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LAATUVAATIMUSTEN JA TYÖSELITYSTEN SOVELTAMINEN 

Tämä ohje sisältää tien kuivatusrakenteiden ja putkistojen laatuvaatimukset, 
tuotevaatimukset ja työselitykset. Ohjetta sovelletaan tiehallinnon töissä sil-
loin, kun asiasta ei ole määräyksiä tiehallinnon asettamissa tuotevaatimuk-
sissa. 

Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen mukaisesti tuote, joka on valmis-
tettu tai saatettu markkinoille toisessa Euroopan unionin jäsenmaassa tai 
Turkissa tai valmistettu muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa 
maassa, tulee katsoa hakemuksesta tässä julkaisussa esitettyjen laatuvaati-
musten mukaiseksi seuraavin edellytyksin: 

1. Testaukset ja tarkastukset on valmistajamaassa tehty Suomessa käytet-
tävien tai vastaavan laatu- ja turvallisuustason antavien muiden menetel-
mien ja vaatimusten mukaisesti, ja tulokset osoittavat tuotteen täyttävän 
sille asetetut vaatimukset. 

II. Testaukset ja tarkastukset tehnyt laitos on valmistajamaan näihin tehtä-
viin hyväksymä. 

Tiehallinto seuraa alan eurooppalaista standardisointia ja muuttaa ohjeensa 
eurooppalaisten standardien mukaisiksi niiden valmistuttua. 

Julkaisut sisältävät viittauksia muihin tienrakennustöiden yleisten laatuvaati- 
musten ja työselitysten osiin. Julkaisuja tulkitaan kokonaisuutena. 

Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset sisältävät viittauksia myös mui 
hin Tiehallinnon julkaisuihin, yleisiin standardeihin ja näihin verrattaviin julkai-
suihin. 

Jos tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset sisältävät ristiriitaisia tietoja, 
myöhemmin julkaistu tieto on pätevä. 

Tuotevaatimuksilla tarkoitetaan tässä Tiehallinnon asettamia hankekohtaisia 
tai yleisiä hanketta koskevia laatuvaatimuksia ja Tiehallinnon hyväksymiä 
suunnitelmia, jotka ovat pätemisjärjestyksessä tämän julkaisun edellä. 

Viittausten helpottamiseksi kappaleet on numeroitu Tiehallinnon litteroinnin 
mukaisesti. Litteroinnista on kuitenkin poikettu siten, että sivuojarummut 
(6820) on käsitelty päätierumpujen (6810) yhteydessä. 

Roomalaisen numeroinnin avulla (1., II.) on kuvattu eri vaihtoehtojen pätemis-
järjestys. Numeroinnin tarkoituksena on myös osoittaa laatuun liittyvien asia-
kirjojen laatijoille mandollisesti tarkennettavat laatuvaatimukset. 

Laatusuunnitelmalla tarkoitetaan urakkaan laadittua (vaadittua) toiminta- ja 
laadunvarmistussuunnitelmaa. 



Työn aikana syntyvät asiakirjat kootaan laatuasiakirjoihin. Niihin kuuluvat 
mm. toiminta- ja laadunvarmistussuunnitelmat, vastaanottoraportit, laadun-
tarkkailumittausten ym. mittausten tulokset, tarkemittaukset, suunnitelmien 
muutokset, työpöytäkirjat sekä laatupoikkeamaraportit. 

Kappaleet sisältävät: 

- mitattavia laatuvaatimuksia 
- sanallisia laadun kuvauksia 
- suunnitelmissa osoitettujen vaatimusten selvennyksiä 
- laaduntarkkailuohjeita 
- yksinkertaisia suunnittelusääntöjä; periaatteena, jos olosuhde on tämä, 

työ tehdään näin. 

Julkaisussa: 

"tai" -ilmaisulla tarkoitetaan kel poisuudeltaan tasavertaisia ratkaisuja tai 
työtapoja, ellei lauseen sisällöstä muuta johdu (esim. maa- tai kallioperus-
tus) 
"tarvittaessa" -ilmaisulla tarkoitetaan olosuhteiden vaatimien keinojen ja 
ratkaisujen käyttöä, joita tarvitaan hyvän tuloksen saavuttamiseksi. 

Kuivatusrakenteilla ja putkistoilla tarkoitetaan rumpuja, sadevesiviemäreitä ja 
salaojia ja erilaisia putkistoja kaivantoineen, pohjanvahvistuksineen, putki-
neen, kaivoineen ja varustuksineen. 

Lyhenteellä di tarkoitetaan putken sisähalkaisijaa ja de tarkoittaa putken uI-
kohalkaisijaa. 

Liikennealueilla tarkoitetaan tässä osassa ajoratoja, pientareita, tien sisäluis-
kaa 1 m:n etäisyydellä tienpientareen reunasta, jalankulku- ja pyöräteitä ja 
linja-autopysäkkejä sekä tiehen kuuluvia kuormaus-, pysäköinti- ja levähdys-
alueita. 
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6810 	Päätie- ja sivuojarummut 

6810.1 	Yleistä 

Sivuojarummuilla tarkoitetaan maatalousliittymien, tonttiliittymien ja vähälii-
kenteisten yksityistieliittymien (< 100 ajoneuvoa vuorokaudessa) rumpuja, 
jotka ovat yleisen tien tai vilkasliikenteisen yksityistien sivuojassa. Muut rum-
mut ovat päätierumpuja. 

6810.2 	Rumpuputkien laatuvaatimukset 

6810.2.1 	Rumpuputkien sallitut korroosionkestävyysluokat ja toissijaisten rumpujen 
käytöstä mandollisesti perittävät arvonvähennykset esitetään Tiehallinnon 
hankekohtaisesti asettamissa tuotevaatimuksissa. Jos tuotevaatimuksia ei 
ole, noudatetaan taulukkoa 6810.1. Korroosionkestävyysluokat on kuvattu 
taulukossa 6810.1. 

6810.2.2 	Korroosio-olosuhde määrätään Tiehallinnon suunnitelmassa. Jos ei määrätä, 
se valitaan taulukosta 681 0.1. 

6810.2.3 	Rumpuputkien sallitut liitostavat esitetään Tiehallinnon hankekohtaisesti 
asettamissa tuotevaatimuksissa. Jos tuotevaatimuksia ei ole, noudatetaan 
taulukkoa 6810.2. Liitostyyppien luokat on kuvattu taulukossa 6810.2. 

68 10.2.4 	Rakenneolosuhde määrätään Tiehallinnon suunnitelmassa. Jos ei määrätä, 
se valitaan taulukosta 6810.2. 

6810.2.5 	Suojattavaksi määrätyllä pohjavesialueella käytetään taulukon 6810.3 mu- 
kaisia vesitiiviitä liitoksia tieltä kerättyjä vesiä johdettaessa. Muualla rummut 
voidaan rakentaa hiekkatiiviinä, ellei suunnitelmissa ole muuta esitetty. Suo-
jattavaksi määrätyil lä pohjavesialueil la rumpujen tiiveys testataan putkityypil-
le soveltuvalla painekokeella. 
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Taulukko 6810.1. Rumpujen sallitut korroosionkestävyysluokat en olosuhteissa. 

RUMPUJEN KORROOSIO- 
OLOSUHTEET KESTÄWYSLUOKAT 

Suolaamaton tai lievästi Suolaamaton Lievästi suo- Voimakkaasti 
suolattu muu tie tai suo- päätie (vt, kt) lattu päätie suolattu pää- 

Luokkien määrittely Luo- laamattoman tai lievästi tie ja sen 
kat suolatun päätien liittymä _______ _____ ______ _____ liittymät 

OlosuhdeNjaH N H N H N H N H 

Sinkityt teräsputket Ki X X 

Maalatut tai ohuella 
polymeerilla pinnoitetut 
sinkityt teräsputket ______ __________ ___________ _______ _____ ______ _____ _____ ______ 
Paksulla polymeerilla 
pinnoitetut sinkityt 
teräsputket K3 X X X X X X X X 
Betoniputket, Betoni- 
putkinormi 1995 ______ _________ __________ _______ _____ ______ _____ _____ _____ 

Muoviputket 
Betoniputket, Beto- K4 X X X X X X X X 
niputkinormi 2001 

OlosuhdeS ____ S S S 5 

Paksulla polymeerilla 
pinnoitetut sinkityt 
teräsputket K3c X X X (X) 

Betoniputket, Betoni- 
putkinormi 1995 _____ ____________________ _____________ ____________ ____________ 

Muoviputket 
Betoniputket, Beto- K4 X X X X 
niputkinormi 2001 _____ 

Merkintä X tarkoittaa, että kyseinen putkiluokka hyväksytään. 
Merkintä (X) tarkoittaa, että putki on toissijaisesti hyväksyttävä putkityyppi ja se on normaalisti sallittu, mutta sen käytöstä voidaan penä 
Tiehallinnon taqouspyynnössä mainittu arvonvähennys tai sen käyttö voi alentaa laatupisteitä. 

Olosuhteiden määrittely (jos ei ole kohdekohtaista määritystä): 
• Suolaamaton tie: PAB-tiet ja soratiet 
• Lievästi suolattu tie: muut tiet 
• Voimakkaasti suolattu tie: kaikki mo- ja mol-tiet, V-, T-, H-, KaS- ja U-piirien vt ja kt, kun KVL > 6000 ajon/d. 
• N = neutraali olosuhde 
• II = hapan olosuhde: veden pH < 5 tai veden tai ympärystäytteen sähkönjohtavuus > 50 mS/m 
• S = syövyttävä olosuhde: sulfidipitoinen syövyttävä tai teollisuuden syövyttävä vesi 

Luokka merkinnät: 
• 	Teräsputki Ki: 	teräs + sinkitys 600 gIm2  tai teräs + alumiinisinkitys 185 g/m2  
• Teräsputki K2: a) teräs + sinkitys 600 g/m2  + maalaus EH100%S'AU tai ET1251AS%U (uomasuojattu) 

b) teräs + sinkilys 1000 gIm2  + maalaus EH100%S tai ET125%S (uomasuojattu) 
c) teräs + sinkitys 275 g/m2  + PVC-plastisoli 170 SU + suojakangas U asennettaessa 

• Teräsputki K3: a) teräs + sinkitys 275 g/m2  + PVC-plastisoli 170 SU + suojakangas U asenn. (kun di ̂  1000 mm luokassa K3a) 
b) teräs + sinkitys 275 g/m2  + PVC-plastisoli 250 S / 170 U + suojakangas U asennettaessa 
c) teräs + sinkitys 600 g/m2  + PE-kalvo 250 SU + suojakangas U asennettaessa 

Luokkamerkintöjen selitykset: 
• 	EH100'AS1/ztJ = epoksihartsisuojaus, paksuus 0,100 mm, puolet putken sisäpinnasta ja puolet ulkopinnasta 
• 	ET125 1AS1AU = epoksipikisuojaus, paksuus 0,125 mm, puolet putken sisäpinnasta ja puolet ulkopinnasta 
• 	SU = sisä- ja ulkopinta kokonaan 
• 	4S = puolet sisäpinnasta, %U = puolet ulkopinnasta 



Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset. Kuivatusrakenteet ja putkistot 	 11 
Päätie- ja sivuojarummut 	 3.11.2004 

Taulukko 6810.2. Rumpujen sallitut liitostavat en olosuhteissa. 

