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iuiv*tust8illä pyritUn as.in tiealusell• ja tien rsken.. 
nsktrroksiUe 	tehokas kisivatua, jotta v*1tj*i.tLn 
piflt*iu ja pohjaveeien aibsuttilts vaurioilta. Kuivatua-
ttSise on UaMkei otettava huomtoon tien rakentamisesta i-
heutuvat muutokaet tiaalueen y*$riatlSn kuivatUkaeses. T1- 
1dm on, ik1L mandollista, huolehdittava .iit*, ettei tin 
vsikutuspiiriss* olevien alueiden kuvstusjrjute1aM tai 
.kuivatuem*bdollimwkeia huononneta • L3itys m a1w,U1a 
kuivatuskyaymykset on se]vitettv ja hoidettava. 
Tjea]ueeu kujvstuØtøjati  seatavat k.lvollisat 7lirI-
aat on k'tett** uaanlas tai een pohjaasan taesukseen ja 
penkereisUn. keipsa*attoaat massat ajetaan iljitysalueili . 
?Lk.M11 nMLet kaivsnnoista tulevat massa 	t ovat pi,nii 
ja kuijetukeet tislinjalle tuottaisivat kohtuuttamia ku*tg 
nukeis, voidaan kelvcflisetkin massat rakenuttajen a maan-
omistajan suostumuksella taaats ojanvierialueolle. 

Tieslueen ulkopuolielata laskuojieta ja lsskujohtoivan-. 
oieta saetavat massat kunlrvat anomietsijalle. Naano*it-
jaa suostumuksella en kaiv*ntojen na8O3Pn suhteen xrete1-
iUn ede]1 	ti ttil1 tril1. 

1310 	-CJi'Lt;, J. 	Y. 

Y 1 0 1 a t 

0 jitustUiden ytej 	tL k ivtzt tieaiueen :u.iv ttiki 
texpee]lia.t zitaks. $ laskuojat ja penkareen kohdalle teb-
tMvitt eivuojat sek* tehU*a vanhojen ojien ja purojen peru. 
kauksat. Ojitu.tyt k*tsn muutkin kuivstustyUt tulee tehdä 
xnshdoflisiamsn sikeisessa vaiheessa, jotta tieslue saadaan 
jo rskenni.it ;jön trhoLtu muuizeati niv- 
tetuksi. 

Lpikkeuvtøn kJe ivRt ivuojat tEhdäLir 1OikLu- j 
penerrystUiden htqdsas, mutta niiden teossa noudatetaan 
soveltuvin osin seuravaesa kohdassa annettuja ohjeita. 
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Ojat tulee kaivaa aopivI1 . k1w3toii vitten Iiik:ai-
vua. Suunnitela 	iakirjoieaa a ritellyiatlL aitoieta Vul-' 
daan aallia 10 sn poikkaaaat edellyttäen, etteivät rakentet 
huonona, ik1tl1 oja eai* aaan kixisyd.n vuoksi kuitenkin tu-' 
lee liian miureksi, on rybatllytyneet kohdat trtettävä vettL 
lMp1tia#i4t$ii1lM aateriaLUlla,? u1$ tiivis t*tr 

Niillä alueilla, joilla on odøtettayiesa painunieta, on i-
nuniaan vaikutus o$n pohjakoz'keutaan otettava buonioon, Itur 
metetteyja tai nuuten verhottavia ojia kaivettaesna on ott-
tava huoitoo Yerhukeen vaatima lieMkaivu. 

yst oat ksivtaan pLiruatuet.n tai erikseen nrotin 
ohjeiden mukaan, OjitttstySt, jotka tehdään varsinaisen tie.. 
31u01n ulkopuolella, tulee tehtä erityisen huolellisesti, 
jottei aiheutettaisj eivullisilli t.rpeettoaia vahinkoj. 

Ojien v*hvi,ttia.. ja viim.iøtelytia.I kMytet*Mn oloauhteidn 
mukaan nurmetusta, turveauuraw,ts, kivi., sora- tai sipeli-
verhousta sek* kiviheitoketta tms, Vahvistus.- ja vii*eiat1y-. 
tyUt tqhdItn tämMn tyselityk.n koMrt 1700 k±i tyt-
poj j inatøri i j\ :y ttti. 

" 	

.V 	.4.L 

i$oat 

;:• 1 	1 	t i 

laojia jou tn ti rerx1ustiten yhtyde&i tekn 
joko tierungoa kuivattaatseksi tai tien alle j4iävien ealo-
ojien nuuttaaiseksi, Vl3elyeaa14en osalta on noudatettava 
lojituyditya ry tn tyeUtykeUt, 

t - 1' 1 	1 

4aojiin käytettävirn tiilitien tuleu tyttä iLu. 
3alaojaputkinor*ien 196? ttiliputkia koskevan osan *oj-
putkille asettaisat laatuvaatiaukset, Muoviet. ym va].ttt-
tu jen put.ktn t7t/y oIi :r1€ieti hy kyttyä 1 tua. 
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1 \r u 
Salaojien kaLvutyt a1oittaan lista ,  tai trotu1vt 
ja kaivataan vastevirtaan veden tulevaan virtaussuuntaan 
xMhcen. Salaojakaivanto t•hdUn vain niin leveiksi, kuin 
tylSsk.ntelyi kannalta on tarpeellista. aivszt*on pohjan lv.-
ve7den tule. olla niin suuri, ett putkan kus11ekiu sivul-
le mahtuu vLhintäJn 15 cm pakm&inen kerros salaojasoraa. S*-
laojakaivannon pohjaa ei saa kaivaa ealao3itusarvyttk Liisa-
maksi. Sallittu poikkeama rlbspø.iu on + 5 cm. Kaivannon poh-
ja tasoitetaan k*ait'ön, 1U.SUi, hienohista.. ja  ssvipsri- 
illM mailla kaivataan ka.tvanto kuitenkin vKhintt1Mn 5 cm 

nitelasen markitty korkeutta aleaksi ja tila ttetUn etä-
laojssorslla, IUk1i kaivento aissa kiviey745n tai muun syyn 
vuoksi tulee liian e1vkei,  tsntaan pohja psiusmaan mukaan 
joko eslaojasoreila, kaivuasilia tai *ivumae• ja salaoje&o-
.ran seokeelle. :uoppi.n t1(7tt teMn &orkeinta*n 10 cm ker.. 
rokeine hyvin tiSviatsn, t*litoUs kaivento ulotetasa v*hin-
tMn 15 cm ja louhikosaa ja kivikoaes vtthintIn 5 cm aalsoji-
tuss7v7ytt lernxakei ja näin eyntynyt pohja taataan 
2oriia. 

