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TIEALUE 

1 TIEALUE 

1.1 Tiealue 

Johtojen sijoittamiseen tiealueelle tarvitaan tienpitäjän kirjallinen lupa. 

Tiealueen rajat määritetään ja merkitään maastoon tietoimituksessa. Käy-
tännössä raja tulee 2.. .4 metrin päähän sivuojan, penkereen tai leikkausluis-
kaii ulkoreunasta. Vanhemmilla rakennetuilla teillä tiealue on hiukan ka-
peampi. 

Vanhoilla vähäliikenteisillä teillä tietoimitusta ei ole yleensä pidetty eikä rajaa 
merkitty. Tällöin tiealue ulottuu maantielain 5 §:n mukaan kanden (2) metrin 
päähän sivuojan tai missä ojaa ei ole, tieluiskan ulkosyrjästä. 
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2 JOHDON SIJAINTI 

2.1 Alituskohdan valinta olemassa olevassa tiessä 

Olemassa olevien teiden alitukset tehdään yleensä kohtisuoraan. 

Suositeltavia paikkoja ovat: 
- sorasta tai hiekasta tehty 1 . . .5 metrin korkuinen penger 
- routimaton maalaatikkorakenne 
- olemassa olevan siirtymäkiiloin varustetun rummun tai muun rakenteen 

vierus 
- sillan aukko, kun aukko on riittävän suuri 
- tienkohdat, joiden routanousu on todettu vaaituksin riittävän pieneksi, 
- väistämisvelvollinen sivutie liittymässä. 

Vältettäviä paikkoja ovat: 
- kohdat, joissa routanousu on suuri 
- pehmeikkö, kun tie on niin uusi, että painuminen jatkuu, 
- vilkasliikenteisillä (KVL yli 3000 ajoneuvoa/vrk) teillä kohdat, joissa lohka-

reisuus tai muu syy estää johdon työntämisen tien ali 
- kohdat, joissa kallio on lähellä tien pintaa. 

Jos alitus tehdään auki kaivamalla, on pyrittävä kohtaan, johon on helppo 
järjestää kiertotie tai työaikainen silloitus. 

Tiessä käytetty pohjanvahvistustapa ja tiessä ennestään olevat johdot on 
otettava huomioon sijaintia valittaessa. 

2.2 Johdon päälle tuleva tie 

Jos johtoa rakennettaessa on tiedossa johdon kanssa risteävän, myöhem-
min rakennettavan tien linja, ei risteämiskohtaa tulisi sijoittaa pehmeikölle. 

Varauduttaessa tien rakentamisen yhteydessä kaukolämpöalitukseen, teh-
dään tulevaan alituskohtaan tarvittaessa siirtymäkiilat tai suoritetaan suoja- 
putken tai johtorakenteen esiasennus. Tämän vuoksi sopivimman alituspai-
kan valitsemiseksi johtosuunnittelijan tulee olla yhteydessä tien suunnitteli-
jaan. 
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2.3 Sijainti korkeussuunnassa 

Johdon peitesyvyyttä määritettäessä on otettava huomioon kuormituksen, 
liukkaudentorjunnan ja roudantorjunnan asettamat vaatimukset (kohta 3) se-
kä tien sivuojat ja tierakenteessa ennestään olevat johdot. 

Johdon kuivatustarve on esitetty kohdassa 3.5. 

2.4 Pituussuuntaiset johdot 

Jouduttaessa rakentamaan johto tiensuuntaisesti, väItetään johdon sijoitta-
mista ajorataan tai pientareelle muissa kuin pakottavissa tapauksissa. 

ulkokiiska 	pientareetja aJoiata 	sisluiska ulkoluiska 
1 	 .r 	 1 

vIi- 	kevyt- 
jalkakäytäva ja ajorata 	1kaista 1  väyEä 

- 	
1 

1 	 1 	 1 	1 
1 	 1 	 1 

1 	1 

III 	 II 	II : 
1 	 1 

1 	1 

Kuva 1 Johdon s/oittaminen tiealueelle. 
Tekyät, jotka voivat estää johdon syoittamisen 
1. alueella rakentamisen haitta kevyelle liikenteelle sekä varautuminen tien 

leventämiseen tai meluesteisiin 
II. alueella tien leventämiseen tai meluesteisiin 	varautuminen, 

valaisinpylväät, tierakenteen johdot sekä routanousu ja painumaerot 
III. alueella routanousu ja painumaerot sekä rakentamisen ja kaivojen haitat 

liikenteelle (vilkasliikenteisillä teillä estää lähes aina) 

Erillisen kevyen liikenteen tien alle sijoittaminen on hyvä ratkaisu, kun routa- 
nousu on pienehkö ja johto seuraa väylän kaarteisuutta, ellei kysymyksessä 
ole jo valmis vilkasliikenteinen kevyen liikenteen väylä. 
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3 RAKENNE 

3.1 Johtojen jaottelu 

Kaukolämpöjohdot voidaan jakaa käyttötarkoituksensa perusteella siirtojoh-
toihin, jakelujohtoihin ja liittymisjohtoihin. Siirtojohdot (pääjohdot) siirtävät 
kaukolämmön lämmöntuotantolaitokselta kulutusalueelle. Niiden virtausput-
ken koko on yleensä DN 100 ... DN 800. Jakelujohdot (haarajohdot) haarau-
tuvat siirtojohdoista ja siirtävät kulutusalueella kaukolämmön yksittäisten ku-
luttajien lähettyville. Kokoalue on yleensä DN 40 ... DN 300. Liittymisjohdot 
(talojohdot) haaroitetaan ku lutusalueen jakeluverkosta yksittäisten kuluttajien 
lämmönjakohuoneisiin. Niiden koko vaihtelee yleensä välillä DN 20 ... ON 
100. Johtojen rakennetyypit on esitetty kuvassa 2. 

1 	' V#) 
.. 

2Mpuk 

Mpuk 

0 
Kuva 2. Johtorakenteet. 
Tyypissä E (kokoelementtikanava) betonielementtikana van sisällä on kaksi 
teräksistä virtausputkea, joiden pinnassa on vuori villaeriste. Eriste ei saa 
kastua. Betonikanavarakenteista on olemassa useita vanhempia rakenteita, 
esim. puolielementtikanava Pja kokonaan paikalla valettu T. 
Tyypissä 2Mpuk teräksinen virtausputki on asennettu vesitiiviin muovikuoren 
sisään ja välitila on täytetty kiinnivaandotetulla polyuretaanilla. Tällainen 
elementti on erikseen meno- ja tulo putkelle. Eristepaksuudeltaan rakenne 
jaetaan kolmeen luokkaan 1, 2 ja 3, joista 3 on paksuin ja nykyisin lähes ai-
noa asennuksissa käytettävä. 
Tyypissä Mpuk yhden vesitiiviin muovikuoren ja eristeen sisään on asennet-
tu kaksi virtausputkea. Rakennetyyppiä on saata vana , kun virtausputken 
nimelliskoko on enintään ON 200. Tyypissä Mpul (Fiskars) eriste ei ollut kun-
nivaandotettu virtausputkeen, vaan välissä oli erillinen suoja putki. 
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1980-luvun alusta johtojen rakennetyyppinä on käytetty lähes yksinomaan 
rakennetyyppiä 2 Mpuk ja kokoalueella DN 20... 80 vaihtoehtoisesti tyyppiä 
M pu k. 