RUMPUJEN LIITOSTYYPPIEN LUOKAT OLOSUHTEET 

Luokkien määrittely Luokat Päätiet (vt. kt. se ) Muut tiet ja sivuojarummut 

Liikkumaton, Painuva tai routiva Liikkumaton, Painuva tai routiva 
routimaton ja routimaton ja 
painumaton painumaton 

___________________________________ _______ rakenne __________________ rakenne ___________________ 

a) Betoniset irtokumitiivisteputket (jotka Li X 
täyttävät Betoniputkinormien 1995 
vaatimukset). _______ _______________ __________________ ______________ ___________________ 

Betoniset kiintotiivisteputket (jotka 
täyttävät Betoniputkinormien 2001 
vaatimukset). 

L2 X (X) X (X) 
Muovi- ja teräsputket, joissa holkki- 
tai muhviliitos, jonka limitys on vähin-
tään_5x_(di/mm)°5_mm. ______ ______________ ________________ _____________ _________________ 

Yhtenäinen putki, jossa ei ole liitos- 
saumoja tai liitoksen vetokapasiteetti 
on sama kuin putkella. 

Muovi- ja teräsputket, joissa on 
vetoa osittain vastustava vähintään 
kohdan L2b mukaisesti kiinnitetty 
holkki, joka sallii 100 mm liikkeen 
ennen repeämistään tai 2 x 100 mm L3 X X X X 
liikkeen, jos holkkia ei kiinnitetä 
kumpaankaan putkeen. 

) Betoniset kiintotiivisteputket, jotka on 
sidottu vetotangoilla. Vetotankoja on 
vähintään kaksi ja yhteenlaskettu ve- 
tokapasiteetti on (varmuuskertoimel- 
la 1,0) vähintään 0,3 kN x dilmm. 

Merkintä X tarkoittaa, että kyseinen putkiluokka hyväksytään. 
Merkintä (X) tarkoittaa, että putki on toissijaisesti hyväksyttävä putkityyppi ja se on normaalisti sallittu, mutta sen käytöstä voidaan 
penä Tiehallinnon tarjouspyynnössä mainittu arvonvähennys tai sen käyttö voi alentaa laatupisteitä. 

Olosuhteiden määrittely: 
• Liikkumaton, routimaton ja painumaton rakenne: routimaton pohjamaa tai routimaton ympärystäyte ts. rakennetyyppi A, B, Cl, C2 

tai C5, ei painumia. 
• Painuva: pohjamaassa savea, liejua, turvetta tai märkää silttiä, eikä käytön aikaisia painumia ole rajoitettu alle 200 mm:iin eikä 

arinalla rajoitettu venymiä alle 100 mm. 
• Routiva: rakennetyyppi C3 tai C4 (routiva ympärystäyttö), kun pohjamaan raekoon 0,06 mm läpäisy > 50 % 

Jos vetotankoja ei kuumasinkitä, niiden oletetaan syöpyvän joka pinnalta 1,3 mm. Vetotankojen syöpymisnopeus eri olosuhteissa 
määritetään Tielaitoksen julkaisun "Aallotetut teräsputket' kohdan 3.4.4 mukaisesti. Kokonaisvarmuus terästankojen katkeamista 
vastaan tulee olla vähintään 1,5 rummun koko tavoitekäyttöiän ajan. 

Harjateräksen (teräs A500HV 	vetokapasiteetti varmuuskertoimella 1 on: 
• 4=12 mm: 56 kN/m uutena ja 34 kN/m, kun pinnasta on syöpynyt 1,3 mm 
• 41 6 mm: 100 kN/m uutena ja 70 kN/m, kun pinnasta on syöpynyt 1,3 mm 
• 4=20 mm: 157 kN/m uutena ja 118 kN/m, kun pinnasta on syöpynyt 1,3 mm 
• 4=25 mm: 245 kN/m uutena ja 197 kN/m, kun pinnasta on syöpynyt 1,3 mm 
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Taulukko 6810.3. Rumpujen liitosten tiiviysluokat. 

Luokat Liitoksen tiiviys 
Hiekkatiivis a) rako ̂  5 mm, kun limitys ̂  250 mm 

b) rako ̂  10 mm, kun limitys > 250 mm 
c) rako ̂  30 mm, kun limitys > 250 mm + suodatinkangas 

Vesitiivis a) Täyttää standardin SFS-EN 1610 tai 
b) Täyttää Betoniputkinormien 2001 tiiviysvaatimukset tai 
c) Täyttää standardin SFS 3113 tai SFS 3114 tiiviysvaatimukset 

BETONIPUTKET 

	

6810.2.6 	Betoniputkien vaatimukset on esitetty Suomen kuntatekniikan yhdistyksen 
julkaisussa "Betoniputkinormit 2001" (ja "Betoniputkinormit 1995"). "Betoni-
putkinormit 2001" on laadittu SFS-EN1916:2002 mukaisesti ja kaivojen osal-
ta SFS-EN1917:2002 mukaisesti. 

TERÄSPUTKET 

	

681 0.2.7 	Kierresaumattujen sinkittyjen ja alumiinisinkittyjen teräsputkien materiaalien 
tulee täyttää standardien SFS-EN 10142 ja SFS-EN 10215 vaatimukset. 

	

6810.2.8 	Teräsputken korroosion estämiseksi tehtävän maalauksen on täytettävä 
standardin SFS-EN ISO 12944 vaatimukset. 

	

6810.2.9 	Teräsputken suojaksi tehtävän polyeteenipinnoitteen on täytettävä seuraavat 
vaatimukset: 
- Pinnoite on tehtävä tehdasvalmisteisena puhtaalle pinnalle ASTM A792M 

mukaan. 
- Perusmateriaali on sinkitty terässtandardin SFS-EN 10142 mukaan. 
- Sinkitys 600 g/m2  molemmat puolet yhteensä. 
- Muovikalvo valitaan standardin ASTM A 742 M mukaan, paksuus 0,250 / 

0,250 mm. 

68 10.2.10 Teräsputkien suojaksi tehtävän PVC—Plastisol pinnoitteen on täytettävä seu-
raavat vaatimukset: 
- Pinnoite on tehtävä tehdasvalmisteisena puhtaalle pinnalle SFS-EN 

10169-2 mukaan. 
- Perusmateriaali sinkitty teräs standardin SFS-EN 10142 mukaan. 
- Sinkitys 275 g/m2  molemmat puolet yhteensä. 
- Muovikalvo valitaan standardin SFS-EN 10169-1 mukaan, paksuus on 

0,170/0,170 mm. 



Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset, Kuivatusrakenteet ja putkistot 	 13 
Päätie-ja sivuojarummut 	 3.11.2004 

MUOVIPUTKET 

	

6810.2.11 	Rumpuina käytettävien muovisten polyeteeni- ja polypropeeniputkien raaka- 
aineen on täytettävä standardiehdotusten SFS 5906 ja prEN 13476-1 vaati-
mukset. Muoviputket luokitellaan em. standardien mukaisesti rengasjäyk-
kyysluokkiin. Rengasjäykkyys tulee määrittää standardin SFS-EN ISO 9969 
mukaisesti. 

	

6810.2.12 	Sisähalkaisijaltaan vähintään 1200 mm polyeteeniputkien (PE) ja polypro- 
peeniputkien (PP) raaka-aineen pitkäaikaislujuuden on täytettävä em. vaati-
musten lisäksi kuormitusmitoituksen asettamat vaatimukset. Lisäksi putkien 
raaka-aineen on täytettävä taul ukon 6810.4 mukaiset laatuvaatimukset. 

Taulukko 6810.4. Polyeteeniputkien (PE) raaka-ainevaatimukset jännityssä-
röllyn vastustuskyvyn suhteen. 

Ominaisuus Vaatimus Yksikkö Koemenetelmä 
Jännityssäröilyn vas- 
tustuskyky, ESCR 

^ 500 h ASTM D 1693 

6810.2.13 Polypropeeniputkien perusraaka-aine on PP-kopolymeeri (PP-C), jossa saa 
olla enintään 20 % komonomeeriä. Lisäksi kylmässä asennettavien (alle -10 
°C) polypropeenista valmistettujen putkien iskulujuus tulee testata standardin 
EN 744 mukaisesti pudotuspainokokeella hyväksyttävin tuloksin. Sisähal-
kaisijaltaan yli 1000 mm putkilla minimivaatimuksena on raaka-aineen ja sei-
nämäpaksuuden yhdistelmä, jolla on saatu hyväksyttävät tulokset pienem-
millä putkilla. 

6810.2.14 Sisähalkaisijaltaan enintään 500 mm:n rummuissa voidaan käyttää tunne-
tuista putken valmistukseen soveltuvista kierrätysmateriaaleista vai mistettuja 
muoviputkia, jotka eivät täytä kaikkia kohdassa 6810.2.11 esitettyjä vaati-
muksia. Silloin raaka-aine valitaan ja valvotaan standardin prEn 14541 
("Plastic pipes and flttings for non-pressure applications - Utilisation of non-
virgin PVC-U, PP and PE materiais") mukaisesti. Murtovenymän vähim-
mäisarvo on normaalisti 150 %, ellei valmistustekniikka edellytä suurempaa. 
Erityisen selvityksen perusteella Tiehallinto voi kuitenkin hyväksyä 100 % 
murtovenymän vähimmäisarvoksi. 

	

6810.2.15 	Hitsaamalla liitettävien rumpujen perusraaka-aineen tulee täyttää sulaindek- 
sivaatimus, joka määritetään standardin SFS-EN ISO 1133 mukaan. PE:llä 
menetelmän T mukaisesti mitattu MFR 190/5 ei saa ylittää arvoa 1,6 g/1 0 
min ja PP:llä menetelmän M mukaisesti mitattu MFR 230/2,16 ei saa ylittää 
arvoa 1,5 g/min. 

BETONI-, TERÄS- JA MUOVIPUTKET 

	

6810.2.16 	Betoni-, teräs- ja muoviputkien seinämät mitoitetaan julkaisun Tietoa tien- 
suunnitteluun 79. "Kuivatusrakenteet ja putkistot, mitoituslaskelmien laatu-
vaatimukset" voimassa olevan version tai vastaavan Finnra Engineering 
News julkaisun mukaan (www.tiehallinto.fi/thohje) . Betoniputkien mitoitus-
vaatimukset on esitetty "Betoniputkinormissa 2001". Päätierumpujen sallitut 
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peitesyvyydet on esitetty taulukossa 6810.5. Sivuojarumpujen sallitut pei-
tesyvyydet on esitetty taulukossa 681 0.6. 