r u. s t 	1 

Salaojien 7hte7dess* i vareinatuis pe tanistitt leeneä 
tehdä, vaan putkat saamastaan salsojasoraila tesatun pobjaiiani 
varaan. Suolla ja pehmeMila savimaalia, mies salaojan perus-. 
tasustaso on pobjavaeipinnan alapuolella ja aies ep*tauiai 
painunia on odotettavissa, on aalaojan alla käytett1v* iva-. 
1utaa. 

t.tkier 	 j, 
a1ao3aputket asennetaan sit•n, .tt putki s ultajLtn kats'z-

tuna muodostaa suoran viivan. P*Ä1tMpin katsottuna aallitaen 
uunnits].man aukaisesta linjasta paikalli*ina poikkeuksina n. 
utkat, jotka nsrtien sallimat putkisa piden vinoudet .beut-. 

tavat, kun putket asetetaan tiiviisti toisiaan vasten. 
seuetyseä on huolehdittava siit*t, että putket ovat 

pituuteltsan alustaa varassa. 
Salaojaputkien p*ttden vtiliin 	rko 	oIit nintLin 1 , 
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zm. utkieu saunuaoltien mri11, kiedotan rotepint&1-
Asu bitui opakai*tale, jonks pitws on ihintän 1,5 ker 
tas putken uikokeM ja IeYUS 10 cm. uopa asetetaan niin, 
etä sirotepuo3.i tulee putkaa vasten. Kaivoon ihtrvi.n sa-
laojien pUt on kaivon p.raakiopan kobdaUa tuottava bitu-
rnoida1le kulanrau4a3J.a 140 • 40 • 4 (mintataitat) 1 m Se 
Kulaaraudan toinen pää on knivon seinän varassa ja tion 
pää peruekuopan ulkopuolella putken alustaa varassa. 

sennnetytJn päättyessä tai keekeytysesä on huolehdittava mii-
tä, ettei esennettuun putkiatoon pääse sa*etuYi* epäpubt*uk-
ais. 7an tikii Ofl putken avoimet päät suljettava esim tU-
lillä tai mtner*s].iatUa lei7ksppaieiUa ja peitettäv. 

alaojan päättyessä lulekaan on otettava huomioon liskuau-
kon jäätyminen 3* pob3azan routisinen siten, että salaojan 
loppuose tehdään kyUäetetyatä 1ankusts poikkilsikkeukeel-
tae* nelimäieenä torvena tai alkuperäistä e.alao3amtkea 
remmieta boton.t. tai muoviputkite. ',:)rllet t:d putk(n 
thLn ulospäin keava läppä. 

t u 
r 4,€ 
tao3atpett*t.n vult j plt vhinti: 15 

isita liitteen n:o 1 ohjaarvoalueen auksioaila aaojcaorall. 

uovietsn tai muusta Tttaeliete vsla.tatettujen salaojaput-
kien tytUn yhteydessä noudatetaan ertkeeen annettavis objeit0 

dsllä. olevan lisäksi noudatetaan salaojakaivantojen t4ttSei 
ovaltuvin osin, mitä sedeveeivi.aärin yhteydessä kohdassa 
(äytttJ) määrätään. Salsojakei*ntojen tMyttin käytetyn m-
tertaalin on oltava vattäLtäphtisevM, mikäli salaojan t rki 
tukeena on aybs krät pintveejt. 

:id evesiviemäri t 

Y 1 i .i 	t & 

adevesien johtaminen sadavesijohtoja pitkin tulee ksyk-
'een paikoissa, missä tisalueen kuivatuita ei voida avooji1L 
jftrjestU tai 	tu 	nriiytön 

e1ii;t. 
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4eveei JohtOjaa )A ti1tU vUt4n unn1t1nien kn * 
Johtoihin 	putkiateriaeiin tuIøa tyttU Suornri 
nna11istekniUien TMiatyittien (SXfl) 3u1kisudazt betont.. 

putkinorden tai aJ1an auo**ieietan nora.ten aaettaast isa-
tuvaetiaukset normien auksisine merkinttSineen rikoiasuun-
rtitelieu nukaiat2a ptdkten on tyt.ttIv betoniputkinonien 
yleievt1rw'tert li4krd tt*tyt ltvrøti.. 
mukaet. 

0 400 uw 	urt : - utkt, jot 	1itt.vat joradan, rkenne- 
kuten )?WUt, aihE DtQkP1114, Jtt utket on tn 

r3aUtt*?$ v*aitiiYtiøti 

ormeJhin kuu3.ua*ttoni.n tiii :tjerA ytt. o 	vitr4v. 
uik*hi nLtetfl ei ol erikoiepiirtwtuk8ia 
joi8S. 

1 7 U 

utkikaivuzu t 1v t.n z .ku Qlli ian 	• 
Lak* eivu.. ettE korkeuaauunnaaas on ltetttr. Xrityiet* htr.- 
iota on kftrinitetty tieriankoon tulevien putkikaivantojen 
tiYutyin tarkkutun. utk.tksivannon seinEt kiYetaan tit-

rungon ulkopuolella kaltevuuteen 1*1 tai ettE 	keitatksi. 
ierungossa on kalt.vuud.n oltava 2*1 tai aitE jyrkempi. i-

ktji sean huonon kooea*p7e3,1yden tAkia on syytE olettaa iui-
kakaltvuukeien tulevan nainittuja rajaarvojs loiveinsiksi, on 
aivutyi tehtttvl joko hsva. tai uralsnkut&sta kEyttEen. Jois 
iakin tpauk1a on. pri ty rii ttivä vxitu5 ortumit v 
4. 
44a 

utkiivannot tth4n ila;» ttrtjii.1 floj', 11ei i ir$t- 
sisu ole toisin osoitettu. 