Nykyisistä maassa olevista kaukolämpöjohdoista sekä betonielementtiraken-
teiden että Mpul-rakenteiden osuus on noin 10 %. 

Taulukko 1. Kaukolämpöjohtojen ja suojaputkien sallitut peitesyvyydet put-
ken kestävyyden kannalta. Teräsputken seinämä sisältää normaalin syöpy-
misvaran. 

Rakennetyyppi Peitesyvyys tien pinnasta 

2Mpuk ja Mpuk 0,5... 6,0 m 
Drluokan betoniputki 0,2...13 m 
Sileäseinäinen teräsputki S235 
D = 600 tai 800, t = 6 mm 
D=1000,t=8mm 

0,4 m (savessa ja kuonassa 0,7 m) 
...lOm 

Muoviputki SN 8, di <449 mm 0,4... 5,0 m 
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3.2 Alituskohtien suojaputket 

Suojaputkena voidaan käyttää teräs-, betoni- ja muoviputkia, jotka on hyväk-
sytty kyseiselle peitesyvyydelle ja täyttävät muutkin Tiehallinnon laatuvaati-
mukset. Poraus- ja työntömenetelmää käytettäessä käytetään tavallisesti si-
leää teräsputkea. Pinnoittamattoman teräsputken ulkopintaan jätetään 60 
vuoden käyttöiän saavuttamiseksi puhtaassa luonnonmaassa ja puhtaassa 
murskeessa 1 mm syöpymisvaraa ja soistumisen tai viemäriveden happa-
moittamassa maassa 2 mm ja tuhkaa tai kuonaa sisältävässä 4 mm. 
Suojaputken pituus vaalitaan kuvan 3 mukaan. 

Suojaputken halkaisijassa varaudutaan tarvittaessa johtoverkon tuleviin laa-
jennustarpeisiin ja pituudessa tiedossa oleviin tien leventämistarpeisiin. 

- 	e4 

A. Luonnollinen tuuletus, penger 

8. Tuuletus karvojen kautta. Suojaputki tiotetaan 
alituskohdan molemmin puolin sljoitettavlln kaivoihin. 
Jos polkkileikkauksen toisella puolella ei ole vasta-
pengert, ruttM aielI luonnoiknen tuuletus. 

H ; TT 

C. Tuuiettarnaton vaihtoehto 

- ei 

e2 	'1 
T 

e5 

e4 

e3 

Vähintn 2 m 

- e4 

VI,intan2m 

Kuva 3. Suoja putken sijoittaminen. Hakemuksessa tai suunnitelmassa ilmoi-
tetaan mitat ei . . . e5 ja fi. . f5. 
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3.3 Maan pinnalle ulottuvat rakenteet 

Törmäyksessä vaarallisina rakenteina pidetään yli 0,1 m maan pinnan ylä-
puolelle ulottuvaa kaivoa ja normaalia teräksistä tuuletusputkea. Näitä ei saa 
sijoittaa liian lähelle tietä. Vilkasliikenteisellä tiellä (KVL yli 1500 ajon/vrk, no-
peus 70 tai 80 km/h) vähimmäisetäisyys on 7 m tien reunasta ja hitaamman 
liikenteen teillä (50 tai 60 km/h) 3... 7 m tien reunasta, kun kaivo tai tuuletus- 
putki on suunnilleen samalla tasolla kuin tie. Tarkemmat ohjeet on annettu 
jukaisussa Kaiteet ja suistumisonnettomuuksien ehkäisy (www.tiehallinto.fi  
/thohje). Törmäysturvallisen tuu letusputken voi rakentaa käyttämällä putki-
dimensiota ja materiaalia, josta valmistetaan tärmäysturvallisia valaisinpyl-
väitä. 

Niittämistä vaikeuttavia merkkipaaluja, kaivoja ym. ei saisi sijoittaa paikkoi-
hin, joita niitetään useita kertoja kesässä. 
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4 SUUNNITTELUSSA HUOMIOON OTETTAVIA 
TEKIJÖITÄ 

4.1 Painumat 

Jos tien odotetaan painuvan pehmeiköllä, alituskohdassa on käytettävä jota-
kin seuraavista ratkaisuista: 
- käytetään niin väljää suojaputkea, että tie ja suojaputki voivat painua il-

man, että johto vaurioituu, 
- käytetään kiinnivaandotettua muovisuojakuorijohtoa. Lisäksi on sallittava 

johdon painuminen riittävän pitkällä matkalla tien molemmin puolin, 
- paalutetaan johto ja tehdään tiehen riittävän pitkä siirtymärakenne 
- paalutetaan johto ja jätetään tien päällysteeseen jyrsintävaraa. 

Painumisen arvioinnissa ja ratkaisujen suunnittelussa tarvitaan geotekniikan 
suunnittelijaa. Jos johto tulee tiensuuntaisena penkereeseen, on varmistet-
tava penkereen vakavuus. 

Jos tie tehdään pehmeiköllä jo olevan johdon päälle, on harkittava penke-
reen keventämistä tai muuta tapaa, jolla johdon haitallinen painuminen ja 
tien epätasainen painuminen väItetään. 

4.2 Routanousu 

Routa nostaa tienpintaa talvella 0 ... 400 mm. Kaukolämpöjohto pitää ainakin 
osittain maan sulana, joten kevättalvella tiehen saattaa syntyä johdon koh-
dalle liikennettä vakavasti haittaava painanne, joka kuitenkin tasoittuu ke-
säksi. 
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Tien pinta tvoIIa 
Rn A 

ilon pinta kesällä 

'*' 	 • 

\ 	 Mitoitusroudan 
syvyys 

Rn 	B 	
Tienrannewrrokse 

: 	•.. .:_,:: 	, 	6 	: :, 

C 	 Tien puita talvella 
Rn 

1 	 ilon pinta kooällä 

r 	. 
s 	4 	4 	4 	* 	* 	0 	4 	 4 	4 

0 	p 	 0 

t !\ 	Mitoituervudan 	 7 syvyys 

Kuva 4. Tilanteet, joissa tien pintaan syntyy routaepätasaisuus, jos tie on 
routivalla pohjamaalla ja tierakenteen paksuus niin pieni, että tiehen syntyy 
merkittävää routanousua. 
A. Mitoitusroudansyvyyden yläpuolelle pohjamaahan sijoitetaan lämpöjohto, 

joka estää pohjamaan jäätymisen. 
8. Tierakenteeseen on syoitettu niin suuria johtoja, että ne estävät ala puoli-

sen pohjamaan jäätymisen. 
C. Routivaa pohjamaata on korvattu routimattoma/la täytteellä tekemättä ra-

ja pintaa loivaksi kuvan 4 mukaisesti. 
Routanousu (Rn) = 0,03 (routimaton maa).. . (eritt. routiva) 0,2 x Jp 
Jäätyvän pohjamaan paksuus (Jp) on mitoitusroudansyvyyden (kuvasta 7) ja 
rakennekerrosten paksuuden erotus. Rakennekerrosten paksuus todetaan 
Tiehallinnon suunnitelmasta tai mitaan maatutkalla. 
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Routimaton rakenne 