6810.2.17 	Putkien peitesyvyys mitataan putken laelta ja profiloiduilla putkilla profiulin 
harjalta. 

Taulukko 6810.5. Pääteiden rumpujen kestävyyttä ja peitesyvyyksiä koske-
vat laatuvaatimukset: betoniputket (a), teräsputket (b) ja muoviputket (c). 
Taulukoissa esitettyä pienemmät ja suuremmat peitesyvyydet on tarkastelta-
va mitoituslaskelmalla. Teräs-ja muoviputkien ympätystäytteen on aina olta- 
va tiivistetty. Halkaisijan väliaivoilla teräsputken EI interpoloidaan. 

a) Betoniputket (Betoniputkinormi 2001) 

Putkiluokka __________________ 
Peitesyvyys 

Tiivistetty 	 Ei tiivistetty 
________________ min. maks. min. maks. 

B 0,6m 5m 1,Om 4m 
Br 0,4m 8m 0,6m 5m 
Dr 0,2m 13m 0,4m 7,5m 

b) Teräsputket (maks. peitesyvyys 8 m tai valmistajan ilmoittama) 

Halkaisija (mm) 
di 

Kimmoinen taivutusjäykkyys EI (kNm) 
min. peitesyvyys 0,3 m 	min. peitesyvyys 0,5 m 

di^ 300 0,8 0,8 
400 0,8 0,8 
500 0,9 0,9 
600 2,3 1,7 
800 5,2 3,4 
1000 8 5 
1200 - 6,5 
1400 -- 8 
1600 -- 19 
1800 - 30 
1990 -- 40 

c) Muoviputket (SN4) 

Halkaisija (mm) 
di minimi 

Peitesyvyys 
maksimi 

di 	449 0,5 m * 5 m (tai vaim. ilmoittama) 
di 450.. .649 0,6 m * 5 m (tai valm. Ilmoittama) 

di 650. ..1249 di ** 5 m (tai valm. Ilmoittama) 
di 1250... 1990 osoitettava Tiehallinnon hyväksymillä mitoituslaskelmilla 

Jos alkurengasjäykkyys ̂  8 kN/m2  (T8) min. peitesyvyyttä vähennetään enintään 0,1 
m ja rengasjäykkyydellä ̂  16 kN/m2  (SN16) vähennys on enintään 0,2 m 

** di 650... 1249 putkilla voidaan hyväksyä putkien sisähalkaisijaa pienempi peitesyvyys 
Tiehallinnon hyväksymien mitoituslaskelmien perusteella 
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Taulukko 6810.6. Sivuojarumpujen kestävyyttä ja peitesyvyyksiä koskevat 
laatuvaatimukset: betoniputket (a), teräsputket (b) ja muoviputket (c). Taulu-
koissa esitettyä pienemmät ja suuremmat peitesyvyydet on tarkasteltava mi-
toituslaskelmalla. Teräs- ja muoviputkien ympärystäytteen on aina oltava tii-
vistetty. Halkaisijan väliarvoilla teräsputken EI interpoloidaan. 

a) Betoniputket 

Putkiluokka 
_________________ 

Peitesyvyys 
Tiivistetty 	 Ei tiivistetty 

________________ min. 1 	maks. min. 1 	maks. 
B 0,5m 5m 1,Om 4m 
Br 0,3m 1 	8m 0,6m 5m 
Dr 0,2m 13m 0,4m i 	75m 

b) Teräsputket (maks. peitesyvyys 8 m tai valmistajan ilmoittama) 

Halkaisija (mm) 
di 

Kimmoinen taivutusjäykkyys EI (kNm) 
min. peitesyvyys 0,3 m 	min. peitesyvyys 0,5 m 

^ 300 0,8 0,8 
400 0,8 0,8 
500 0,9 0,9 
600 1,7 1,7 
800 3,4 3,4 
1000 5 5 
1200 --- 6,5 
1400 --- 8 
1600 -- 19 
1800 --- 30 
1999 --- 40 

c) Muoviputket (SN4) 

Halkaisija (mm) 
di 

Peitesyvyys 
minimi 	 maksimi 

di ̂  499 0,4 m * 5 m (tai vaim. ilm.) 
di 500... 649 0,5 m * 5 m (tai valm. Ilm.) 
di 650... 1249 di ** 5 m (tai valm. Ilm.) 
di 1250... 1990 di ** 5 m (tai valm. Ilm.) 

* 	Jos alkurengasjäykkyys ̂  8 kNfm2  (T8) min. peitesyvyyttä vähennetään enintään 0,1 
m ja rengasjäykkyydellä ̂  16 kN/m2  (SN16) vähennys on enintään 0,2 m 

** di 650... 1999 putkilla voidaan hyväksyä putkien sisähalkaisijaa pienempi peitesyvyys 
Tiehallinnon hyväksymien mitoituslaskelmien perusteella 
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Alkuperäinen luiska 1 :k 
V1ISTÄMÄTÖN 	

/ 	
luiska 

di 

kx(hl -di) 1,5xdi 	
'\JJZ1O,2m 

11 
Li 

VIISTETTY 

kx(hl di))j(1.5xdi 	 - j O,2m 

Li 

____________ 4 
I 

a 
Li 	 B 	 L2 

Putken pituus L(L1 +B+ L2)/sin a 

A 

>O,3m 
Lilkoluiskan verhous 

___________________________ Verhous 	tarvittaessa 

di 	 .j:: 	112di LJ 	 ________ 	v -- 

Anna 	 A 

LEIKKAUSA-A 

Pää ja luiskat verhotaan luonnonkiviladoksella, 
kun luiskat valuvat tai ovat syäpymisherkkiä. 

Kuva 6810.1. Rummun pää suoralla tai viistotyllä päällä (1:1). Loivemmatkin 
viisteet ovat mandollisia. 
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6810.2.18 	Suunnitelmissa osoitetun sisähalkaisijan di: n sallittu poikkeama silloin, kun 
suunnitelmissa ei tätä ole erikseen määritetty, on: 

di<300mm:-10%...+25% 
300 ^ di<600mm:-3%... +10% 
600 ^ di<2000mm:-3%... +3% 

Halkaisija ei saa pienentyä alavirtaan mentäessä. 

6810.2.19 	Putken alapinnan pituus määrätään kuvan 6810.1 perusteella, ellei suunni- 
telmassa edellytetä suurempaa pituutta. 

6810.2.20 Rumpuputkien päät 
1. viistetään suunnitelmien mukaisesti 
II. päätierummuissa viistetään sisähalkaisijaltaan yli 800 mm putkista kuvan 

6810.1 mukaisesti; päätien sivuojalinjassa sijaitsevat sisähalkaisijaltaan 
yli 600 mm putket viistetään kuvan 6810.1 mukaisesti 1/3 korkeudesta 
ylöspäin. 

6810.3 	Putkien asennus 

6810.3.1 	Käytettäessä ulkonevalla muhvilla varustettua putkea, on muhvia varten teh- 
tävä riittävä syvennys alustaan. 

6810.3.2 	Jalallisia betoniputkia asennettaessa voi pituussuuntaisina asennuspuina 
käyttää tarvittaessa enintään 50 mm x 100 mm lankkua, jotka upotetaan 
valmiin annan yläpinnan tasoon. 

6810.3.3 	Putkien kärki- tai pistopäät asennetaan alavirtaan. Putkien asennus aloite- 
taan rummun alemmasta päästä. Putkien saumoihin ei saa jäädä putkimate-
riaalin ja tiivisteen edellyttämää suurempia rakoja. 

6810.3.4 	Rummun pään luiskapinnat rakennetaan ympärystäytteen materiaalista ku- 
van 6810.1 mukaisesti. Herkästi syöpyvät luiskat ja ojan pohja suojataan. 

6810.3.5 	Teräsputkien sinkityksen ja lisäsuojauksen vauriot puhdistetaan ja korjataan 
ennen asennusta. 

6810.3.6 	Putkien laatu todetaan toimituserittäin, putkien merkintöjen ja toimituserän 
asiakirjojen nojalla. 

6810.3.7 	Betoniputkien varastointi ja käsittely tehdään Suomen Betonitieto Oy:n "Be- 
toniviemärit 2003" käsikirjan ohjeiden mukaisesti. 

6810.3.8 	Teräs- ja muoviputkien kuljetus, käsittely ja varastointi on suoritettava siten, 
että putket eivät vaurioidu tai naarmuunnu, putkivalmistajan sallimat pienim-
mät taivutussäteet eivät alitu, muhvit eivät kuormitu, kuljetus- ja varastoin-
tialusta on tasainen ja varastointikorkeus ei yhtä putkivalmistajan sallimia 
suurimpia arvoja. Teräsputkien osalta on lisäksi huolehdittava siitä, ettei 
sinkkipinnoite tai lisäsuojaus vaurioidu. 
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6810.3.9 	Jos rumpuun on määrätty tehtäväksi rummussa virtaavan veden jäätymistä 
vähentävä sisäpuolinen lämmöneriste, niin eristeen tulee olla standardin 
SFS-EN 13163 mukaan valmistettua ja tuoteluokiteltua EPS-materiaalia, jon-
ka 
- punstuslujuuden tulee olla > 200 kPa (SFS-EN 826) 
- sulamis-jäätymiskestävyyden tulee täyttää SFS-EN 13163 vaatimukset, 

menetelmä "freeze-thaw resistance" EN 12091 
- lämmönjohtavuuden arvo X <0,0350 W/mK (SFS-EN 12667 tai SFS-EN 

12939 mukaan mitattuna) 
- eristeen mittojen tulee olla oikein mitoitettu rummun sisäpuoliseen asen-

nukseen, yleensä eristeen ulkohalkaisija on noin 15 mm pienempi kuin 
rummun sisähalkaisija 

- rumpueristeen paksuus määritellään paikallisten olosuhteiden mukaisesti. 

6810.4 	Rummun sijainti ja suoruus 

681 0.4.1 	Päätierummun päiden ja taitepisteiden taso osoitetaan suunnitelmissa. Taso 
perustuu kuivatustarpeisiin ja rumpujen kaltevuustavoitteisiin, jotka on esitet-
ty Tiehallinnon kuivatusta koskevissa suunnitteluohjeissa. 

Sivuojarummun vesijuoksun taso sovitetaan sivuojan pohjan tasoon ottaen 
huomioon ensimmäisten vuosien liettyminen ja rumpujen kaltevuustavoitteet. 

6810.4.2 	Päätierummun asennustason sallittu poikkeama on +0...-50 mm suunnitel- 
lusta tasosta. Päätierummun päiden välinen korkeusero saa poiketa enin-
tään ±20 mm suunnitelmissa osoitetusta korkeuserosta. 

Sivuojarummun asennustason sallittu poikkeama on +30... -50 mm suunnitel-
lusta tasosta. 

6810.4.3 	Rumpuputken sijainti osoitetaan suunnitelmissa. Sijainnin sallittu poikkeama 
tien leveyssuunnassa on ±0,5 m. Suuremmat poikkeamat edellyttävät suun-
nitelman päivityksen. Sivuojarumpu sijoitetaan noudattaen kuvan 6810.2 si-
joitusohjetta, ellei suunnitelmissa ole muuta osoitettu. 