Putkin ulkopintojsn Yakaa.oru et18yyden kiYarincm einit 
tulee olla vIhtntUn 15 on. ivannoises, joihin seenn•tasn 
kaket tai aanpia putkt*, on putkien ulkopintojen keekinin 
•etEieyyden oltava ytbintEn O on. 1ivannon pohjan leveys 

xEtEIin lceknell& yhteen en vsa6itut etMeyyt ja ;ttt1efl 
ulkohaikaisijet 
taivanuon ayy.j 	 . 	UL . Vyyfl j 	xct- 
irt3van uk aii. 	1v cr io:tottav viiuc 
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exmri kaivanrwn on avttieta, jotta vt1tstWin  tu1e. 
vas peruetusta heOcent*v iikakaivti. Loppukaivu thdUn i-. 
piotylin*. Ks11iokaisnnoissa ulotetaan IouId,ntarija vUintn 
15 oi asonnettavn tkm u1kointa aIernak3i. 

ezu8taolinon 

deveei3ohtojan pe*ta 	on nierkitty k&ivatueeuunni-. 
telmaan. Peruste ttuess putkia htriin7attII** pohjaw'sn 
varaan kaivannoa pohja tasataan huo1.I1iseeti 1ipotydnL Lou-
liikkoisee* tai kivisesa masper*n eek kalltoon tehtavieri kai 
vanto3.n pohjat tasataan aapeUui* tai karkeana soralis. 
ik1i poh3aa kantavuus on huono, ktetUn siustan v*hviat-

neefl kiviaines.. td pwmriaa. Vsjketsajøea tapauksissa tuir.. 
vauutaan pasi ute ttuun puuarinaan. Peruetuksiin klt.y tetvI 
oeojssaaton puuainee yn$rC S4?J*I save lis /tai hi. aulis. 8avi 

kerroksen pt14Uø lovitettL* vhintUn 5 cm vahvuinen sorsker 
ros. Nat.riaaltn j tttvs7den suhteen on voimassa, mit& rmapu-
tiiden yht.ydees* on mainittu. i4iUli on peltt*viae* putken 
ulkopuolista b ite ista vedenvirtausta (putkikaivanto toimii 
aalaojana), on puustuketin kIyt.tti vetU lptisev* kszroe 
katkaistava n 20 r v1oIn t1ivi1lit 	oreenikerrokielht tai 
aviauluila. 

Tutkien a i 

nnsn putkien asannueta on no puhditettava 1uole1liieati ja 
tutkittava ashdoflteet heikeemet, lohkeamat ja muut viat. Va 
binoittuetta j.s mitoiltn sopimattomia putkia ei sas kt-
tii. 
n1vojan vilirn t jit-01 on r ennettava. joka euarnasa 
t1y etu suoriket. Putki.sn eaennue aloitetaan siemmaeta keivoota 
vlespUn puu. TLUin asetetaan uhtiputkien muhvit ja uurre 
putkie uurrea7yØnnZkeo% vastavirtaan. Yiemrilin3an jalalli 
te4 putkien alla voidaan ldtyttU a nmtken helpottaiiekei 
kahta rinnakkain 	 iutaa. 

: u t k 1 n 

Yle iattL 
auaukeaa k.tytc t.n 	tu;tni tr.i tyikahtaiien ty5li 
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tkøen mukaieta eu&ata, oUoi.n tvalli*.ati tu1e 
yikaeen bittiaauue (vslt- tai tilkesaumaus) tai kuairen 
aasaunaua • fl,ylM zkorrnut tasan )*vkeyaien esumausaauho3on 
4rttU voi tulla k7syzykaeen. Putket voidaan jtt**t kokon&n 

tauasmatta, aiklfl.i .t»mnitalmisss on nUfl esitetty tai eii-
hen annetaan .rikot*lupa, 1I11tn on kdtankin huoleMittava, 
ett* putkeen ei pt4&ee aineksia, esim ktyttflttll putkien 
vlleii 	 pun.rua. 

.i tuuiauuzaus 
Mtuaisaumauksea 	uhvlt, uorat pWlt ja uurteet 
puhdietetaan ja kuiyataan tarvittaessa iiekktkwamgnnuksella. 
Tiatbt jlks.n stvellWln eaumau.ains,n kanssa kosketuksiin 
joutuvat pinnat bttuailiuoksella. 3iv.]yyn kyt.tUn yleiees4 
ti hyvkaytty* l 	vltnetta, jonkn bituilpltoiuue on 
vhint*Mn 50 . 
Valusauman OflniDtUi: On Aizaraiuefl ,:iel1ytykfen on, etttt 
ktyt.tk*n sopivaa adaltti.seosta. Iyv* esos saadaan sakoitta.. 
maila esim 15 Trinidadu.aataittlrs, 35 bitumia B 65 ja 50 
kalkkikivijauhetta. iSe valmiita teMaevalmietsista saumaue 
masaoja voidaan k4ttt. L: tl1a bi turll1a n vaikea oaada 
pyeyvi*, hyviiL earioj. 
N*tket aauaatzA.n valamalla 3O2uh1Yifl 
pohjalle n 5 mm paksuinan bitumiz',rzgu. lareinainen asennus 
tehd*n siten, ett* kiizvtitott*&vUn putken eil.1n pUn ympfl.rii-
le kM*ritUn bitwdin kaetettu tilkenuora, aink* jtlkeen putki 
työanetUn paikoilleen ja tilkenuorm tihdataan tiiviisti muh' 
viin. Sitten asetotaen aihvin aukon eteen jUykk* kumiletku tii 
viikei valumuotikat ja ttet1In sauma kaatamalla kuuma aifait.. 
tiesos putken ean toista etvua pitkin niin, ettei pUse syn-. 
tymll*n ilaapseit. deU* esitetty putkten saumaus voidaan teh 
4* myös kyttIm*1lI aak* ulko ett* etsmuott,ja, jolloin bt'. 
tumirengaeta ei tarvitse etukäteen valaa, vaan kylmttsirely bi 
tumilla riitt**. 3umaukseses kiinnit.ttvn putken pU tytn'. 
netn ensin muhvin tai uurteen pohjaan saakka, mutta ve4.t1Ln 
sitten n 5 ma verran uloeplin, jotta saumausaine p**see Valet'-
tasesa valumaan n!tn uoctwtutta raoa pitkin putken Rlei.. 
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intaan asti. %aotit sae.4aaa Oi 	v 
(fl tLyain Jøttpnyt. Jokainen putken .auaa on k&aiteltvLt 
jklkesnp*ln ulkopuolelta 	tetvt tein valaliksi ennen 
iudsn aloitta*iet, 