:: : 	 : 	
: • 
	: 

J j: •:'.:;' 0 0 
Sijoltusvaihtoehdot 

00 
Tuuletettu suojaputki 

[-[ 	
•:-::•: 	

: 	: 

Tuuletettu suojaputki 
Routlmaton pohjamaa 

: 	 : 	 : 	 : 

4 	 4 	 4 

S = Siirtymäkiilan syvyys 

Kuva 5. Tilanteita, joissa tien pintaan ei synny routaepätasaisuutta. 
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Routanoususta ei yleensä aiheudu epätasaisuutta. 
- jos tie on tehty hiekasta, sorasta tai louheesta, joka ulottuu vähintään mi-

toitusroudansyvyyteen 1,5... 2,6 m (kuvan 5 tapaus A) 
- jos johto sijoitetaan jo valmiina olevan riittävän loivan siirtymäkiilan kes-

kikohdalle (vastaa kuvan 5 tapausta A) 
- johto sijoitetaan tuutetettuun suojaputkeen vähintään selvästi mitoitus-

roudansyvyyttä alemmaksi: 2,5... 3,6 metrin syvyyteen (kuvan 5 tapaus 
B) 

- jos alituskohdassa pohjamaa on routimatonta hiekkaa tai soraa (kuvan 5 
tapaus C) 

- jos kaukolämpöjohdon virtausputki on pieni, DN enintään 40 mm, ja ra-
kennetyyppinä on 2Mpuk tai Mpuk, jossa on eristeluokka 3. 

- jos vaaituksella ja luotettavin laskelmin osoitetaan, että tien routanousu 
ylittää enintään kerran kymmenessä vuodessa vilkasliikenteisellä (yli 
3000 ajoneuvoa/vrk) tiellä 50 mm ja muilla teillä 70 mm 

- geologisesti yhtenäisellä savialueella voidaan käyttää muutakin raken-
netta, josta on saatu samanlaisella peitesyvyydellä ja ympärystäytteellä 
useissa saman savialueen kohteissa pelkästään hyviä kokemuksia. 

Routanousun vaaituksessa tien pinnan korkeus mitataan loppukesällä ja 
maalis-huhtikuussa suurimman routanousun aikaan. Mitattu routanousu on 
kerrottava 1,2... 2:lla sen perusteella, millainen mittausvuosi on routanousun 
kannalta. 

Asiantuntija pystyy laskemaan mitoittavan routanousun suuruuden, kun tie- 
rakenteen laatu ja paksuus sekä pohjamaakerrosten routivuuden voimak-
kuus ja kuivatustilanne on tutkittu. Laskelman luotettavuus paranee, jos rin-
nalla voidaan käyttää routanousuvaaitustulosta. 

Routanousu on yleensä suurin, kun pohjamaana on siltti, silttimoreeni tai 
kerrallinen savi, varsinkin, jos tierakenne on ohut. Kuivilla moreenimäillä, 
hiekkakankailla ja penkereillä routanousu on usein pieni. 

Jos routanousu on edellä esitettyyn nähden liian suuri, liikennettä haittaava 
epätasaisuus voidaan välttää varmalla tavalla vain rakentamalla johdon mo-
lemmille puolille riittävän pitkä siirtymäkiila. 
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___[oc 
siirtymäkiilasyvyys / 

: 7T °°fI 
Kuva 6. Sllrtymäkiilat. Pituus saadaan taulukosta 2. Soralla tai hiekalla täy-
tettävän kiilan syvyys saadaan kuvasta 7. Lämpöeristekiilassa 10 mm suula-
kepuristettua polystyreenisolumuovia korvaa 100 mm paksuisen hiekkaker-
roksen. Lämpöeriste tulee vähintään 0,5 m syvyyteen ja sen paksuutta pie-
nennetään enintään 20 mm portain. 

Taulukko 2. Sllrtymäkiilan pituuden määritys. Kiilan pituus on k x mitoitu.s-
roudansyvyys kuvasta 7. Kiilaa voidaan lyhentää, jos kolmen talven vaaituk-
sin voidaan osoittaa, että routanousu on alle 100 mm. 

Nopeus (km/h) 

________________________________________________ 

Kiilan 
kaltevuus 
(1 :k) 

Moottoriväylät 1:40 
Päätiet 80-100 km/h 1:30 
Seudulliset tiet 80-100 km/h 1:20 
Muut 1:15 
Kevyen liikenteen väylät 1:10 
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/C 

1? 	/ 

? 	S=2,2m 

Kolan wtoitusrou- 	btoitus- 
dansyvyys pakkas- 

S. mm maarä 
F,,, 	Ch 

°S=2,lm 
_________ 

2200 33611 

koski 2100 30625 
S = 2,0 m 2000 27778 

- 1900 25069 
joki 1800 22500 

• 
okkda 1700 20069 

S=1,9m 1600 17778 
sa 1500 15625 

S1,8m 1400 13611 

kio • 	kyla 
Taulukossa 

S1,7m 
• Tam F = - 	ja S 	16 	

Lahti 	. 	ppeeraita "" 144 

•- 	--» -1 	 - 
5 =12 F S=1,4m 

Kuva 7. Mitoitusroudansyvyys ja kerran 10 vuodessa toistuva pakkasmäärä. 
Sorasta tai murskeesta tehdyn kiilan syvyys on 0,2 metriä suurempi Iou-
heesta tehdyn 0,5 metriä suurempi. 

Siirtymäkiilan tekeminen edellyttää aina tien aukikaivamista ja kiertotien te-
kemistä, mikä haittaa huomattavasti liikennettä. Routanousun kannalta sopi- 
vamman alituskohdan etsintä on tästä syystä suositeltavampi ratkaisu. Raja- 
tapauksissa voidaan ottaa tietoinen riski: johto asennetaan ilman siirtymäkii-
loja, ja siirtymäkiilat tehdään tarvittaessa myöhemmin. Suojaputken tehokas 
tuuletus vähentää routaepätasaisuuksia. 

Tiensuuntaiset johdot on sijoitettava niin etäälle tiestä, etteivät ne vaikuta 
tien routanousuun. Tarvittaessa lämpövuoto voidaan vähentää johdon ja tien 
väliin sijoitetulla lämpöeristeellä. Erillisen kevytliikennetien alle johto voidaan 
sijoittaa, jos johtolinja on jatkuvasti tien keskellä. 