6810.4.4 	Rumpu rakennetaan suoraksi. Sallittu keskilinjan poikkeama on ±20 mm 5 
metrin matkalla. 

6810.4.5 	Putken alustan tasaisuusvaatimus on vakiokaltevuusosuuksilla ±20 mm 5 
metrin matkalla. 

6810.4.6 	Rumpukaivannon pohjan leveys on putken ulkohalkaisija + tiivistysmenetel- 
män vaatima tila putken molemmilla puolilla. Tiivistysmenetelmän vaatima ti-
la on tavallisesti n. 0,7 m (kaivannon leveys normaalisti putken ulkohalkaisija 
+ 1 ,5 m). Routivaa ympärystäyttöä käytettäessä voidaan pienessä (^ 500 
mm) putkessa käyttää kapeaa ympärystäytettä, joka tiivistetään jaloin tai 
kauhaan asennetulla kapealla palkilla. 
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6810.4.7 	Päätierummun keskikohdan ennakoitu painuma otetaan huomioon peh- 
meiköllä painumaennusteisiin perustuvan suunnitelman mukaisesti ja muual-
la muotoilemalla perustamistaso kuvan 6810.3 mukaisesti. 

1111 - Rumpu 
4...1O m 	 Sivuoja 

______ 	 2'Jfl7Ti 

Kuva 6810.2. Liittymärummun sijoitus sivuojaa ulommas. 

Rummun alusta muotoillaan ympyrän kaarelle 

1 kolmannes 	 II kolmannes 	 lii kolmannes 
vaakasuoraan 	 suunnitelman kaltevuuteen 	kaksinkertaiseen kaltevuuteen 

Kuva 68 10.3. Rummun asennuskaltevuudet. 
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681 0.5 	Rummun rakennetyypin (anna, ympärystäyte, siirtymärakenteet) valinta. 

6810.5.1 	Rummun rakennetyyppi (taulukko 6810.6 ja kuvat 6810.4... 13) ja pohjan- 
vahvistukset (kuva 6840.9) osoitetaan suunnitelmassa, joka perustuu tien ta-
saisuutta koskeviin laatuvaatimuksiin. Painumien rajoituskeinoihin, kuten 
esim. keventeet tai syvästabilointi, ei tässä julkaisussa oteta kantaa. 

6810.5.2 	J05 takuuaikaan liittyvistä tasaisuusvaatimuksista ei muuta johdu, rakenne- 
tyyppi valitaan taulukon 68 10.7 toimivuusluokista 1, II, III ja IV. 

6810.5.3 	Päätierummuissa, kun KVL < 1000 ajoneuvoa/pv, sallitaan taulukon toimi- 
vuusluokka II, ellei sitä ole kielletty hankekohtaisessa tuotevaatimuksessa. 

6810.5.4 	Sivuojarumpujen hankekohtaisessa tuotevaatimuksessa voidaan kieltää 
jompikumpi vaihtoehdoista III tai IV (periaate: jos halutaan pitkäikäisiä rum-
puja routivassa maassa, valitaan III ja jos halutaan halpoja rumpuja tai ei ha-
luta routaheittoja erittäin routivassa maassa, valitaan IV). 

6810.5.5 	Jos rummun rakentamisen aikana todetaan, että suunnitelmassa esitetty 
rakennetyyppi ei kelpaa kyseisiin olosuhteisiin, korjataan suunnitelma laatu-
vaatimusten mukaiseksi. 

Taulukko 6810.7. Rumpujen rakennetyypit (Z = peittosyvyys, S = siirtymäkiilasyvyys, di = 
rummun sisähalkaisija). 

Paätierummut Päätierummut, Sivuojarummut, Sivuojarummut, 
Rummun rakennetyypiri normaalitapaus kuri putken lievä pysy- kun sallitaan routa- kun sallitaan putken 

valinta vä nousu sallitaan heitto, mutta ei put- pysyvä nousu, mut- 
____________________ __________________ __________________ ken pysyvää nousua ta ei routaheittoa 

-.Ioimivuusluokka 
II III IV 

Olosuhde 

Kallio tai louhe A A A A 

Routimaton maa B B B B 

Lievästi routiva, H2, S2 - Cl - (Cl), C3 tai C4 - C2, C3, C4 tai C5 - C2, C3 tai C4 
(0,063 mm läpäisy = - Cl tai C2, kun - Cl, C2 tai C3, kun 
7....15%) Z > S + di Z > S ______________ ______________ 
Routiva S3, S4, H3, H4 - Cl - Cl tai C3 - C2, C3 tai C5 - C3 tai C4 
(0,063 mm läpäisy = - Cl tai C2, kun - Cl tai C2, kun 
16... 50 %) tai sitkeä savi Z> S + di Z> S + di _________________ ________________ 
Erittäin routiva: Si, SiMr - Cl - Cl - Cl, C2 tai C5 - Cl tai C3 

- Cl tai C2, kun - Cl tai 02, kun 
_________________ Z>S+di Z>S+di ______________ _____________ 

Pehmeä Sa, Lj ja Tv Selvitetään pohjanvahvistusten tarve, muuten kuten erittäin routiva 



Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset, Kuivatusrakenteet ja putkistot 	 21 
Päätie- ja sivuojarummut 	 3.11.2004 

TYYPPI Cia: SIIRTYMÄKIILA 

LTST"1'P Clb: SIIRTYMÄKIILA ERISTEESTÄ ] 

Toiminta erittäin routi-
vassa maassa: 

Cia ia b: 
Ei putken pysyvää nou-
sua. 

Ei routaheittoa tien pin-
taan. 

TYYPPI C4: ROUTIVA YMPÄRYSTÄYTE 

TYYPPI C5: ROUTIMATON TÄYTE, 

L::» 	; 
__ 

C2:  
Ei putken pysyvää nou-
sua, kun Z > S + di 

Tien pinnan routaheitto 
todennäköinen, kun Z < 
S + di 

C3:  
Putken pysyvä nousu 
mandollinen. 

Tien pinnan routaheitto 
mandollinen. 

C4:  
Putken pysyvä nousu 
todennäköinen. 

Ei yleensä routaheittoa 
jos di 600 mm 

C5 
Ei putken pysyvää nou-
sua, kun Z> S + di. 

Routaheitto erittäin to-
dennäköinen. 

TYYPPI C2: ROUTIMATON YMPÄRYSTÄYTE 

,, // 	 Z''Z'//'//// 

TYYPPI C3: ROUTIMATON ARINA 

Kuva 6810.4. Rumpujen ja putkien rakennetyypit ja rakennetyyppien käyttäy-
tyminen erittäin routivassa maassa. Routimaton täyte on rasteroitu. Routiva 
pohjamaa ja routiva täyte ovat rasteroimatta. S = siirtymäkiilasyvyys, Z = put-
ken peitesyvyysja di = nimpuputken sisähalkaisija. 
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a 

yTSV ___________________ 
/7 / / ///////// // /'/ ///// / // (/' // / / 	/ ,, / / 

«/////½2//////// 
/// Pä kene 

0o° 	°oo 	oa7-° 0 0000  Q0 0 oU 
Q O0 	 0 

BO 000ZQ000 Q 0 D 	00 
bQoQo 0QOOoOQ\J0QKD 0 0 0 QOo0ooO co 

b) 

yTSV ____ __________________________________ 
/// 2 // ///// / // / , 

/////////,// 
/// ///7/////// //// 

L 	L 	L 	L 	L\ L Lo 	0 0000 	Ö 	00 	0 0000 0 _\ 	LX L 	0 0 0 0 

A A A 	A 	 A A A L 
oou 

A A A 	A A °A 	A A 	t A A A z 	L A 
- 0  

Tasauseos \ 

L = kaivannon pohjan leveys = de + 2 x 0,6... 0,7 m 
Z = peitesyvyys 
B = ympärystäytteen yläpinnan leveys ̂  2 x de (de = ulkohalkaisija) 
P = ympärystäytteen paksuus ̂  0,3 m 

Kuva 6810.5. Rummun rakenne louheessa (a) ja kai/jolla (b). Tyyppi A. 



, Routimaton penger 

/ 	 \ \i 
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a) 

Tasauskerros tarvittaessa (leveys ̂  de) 

L 

b) 

L = kaivannon pohjan leveys = de + 2 x 0,6... 0,7 m 
Z = peitesyvyys 
B = ympärystäytteen yläpinnan leveys ̂  2 x de (de ulkohalkaisija) 
P = ympärystäytteen paksuus ̂  0,3 m 

Kuva 6810.6. Rummun rakenne routimattomassa maassa. Tyyppi B. 
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a) 

TYYPPI Cia 

UJ kJ 
:ZULIIUJLLLLL 

Routimaton -- 	
- 

ympärystäyte 	 / 	/// 
Tasauskerros 	 ________________ \/ 
Anna: vähintään 0,3 m 
Tarvittaessa suodatin-
kangas 

L 

b) 

B 

- - 

	 Täytesurtymäkiilan 

Tasauskerros 

L 	
Tarvittaessa suodatin- 
Anna: vähintään 0,5 m 

kangas 

L = kaivannon pohjan leveys = de + 2 x 0,6... 0,7 m 
Z peitesyvyys 
B = ympärystäytteen yläpinnan leveys ̂  2 x de (de = ulkohalkaisija) 
P = ympärystäytteen paksuus ̂  0,3 m 
S = siirtymäkiilasyvyys 

Kuva 6810.7. Päätierummun rakenne routivassa maassa, kun peitesyvyys 
Z> S + di (di = sisähalkaisUa). Tyyppi C la. 



Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset, Kuivatusrakenteet ja putkistot 	25 
Päätie- ja sivuojarummut 	 3.11.2004 

/ 	 / 	//,. 	 ,/ 	// 

	

/ / PääIIy&akenne / /' 	/ /," 	/' /' ,." 	
/ 	/ 	/ 	7 / 

	

// 
/ 	 / / / / /7 / / / // / / / // //) 

	

s 	 Routiva pengertäyte 

	

- \ 	 / 
Täyttä pohjamaata /-- 	- 

\\ 	vastaavalla maalla ,,1/ 

Routimaton 
ympärystäyte 
Tasauskerros 	- 

Anna: vähintään 0,3 m 
Tarvittaessa suodalinkangas 

> 
1 

L = kaivannon pohjan leveys = de + 2 x 0,6... 0,7 m 
Z = peitesyvyys 
P = ymparystäytteen paksuus ̂  0,3 m 
S = siirtymäkiilasyvyys 

Kuva 6810.8. Päätierummun rakenne routivassa maassa, kun peitesyvyys 
Z> S + di (di = sisähalkaisUa). Tyyppi C 2. 
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a) 

TYYPPI Cia 

Simäkiilan 

•// >/4 
ympäetäe 	

Pohnvahviuetapa osoitetaan 

Ponftiselnien lyänss 
Tasauskerros 	- _____________________________ oso aan suu 

Mna: vähintään 0,3 m - 	

itet 	nndelmissa 

Pontttselnien tuenta suunnrtellaan. 
Tarvittaessa suodatin- 	

L 
kangas 

b) 

TYYPPIC2 
vT°V // >/i/ '/// 

Täyte pohjamaata 	- 

vastaavasta maasta 

Pohjanvahvistustapa osoitetaan 
suunnitelmissa. 