T i 1 k e e a u m . . 	o n 	. 11itettv1en putkien p'i- 
hin aiveliln 2 * 	paksuudelta sulaa na*aausaaaeaa. Kim- 
nitstt*vn putkezt uur'eki,lekkeen ysp'i1l• kiedotsan bitu. 
moitu nuore ja putki asetetaan paikoi3.lean valmiieasn putki 
Johtoon taljait tai vinttur1t avulla vetkKUt. Sa'n aandol-
liast aispuoUset eptia• maudet tasoitetaan iuolelliseeti. 
auaa tiivistet* eiy.lexll u1k•opintsin 1fu bltutda, jo.-. 
ta vahviet.taan 

Zairenjas.aumaus, ai 	zouoJun k'ttJ 

KusirenkajUa tai ssuw*nauhotfln sauaatt.;vien .iuivi.. j uurr:- 
putkien aeennukse,ms nouttotaan Yal1ista3an o?tjoita ja a- 
ryksitL 

7ttu 

Älkut4ttJ5 

A]kut4Vin tul' 	it; v .i1 t in 1.. c,ri putken laen yltpuo- 
1.11.. T&ytt 1$ t.MIWn lsiotydn* tai. muutoin asilmieta mene-
tela* k$ytt*en, •tteivt putket työn aikana pae 1iikkuman 
tai vahingoittumaan. 4teksrz'okasn paksuuden tulee tytin eri. 
vaiheissa olla putkon moletasilla puolilla likimain samalla kor. 
keud.l1a, ettei tot*puoieinen asanpain. putken .ivull* pULse 
aiheuttamaan putkien kallietsieta tai aivueiirtyra*L 

utkien asennuk*e 3Ukeen aullotaan asennettu Jon putkien alle 
ja sivuille karkeaa soraa tai s.p.]i*. Sepeli tai sora tulee 
sulloa tehokkaasti. Sullotta kerroksen on ulotuttava vbint1in 
1/2 putken korkeuteen. e.rpsen vaatiessa on xyiis tU1I keriroir.. 
sessa tapahtuva veden virts,ue katkaistava kohdae ts "psruetami.. 
nene i]men.yille paikoilla eijoitettavilla savisuluilla. 

en j&tlkeen t4ttti taMittin kiettat1l, hyvin tiivistyvllti 
soralla tai hiekaUs. J3oradan alla jUviU* johto.oat&ukei1li 
kllytetUn tytten kuitenkin, poruaaaan ollessa aaves tai hio- 
nua, kivettintt 	zu!Jt 	trar 1'LtriELtljfl Ja 5$pelifl 
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ta. 	1 	::iyt 	Xloi!1 
.C) % savsa, noin O e.pe1X 3a hi.rnm oalta rieoseuhteena 
roin 30 tteeua n noin 70 eepølil. ';cpelin eopiv*. raekoko 
or eetu 10 = 20 , 
itvbte ouoritøtc 	a1;T1n : e 	rroksina. 
joz'adan Rila olevien 3ohto3.n kaiventojen tttWL on eiwt 
t1ivtyeaattmuk*et kuin penk.røll*kin s.aalla ko)adalls. Pen 
kn'een ulkopuolelle jflt1n t1vmitojn tyttiil i c- 
't)tfl 

opput tUl 
Laivanto3en Iop;:; tL 	't1tvi ennt!!1.n )1 ci 	rrokzi 1ru 
niin, ette ttt5aaeeo3su tiivietyetulos t7ttö* penker.ill 
asetetut tiiv&ysvaAtiaUkset, Keskikaistalle tulevien kaivanto-
Jen t*ytøssM ttivistye saMaen suorittaa yhtsnl kerrokeena r'-' 
kennekeriosten alar'ajsn tasosta, sikSii kaivanto JU tukipten-
tarsiden reunaeta l8htevien 1*1,5 tutakien ulkopuolelle, Tii. 
vistettlteaa* jolitokaivnntoja, joinea on yek1n salsojaputkla, 
on k*y'tattv selinieta tiivityseutnetela*, etteivt puttet 
vahinoitu. 