Jos tiensuuntainen lämpöjohto joudutaan poikkeuksellisesti jättämään ajora-
dan alle, tien routanousu on estettävä lämpöeristeellä tai siirtymäkiilasyvyy -
teen ulottuvalla routimattomalla rakenteella, joka ulottuu koko ajoradan le-
veydelle. 

Vähäliikenteisellä tiellä routaepätasaisuuksien merkitys voi jossakin tienkoh-
dassa olla niin pieni, että erikoisrakenteita ei tarvita. 
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44JOrata Ja pientareet Kevyen liikenteen vyIä 

- 	__ 

Aidas palkka vaarana porraatunut halkema 

hiekkaa \ 
\tlen pinta talvella sadeveslkaivO 

routaraja 

Kuva 8. Routanousuerojen torjuminen tien pituussuuntaisen lämpöjohdon 
kohdalla. 
A. Pieni (DN 150) kaukolämpöjohto voidaan syoittaa tien sisäluiskaan ilman 

erityistoimia, mutta suuren lämpöjohdon kohdalla tulisi routivalla pohja- 
maalla syoittaa levyeriste tien ja johdon väliin. 

B. Kaukolämpöjohdon sijoittaminen ei aiheuta routivallakaan pohjamaalla 
routanousueroja kevyen liikenteen väylään, jos johto on koko matkan ke-
vyen liikenteen väylän kohdalla. 

C. Tierakenteeseen sijoitettu johto ei aiheuta routivalla maallakaan routa-
nousueroa, kun tien rakenne on lähes mitoitusroudansyvyyden paksui-
nen. 

D. Ohutrakenteisen tien alle routivassa pohjamaassa sijoitettu johto aiheut-
taa useimmiten routanousueron ja porrastuvan pituushalkeaman tien pin-
taa. 

4.3 Liukkaus 

Nykyisistä johdoista (2Mpuk) johtuva lämpövuoto on olennaisesti vähäisem-
pää kuin vanhoissa betonielementtikanavissa. Yleensä tien pinta routaantuu 
vain hiukan myöhemmin kuin viereinen tienkohta. Suurempien (DN 400) siir-
tojohtojen kohdalla tien pinta pysyy kuitenkin pidempään sulana, jos putkea 
ei sijoiteta tuuletettuun suojaputkeen. Tällöin on varmistettava, että sulan 
kohdan sulamisvedet eivät valu kylmemmälle tienpinnalle, jossa ne jäätyisi-
vät. 
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4.4 Kuivatus 

Johtolinja ei saa tuoda vettä ympäristöstä tierakenteeseen. Jos johtorakenne 
johtaa vettä tierakenteesta, on varmistettava, ettei tien routanousuun tai pai-
numiseen tule haitallista epäjatkuvuuskohtaa. 

Kiinnivaandotettua muovisuojakuorijohtoa ei tarvitse asentaa jatkuvalla kaa-
dolla. Asennuksessa pyritään suoraan ja yksinkertaiseen linjaukseen. Tällai-
nen johto voidaan sijoittaa pohjavesipinnan alapuolellekin, joskaan tämä ei 
ole suositeltavaa. 

Betonisten (tuuletettavat) kanavien ja niiden tukikerroksen kuivatus on säily-
tettävä toimintakuntoisena johtojen muutostöiden yhteydessä.. Betonikana-
van sisään mandollisesti päässyt vesi poistetaan kaivojen viemäröinnillä tai 
pumppauksella. 

Johdon korkeussuuntaisessa sijoittamisessa tulee ottaa huomioon tien si-
vuojien toiminta. Tilannetta voidaan helpottaa siirtymällä avo-ojista salaojiin 
tai viemäriin tai muuttamalla ojien virtaussuuntia tai siirtämällä johto veden-
jakajakohdalle. Avo-ojan pohja voidaan tiivistää muovilla ja savella. 

Tierakenteessa ennestään olevien johtojen toimintaa ei saa 
haitata. 

4.5 Rakennettavuus 

Vilkasliikenteisillä teillä alitukset tehdään yleensä poraus- tai työntömene-
telmää käyttäen. Työntömenetelmässä maa on poistettava putken kautta, 
jos halkaisija on yli 500 mm. 

Olemassa oleviin teihin tulevat alituskohdat on suunniteltava sellaisiksi, että 
rakennustyö voidaan tehdä nopeasti aiheuttamatta turhaa haittaa liikenteel-
le. Tältä kannalta siirtymäkiiloin varustetut ratkaisut ovat huonoja. Myös kal-
lion louhimista ja pohjavedenpinnan alapuolelle rakentamista tulisi 
välttää. 

Kaivanto ei saa vaarantaa tiepenkereen vakavuutta. 

Liikenne ohjataan kaivannon kohdalla rakennuspaikalle tehtyä kiertotietä tai 
tilapäistä siltaa tai olemassa olevia rinnakkaisyhteyksiä pitkin. Kiertoyhtey-
den valinnassa ja mitoituksessa otetaan huomioon myös tien liikennemäärä. 

4.6 Huollettavuus 

Johtoverkkoon sijoitetaan sulkulaitteet siten, että johto-osuus tienalituksi-
neen voidaan erottaa verkosta. Ylimmät kohdat varustetaan tarvittaessa il-
manpoistoilla. 

Tien alitukset on pyrittävä suunnittelemaan siten, että johto voidaan vaihtaa 
kaivamatta tienrakennetta auki. Vähäliikenteisillä teillä tästä voidaan poiketa. 
Muovisuojakuorijohtoja käytettäessä tienalituksissa käytetään yleensä suo-
japutkea. 
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5 RAKENTAMINEN 

Työt eivät saa vaarantaa liikennettä. Työ on tehtävä niin, että liikenteelle ai-
heutuva haitta on mandollisimman vähäinen. Maamassoja ja rakennustar-
vikkeita ei saa varastoida siten, että tämä lisää tai pitkittää liikenteelle aiheu-
tuvaa haittaa. 

Kaivannon luiskien kaltevuus riippuu maalajeista, kuivatustilanteesta, tuke-
mistavoista sekä siirtymäkiilojen tarpeellisuudesta. Kaivanto täytetään hel-
posti tiivistyvillä materiaaleilla. Soran ja murskeen hienoainespitoisuus 
(0,063 mm) saa olla enintään 6% Ennen uudelleen päällystämistä vanha 
päällyste on poistettava 0,5 metrin etäisyydeltä näin syntyneen kaivannon 
reunasta, koska päällysteen alla olevat kerrokset ovat voinet löyhtyä. Kevy-
en liikenteen väylällä ja tien reunassa vanha alle 1 m levyinen päällystekais-
tale poistetaan ja korvataan uudella. Liimatun reunatuen kohdalla vanhaa 
päällystettä ei kuitenkaan saa häiritä tarpeettomasti. 