Ponitiseinien lyöntisyvyys 
Routirnaton osoitetaan suunnitelmissa. 
ympästäyte 

Tasauskenos 	- 

Ponftiselnien tuenta suunnitellaan. 

Mna: vähintään 0,3 m 
- 

Tarvittaessa suodatin- 
kangas 

L 

L = kaivannon pohjan leveys = de + 2 x 0,6... 0,7 m, Z = peitesyvyys 
B = ympärystäytteen yläpinnan leveys ̂  2 x de (de = ulkohalkaisija), 
P = ympärystäytteen paksuus ̂  0,3 m, S = siirtymäkiilasyvyys, de = putken ulkohalkaisija 

Kuva 6810.9. Rummun rakenne ponttiseinien sisällä. Tyyppi Cia, kun pei-
tesyvyys Z> S + di (a). Tyyppi C2, kun peitesyvyys Z> S + di (b). 
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TYYPPI C2 

Lj//2//¼ 't/ ". 	 // " /// , 

/PaallYsrakenne// 	
/ 

Täyttöpohjamaata 	 _______ 
vastaavasta maasta 	 x 4\ 

Routimaton ympärystäyte - 
Tasauskerros 
Anna: vähintään 0,3 m 	- 

Tarvittaessa suodatinkangas 

L 

L = kaivannon pohjan leveys = de + 2 x 0,6... 0,7 m 
Z = peitesyvyys 
P = ympärystäytteen paksuus ̂  0,3 m 

Kuva 6810.10. Rakennetyyppi C2: Päätierummun tai sivuojarummun rakenne 
routivassa maassa. Erittäin routivassa maassa tien pintaan tulee usein routa- 
heitto, kun täyttö pohjamaata vastaavasta materiaalista on ohut ja L on suuri 

TYYPPI C3 

Päällysrakenne 

/ 

Täyttö pohjamaata 
vastaavasta maasta 

Ympärystäyte pohjamaata 
vastaavasta maasta. 

Tasauskerros 

Mna: vähintään 0,3 m 
Tarvittaessa suodatinkangas 

PN 
Vaihtoehtoiset kaivannon leveydet 

L 

L = kaivannon pohjan leveys = de + 2 x 0,6... 0,7 m 
Z = peitesyvyys 
P ympärystäytteen paksuus ̂  0,3 m. 

Kuva 6810.11. Rakennetyyppi C3: Päätierummun tai sivuojarummun rakenne 
routivassa maassa. Erittäin routivassa maassa routa nostaa toisinaan putkea 
pysyvästi. 
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TYYPPI C4 

- - 

	

\ 	/ 

	

/ 	Täyttä pohjamaata 

	

- -\ 	 / 	vastaavasta maasta 
Vaihtoehtoiset kaivannon eveydet 	 / 

\ 	/ 	Ympärystäyte 

Tasauskerros \ 	1 	/ 	vastaavasta, kohdan 6810.7.2 
tarvittaessa 	 / 	mukaisesta maasta 
Tarvittaessa suodatinkangas 

L 

L = kaivannon pohjan leveys = de + 2 x 0,6... 0,7 m 
Z = peitesyvyys 
P = ympärystäytteen paksuus ̂  0,3 m 

Kuva 6810.12. Rakennetyyppi C4: Päätierummun tai sivuojarummun rakenne 
routivassa maassa. Erittäin routivassa maassa routa nostaa toisinaan putkea 
pysyvästi. 

L = kaivannon pohjan leveys = de + 2 x 0,6...0,7 m 
Z = peitesyvyys 
P = ympärystäytteen paksuus ̂  0,3 m 

Kuva 6810.13. Rakennetyyppi C5: Sivuojarummun rakenne routivassa maassa. 
Erittäin routivassa pohjamaassa tien pintaan tulee lähes aina routaheitto. 
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Kiviainesarina (Ak) 	 Paksu kiviainesanna (Akk) 

03 TaIk (ta 1  

-Suodatinkngas (tar'1ttaessa) 	 Suodatinkangas (tarattaessa) 

Tasauskerros (Ao) 

0,15 mf 
Suodatinkangas (tarvittaessa) 

Kallio, louhe 

Kun annan max. raekoko ̂  150 mm, käytetään tasauskerrosta 
Lankku-, hirsi-, geoverkko- ja teräspoimulevyarinoiden rakenteet ks. kuva 6840.9 
Teräsbetonilaattojen ja paaluille perustettujen laattojen rakenteet osoitetaan suunnitelmissa 

Kuva 6810.14. Rumpujen arinat ja pohjanvahvistukset. 

6810.6 	Anna 

6810.6.1 	Routivalle alustalle rakennetaan rakennetyypeissä Cl, C2, C3 ja C5 vähin- 
tään 0,3 m paksuinen kiviainesarina. Jos annan yläpinta jää siirtymäkii-
lasyvyyden yläpuolelle ja pohjamaa on erittäin routivaa (Si, SiMr) tai pehme-
ää, annan paksuus on vähintään 0,5 m. Yksittäisissä rummuissa sallitaan 
enintään +0,1 m poikkeama annan paksuudessa. 

6810.6.2 	Kiviainesarinassa käytetään jakavaan tai kantavaan kerrokseen kelpaavaa 
kiviainesta, jonka suurin raekoko on enintään 150 mm. 

6810.6.3 	Kiviainesarinan ja pohjamaan väliin asennetaan suodatinkangas (N 3) seu- 
raavissa tapauksissa: 
- Märkä Si tai SiMr tai pehmeä Sa, Lj tai Tv alustoilla, jos kiviainesarinassa 

on 2 mm seulan läpäiseviä rakeita 25... 50 % 
- Edellisten lisäksi muilla huonosti kantavilla routivilla alustoilla, jos ki-

viainesarinassa on 2 mm seulan läpäiseviä rakeita 15...25 % 
- Kaikilla alustoilla, jos kiviainesarinassa on 2 mm seulan läpäiseviä rakeita 

alle 15% 
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6810.6.4 	Päätierumpujen kiviainesarina tiivistetään vähintään 90 % keskimääräiseen 
tiiviysasteeseen (yksittäisissä kokeissa tiiviysasteen tulee olla vähintään 87 
%). Tiivistys suoritetaan koejyräyksen tulosten perusteella valittavalla menet-
telyllä. Koejyräyksellä selvitetään, millä kerrospaksuudella, vesipitoisuudella 
ja tiivistämistavalla vaadittu tiiviys saavutetaan. 

6810.6.5 	Sivuojarumpujen arinat tiivistetään samalla tavalla kuin päätierumpujen ari- 
nat. Yksittäisessä sivuojarummun arinassa voidaan hyväksyä vähintään 85 
% keskimääräinen tiiviysaste, kun di < 500 mm (yksittäisissä kokeissa tii-
viysasteen tulee olla vähintään 83 %). 

6810.6.6 	Tasauskerrosta käytetään, kun rumpuputken alle ei rakenneta kiviainesari- 
naa ja alustassa OR kiviä tai epätasaisuuksia tai kaivanto on liian syvä. Ta-
sauskerrosta käytetään myös silloin, kun kiviainesarina on materiaalista, jos-
sa on suuria kiviä (#max > 150 mm). Suurten kivien kohdalla tasauskerroksen 
paksuus on vähintään 150 mm. Louheen päällä estetään tasauskerroksen 
variseminen louhekerroksen riittävällä tiivistämisellä, kiilauksella ja suodatin-
kankaalla (vähintään N 3 -luokka). 

6810.6.7 	Tasauskerros tehdään tiivistämiskelpoisesta pohjamaata tai ympärystäytettä 
vastaavasta materiaalista, jonka suurin raekoko on puolet tasauskerroksen 
paksuudesta ja enintään 65 mm. Teräs- ja muoviputkien alla maksimi raeko-
ko on edellä mainitun lisäksi enintään 10 % putken sisäläpimitasta d. 

681 0.7 	Ympärystäyte 

6810.7.1 	Rummun ympärystäytteenä käytetään rakennetyypeissä Cl, C2 ja C5 hel- 
posti tiivistyvää jakavaan kerroksen kelpaavaa kiviainesta. Suurin sallittu 
raekoko teräs- ja muoviputkilla on 65 mm ja suositeltava suurin raekoko 35 
mm. Betoniputkilla suurin sallittu raekoko on 100 mm. Rakeisuuskäyrän tulee 
olla jakavan kerroksen käyrän ohjealueella ja rajakäyrien suuntainen, kuva 
4430.1 (TYLT, Penger- ja kerrosrakenteet). 

6810.7.2 	Rummun ympärystäytteenä käytetään rakennetyypeissä C3 ja C4 pohjamaa- 
ta, josta on poistettu betoniputkia käytettäessä yli 300 mm kivet ja teräs- ja 
muoviputkia käytettäessä yli 200 mm kivet. Jäätynyttä tai tiivistämisen kan-
nalta liian märkää materiaalia ei käytetä, ei myöskään savea, liejua tai turvet-
ta. 

6810.7.3 	Vaihtoehtoisesti ympärystäytteenä ja lopputäyttönä käytetään rakennetyy- 
peissä C2, C3 ja C4 routivuudeltaan pohjamaata vastaavaa helposti tiivistet-
tävää materiaalia, joka täyttää kohdan 6810.7.1 suurinta raekokoa koskevat 
vaatimukset. Rakennetyyppien C2, C3 ja C4 ympärystäytteissä ja täytöissä 
pohjamaata vastaavaksi maaksi katsotaan maa, jonka hienoainepitoisuus on 
0,8... 1,2 x pohjamaan hienoainepitoisuus raekoon 0,063 mm läpäisyprosen-
tin kohdalla. 

6810.7.4 	Ympärystäytteen minimipaksuus rummun päällä on 0,3 m, jos peitesyvyys 
sen mandollistaa. 
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6810.7.5 	Päätierumpujen ympärystäyte tiivistetään kerroksittain 90 % tiiviysasteeseen. 
Tiivistys suoritetaan koejyräyksen tulosten perusteella valittavalla menettelyl-
lä. Koejyräyksellä selvitetään, millä kerrospaksuudella, vesipitoisuudella ja 
tiivistämistavalla vaadittu tiiviys saavutetaan. 

6810.7.6 	Teräs- ja muoviputkilla tehtävien päätierumpujen ympärystäyte tiivistetään 
siten, että asentaminen ja ensimmäisen vuoden aikana tien avaamisesta ta-
pahtuvan jälkitiivistymisen jälkeen pystyhalkaisija on 95... 110 % alkuperäi-
sestä pyöreän putken halkaisijasta. 