Feziieaaan oU.ucia4 E)r, 1, hiotaa, ora, iekka- ta 
hietasoreenia rito%atrn lopputLt'tt rakennkerro!Itn rinr 
jaan saakka per ataat vaettavnlls aateriaaliila, 
allio3caivannot ja lo*)*oeponkers.ss olevat kaivnnot tiyto-

tl&n soralls auualla paitsi ajoradin alla, jossa lopput4tw 
t&tdn hiiO11* louheella tai aubekeella esia O..200 , 
Pexusasen olla sas sana, hiesua, savi. tai btesuaoreenia ky.. 
tetUn ajore4an alle tulevilla johto.'osuukeifl* loppuUytW5n 
perussaata vastaavan asterias)tn ja sepelin esoeta, niinkuin 
alutyt&in yhteydeed cn ilaoltettu. TiivistSzinon on tl1in 
taht*v erityisen huolellisesti enintlUln 0 ca kerrokaina 
Lopput*yttiseI ei saa k4tt$1* ulottusaltaen yli 200 se kiviti, 
paitsi ne aataUsea kvipenkeraies5 silloin, kun se Jatkuu yh-
ten*jsan* kaivannon yli. TtjlIfl.n on kuitenkin putken ylipinnan 
j 	 4 yj V!ihjfltiJifl 	Cfl 9OrtkrrO, 
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2enreen a1kopuo1o11 	tvten vi 	ikf4vantoJfl 1optyt. 
tn iaa k*'t$U kaivtaiafta Otta*alla huomioon, Ltt* 1opptb 
V7tt5n kfl7tettvflfl aateriaalin kivLsyyd.et on ede1i ea 
nottu. )coeka tltyt.tt* ei tiiviatat, u3.oteta* 1opptfttt1i 
a1mtien varalta n iapIrietn aanpina korkeUo. 

JoltoJen 
3:tm -.iJhtoj.n pWt V?tt7yt luit,kaan, ne verhoiUan 
nuanit.iaien mkataoet. 

2aive1Ia kaivutøitkt tihtaeee on k$vumon pojoean j42ti 
nen eat.ttw eoptvUa peitteoUli tai kai'vettav* tt.en e 
vyr teen Yuata vtilittmiati en pohjsnvahviatu.tlSita, putkien 
aieflrnjt$ ja katao *ttU*. Talvella voIdaan kaivovitii k 
rliaan kentiota 	ttsa eiten, .tt kaikki ty5t kaivuta 
tytVft3n asti suoritetaan vlittt3a.ti toisiaan seuraavina tyb- 
vaiheina. tivann*i slku'. ja lopput4tn yhteydeee sovelletaan 

uo3s kerroapeksW*sjs kuin kea*3.lkjn. J*tnisyaeran uhaten. 
na void&sn rakemnutti4azt auoatwuksells k4t* tUtae euu. 
ruzpis kerroepakswke1a. TiivisUminan o tiuoritottav nnon 
tiiv te tttvn 	:1ifl 

adoveei., taz'kaetu&., liote' ja irne7t'ekavot 
!a4.veeijohtojen eek* j5? et* vaakuuorat tUtekohdat on 
aina varuetettav* tarkw,tuakitiv'oilla. Pintavosien johta*ts,ksi 
utkistoon on rakozrnettaya tarpeellinen **r aadevenikaivo ja 
itkjston listtmisen oet&iiekei rakennetaan 11etek*vo3a. 
.rle7tyskaivo rak netan poh$staart avonaiaoket, jolloin ken- 
kikajetan aadevee$ jandetaan sen kautta psnkereeeeon. UsLt 
)fl *g2dOUiGt8 sain oftwaaa 1ouhospsn•ere,es*. X7tjkaivo 
thd1$*n listekatv - . 	 lh. 'tn jr. 
11Jim :utktln. 

• 	
••. 	4 	 • 	• 	f• 	,..• 

	

0 L 	4t 

iKaivonrenkaiden, c : tu: 	1 en, kr 1 orenkal 1 en, pohjaren-. 
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kaide 	ec& bøtjt 	3e tM.ytt 	:i:n 	torui- 
nurmeisea uijile aeotetut laatutatjaukut. *sivoLI4n 4ttt 
tWi renaat on v tetava piiu*twitn *uken bøtox4put-
kino raien m**.rtttelø*4Ljl normaalilla tai Va]Ya11& zaudoituk. 
eUa. etonbt.n kaiyonksnden t4tyy sjox'aaan tai pientareen 
j a3oliikenn*tt o)3evien ea*rekk•iden alueella olla nitot 
tttuja ajoneuyo1jjkennt* keatvikaj. SellajejUa alueilla, 
jz1ila .i ole ootottayiøa sjoneu#oliikentwtt, voidaan kUyt.. 
t katrakent4jej$ btonip inormien mukateta kaneis. ?st 
kaila v •ttayjø 	entt4en teoess noatetaan batont ja 
1 rsb.tonirakentoj4.n normaali Ikst* • 	tet*vn betonin 
ttLle olla vhint' 	i 	OO, &Llei p1 
ole muuta eeit.ttr. 

:.rksstij ja 	vivjn 	utaisten kunsien ja 
lan tulee olla ne 	kaott t.pp* ja t4ttfl erwat vt1. 
uk*et s 

,%.4- 

aivo)en kansien paino tulee olla Yhin.t 	g ja 	yk 
eenO kg. Sad,ye ayojen ritiikar*aien painon tulee olla 

(V kg 3 1kesn painV8O kg. (anai,n tule olla 

Ja1kabI.ytIv*t ja alueot joiden liik.nri' 
rajoittuu kwtn*es,ttokaiuctoon 	 1 ton 

JUuset ntae on ovtt4 ajon.uvoliikennsttLi 
eek* teiden luie*t ja kesklke.iatat 	 2 ton 

Raskaan liikenteen alajaet alueet (letsten 
teiden ja katujen a3orsdst ja pientar'eat) 	40 ton 

Kaivutdjaa* noud.atetaen soveltuin osin, ait* sdeYeG1jchtjer 
ja ealsojiezi $btqdee&t katywt kohdalla on sanottu. 