Luiskat ja tiehen kuuluvat johdot ja laitteet on saatettava alkuperäiseen ti-
laansa. 

Johdon rakentajan on ilmoitettava luvan myöntäjälle, jos tierakenne poikke-
aa suunnitelmassa oletetusta niin, että lupaehtoja voidaan tarkistaa. Tiehal-
linnon nimeämä valvoja voi hyväksyä muutoksia lupaehtoihin, mutta tällöin 
muutokset on kirjattava asiakirjoihin. 

Rakennekerrokset on tiivistettävä hyvin ja päällyste on tehtävä viipymättä. 
Jälkitiivistymisestä johtuvat painumat korjataan johdon omistajan kustannuk-
sella. 

Tiellä ja liikennealueella työskentely luokitellaan työturvallisuuslainsäädän-
nössä vaaralliseksi työksi. Tietöiden liikenteenjärjestely- ja turvallisuuskoulu-
tuksen järjestäminen työntekijöille on ensiarvoisen tärkeää. Turvallisten työ-
menetelmien opastaminen työntekijöille on jokaisen työnantajan lakisäätei-
nen velvollisuus. Urakoitsijan työnjohdon tai muun työstä vastaavan päte-
vyysvaatimuksena on Tieturvakoulutuksen tai vastaavan liikenteen vaaroille 
alttiin työn turvallisuuskoulutuksen hyväksytty suorittaminen. Vaatimus kos-
kee myös koneen kuljettajaa, joka tekee kaivutöitä liikennealueella. 
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6 HAKEMUS JA LUPAEHDOT 

Johdon sijoittamiseen tiealueelle tarvitaan Tiehallinnon lupa. 

Yhteydenpito lämpöjohtojen suunnittelijan ja Tiehallinnon välillä pitää aloittaa 
mandollisimman aikaisin, kun johtolinjaa aletaan suunnitella tai, kun tietä 
suunnitellaan alueelle, jolle tulee lämpöjohtoja. Tällöin johdon ja tien keski-
näinen sijainti saadaan mandollisen edulliseksi ja esimerkiksi alituskohtien 
siirtymäkiiloja ja suojaputkia voidaan tehdä tien rakentamisen yhteydessä. 

Ennen hakemuskirjeen lähettämistä Tiehallinnon edustajien kanssa pitäisi 
selvittää seuraavat asiat: 
- sopivat alituskohdat ja niissä kysymykseen tuleva alitustapa ja rakenne 

(suojaputki, siirtymäkiila ja kaivannon täyte) sekä missä määrin pitää sel-
vittää routanousun tai painumien suuruutta 

- voidaanko tiealueelle sijoittaa tiensuuntaisia johtoja 
- mitä laitteita ja rakenteita tiealueella ennestään on sekä millaisia tienpa-

rannussuunnitelmia on vireillä 
- maaperätiedot (routimattomien kerrosten paksuus, pohjamaan laatu ja 

lohkareisuus) 
- eristeet, lämpöjohdon rakenne, kuivatus ja sulkulaitteet 
- toteutusaikataulu. 

Näihin selvityksiin pitäisi varata aikaa riittävästi, esimerkiksi routanousujen 
selvittämiseen kuluu helposti vuosi. 

Edellä käsitellyt asiat esitetään hakemuksessa, johon kuuluvat seuraavat 
asiakirjat: 
- johtoverkkoa kuvaava yleiskartta (1:10000) 
- johdon sijaintikartta 1:500 tai 1:2 000, jossa johdon sijaintia on tarkennet-

tu numeroin) 
- johdon pituusleikkaus 1:100/1:500) tiealueella ja alituskohtien lähellä 
- johtokaivannon poikkileikkaus mittoineen 
- liikenteenohjausta ja kiertotietä koskeva suunnitelma 
- selostus aikataulusta ja muista järjestelyistä 
- selostus tien routanoususta ja pohjamaan painumisesta (miten tutkittu, 

miten epätasaisuudet torjutaan). 

Sopimusmalli on saatavissa Tiehallinnon internetsivulla. 
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7 LIITTEET 

Liite 1 	SOPIMUSMALLI 

Uusin sopimusmalli tai hakemuslomake on saatavissa Tiehallinnon verk-
kosivuilta http://wwwtiehallinto.fi/ 
Liitteenä on ote vuoden 2005 sopimusmaltista. Kulloinkin käytetään uusinta 
sopimusmallia. 

Liite 2 	TYYPPIPIIRUSTUKSET 

Energiateollisuus ry:n verkkosivulta www.energia.fi  voi olla uudempia tyyppi- 
piirustuksia. 

Alla luetteloiduissa tyyppipiirustuksissa on esitetty erilaiset tienalitusratkai-
sut. Piirustuksia käytetään apuna lupahakemusasiakirjoja laadittaessa. 

KL 260 A Tien alitus, Rakenne 2Mpuk. poratut suojaputket, 

KL 261 A Tien alitus, Rakenne 2Mpuk. kaivamalla, ei siirtymäkiilaa 

KL 262 A Tien alitus, Rakenne 2Mpuk. kaivamalla, siirtymäkiila 

KL 263 A Tien alitus, Rakenne 2Mpuk, suojaputket louheessa 

KL 264 A Tien alitus, Rakenne Mpuk. poratut suojaputket, 

KL 265 A Tien alitus, Rakenne Mpuk. kaivamalla, ei siirtymäkiilaa 

KL 266 A Tien alitus, Rakenne Mpuk. kaivamalla, siirtymäkiila 

KL 267 A 	Kaukolämpöjohtojen vaatimat suojatäytöt ilman suojaputkea 
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Kaukolämpöjohdon sijoittaminen maantien tiealueelle, kunta 

Ohje: 
Tästä sopimusmallista poistetaan ohjelaatikot näpäyttämällä Word-ohjelman näppäintä 'Poista ohjeet 
asiakirjasta'. 

Korvaa otsikkorivfliä sana 'kunta' alituksen sijaintikunnan nimellä. 
Tarkempia ohjeita on julkaisussa Kaukolämpöjohdot ja maantiet, (TIEH 2100032-05 ja Energiate-
ollisuus ry Kaukolämpö, Suositus L1512005; www.tiehallinto.fi/thohje).  

1 Sopimusosapuolet 

(jäljempänä Johdon omistaja) 
Osoite 

Tiehallinnon X-tiepiiri (jäljempänä Tiehallinto) 
Osoite 

2 Yhteyshenkilöt 

Johdon omistajan yhteyshenkilö 
x.x. puh. nnn nnnnnnn 
Sähköposti 

Tiehallinnon yhteyshenkilö 
y.y. puh. 0204 22 nnnn tai nnn nnnnnnn. 
Sähköposti 

Tiehallinnon yhteyshenkilöön on otettava yhteyttä ennen työn aloittamista 
ja välittömästi työn päätyttyä lopputarkastusta varten. 