6810.7.7 	Teräs- ja muoviputkilla tehtävien sivuojarumpujen ympärystäyte tiivistetään 
siten, että asentaminen ja ensimmäisen vuoden aikana tien avaamisesta ta-
pahtuvan jälkitiivistymisen jälkeen pystyhalkaisija on 90... 120 % alkuperäi-
sestä pyöreän putken halkaisijasta. 

Rummun muodonmuutos tarkastetaan rummun päästä silmämääräisesti ja 
tarvittaessa putken pysty- ja vaakahalkaisijan mittauksin 2 m välein. 

6810.7.8 	Ympärystäyte tiivistetään kerroksittain noudattaen sellaista työjärjestystä, 
että putki ei kohoa ylöspäin tai siirry. Täyttömateriaalia ei saa tyhjentää auton 
lavalta suoraan putken ympärille. 

6810.7.9 	Ensimmäisen ympärystäytekerroksen paksuus saa olla tiivistettynä enintään 
puolet putken läpimitasta silloin, kun putken sisähalkaisija on enintään 600 
mm. Sisähalkaisijaltaan yli 600 mm putken ensimmäisen tiivistyskerroksen 
paksuus saa olla enintään 300 mm tiivistettynä. Ensimmäisen tiivistyskerrok-
sen jälkeen ympärystäyttö tiivistetään 200... 300 mm paksuina vaakasuorina 
kerroksina samanaikaisesti putken molemmilla puolilla (kerroksen paksuus 
tiivistyskalustosta riippuen). 

6810.7.10 	Päällysrakennekerrosten tiivistäminen raskaalla kalustolla ja työmaaliikenne 
sallitaan, kun täytteen pinta on vähintään 300 mm betoniputken laen yläpuo-
lella ja vähintään 500 mm teräs- ja muoviputken laen yläpuolella. Teräs- ja 
muoviputkien valmistajilta on lisäksi tarkistettava minimipaksuus, joka ky -
seessä olevalla tuotteella on oltava putken laen yläpuolella. 

6810.7.11 	Dr-luokan betoniputkella rummun päällä voi tiivistetyn kerroksen paksuus 
olla minimissään 200 mm, jolloin tiivistyksessä voidaan käyttää varovaisuutta 
noudattaen enintään 150 kg tärylevyä. 

6810.8 	Lopputäyte 

6810.8.1 	Lopputäytteellä tarkoitetaan ympärystäytteen yläpuolista täytettä. Ympärys- 
täytteen yläpuolelle rakennetaan rummun sijainnista riippuen pengertäyte, 
siirtymäkiilan täyte tai rakennekerros. 

6810.8.2 	Lopputäyte rakennetaan rakennetyyppien A, B ja Cl. ..C5 mukaisesti. 

6810.8.3 	Täyte tiivistetään sen sijainnista riippuen päällysrakennekerroksen tai pen- 
gertäytteen tiiviyteen. 
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6810.9 	Työohjeet 

6810.9.1 	Pehmeiköillä rakennetaan suunnitelmien mukaiset tilapäisrummut. Lopulli- 
nen rumpu rakennetaan penkereen painuma-ajan päätyttyä. 

6810.9.2 	Veden virtaus rummun alla tai arinassa estetään vettä pidättävällä padolla, 
jos veden virtaus saattaa aiheuttaa kiviaineksen huuhtoutumista. 

Pato tehdään kuvan 6810.15 mukaisesti 0,5 mm muovikalvosta asettamalla 
kaivantoa leveämpi kaistale kaivannon pohjalle ja peittämällä se 0,5 m mat-
kalta annan materiaalilla ja taittamalla kalvo rummun alapinnalle 0,5 m mat-
kalle. Vaihtoehtoisesti virtaus voidaan estää ponttiseinämällä, bentoniittima-
tolla tai savisululla. 

A-A 
	

A 

- 	Ympärystayte 	 - 

\Anna 

Bentoniittimatto 
tai muovikalvo 

Ympärystäyte 

Rumpu 
0,5 m 0,5 m 

r 

Bentoniittimatto 
tai muovikalvo 

Kuva 6810.15. Virtaussulku (vettä pidättävä pato). 

	

6810.9.3 	Jos kaivannon tai kanaalin seinämät saattavat sortua vahinkoja aiheuttaen, 
käytetään työaikaisena suojana tukiseiniä. 

	

6810.9.4 	Tukiseinän rakenteesta laaditaan suunnitelma. 

	

6810.9.5 	Kaivannot kaivetaan kuivatyönä. 

	

6810.9.6 	Kaivantojen kaivussa otetaan huomioon pohjan tasauskerros ja pohjanvah- 
vistukset. 

	

681 0.9.7 	Lumi ja jää poistetaan kaivannoista ennen pohjan tasausta ja täyttöjä. 

	

6810.9.8 	Tasauskerroksen ja ympärystäytteen materiaali ei saa sisältää lunta, jäätä 
eikä jäätyneitä kokkareita. 

	

6810.9.9 	Tasauskerroksen ja ympärystäytteen materiaali tiivistetään ennen sen jää- 
tymistä tai täytteenä käytetään kuivaa kiviainesta, josta alle 6... 8 mm rakeet 
on poistettu. 



Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset, Kuivatusrakenteet ja putkistot 	33 
Päätie-ja sivuojarummut 	 3.11.2004 

6810.9.10 Kaivantojen kaivussa noudatetaan TYLT -julkaisun "Leikkaukset, kaivannot 
ja avo-ojarakenteet" kohtia 2000.2 ja 2000.3, jotka koskevat maanleikkaus-
töiden ympäristövaikutuksia ja vahinkojen estämistä. 

6810.9.11 	Kalliokanaalit ja kivet leikataan noudattaen TYLT -julkaisun "Kalliorakenteet" 
kohtia 3000.1 ... 3000.9 ja 3300. 

6810.10 	Rumpujen jatkaminen ja korjaaminen 

6810.10.1 	Olemassa olevia rumpuja voidaan jatkaa, kun: 

- rumpu on ehjä, 
- asennussyvyys ja halkaisija ovat sopivat, 
- rumpu on perustettu kunnolla, 
- routa ei nosta rumpua ja 
- rumpu ei aiheuta haitallista routaheittoa. 

Muissa tapauksissa rumpu korvataan kokonaan uudella. 

6810.10.2 	Rummun jatkamista tulee välttää silloin, kun käytetään rakennetyyppejä C2, 
C3 ja C4 (kuva 6810.4) erittäin routivassa maassa. 

681 0.10.3 Jatkamisen onnistuminen on varmempaa, jos uuden ja vanhan osan raja on 
luiskan kohdalla eikä jää ajoradan alle. Jatkoksen painuminen estetään ta-
vallista paksummalla hyvin tiivistetyllä sora-arinalla. 

6810.10.4 Jatkettavat rummut ovat yleensä betonirumpuja, jolloin jatkamiseen yleensä 
käytetään betoniputkia. Tarvittaessa käytetään vetotankoja. Myös muut ma-
teriaalit ovat mandollisia, kun liitos vanhaan rumpuun tehdään asianmukai-
sesti. 

6810.10.5 Vanhoja reunoistaan auenneita betonirumpuja voidaan korjata samojen edel-
lytysten vallitessa kuin rumpua jatkettaessa. Irronneet putket poistetaan, pe-
rustus korjataan ja putket asennetaan takaisin paikoilleen. 
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6810.11 	Rumpusaneeraus 

6810.11.1 	Rumpujen saneeraukseen on kehitetty useita eri menetelmiä. Saneeraus 
toteutetaan menetelmäkehittäjien työselitysten ja -ohjeiden mukaisesti. Sa- 
neerauksen suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon tässä esitetty. 

6810.11.2 Saneerauksessa käytettävän rumpuputken dimensio, jäykkyys ja liitostapa 
tulee valita asennustavan, ulkoisen kuormituksen sekä muiden paikallisten 
olosuhteiden mukaan. Lisäksi valinnassa otetaan huomioon saneerattavan 
linjan kunto, painumat, siirtymät ja rakenteellinen lujuus, saneerattavan 
rummun ja suunnitellun uuden putken välitila, virtaama-ominaisuudet, ulkoi-
nen kuormitus, rakennusaikainen kuormitus, välitilan injektoinnin tarve ja vai-
kutus. 

6810.11.3 Ennen saneerauksessa käytettävän rumpuputken valintaa saneerattava linja 
on tarkastettava, jotta varmistutaan olosuhteista ja vanhan rummun kunnos-
ta. Mikäli vanhassa rummussa on havaittavissa sellaisia tekijöitä jotka hait-
taavat uuden putken työntämistä/vetämistä vanhaan linjaa, puhdistetaan tai 
huuhdellaan saneerattava linja. 

6810.11.4 	Muovi- ja teräputkilla liitoksena käytetään yleensä vetoa kestävää kierreliitos- 
ta, joka ei kasvata rummun ulkomittaa. Uusi rumpuputki yleensä vedetään 
vanhan putken sisään, mutta tarvittaessa putket voidaan asentaa myös työn-
tämällä. Saneerauksessa käytettävien betoniputkien liitoksissa on käytettävä 
Ek-tiivisteitä. 

6810.11.5 	Arvioitaessa injektoinnin tarvetta tulee ottaa huomioon välitila, saneerattavan 
linjan rakenteellinen kunto, mandolliset sortumat, jotka voivat aiheuttaa pis-
tekuormia, muodonmuutokset, siirtymät, tien painuminen sekä pohjavesi- ja 
maaperäolosuhteet. Yleensä päädytään jonkinasteiseen välitilan injektointiin, 
koska halutaan varmistaa uuden putken paikallaan pysyminen sekä estää 
veden pääsy uuden ja vanhan putken välitilaan. Tällaisissa tapauksissa saat-
taa riittää ainoastaan rummun päiden injektointi matkalta, joka on vähintään 
1,5 x rummun halkaisija. 

6810.12 	Rummun poistaminen 

6810.12.1 	Kun vanha rumpu poistetaan tarpeettomana ja liikenteelle haitallisena, on 
varmistettava, ettei rummun paikalle jää painumaa eikä routivuudeltaan 
muusta tiestä poikkeavaa kohtaa. Rumpukaivanto on täytettävä samanlaisel-
la materiaalilla kuin tierakenteen alla on ja tiivistettävä vastaavasti. Jos pääl-
lysrakenne tehdään vanhasta tierakenteesta poikkeavaksi, rajakohta teh-
dään kiilamaiseksi. 
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6830 	Salaojat 

6830.1 	Yleistä 

6830.1.1 	Salaojina käytetään putki- tai suotosalaojia. Suotosalaojat tehdään kuvan 
6830.1 mukaisesti ja putkisalaojat kuvan 6830.2 mukaisesti. 

6830.1.2 	Salaojan tyyppi, sijainti ja koko osoitetaan suunnitelmassa, joka perustuu 
kuivatusta koskevaan suunnitteluohjeeseen (Teiden suunnittelu IV, Tien ra-
kenne 4, Kuivatus). 