tptaeaiaten pairsunien v 	Jik9i oi kalvot prustottva 
siktii mandoilleta - et*alia tavalla kuin kaivoon liittyv1t 

putkiinjat. ?.ruatu#ten osalta noudatetaan soveltuvin osin 
mit edelUt on 1o1ott 	 1vierirc1en prtarie.ta 
anott. 
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aivon p at 	 iuwiaitut 	siten, otto 
ta joudutaan rikkomaan aAMoUt$izan vhn putki.n iMpivien. 
tim takia ja ette Imen koi'keus eaa4aa oik.ksi. Joe putki-
1ittnttijen takia jouiu%ea rikkomaan 'li puolet renkaan i;or- 
keudeeta ja putkflhit1ntbjan 'vlin.n kulma on alle 1200  ja 
putket tu3.eat aamattn renkaaeeen, on kaivot tebtt'vd alaovas-
tan yaletti*ina. fl*i on valtm ulotuttav& V ILZtQI1 10 cm 
y1immn putksn 3 	 ?:Tflfljftjflen betonirengae pLi- 
ne teen tuoreeseen batonti. 
£o1Jarenkaat, kaivonrenkcat j kartiorenkaat aumataan k4Ukki-
eementtiiasatilla. Y4hto.itojae*tj voidaan k1tt* rakennut-
te Jan )iyvkem}L a tauate kumirenkaalla tai auovitiiviat7s-
nauhi11a. 	 j ken ke1ykstt 	 k1kk- 
arntenttilaaatjll, 
ttvoJen phjat 

:aivojen yUtoean aeozrno$ton joko 	k1ne22 rtic)rzu t1 
jolloin ltatalle on iarzt vaattmakeet 

kuin valurautakensj3la. 	koakejeel1 kartorenkaalla pyritt&n 
kaivon kenet aaa*en ven virtauks.n t1 	otton 	t1- 
te petaaaeon maM*Ui000n paikkaan. 
Ajoradaila, pientaraefle ynt, tastaavilio paikotllø tievat 4-
vojen kannet on w nnatwa t*satUe.n siiben ajoradan ja pian. 
tar.e pinnan tesoo, joll, liikenne tulleen ohjasasan. Joe iö-
rata ja ,i,nnar p1' 	T 	 on i1.von kria v.. 
taaaeti koz'otettavr, 

Eaiyojen korkeus on 	ittirU1 en puolikaarenkailla oiki- 
aku Mikiili n*tU ei p&tetti oikeaan korkeutaen, voidaan kr 
t* D.ouiin aukatota korotuez'enkaita, joita ei samassa keivoca 
saa kuitenkaan olla .p1I kuin kaksi. torotus voidaan tehdä 
aSe kyttsi1I kahsrakenteita, joissa on korotuema1i4olljouu. 
Uuden tulee tyttU aat Vaatimukset kuin rnuienkin kansien. 
Xaivot 0 80 cm 	1,5 a va.rusttaan 0 1 	teriksestil 
teMii].l* kuaabt*unoltuj1la askeiraudoilla. Sadsvsi.. ja 1ie 
t.kaivot rustetaan vtvn 	yvU1 1itep.t411t. 

LA 

J 
/ 
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4vo3en 	tr7a t 	tLLi floudattaen aoveituyjn osin, a1tt 
eie1i on na3.soiii ja 	 t4tDetM aainittu. 
tIc1i erikotepitivatuj 	on rnnttu t$ytt$* 1iittvil o 

joi'ta, on niit. 
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ietøniputktvui':. . 	; Y vn )utkite rialtn tu.lee tyt.. 
tM $uoen ns1ltsfiiUiun TMistyks. ulkaie,mi.n 
toniputkjnori u.t•.t laatuvsati*uk.et. Nozinien cia 
vaatizuetsn liskaL tuXøu eUaLet.z putkilaatiaen, jotka 
valmistetaan ertkoiept :t titn rnzkn, t'1yttSi nirw oTii 
tett laattrnatjm*LksJO.. 
Putkikoot * .tfl"pit vtee ewuiittelija. Joudttasaa v-
liteesasa eri kohteisiin eopivia putkilastuja teMUn se y1een-
eM noudattaen tau2u1oaaa 1 aimettuja ohjeita. Tienr*kennuetSi-
44 aika*ia tulee tBU1uk*3$$$n kytttS kysyiqke een ]IhLnn* tila 
piet.zt rumpujen #alitaeidsessa. Putken koko valitaan niirL, 
ettei noreaalts 10 - 20 	keLtevuut ta Utt.n ele odote t. 
tavissa vahingoliteta »Motusta, P,hmeikkøkohdilla, m1ss eu 
ret ty4Snaikaieet pim.t Ovat ibs*isi*, on vaz'auduttav* teko. 
a 	tilaptisupuja, mik.• kuivatueoloeuht.et nAUn vaativat. 
Lopullinen ruapu w kewutaan taøn tsslityksen mukaisesti 
vasta, kun psftnas.t ovt ?fttteia1liseti tapihtuneet. 

Taulukko 1 

- 

PU*117$dU 
r_S_fl 

I!etee7je  
- - - 	- 	__J.__r 	j,.. 

rakenne 
O,6u.,,Q 	3,Q'4S 	4ui55 

- 	- r L 	 - 
5p5uø6O 

1 ---- 

6,øa,o 
m 	m - 	-------- a --- 	•- • 	-• 

1 3* 3fl 
BY 

.P 	U S1 N*-U * 1IJ.r1---* 	*----- 	- -_ 
aulukosøa kyts1yt 2rkst 1 

3? 	Rsudoitettu 	r;la11trn ji cvi,u 
putki. 

BYL 	Rauda1trttu . .:L. 	w 	rutki, 	 vnrw-. 
tettu asd.yeni- ja rwuputki. 
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',it tt 	,.. 	u'.titki, 
jn rtun&tkL 

uditettu 	 t*zrraputki, z'autafleputki. 
1L audojtøttu jnlAuanan tiurrepi&tki, 11 1tu'ail1U va1i. 

yi,tettu 

iisnto on tebtvt t 	tssUtykaen liitteeni olevtn 
tyyppipiirustueten 	ellei erikoi,piiruituksiea ole 
anzuta ilaoite ttn. 

ii!pukaivemoiesa olevien eivu j* pohjakivien potsts*in. 
On tapauksesta rilppuen erikseen harkittava. 

hesttt*ees* , nitelaan nukaista ruapukeiysmou ;ohjsa, 
c kaivut3r t,ht1vtt varettn )ieno3ek*teeesa aaslajissa v- 

ja tart*ittp jotta ei httriU peruetueten alle jUvtt 
pohjwaata j  ott 	 int 	 dol1t2iim t•• 
sateeket. 
Mik*li rwpu jQUtW 	stan syvMLl. tai *tkL1 1 olaut- 
teet suutoin ovat ,p!sdtL]liset, on kaivonto tuettava ja pi 
4stt*v kuiana. titttUn vaiki*8s kaivu ,  ja rtita 
p*ksieea on ty$tavulle mtriya hvksyminen. 