Sopijapuolen on ilmoitettava rakentamisaikana tapahtuvasta yhteyshenki-
lön vaihdoksesta. 

3 Sopimuksen kohde 

Sopimus koskee kaukolämpöjohdon sijoittamista maantien tiealueelle 

Sopimus antaa Johdon omistajalle oikeuden sijoittaa kaukolämpöjohdon ja 
siihen kuuluvia laitteita tiealueelle ja tehdä tässä tarkoituksessa tiealuee-
seen kohdistuvaa työtä. 

Sopimuksella annetaan maantielain 42 §:n mukainen lupa tehdä tiealuee-
seen kohdistuvaa työtä kaukolämpöjohdon sijoittamiseksi tiealueelle. Tästä 
luvasta Tiehallinto perii lupamaksun. Myöhemmin tapahtuviin kaukotämpö-
johdon muutos- tai kunnossapitotöihin tarvitaan uusi erillinen lupa. Lupaa 
ei kuitenkaan tarvita ajoradan ulkopuolella tapahtuvia lyhytkestoisia töitä 
varten, jos työ ei vaadi liikenteen järjestelyjä. 

Johdon omistaja on velvollinen hakemaan myös mandolliset muut lainsää-
dännön edellyttämät kaukolämpöjohdon sijoittamiseksi tarvittavat luvat. 
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Kaukolämpöjohto sijoitetaan seuraavasti: 

Pituussuuntainen 1: <Kirjoita tähän tierekisteriosoite> 
<Kirjoita tähän suojaputken päiden x-, y- ja z-koordinaatit> 

Pituussuuntainen 2: <Kirjoita tähän tierekisteriosoite> 
<Kirjoita tähän suojaputken päiden x- y- ja z-koordinaatit> 

Tien alitus tehdään seuraavissa tierekisteriosoitteissa: 

Alitus 1: <Kirjoita tähän tierekisteriosoite> 
<Kirjoita tähän suojaputken päiden x, y-ja zkoordinaatit> 

Alitus 2: <Kirjoita tähän tierekisteriosoite> 
<Kirjoita tähän suojaputken päkien x, y- ja z-koordinaatit> 

4 Katselmukset ja työn ohjaus 

Johdon omistajan on otettava ennen työn aloittamista yhteyttä Tiehallin-
toon. 

Ennen töiden aloittamista sopijapuolet pitävät kaukolämpöjohdon ja laittei-
den sijoituskohteessa katselmuksen ja työhön liittyviä järjestelyjä koskevan 
neuvottelun, josta laaditaan kirjallinen muistio. 

Työn aikana Tiehallinto voi antaa lisäohjeita kaukolämpöjohdon ja laittei-
den asentamisesta. 

Mandolliset kaukolämpöjohdon ja laitteiden asentamistyöstä tiealueelle ai-
heutuneet vahingot todetaan viimeistään 12 kk:n kuluttua rakennustyön 
päättymisestä pidettävässä katselmuksessa. Mandollinen johdon aiheut-
tama routanousuero tai painuma voidaan todeta myöhemminkin. 

5 Kohdekohtaiset ehdot 

Ohje: Kunkin alituksen sijainti, asennussyvyys ja rakenne valitaan julkaisun "Kaukolämpöjohdot ja 
maantiet" mukaan kuhunkin alitus- ja sijoituskohtaan erikseen. Tässä esitetyt esimerkkirakenteet ovat 
vain yksi toteutustapa. Alitus 1 koskee tässä tietä, jolla käytetään 60 km/h tai korkeampia nopeuksia. 
Alitus 2 tulee kysymykseen vain vähäliikenteisellä tiellä. Johtorakenteen tyyppi ja dimensio kerrotaan 
alussa. 

Alitus 1 
Alitus 1 tehdään poraamalla tyyppipiirustuksen KL-260A mukaan. Alituk-
seen tulee 2Mpuk-tyyppinen rakenne, joka sisältää kaksi DN 300 virtaus-
putkea, joiden kummankin ympärillä on luokan 3 eriste ja muovinen suoja-
kuori, jonka halkaisija on 500 mm. Kumpikin virtausputki suojarakenteineen 
tulee omaan tuuletettuun teräksiseen 600 mm/6 mm suojaputkeensa. Suo-
japutken yläpinnan etäisyys tien pinnasta on vähintään 1,8 m ja sivuojan 
pohjasta vähintään 0,7 m. 

Suojaputki ulottuu tien ulkoluiskiin 2 m sivuojien pohjan ohi. Suojaputki tuu-
letetaan törmäysturvallisin tuuletusputkin (piirustus xx). Työn ajaksi suoja- 
putken jatkeeksi tehdään tien itäpuolella 6 m pituinen kaivanto ja siitä tule-
vat kaivumassat sijoitetaan enintään viikon ajaksi tien ulkoluiskaan ja 
maanomistajan luvalla viereiselle tontille. Länsipuolelle tulee pienempi kai-
vanto ja kaivu massat sijoitetaan tiealueen reunaan. 

Mitat ei . . . f5 on annettu erillisessä taulukossa. 
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Alitus 2 
Alitus 2 tehdään kaivamalla tyyppipiirustuksen KL-262A mukaisesti nykyi-
sen rummun murske- ja hiekkatäytteiseen siirtymäkiilaan. Alitukseen tulee 
2Mpuk-tyyppinen rakenne, joka sisältää kaksi DN 100 virtausputkea, joiden 
kummankin ympärillä on luokan 3 eriste ja muovinen suojakuori, jonka hal-
kaisija on 250 mm. Johdot sijoitetaan johtojen vaihtamisen mandollistami-
seksi 500 mm betonisiin tai muovisiin suojaputkiin, joka täyttää Tiehallin-
non rumpuja koskevat laatuvaatimukset. Suojaputken pituus ilmenee pii-
rustuksesta xxxx, pvm. Liikenteen ohjaus toteutetaan piirustuksen yyyy, 
pvm mukaan. 

Mitat ei . . . f5 on annettu erillisessä taulukossa. 

Pituussuuntainen johto 1 

Johto ja siihen kuuluvat kaivot asennetaan piirustuksen xxx mukaisesti ra-
kenteilla olevaan kevyen liikenteen väylään 3 viikon kuluessa siitä kun Tie- 
hallinnon urakoitsija on saanut valmiiksi leikkaus- ja pengerrystyöt. Johdon 
omistaja tekee annan ja ympärystäyttön 0/16 sorasta, sekä 0,3 m paksui-
sen suodatinkerroksen Tiehallinnon luovuttamasta hiekasta. Johtoraken-
teena on 2Mpuk-tyyppinen johto, jossa on kaksi DN 100 virtausputkea, joi-
den kummankin ympärillä on luokan 3 eriste ja muovinen suojakuori. Pei-
tesyvyys suojakuoren yläpinnasta tien pintaan vaihtelee välillä 0,5... 0,7 m. 