6830.1.3 	Tiealueelle ulottuvien peltosalaojien muutostöissä noudatetaan suunnitelmia, 
jotka perustuvat Salaojakeskus ry:n (nyk. Maaseutukeskus) julkaisuun Sala-
ojittajan käsikirja II A (1984) ja julkaisuun "Pellon kuivatus tien kohdalla". 
(Tielaitoksen selvityksiä 64/1993). Käytännössä pellon kuivatukseen liittyvät 
muutostöiden suunnitelmat on viime vuosina yleensä tilattu Maaseutukes-
kukselta. 

SUOTOSALAOJA 

\ 	 / / 

0 0  0 
o 00 0 
0000 0  0 

0 00 	 - Suodatinkangas kI 3 
0 0 
0 0 	 Seulottu sora tai 

Suunnitelmissa 0 	0 0 
	 sepeli, joka täyttää 

OsoitettU 	 0 0 0 	 kuvan 6830.4 alueen 
poukkuleikkaus 

3 rakeusuusvaatumukset 

SUOTOSALAOJA LOUHEESTA 

Vamiistettava 	 L 1  'L Suodatingas, jolla 
esiinkaivamalla °\k1 	:1.! / estetään hieno- 
300 mmx 	 ainesmaanvarise- 
300 mm alue, 	 minen suoto- 
ettei esiinny padotta- 	 salaojaan. 
vaa kalliokärkeä. 

Kuva 6830.1 Suotosalaojat. 
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6830.2 	Putkisalaojat 

6830.2.1 	Mitat ja tarkkuusvaatimukset 

6830.2.1.1 Salaoja asennetaan suunnitelman mukaiseen kaltevuuteen. Kaltevuuden 
tulee olla vähintään 0,4 %, ellei voida osoittaa pienemmän kaltevuuden riittä-
vän takaamaan riittävän vedenjohtokyvyn ja huuhtoutumiskyvyn. Salaojaput-
ket suunnitellaan kaivojen ja tarkastusputkien välisillä osuuksilla vakiokalte-
vuuteen. 

6830.2.1.2 Putken kaltevuuden sallittu poikkeama on ±0,2 x suunnitelman kaltevuus. 
Kuitenkaan em. vähimmäiskaltevuutta ei saa auttaa. 

6830.2.1.3 Salaojan putken alustan tason sallittu poikkeama on ±20 mm. 

6830.2.1.4 Salaojaputkien sisähalkaisija saa olla 10 % pienempi kuin suunnitteluhal-
kaisija, joka on tavallisesti 100 mm. 

6830.2.2 	Putket 

6830.2.2.1 Salaojina käytettävien putkien on täytettävä seuraavat vaatimukset, ellei Tie- 
hallinnon asettamissa hankekohtaisissa tuotevaatimuksissa ole määrätty 
muuta: 

a) Liikennealueilla ja tierakenteen vieressä on käytettävä salaojina 
- kerrosrakenteisia PE- tai PP- putkia, jotka täyttävät standardin SFS 

5675 vaatimukset, tai 
- muita yhtä pituusjäykkiä ja rengasjäykkyydeltään vähintään SN 8 -luo-

kan PE- ja PP- salaojaputkia. 

b) Liikennealueelle ja tierakenteen viereen voidaan asentaa myös taipuisaa 
rullattua salaojaputkea koneellisesti kohdan 6830.2.12 mukaan, jos asen-
nusmenetelmä estää putken pystysuuntaisen aaltoilun ympärystäyttää levi-
tettäessä. Tällöin voidaan käyttää salaojina standardin SFS 5211 mukaisia 
aallotettuja ja poikkileikkaukseltaan pyöreitä PVC-putkia, joiden rengasjäyk-
kyys on vähintään SN 8 tai vastaavia PE tai PP-putkia. 

6830.2.2.2 c) Peltoalueilla voidaan käyttää myös standardin SFS 5211 vaatimukset 
täyttäviä aallotettuja poikkileikkaukseltaan pyöreitä muoviputkia. 

6830.2.2.3 Salaojien laskuputkina käytetään reiättömiä vähintään SN4 -luokan PE-
muoviputkia. 



I ? 150 mm 

> 150 mm 

Salaojan ympärystäytteen paksuus putken sivuilla 

ja päällä on vähintään 150 mm lukuunottamatta 

kuvassa olevaa auraamalla tehtyä salaojaa. 

Ympärystäytteenä käytetään salaojahiekkaa, 

salaojasoraa tai salaojasepeliä, jotka täyttävät 

kuvan 6830.4 rakeisuusvaatimukset. 

Suodatinkas 
Louhe 

Ympärystäyte --° 
0 

Salaojaputki 

Tasauskerros - 
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TIEN RAKENNEKERROKSISTA VETTÄ 
KERÄÄVÄ SALAOJA 

KantavakerroT 

Jakava kerros 	
Luiskatäyte 

Suodatin 	 /_ 

Ympärystäyte 	 : 	
/ 	

iso mm 

Salaojaputki 

>lSOmm >l5Omm 

Koko kaivanto täytetään salaojan ympärystäytteellä 

päällysrakennekerroksen alareunaan asti. 

AURAAMALLA VALMIISEEN 
RAKENTEESEEN TEHTY SALAOJA 

Kantava kerros 	Luiskatäyte 

Jaka:kerros 

0 0  

Suodatin 
	

0 0 

00 

0 

Ympärystäyte 

Salaojaputki 

POHJAVESIÄ KERÄÄVÄ SALAOJA 
	

PINTAVESIÄ KERÄÄVÄ SALAOJA 

ZA\\\'V 	\ 0 	0 0 / 

	

o 	0 	 0 	0 
00 

	

\ 	 / 

ULOP;Utä 

00 	0 	 0 

00 	0000 	/ 
0 	/ 1 
: 

o o 	o 
1 	 0 	0 	0 	/ 

/ 
yte 

o 	0 \o 	0 	0 	00 	/ 
TaMttaessa 150 mm 

Ympärystäyte 	0000 0 0
0  0 	/ 1 

suodatinkangas\o o °  o 	
/ 

00 0 
	

00/ 

0 	0 

Salaoja- Ymparystäyte 
0 

Salaojaputki 	 0 	0 	0 

putki 

>l5Omm >l5Omm >l5Omm >l5Omm 

Salaojan ympärystäyte ulotetaan kuivatettavaan Salaojakaivanto täytetaan ympärystäytteen matenaalilla 

pohjavettä johtavaan maakerrokseen. kokonaan (sorasaarto, sorasilmäke sekä näihin 

yhdistettynä salaojalevy tai suodatinsilmäke). 

SALAOJA LOUHEESSA 

Kuva 6830.2 Putkisalaojat. 
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6830.2.2.4 Suunnitelmissa osoitetuilla osuuksilla sekä puiden ja pensaiden juuristojen 
kohdalla käytetään reiätäntä putkea ja salaojasoraa, jonka kautta juuristo-
alueen vedet valuvat salaojaan juuristoalueen ulkopuolelle. Vaihtoehtoisesti 
voidaan putkena käyttää juurten tunkeutumista estävää päällystettyä putkea. 

6830.2.2.5 Jos salaojitettavat vedet ovat ruosteisia, käytetään sisäpuolelta sileitä suuri- 
reikäisiä putkia ja salaojan ympärillä ei saa käyttää tukkeutumisvaaran vuok-
si suodatinkangasta. 

6830.2.2.6 Kaivoihin liityttäessä käytetään salaojaputken suojaputkena sopivan kokoista 
jäykkää muoviputkea, jos salaojaputki ei ole pituusjäykkä. Suojaputken tulee 
ulottua vähintään 0,5 m kaivannosta kovalle maalle. 

6830.2.2.7 Putkien ja suodatinkankaan laatu varmistetaan toimituserittäin niiden merkin-
täjen ja toimitusasiakirjojen perusteella. 

6830.2.2.8 Salaojaputket pyritään asentamaan tasaiseksi leikatulle pohjamaalle kuvan 
6830.2 mukaisesti. Tarvittaessa pohjamaan pinta tasataan tasauskerroksel-
la, joka tehdään hyvin tiivistyvästä ympärystäyttömateriaalista. 

6830.2.3 	Salaojakaivot muovista ja betonirenkaista 

6830.2.3.1 Salaojiin rakennetaan lietekaivoja, purkukaivoja, imeytyskaivoja, huuhtelu- 
kaivoja sekä salaojakaivoja ja tarkastusputkia. 

6830.2.3.2 Salaojakaivojen tyyppi, koko ja sijainti osoitetaan suunnitelmissa. Lietekaivot 
rakennetaan vähintään 50 m välein. 

6830.2.3.3 Salaojakaivon sisähalkaisija di on vähintään 400 mm. 

6830.2.3.4 Salaojakaivon lietepesän tilavuus on vähintään 55 1. 

6830.2.3.5 Liikennealueilla salaojakaivoissa ja tarkastusputkissa käytetään liikenne-
kuormille mitoitettuja kaivoja ja kansistoja. 

6830.2.3.6 Liikennealueilla käytettävien muovikaivojen tulee olla tarkoitettu liikennealu-
eilla käytettäväksi ja niiden kansistojen tulee välittää kuormat tien päällystee-
seen sekä teleskooppirakenteen estää kuormien välittymisen kaivon ala-
osaan. 

6830.2.3.7 Betonirengaskaivoissa käytetään "Betoniputkinormien 2001" (Suomen kunta- 
tekniikan yhdistys) mukaisia kiintotiivisteillä varustettuja betonikaivorenkaita 
tai betoniputkia. 

6830.2.3.8 Betonirengaskaivot rakennetaan liikennealueilla lujuusluokaltaan Cr —luokan 
renkaista. 



Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset, Kuivatusrakenteet ja putkistot 	 39 
Salaojat 	 3.11.2004 

a) 

Kaivon kannen ympärillä Iuiska jyrkennetään siten, 
että kaivon kansi jää luiskan yläpinnan alapuolelle (tai 
kansi tehdään korokerenkaita muotoilemalla luiskan kalte- 

Jyrkässä luiskassa kannen 	vuuteen luiskan tasoon.) 
suoja, esim. kartiorenkaasta - 

2* 0,2 mm muokaivo Kivon putlliitos ii 	etään taftaessa ku- 
j 11 	\ 	\ tiivisteellä, bituminauhalla tai suodatinkankaalla, 

/ joka estää ympärystäytteen valumisen kaivoon. 

Täytteenä käytetään sala- 7 1 	J ojan ympärystäytettä putken 1 m 	 \, 
ympärystäytön yläpinnan ta- Tumanttiporattu 
solle ja tämän tason ylapuo- 
leHa ympäräivää täyttä- 

- tai valettu reikä 
Tuviste -50 mm 	/ 

materiaalia. 
600mm, 1 

Kaivon putkiliitos, 
kts. detaljikuvat 

lI IIIIIIIIIII 
) 

Ze, (pltuusjaykka) _______________ 

2m 

b) 

Jyrkissä luiskissa kansi 
suojataan samoin kuin 
betonikaivoissa tai 
käytetäan tehdasvalmisteista 
viistoa kaivon yläosaa. 