1 e rue taaine T. 

Zeivut5iden ikane on 	•,:::..:n 	irattv, ovatko ortst- 
saieolosuhteet sauzmitolaion a*aieia. un eroav*euukeia ht-

t.b4*Ln teFkO t 	tutkirnkt 	!MO1lit 
tokset per tsais%pen 
Nik*li r*uieta en ewiittuaet, tekdtn eruetukaet 
niiden aukaani zntoi noudatetaan liittesni olevista tjppi 
piiruetuksieta (Uttt.et nto 1 • ..6) i].aenevi* p.rustaaiate,oj. 
Sora-art'sn aaterinalin tulee olla karkeaa 	100 ), vt.tn. 
tUn jakavan kerroksen aateriaaU lie astettavat iaatunatinsuk.. 
set t*yttv*K soraa, srekesorse,, aurukatta tai p,li*. Ärina 
on tehtv* niin pitkkei 9  tt 	ulottuu v tntLin ietrin ru 
un p. i'on 1kooL.1;. 
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ILL1. 	 Lai pQit(tLt44 flLtkien 	u'iat 
J.ntin 20 o& 1evyitc111L 

	

tti 114fijLPI1tw4 Isoa 	ai eit 	uz4 lto.. 
.iptkja iIotta o]a u3.ota putkea\ yuoia4aiu j&tmi ku 
Lthit:;i1!\ t.: 	: 	1 .tt 

4 1 

UUfl Jstt*Ux kUytattL 	out1rtont r!*terit4 ta, 
joesa ..t saa aila 100 rnzurenj4a kivtl, etk* o nista ei.. 
noita. 4ikE.1 rupu vAtii eiirtraLtkiilan (littteisøU 2, Y ja 
4 esitetty sitta 3,0 a), t*ytotLin  qis etirtyiitkti1an ja 

7st&7tDn v*LItin 	vt pe*gororn&us z'outiattoaiUa 
oi11a. fltten oUaa 3,0 	kenu.tan ruwi kohdalle 
valhjaet keno1ct 	7t4r 	U.l. aetn normaali 

ertte. 
7Ufl tttt4i on osa ei t t ilaeta, noutiatitun eatsrtaaUn 
9uiltesn, itIt ko]4Aeaa 1,10 iirtyakiilat on sanottu. Enuti.. 
xttoman ymp!tryett1y'ttn laajrnia on merUtty tyyppipiirustukeiin 
i.aj erikotepiiruet sii rtyta tule. tapehtua 10 	O eri 
kcu'rvkaina sananatkniøo.tt xw aol•iUa puolilla. fli.. 
vi7eyiatjus on 95 t8tsaaterjsalin Iseksiaitilavuuepsinoeta, 

pttsaaieten pfti'iMniørL 13tti3$k$i on oak*i tai kokontun 
noraljn uaarpinnan 71 	lolla olevien *umpuj,n yepzrsttytts 
tøhtv niin, ette tt1yti levqe putkon pU11 on vIhintn 
kai kertaa putken 	:tet3a ja luiskien kaltevuus 1 z3. 

on otetta rnorton, aitt kohdasus 540 iixt)'z(kiilat 
o sanottu. 

.iyvUle perustettujen 	tr kaivannot on t4tett*vtL tlkupe.. 
riLteen sasnp1nrI4v t)ocn oh&eea 1540 Yleist* an etu4en ohjet.. 
dsn rukaen. 

Utc 
Ruspujan p*iden 	 ssk Luteitii4en sort.wde.n osttd.. 
seksi 	ustetasa run p*lt tarpeelitsilla *ukirakent.iUa 
Ja verhouketUa, eit) tMtn st*unnitslautn ititettyjen ert 
koia. tai tyypptptiruituten iukaiseeti, 
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¶i 	vir* :n 
Lnnen rtpukajy%flto.21 tLtt* 0 *aii noa Oiefl lud 4& 
jU hnoiellieeatj poiat.ttava. On lt&ai huol&adittaya, e 
ti ,ttvIta* tttt Ins ole lMuta,  3**t* 

	

t4 	- 	 - j &t7fløtti 2& 	 't 	. 	 / ! 

aterisali 
kttettv leteril1n tulee 

clia laatua flrit1s 	1449 1965. Putkiruapujen on 
ci tavs molematit puoU 	u*inkttt 3 ruotsalaisten Ingen.' 
j reve t.tekapsakademienin (XV) normien mukaisesti siten, 
tt nink kerroksen peks*&o oi* vhintL%1rt 0,06 	(550 g/m'). 
tlttie *ittereiden a alualevyj.n tulee olla pimaltaan ø— 
alla taotn k1stt.Ltjtt kuin le,yt. 

:rienntt*esma aaftole 7pitki& seilaisiile prdkoills, joi 
vi voi olla « 	tttv•, n ptkot k* teitvLt ,uunnitel 
•.8aa e5itet3ll* VIUa ok sie.' että ulkopuolelta tai or 

ieit'iv j 	•1' 	tsveti k itslt'jtt putkia. 

i 

ltolputk 	 vnot teitULn ain kuin btoni- 
utkiruujujen kiiviot. 

e r u 	t a ni 1 : 
1:etjstjje v• 	it sat &aittte1y, joka on 
esitetty betoniput rupu3en ;hte:ds$jmuU, **Lrtty ko.' 
rotus on osoitettu piirt sisaiViz'ust.ttaesss ssltolev.' 
putkirupuja sora.srinsile ovat astertsslin ls*ttwtatimukeet 
s*t kuin betoniputkiz**iu1Ue, kuitenkin niin, etttt mter1.' 
a1infa ei esitniy y1. 0 i kirUi. 

jt. 

