täyttää Suomen Kunnallisteknillisen Yhdistyksen julkaise-

mien betoniputkinormien asettamat laatuvaatimukset. Normien 

yleisvaatimusten lisäksi tulee sellaisten putkilaatujen, 
jotka valmistetaan erikoispiirustus -ten mukaan, täyttää 
näissä esitetyt laatuvaatimukset, 

Putkikoot ja -tyypit valitsee suunnittelija. Jouduttae.ssa 

valitsemaan eri kohteisiin sopivia putkilaatuja tehdään se 
yleensä noudattaen taulukossa 14:1/1 annettuja ohjeita. 

Tienrakennustöjden aikana tulee taulukoiden käyttö kysymyk-

seen lähinnä tilapäisten rumpujen valitsemisessa, Putken 
koko valitaan niin, ettei normaalia 10 - 20 0/00 kaltevuu-t-
ta käyttäen ole odotettavissa vahingollista padotusta. Peh-

meikkökohdilla, missä suuret työnaikaiset painumat ovat ii-
meisiä,. on varauduttava tekemään tilapäisrumpuja, mikäli 
kuivatusolosuhteet näin vaativat. Lopullinen rumpu rakenne-
taan tämän työselityksen mukaisesti vasta, kun painumat ovat 
pääasiallisesti tapahtuneet. 

Taulukko 14:1/1 

Päällys- 
E________ 	

Peitesyvyys 
rakenne 	 ___________ _________ 
n:o 	0,6-3,0 	3,0-4,5 	4,5-5,5 	5,5-6,0 	6,0-8,0 

______ m 	m 	m 	m 	m 

1 	RTP. 	RTP 	RTP 	RTP 	VRTP 
2. • .8 	IJP 	VUP 	.AVUP 

Taulukossa 14:1/1 käytetyt lyhennykse±: 

Raudoitet -tu jalallinen uurreputki, sadevesi- ja rumpu-
putki. 

ITTJP Raudoitettu jalallinen uurreputki, lisäteräksillä. va-
rustettu sadovesi- ja rumpuputki. 

AVUP Raudoitettu jalallinen uurreputki, anturavahvisteinen 
viemäri- ja rumpuputki. 
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RTP Raudoitettu jalallinen uurreputki, rautatieputki. 

ITRTP Raudoitettu jalallinen uurreputki, lisäteräksillä 

vahvistettu rautatieputki. 

Kai vu 

Kaivantä on tehtävä tämän tyselityksen liitteenä olevien 

tyyppipiirustusten mukaan, ellei erikoispiirustuksissa ole 

muuta ilmoitettu., 

Runipukaivannoissa olevien sivu- ja pohjakivien poistaminen 

on tapauksesta riippuen erikseen harkittava. 

Lähestyttäessä suunnitelman mukaista rumpukaivannon pohjaa, 

on 'kaivuty tehtävä varsinkin heinojakoisessa maalajissa 

varovasti ja tarkasti, jotta eihäiritä perustusten alle 

jäävä pdhjamaata ja jotta pohjamaan pinta saadaan mandol-

lisimman tasaiseksL, 

Mikäli rumpu joudutaan perustamaan syvälle tai mikäli olo-

suhteet muutoin ovat epäedulliset, on kaivanto tuettava ja 

pidettävä kuivana. Erittäin vaikeissa kaivu- ja perustarnis-

tapauksissa on työtavalle saatava hyväksyminen. 

Perustaminen 

Kaivutöiden aikana on rakentajan seurattava, ovatko perus- 

tauiisolosuhteet suunnitelmien mukaisia. Kun eroavaisuuksia 

huomataan, tehdään tarkemmat pohjatutkimukset ja mandolli- 

et muutokset perustamistapaan. 

Mikälirununuista on erikoispiirustukset, tehdään perustuk-

set näiden mukaan; muutoin noudatetaan liitteenä olevista 

tyyppipiirustuksista (liitteet n:o 14:1/1 - 14:1/6) ilmene- 

±ä perustamistapo ja. 

Sora-annan materiaalin tulee olla karkeaa (4 100 mm), vä-
hintäänjkavan kerroksen materiaalille asetettavat laatu-

vaatimukset täyttävää soraa, murekesoraa, mursketta tai se- 

liä. :Ärina ön•tehtävä niin pitkäksi, että se ulottuu vä-

hintään metrin ruinniun päiden ulkopuolelle. 

Haitailinen veden virtaus putkien alla ja sivuilla on estet- 
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tävä esim savisululla. Tarvittaessa käytetään uralankutusta 

rumniun päissä suojaamaan perustuksia, 

Sora-anna on tiivistettävä riittävän tehokkaasti esim tä-

rylevyllä huolellisesti kerroksittain. Kovilla mailla tii-
viysvaatimus on 95 % arinasoraii. maksimitilavuuspainosta. 
Pohjamaan o1lesakantavuudeltaan heikkoa, riittää, kun 

arinasora tiivistetään huolellisesti enintään 30cmkerrok-

sina, kuitenkin viimeisen 30 cm kerroksen on aina täytettä-
vä 9 % tiiviysvaa -timus. Kaivanto on ehdottomasti pidettävä 
kuivana tiivistettävältä osalta koko tiivistyksen ajan. Ari- 

- nan yläpintamuotojflaan suunnitelman mukaiseen korkeuteen 
huomioon ottaen runnniille mandollisesti määrätyt korotukset. 