Pituussuuntainen johto 2 

Johto ja siihen kuuluvat kaivot asennetaan tien ulkoluiskan yläosaan 
120 m matkalle piirustuksen xxx mukaisesti, Johtorakenteena on 2Mpuk-
tyyppinen rakenne, joka sisältää kaksi DN 300 virtausputkea, joiden kum-
mankin ympärillä on luokan 3 eriste ja muovinen suojakuori, jonka halkaisi-
ja on 500 mm. 

Kaivumassat sijoitetaan sateisuudesta riippuen joko sivuojaan tai tiealueen 
ulkoreunaan enintään 2 viikon ajaksi. Johdon kohdalla oleva opastustaulu 
siirretään työn ajaksi sivuojaan niin, että sen näkyvyys on hyvä. Työn jäl-
keen opastustaulu siirretään alkuperäiselle paikalleen (± 1 m.) Kaivojen 
yläpinta saa ulottua enintään 0,1 m maan pinnan yläpuolelle. Luiskat ja 
ojan pohja tasataan alkuperäiseen tilaansa ja niihin tulee luokan II nurme-
tus. 

6 Yleiset ehdot 
Kaukolämpäjohdon ja laitteiden asennustyö ei saa aiheuttaa vaurioita tie-
rakenteelle tai muulle tiealueelle eikä tiehen kuuluville laitteille. Työnaikai-
sia kaivumaita ei saa sijoittaa tiealueelle ilman Tiehallinnon lupaa. 

Johdon omistaja vastaa Tiehallinnolle käyttämänsä urakoitsijan työstä kuin 
omastaan. 

Mikäli työtä ei pystytä tekemään sovitulla tavalla, Johdon omistajan on 
otettava yhteyttä Tiehallintoon. 

Työ on toteutettava siten, että työstä ei aiheudu vaaraa liikenneturvallisuu-
delle eikä haittaa tien kunnossapidolle. Mikäli kaivualueen läheisyydessä 
on rajamerkkejä, jotka saattavat kaivutyön seurauksena peittyä tai kadota, 
taikka joita joudutaan kaivun takia siirtämään pois paikoiltaan, Johdon 
omistajan on otettava yhteyttä maanmittaustoimistoon ennen töiden aloit-
tamista. Johdon omistajan on selvitettävä kustannuksellaan mandolliset 
kaivukohteessa sijaitsevat kaapelit yms. rakenteet. 
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Teloilla varustetut työkoneet saavat liikkua ajoradalla vain pakottavissa ta-
pauksissa. Työkoneiden liikkumisesta ajoradalle kantautunut maa-aines 
yms. lohkareet on siivottava välittömästi pois. Telakoneen tai muun työko-
neen ja laitteen tielle aiheuttamat vauriot on korjattava. 

Liikennejärjestelyt on tehtävä Tiehallinnon hyväksymän suunnitelman mu-
kaisesti. Suunnitelma on hyväksytettävä Tiehallinnolla ennen työn 
aloittamista. 

U rakoitsijan, työnjohdon tai muun työstä vastaavan pätevyysvaatimuksena 
on Tieturva II -koulutuksen tai vastaavan liikenteen vaaroille alttiin työn työ-
turvallisuuskoulutuksen hyväksytty suorittaminen. Muita tiealueella työs-
kenteleviä koskee Tieturva 1 -vaatimus. 

7 Velvollisuudet ja vastuu kustannuksista 

Johdon omistaja on velvollinen huolehtimaan ja vastaa kustannuksellaan 
kaukolämpöjohdon ja laitteiden 

a) merkitsemisestä maastoon tarvittaessa sekä merkkien ylläpidos-
ta, 

b) sijaintikarttojen ja muiden sijaintia osoittavien dokumenttien tar-
kistamisesta lopputilannetta vastaavaksi ja niiden toimittamises-
ta Tiehallinnolle 

c) kunnossapidosta ja korjaamisesta niin, ettei johdoista tai niitä 
koskevista toimenpiteistä aiheudu haittaa tai vahinkoa Tiehallin-
nolle tai kolmannelle osapuolelle 

d) johtojen tiehen mandollisesti aiheuttamien painumaerojen, rou-
tanousuerojen ja halkeamien korjaamisesta pysyvällä tavalla ja 

e) tiealueella olevien johtojen siirtämisestä uudelleen määriteltä-
vään paikkaan 3-6 kuukauden kuluessa ilmoituksen saatuaan, 
jos tien siirtäminen, parantaminen tai muu tienpito tätä edellyttää 
ja työ on sinä aikana sääolojen puolesta mandollista tehdä. (Tä-
tä kohtaa ei sovelleta alun perin tiealueen ulkopuolelle sijoitet-
tuihin johtoihin, jotka ovat jääneet tiealueelle tiealueen laajene-
misen vuoksi.) 

8 Vastuu vahingoista 
Johdon omistaja on velvollinen korvaamaan Tiehallinnolle tai kol-
mannelle osapuolelle vahingon, joka aiheutuu kaukolämpöjohdon 
asentamisesta, kunnossapidosta tai sijainnista tiealueella. Johdon 
omistaja on velvollinen korjaamaan viipymättä omalla kustannuksel-
laan ja Tiehallinnon hyväksymällä tavalla vahinkoa aiheuttaneen 
olosuhteen niin, että siitä ei enää aiheudu vahinkoa Tiehallinnolle tai 
kolmannelle osapuolelle. Jos korjaustyötä ei tehdä, Tiehallinto teet-
tää työn Johdon omistajan kustannuksella. 

9 Sopimusrikkomukset 
Mandollisen, esim. liikenneturvallisuutta vaarantavan, sopimusrikkomuksen 
tapahtuessa Tiehallinnolla on Johdon omistajan kustannuksella oikeus, jos 
tilanne ei korjaannu huomautuksesta huolimatta, keskeyttää työ ja ryhtyä 
toimenpiteisiin alueen ennalleen saattamiseksi sekä tarvittaessa ottaa hoi-
taakseen liikenteen järjestelyt. 
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10 Lupamaksu 

Lupamaksu on - euroa. Lasku lähetetään myöhemmin erikseen. 

Maksun perusteet: 
- Valtion maksuperustelaki 4 § ja 6 § 
- Valtion maksuperusteasetus 1 § 
- Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Tiehallinnon mak-
suista 2 § 

11 Muutoksenhaku 

Oikaisuvaatimusosoitus maksun osalta lähetetään laskun mukana. 
12 Voimaantulo 

Sopimus tulee voimaan heti, kun molemmat osapuolet ovat sen alle-
kirjoituksillaan hyväksyneet. 

13 Allekirjoitukset 
Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, toinen Tiehal-
linnolle ja toinen Johdon omistajalle. 

päivänä 	kuuta 200n. 