Aaltlovypirurtu't ottn v&ii t jn uttu*ien n eTuu&i.-
joiden mukaan. 
MiVt*n pye7viL 	 runpujen yteyie&1 kyttWL 

1 6 ) 



i 	UtyiJfl 	 o.LliiGti TiOitunut lcvjcn ,iA.. 
eittj' cm joko ki3attawa tai r&tftttava ioittunut kohta 

•IiJ 	)4 	,'-- 	 - 	 -.- . 

itoevputii't4 	.vuot ttttn v inttUiv j&kavxL 
1er'oka.n aatezialir& 	tuvtaiicukaet tytt riLU. aoxalla, 
jc,  ei 	ai.itim pizUttaan 50 a swroapia kivia sik 
oraaniaia ainetta. 
:nnen kaivennan t'ttWI 	riapu tuettav% paikoilleen. Mik*1i 

kyeyLqkneuK on kc*t4 tai osittain aaenpinnmn ylItpuoleUa 
oleva rimpu, on pkoi*t tervittavilta osilta vhintttt4n 5 
ituudslta yilpimita kx.tettavi 75 % korkeudelle ruun 

1lkaiBiasta. Porei4on 	4en kaltevuut tuloc olla 
4Olii1lQ 	 _____ 	 Lakiin. 	1 i _4 	 A 	'tr rs-' 	.. 	 . 	 ^ --'-'. 

Itumaun alustaa t17t3 aloitetaan suUaaalla aolea*ilta puolil» 
ta s.manaikai ...ti huolellisesti soraa putkan alle • X**i alus ten 
t4tt on tehty, ttLytet&U%n kaivanto vaakaeuorina kerrokeina 
noudattaen va2.miøta3in oh.jeiasa atdnittujs kea'roepakeuukets ja 
tiiviyavaatinuksia tai betoniputkirumpuj.n yht.d.ae* aaiuiti 
tuja keri'ospakauuknin j tiiviyevtatiauksia. Qhuina karroksina 
tiivis tetttIv $7:Øt, 	oeuu.n tulee ulottua vhintn 
niin koz'kealle, et* eylinterintttuist* putkieta ainonetaan 1/3 
3L peittPimtiL t*lrckenteisten rwspujen yhtoydesst on ea 
'7etytMn ogu n ulotttttava o oa yli putken 	Lopul- 
1iien y IryatLtyt ylimz loveydan on eylinteri-ii&t 

tkiuea oltava 2,5 k*ra putkon halkainI3a ja ratarakentei. 
sissa rwsa4ssa ri - t& 2 kertaa ru*npuutken leveys. talaiin 
ymptryst'tt2n lulakan ksltevuden on oltava vtihntgn 1 t 
'nn.n varsinaisten persgexaidan ajamista on yupLz7stit7tttS t*!u 
t 	v*laiikei, jolloin kaikki putkat psittyvt vWdnt* 0,60 a 
p'lceuisella eoiikerrokeolla. Putken pWtlle ajettuja maita •t 
saa tiiviet*I ennen 0,60 a peitseyvyyden saavuttamista. ituanun 
pUhe tuleva ensitL1 	aatrin pekautnen paitamaskarros on 
tehth sorasta tai hiekasta. Poltaasiden ttivtyden tulee t4t.. 
tU pengermaiden ttiviyavnatimuks.t. Rumpuja ei saa rakennus. 
vaiheen aikana kuorittaa ailltfln tavoin, ennenkuin sallittu 
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iityts 

ummu 

•altolevyputkirupt3,l 	t1JJLtt cu't1 11 irt Iji tttyjt 
z'ikois. td 	 ttei rukn, 

Calvl r: 	:i 	 i on 
ytett*ess* aaltolar pukaivazitc4u tLvelia ei tyt%ato.. 
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isn alle_ei 	Iito cxn 7l•eena -Muuie. si3oLtettav 
jptkøon, jotta lito ci v 	oitz jtt jotta ittitteen kor' 

	

ate tai poitto 	 rrnhdollinen, rikoiievti t.ait.* 
teet, joieta itta 	houtua tiez'akentiie vi:oa, 

tett 	tarpfljojUa 'v*rolaitteili. 
Suojaputkien z'akentar4oeea noudatetaan eoveituvin o*in mit* 
•dell* kohdieea 130 3 13O on aanottu. 
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adevesj 	ja 	kaveeijohdot ja 
salaojat 

Tien alitukaiisa o vtexrt3ah4ot sijoitettava *tzojtputke.n 
tai alttukiimsa kytettftv vaetasvia rakentotta kuin tien ea 
tovesijohdoisea ja rwuisaa. litwikohtiin piti tinakin tien 
tateelje puolelle tohdi tax'kastwkatvo. 
Tulevia johtoalttukota varten on pritt&v tokemn euojaiutki 
aeianowaii14 laitakoen toivoaen paikkaan, koekeuaaeeaan 3a 
kaltevuuteen. Putken pitai olla niin suuri, sttK alittava johto 
voidaan *ydhemznix3 aacntaa aina, ja huoltaa. 
JptItaeataten painuiden v1lttmieksi ei toinivia taojia ta 
jKttU tien alle. •tialaojien vedet on oMttrwa tirt 1tr' i-
ko vietri jolitotun tai a•n;uttna. 
3uuz'et ea3.aojitt*n 	- Ji :or 	r5t n •t 
.lifl 	i4l11 

; a 1 n c j o h 

Tysad noudetetaen 	 laitoksen aeettwia vaatinuk- 
sta. Tienalitus teMtWn 4na suojaputken stealiK, Suojaputki 
perua tetan tarpeen Va&ttieeea liikkaattrnlle betontantur11e. 

inputkti* on ttvt ruuvent1ilit tien rnal*mtn puolin, 
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