Vaikeissa perustamistapäuksissa, joissa joudutaan käyttä-

mään lavaa, paalutettua puuarinaa tai betonilaattaa, on 
noudatettava työn ja materiaalin osalta asianomaisissa ra-
kennusnormeissa esitettyjä vaatimuksia, 

Putkien asennus 	ja 	saum,aus 

Betoniputkirumniujssa käytetään asennuspuina enintään 4" x 4" 
puutavaraa. Puut upotetaan. sora-arinaan niin, että niiden 

yläpinnat tulevat tarkasti valmiiksi muotoillun annan -ylä- 
pinnan tasoon. Asennuspuut eivät saa miltään osaltaan kan-

taa rumpuputkia, Putkien asennus aloitetaan rwnrnun. alemman 
pään puolelta piirustuksen osoittainas -ta kohdasta. Mikäli 
rumniusta ei ole erikoispiirus -tusta, on ensimmäinen putkisi-
joitettava niin, että ruinmun päätteet voidaan rakentaa sii-
tä laaditun tyy -ppipiirustukse mukaiseksi ja että rulnnTiun 
molemmat päät ovat likimain samanlaisia. 

Putkia asennettaessa sijoitetaan uurreputkien uurresyven-

nyksetvastavirtaan. Ruinpuputket asennetaan niin, että sau-
ma tulee mandollisimman ohut. Mitään tiivis -teitä ei sau-
moissa yleensä käytetä, mutta mikäli putkien asentarninen 
keskeisesti tuottaa vaikeuksia, voidaan uurteeseen ennen 

putkien.kimnnjpurstamista sijoittaa tervattu b.amppunaru. 

Aennustyön lopuksi peitetään putkien saumat vähintään 20 
cm levyisellä bitumihuopakaistaleella. 

Käytettäessä halkaisijal -taan 1600 mm tai sitä suurempia 
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betoniputkia sidotaan kolme ulointa putkea yläosastaan yh-

teen kuumasinkityllä tai bituinoidulla laattateräksellä. 

Täyttö 

Rummun ympärystäyttöön käytetään routimatonta materiaalia, 

jossa ei saa olla 100 mm suurempia kiviä, eikä orgaanisia 
aineita. 

Mikäli täyttö on osa siirtymäkiilasta, noudatetaan mteri-

aalin suhteen, mitä kohdassa 16:1 Siirtymäkiilat on sanottu. 

Routimattoman ympärystäytön laajuus on merkitty tyyppipii-

rustuksiin tai erikoispiirustuksiin. Täytön tulee tapahtua 

10 - 30 cm kerroksina samanaikaisesti rumnmun molemmilla 
puolilla. Tiiviysvaatimus on 95 % täytemateriaalin maksimi-

tilavuuspainosta. 

Epätasaisten painumien välttämiseksi on osaksi tai kokonaan 

normaalin maanpinnan yläpuolella olevien rumpujen ympärys-

täyttö tehtävä niin, että täytön leveys putken päällä on 

vähintään kaksi kertaa putken halkaisija ja luiskien kalte-

vuus 1:3. Tämän lisäksi on otettava huomioon, mitä kohdassa 

16:1 Siirtymäkiilat on sanottu. 

Syvälle perustettujen rumpujen kaivannot on täytettävä alku-

peräisen maanpinnan tasoon kohdassa 16:4 Yleistä armettujen 
ohjeiden mukaan. 

Rummun pääte 

Rumpujen päiden syöpynlisen sekä luiskamaiden sortumnisen es-

tämiseksi varustetaan rumpujen päät tarpeellisilla tukira-

kenteilla ja verhouksilla, mitkä tehdään suunnitelmiin lii-

tettyjen erikois- tai tyyppipiirustusten mukaisesti. 

Talvirakentaminen 

Ennen rumpukaivantojen täyttöä on kaivannossa oleva lumi ja 

jää huolellisesti poistettava, On lisäksi huolehdittava, et-

tei käytettävässä täyttömateriaalissa ole lunta, jäätä eikä 

jäätyneitä maakokkareita. 
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14:2 AALTOLEVYpUTKIRIJJvIJTJT 

Materiaali 

Aaltolevyputkiruinrnuissa käytettävän levymateriaalin tulee 
olla laatua British Standard 1449 - 1965. Putkirumpujen on 
oltava molemmin puolin kaumasinkittyjä ruotsalaisten Ingen-

jrsvetenskapsakademjenjn (IVA) normien mukaisesti siten, 
että sinkkikerroksen paksuus on vähintään 0,08 mm (550 g/m2). 
Pulttien muttereiden ja aluslevyjen tulee olla pinnaltaan 
samalla tavoin käsiteltyjä kuin levyt. 

Asennettaessaaaltolevyputkja sellaisille paikoille, joissa 
vesi voi olla syövyttävää, on putket käsiteltävä suumiitel-
massa esitetyllä tavalla sekä sisä- että ulkopuolelta tai 

on käytettävä jo tehtaalla vastaavasti käsiteltyjä putkia. 