Johdon omistaja 

_____________ 	päivänä 	kuuta 200n. 

nimike 	 Nimi 

Nimike 	 Nimi 



Kaukolämpöjohdot eri 
suojaputkessa 

Päällyste 

a määräytyy tuuletus- 
tarpeen sekä mandolli-
sen painuman mukaan 

b määräytyy käytetyn 
alitustekniikan mukaan 

Energiateollisuus ry SUIde Prvys 

Kaukolämpö 23.8.2005 
Nmrtys Piirno 

Tien alitus, rakenne 2Mpuk 260A 
Poraamalla 



500 
500 

Päällysteen paksuus sama kuin alkuperäinen 
Ajoradalla kuitenkin vähintäin 150 kglm2 

Raken 

z 

Suoiaøutki 

•1 

Luiskakaltevuus 5:1 
Peitesyvyys Z taulukko 1. mukaan 

- - - Kaivanto tuetaan tarvittaessa 

Päällysteen reunat leikataan kanavan täytön ja tiivistämisen 
jälkeen 500 mm häiriintymättömän tierakenteen puolelle 

Energiateollisuus ry Suhde Pivdys 

Kaukolämpö 23.8.2005 

Nimitys Prir.rio 

Tien alitus, rakenne 2Mpuk KL-261A 
Kaivamalla, ei siirtymäkiilaa 



Päällysteen paksuus sama kuin alkuperäinen,, 
ajoradalla kuitenkin vähintäin 150 kg/m2 

Murske 0/31,5, 0/45 tai 0/63 
enintään 0,2...0,3 m 

z 	 s 	kerroksissa 

Salaoja tarvittaessa 

Anna sora 0/16 
tai murske 0/8 

Pii rustu ksissa mainitut mitat tarkoittavat tiivistettyjä paksuu ksia. 

Kanavan yläosan täytössä noudatettava tien- tai kadunpitäjän kaivulupaan 
liittyviä määräyksiä 

Peitesyvyys Z, siirtymäkiilan syvyys S ja kiilan kaltevuus k tai kiilan pituus L 
annetaan hakemusteksissä 

Z mitataan suojaputken laesta 

Energiateollisuus 	
, Suhde Päiväys 

Kaukolämpö 23.8.2005 

Nimitys 

Tien alitus, rakenne 2Mpuk 
Puirno 

Kaivamalla, siirtymäkiila KL-262A 



Päällyste 

	

500 	

>1500 

Kantava kerros murske 0/45 	

1,1 

Murske tai sora 

	

1 (IIII 	 0/63...0/180 	 ) 	' 	1 

Murske tai sora 0/63 	 / 

Salaojat tarvittaessa 	 Suodatinkangas 

Tukikerros ja suojatäyttö valitun johtorakenteen tai suojaputken mukaisesti 

Luiskakaltevuus 2:1 
Peitesyvyys Z annetaan hakemustekstissä 

Paällysteen reunat leikataan kanavan täytön ja tiivistämisen 
jälkeen 500 mm häiriintymättömän tierakenteen puolelle 

Louheessa käytetettävä aina suojaputkea. Suojaputkien väli 
vähintään 150 mm 

Energiateollisuus ry Suhde Prus 

Kaukolämpö 23.8.2005 
Phmitys 

Tien alitus, rakenne 2Mpuk 
Perno 

suojaputket louheessa KL263A 



Kaukolämpöjohdot sa-
massa suojaputkessa 

Päällyste 

M pu k 

a määrä 
tarpeen 
sen painuman mukaan 

Energiateoliisuus ry Suhde 1 	Pdeys 

Kaukolämpo 23.8.2005 
Ninutys Pirno 

Tien alitus, rakenne Mpuk KL-264A porattu suojaputki 



.SS 	 'II 

z 
L 	- 

Suojaputki 

Salaoja tarvittaessa 
	

150 
Anna, sora 0/16 
tai munske 0/8 

Peitesyvyys Z, siirtymäkiilan syvyys K tai kiilan pituus L 
annetaan hakemusteksissä 

Päällysteen reunat leikataan kanavan täytän ja tiivistämisen 
jälkeen 500 mm häiriintymättömän tierakenteen puolelle 

Päällysteen paksuus sama kuin alkuperäinen. 
Ajoradalla kuitenkin vähintään 150 kg/m2 

EnergiateoDisuus ry Suhde 1 	F'IyS 

Kaukolämpö 23.8.2005 
Nimitys Piir.00 

Tien alitus, rakenne Mpuk KL-265A KaivamaDa, ei siirtymäkiilaa 



Päällysteen paksuus sama kuin alkuperäinen, 
ajoradalla kuitenkin vähintäin 150 kg/m2 

II 

150 "I 

Murske 0/31,5, 0/45 tai 0/63 
enintään 0,2 tai 0,3 kerroksissa 

Salaoja tarvittaessa 

Anna sora 0/16 
- 	tai murske 0/8 

Pi irustu ksissa mainitut mitat tarkoittavat tiivistettyjä paksuuksia. 

Kanavan yläosan täytössä noudatettava tien- tai kadunpitäjän kaivulupaan 
liittyviä määräyksiä 

Peitesyvyys Z, siirtymäkiilan syvyys S, kiilan kaltevuus k tai kiilan pituus L 
annetaan hakemustekstissä 

Z mitataan suojaputken laesta 

Energiateollisuus Suhde Paivays 

Kaukolämpö 23.8.2005 
Nimdys 

Tien alitus, rakenne Mpuk 
Piirno 

kaivamalla, siirtymäkiila KL-266A 



Uusittava päällyste 	 Päällysteen paksuus sama kuin alkuperäinen. 
500 mm kaivannon reunasta 	Ajoradalla kuitenkin vähintään 150 kg/m2 

vy 
Rakennekerrokset 

Suojatäyttö, murske tai sora 0/45 

• 	• 	, 	o • 	Salaoja • ° 	• ° •.° ' • 	 tarvittaessa 
Arinamurske0/31,5 

Päällyste katuluokituksen mu 

r 

L() 

Rakennekerrokset - Kanavan täyttä 

Suojatäyttö sora 0/8 
tai murske 0/8 

9 
— 

1 
0 
LC) 

• 	(j/ 	Salaoja tarvittaessa 
Anna sora 0/16 
tai murske 0/8 

Piirustuksissa mainitut mitat tarkoittavat tiivistettyjä paksuuksia. 
Suojatäyttö betonikanavissa murske tai sora, ja muovipäällysteisissä 
kanavissa sora 
Kanavan täytössä noudatettava tien- tai kadunpitäjän myöntämään kaivulupaan 
liittyviä määräyksiä kaivutöiden suorittamisesta yleisillä teillä 

Energiateollisuus Suhde Päiväys 

Kaukolämpä 23.8.2005 

Nmdys Piir.r,o 

Kaukolämpöjohtojen vaatimat suojatäytöt 
KL-267A ilman suojaputkea 



ISBN 951-803-532-6 
TIEH 2100032-05 
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