Kaivu 

Aaltolevyputkirumpujen kaivannot tehdään samoin kuin betoni-
putkirumpujen kaivannot. 

P e r u s t a m i n e n 

Perust.arnjs.töissä voidaan soveltaa samaa menettelyä, joka on 

esitetty betoniputkirumpujen yhteydessä. Ru.minulle määrätty 
korotus on osoitettu piirustuksissa. 

Putkien asennus 	ja 	sauniaus 

Aaltolevyputkimmit kootaan valmistajan antamien aseni-ius-
ohjei.den mukaan. 

Mitään pysyviä asennuspuita ei saa rumpujen yhteydessä käyt-

tää. Asennustyön yhteydessä mandollisesti vioittunut levyjen 
pintakäsittely on joko korjattava tai maalattava vioittunut 
kohta huolellisesti lyijyrnönjällä, 

Täy tt b 

Aaltoivypu-tkirumpujen kaivannot täytetään vähintään jaka-
van kerroksen materiaalin laatuvaatimukset täy -ttävällä so-
raha, joka ei saa sisältää läpimitaltaan 50 mm suurempia 
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kiviä eikä orgaanisia aineita. 

Ennen kaivannon täyttää on runipu tuettava paikoilleen. Mi-

käli kysymyksessä on kokonaan tai osittain maanpinnan ylä-

puolella oleva rumpu, on penkereet tarvittavilta osilta vä-

hintään 5 m pitudelta yläpinnasta korotettava 75 % korkeu-

della rurnmun halkaisijasta. Penkereiden päiden kaltevuuden 
tulee olla mandollisimman jyrkät 1:1 ja yhtyä rumpukaivan-

non luiskiin. 

Rumnaun alustan täyttä aloitetaan sullomalla molemmulta puo-

lilta samanaikaises'ti huolellisesti soraa putken alle. Kun 

alustan täyttä on tehty,, täytetään kaivanto vaakasuorina 
kerroksina noudattaen valmistajan ohjeissa mainittuja ker-

rospaksuuksia ja tiiviysvaatimuksia tai betoniputkirumpujen 

yhteydessä mainittuja kerrospaksuuksia ja tiiviysvaatimuk-

sia. Ohuina kerroksina tiivistettävän ympärystäytön osuuden 

tulee ulottua vähintään niin korkealle, että syllnterimäi-

sistä putkista ainoastaan 1/3 jää peittämättä. Matalaraken-

teisten rumpujen yhteydessä on emympärystäytän osuuden ulo-

tuttava 30 cm yli putken laen. Lopullisen ympärystäytän ylä- 

pinnan leveyden on sylinterimäisissä putkissa oltava 2,5 

kertaa putken halkaisija ja matalarakenteisissa rummuissa 

vähintään 2 kertaa rumpuputken leveys. Valmiin ympärystäy-

tönluiskan kaltevuuden on oltava 1:3. 

Ennen varsinaisten pengermaiden ajamista on ympärystäyttö 

tehtävä valmiiksi, jolloin kaikki putket peittyvät vähintään 

0,60 m paksuisella sorakerroksella. Putken päälle ajettuja 

maita ei saa tiivistää ennen 0,60 m peitesyvyyden saavutta-

mista. Rummun päälle tuleva ensimmäinen metrin paksuinen 

peitemaakerros on tehtävä sorasta tai hiekasta. Peitemaiden 

tiiviyden tulee täyttä. pengermaiden tiiviysvaatimukset. 
Rumpuja ei saa rakennusvaiheen aikana kuormittaa millään 

tavoin, ennenkuin sallittu minimitäyte on rummun päällä. 

Rummun pääte 

Aaltolevyputkirumpujen päät tehdään suunnitelmiin liitetty-

jen erikois- tai tyyppipiirustusten mukaan. 
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Talvirakentarninen 

Täytettäocä aa7.tolevyrumpukaivantoja talvella ei täyttö 

materiaali saa olla jäässä, eikä se saa sisältää lunta t: 

jäätä. Rumpukuoppa on ennen täyttöä puhdistettava huolei 

sesti lumesta ja jäastä. Mikäli kaivanto on tehty routivaarL 

maahan, on myös varinistuttava, etteivät kaivannon pohja ja 

seinät ole jäässä. Työn aikana on sopivalla suojaustoimen-

piteellä estettävä kaivanto jäätymästä tai työ on tehtävä 

niin nopeasti, ettei jäätymistä ehdi tapahtua. Routaantu-

neet maat korvataan rumpukaivannon täyttöön käytettävällä 

materiaalilla, joka tiivistetään huolellisesti. 

Jos aaltolevyrumpu on osittain tai kokonaan maanpinnan ylä-

puolella ja se tehdään talvella, on penkereet 5 metrin etäi-

syydellä rumrnusta tehtävä routiinattomista massoista. 

14:3 MTJUT RUMflJT 

Muut rummut rakennetaan erikoispiirustusten ja työkohtaisten 

työselitysten mukaan. 
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