Kaivon putkiliitos, 
kts. detaljikuvat 

Muhvi 

salaojan 

Salaojaputki 

- 

7tde>4OOmm Sile; 

Täytteetkuten \ 	 II 
salaoj 

betonikaivoilla 
'. :- 

>0,2m 	 - 

) T 

raivon kannen ympaniia luiska jyrennetaan siten, etta KlVOfl Kansi jaa luiSkan ylapin-
nan yläpuolelle. Kaivon putkiliitos tiivistetään tarvittaessa kumitiivisteellä, bituminauhal-
la tai suodatinkankaalla, joka estää ympärystäytteen valumisen kaivoon. 

Kuva 6830.3. Salaojakaivo betonirenkaista (a) ja muovikaivo (b). Liikenne- 
alueen ulkopuolella teleskooppirakenne ei ole välttämätön 
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6830.2.3.9 Betonirengaskaivon rakenne on kuvan 6830.3a mukainen, mutta rakentees-
sa voidaan käyttää myös muita ratkaisuja, jos ne ovat "Betoniputkinormin 
2001" mukaisia. 

6830.2.3.10 J05 ympärystäyte on routiva, tulisi betonirengaskaivoissa käyttää ylimpänä 
1000 mm korkuista rengasta. Kaivojen yläosan ympärille asennetaan kak-
sinkertainen 0,2 mm paksui nen muovikalvo "laakerikerrokseksi". Muovikalvo 
ulotetaan vähintään 1,5 m syvyydelle maanpinnasta. 

6830.2.3.11 Betonikaivojen läpivientireikinä hyväksytään kaivoihin valetut tai timanttipora-
tut reiät. Salaojaputki liitetään betonikaivoon kuvan 6830.3a mukaisesti. 
Muovikaivoon salaojaputki l iitetään kuvan 6830.3b mukaisesti. 

6830.2.3.12 Renkaiden ja kaivojen laatu tarkistetaan toimituserittäin kaivojen merkintöjen 
ja toimitusasiakirjojen perusteella. 

	

6830.2.4 	Tarkastus- ja huuhteluputket 

6830.2.4.1 Tarkastusputkina käytetään sisähalkaisijaltaan vähintään di 200 mm muovi-
sia tarkastushaaroja tai betoniputkia. 

6830.2.4.2 Tarkastuskaivoihin asennettavina huuhteluputkina käytetään vähintään di 
100 mm muovisia putkia. 

6830.2.4.3 Tarkastusputkien kansien tulee olla sellaisia, että ne eivät irtoa työkoneiden 
tai ilkivallan takia. Muovisten tarkastusputkien muovikannet tulisi kiinnittää 
sivulta haponkestävillä ruuveilla tms. kiinnitysmenetelmällä. 

	

6830.2.5 	Salaojan ja kaivon alusta 

6830.2.5.1 Alustasta poistetaan kivet ja epätasaisuudet. 

6830.2.5.2 Kaivot pyritään asentamaan tasaiseksi leikatulle pohjamaalle. Tarvittaessa 
pohjamaan pinta tasataan tasauskerroksella, joka tehdään hyvin tiivistyvästä 
ympärystäyttömateriaalista. 

	

6830.2.6 	Salaojan ja kaivon ympärystäyte 

6830.2.6.1 Ympärystäytteenä käytetään kuvan 6830.4 rakeisuuksia noudattavia täyttel-
tä. 

6830.2.6.2 Salaojan ympärystäytteen ympärillä käytetään tarvittaessa suodatinkangas-
ta. 

6830.2.6.3 Ympärystäyte tiivistetään liikennealueilla kerrosten tiiviyteen. 

	

6830.2.7 	Lopputäyte 

6830.2.7.1 Lopputäytteenä käytetään kaivannosta kaivettua materiaalia tai kerroksen 
sisään jäävä salaoja peitetään kerrosmateriaalilla. 
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6830.2.7.2 Lopputäyte tiivistetään liikennealueilla pengertäytteen tai kerroksen tiiviyteen 
tasolta putken yläpinta +0,4 m ylöspäin. 

6830.2.7.3 Liikennealueiden ulkopuolella täyte sullotaan ja tiivistymät otetaan huomioon 
täyttämällä riittävästi maanpinnan yläpuolelle. 

6830.2.8 	Kansistot ja kaivojen suojaus 

6830.2.8.1 Kaivojen valurautaisilla kansistoilla on seuraavat kuormituskestävyysvaati-
mukset eri liikennealueilla: 
- Viheralueet 15 kN 
- 	Jalkakäytävät ja henkilöautojen pysäköintialueet ja alueet, joilla liikkuu 

vain kunnossapitokalustoa 125 kN 
- 	Reunakivialueet ja alueet, joilla on kevyttä ajoneuvoliikennettä 125 kN 
- 	Raskaan liikenteen alueet (ajoradat, pientareet) 400 kN 

SILTTl 	- 	HIERK 	 SORA ___ 	TVET 

v,vuo 

1 Z* 0,002 	 0,02 	0,125 	0,5 	2 	8 	
200 0,006 	 0,074 	0,25 	1 	4 	16 	64 

- Alueen 1 hiekkaa käytetään päällysrakennetta kuivattaviin salaojiin 
- Alueen 2 soraa voi käyttää myös pohjavesiä keräävissä salaojissa 
- Alueen 3 seulottua sepeliä tai soraa voi käyttää pintavesiä keräävissä salaojissa 

- Alue 1 vaatii ympärystäytteen suodattimen siltissä ja silttimoreenissa 
- Alue 2 ja 3 vaativat ympärystäytteen suodattimen, kun hienoainesta on ympäröivässä 

maassa enemmän kuin 20 % 

Kuva 6830.4. Salaojaputken ympäiystäytteen rakeisuusvaatimukset. 
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6830.2.8.2 Kaivojen kansistoina käytetään liikennealueen ulkopuolella kangella läydet-
tävää betoni- tai metallikantta, joka on riittävän painava tai lukittava ja jonka 
kuormituskestävyys on vähintään 15 kN. 

6830.2.8.3 Liikennöitävillä alueilla tarkastuskaivojen kannet asennetaan: 

- betoni-, betonikivi- ja luonnonkivipinnoilla 0.. .5 mm päällysteen pintaa 
alemmaksi, 

- asfalttipäällysteisillä pinnoilla 5. ..10 mm päällysteen pintaa alemmaksi ja 
- sora- ja murskepäällysteisillä pinnoilla 50... 100 mm päällysteen pintaa 

alemmaksi ja peitetään. 

6830.2.8.4 Liikennealueiden ulkopuolella tarkastuskaivojen kannet asennetaan: 
- 0...100 mm maanpinnan yläpuolelle 
- peltoalueilla 300 mm maanpinnan yläpuolelle 
- luiskissa kuvien 6840.3 ja 6840.4 periaatteiden mukaisesti 

6830.2.9 	Putkiston asennus 

6830.2.9.1 PVC -putkia ja PVC -kaivoja ei saa asentaa pakkasella eikä peittää kokka-
reisella jäätyneellä ympärystäytteellä. 

6830.2.9.2 Asennettaessa on huolehdittava, että putket ovat koko pituudeltaan alustan 
varassa. 

6830.2.9.3 Muhvittomat muoviputket liitetään käyttäen jatkomuhvia. Liitoskohdan jäyk-
kyyden tulee vastata putkiston rengasjäykkyyttä. 

6830.2.9.4 Sataojakaivoihin asennetaan huuhteluputket ja salaojat liitetään kaivoihin 
siten, että putkiston painehuuhtelu on mandollista. 

6830.2.9.5 Laskuputken pää jätetään näkyviin noin 0,3 m pituudelta. Laskuaukko sijoite-
taan vähintään 0,2 m ojan pohjan yläpuolelle. Laskuputken pää suojataan si-
ten, että eläinten pääsy putkeen estetään esimerkiksi purkutulpalla, joka ei 
estä veden ulospääsyä. 

6830.2.9.6 Tieluiskassa laskuputken purkukohta suojataan eroosiolta molskotilla tai kar-
kealla murskeella. 

6830.2.9.7 Putkistosta laaditaan putkien sijaintipiirros, johon merkitään kaivot, tarkas-
tusputket ja laskuaukot. 
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6830.2.10 Työohjeita 

6830.2.10.1 Salaojan täytettä saa tiivistää koneellisesti ja sen yli saa ajaa kuorma-autoilla 
ja työkoneilla, kun peitesyvyys on enemmän kuin 0,4 m. 

6830.2.10.2 Ympärystäytettä ei saa työn aikana saostuttaa hienorakeisella maalla, koska 
se estää salaojan toiminnan. 

6830.2.11 	Salaojan huuhtelu, merkintä 

6830.2.11.1 Salaoja huuhdellaan, liete poistetaan kaivoista ja kaivojen kunto tarkastetaan 
ennen putkiston luovuttamista tai, jos salaojalla on takuuaika, ennen putkis-
ton takuuajan päättymistä. 

6830.2.11.2 Kaivot, tarkastusputket ja laskuaukot merkitään maastoon ulkoluiskan ulko-
reunaan tukevasti lyödyillä, 0,5 m maan pinnasta kohoavilla paaluilla, joihin 
merkitään kaivon tielinjaan nähden kohtisuora etäisyys merkistä. 

6830.2.12 Salaojan asentaminen koneellisesti valmiiseen rakenteeseen 

Salaojan saa asentaa valmiiseen rakenteeseen koneellisesti ennen päällys-
tystäitä. Koneellinen asennus edellyttää kohdan 6830.2.2.1 vaatimusten li-
säksi, että 

- Kone ei löyhdytä valmista rakennetta 
- Kone ympäröi putken salaojasepelillä putkea asennettaessa 
- Asennetulla putkella on yhteys kuivatettavaan kerrokseen 
- Putken syvyyssijainti voidaan asentamisen aikana todeta 
- Putken vietto pysyy vakiona (ei aaltoilua) 
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6840 	Sadevesiviemärit 

6840.1 	Mitat ja tarkkuusvaatimukset 

6840.1.1 	Viemärin kaltevuus, korkeusasema ja sisähalkaisija osoitetaan suunnitel- 
massa, joka perustuu julkaisuun Teiden suunnittelu IV (Tien rakenne 4. Kui-
vatus). Putki asennetaan suunnitelmissa osoitettuun syvyyteen. Putki on kai-
vojen ja tarkastusputkien välisillä osuuksilla vakiokaltevuudessa. 

6840.1.2 	Sadevesiviemärien sisahalkaisijan sallittu poikkeama on esitetty kohdassa 
6810.2.18. 

6840.1.3 	Sadevesiviemäri asennetaan suunnitelman mukaiseen kaltevuuteen. Pituus- 
kaltevuuden tulee olla vähintään 0,4 % ja ehdoton vähimmäiskaltevuus on 
0,3 %. 

6840.1.4 	Kaivojen välinen kaltevuus saa poiketa suunnitelmissa osoitetusta kaltevuu- 
desta enintään ±0,15 x suunniteltu kaltevuus. 

Asennetun putkilinjan sijainnin sallittu poikkeama kaivojen välillä on vaaka- 
suunnassa enintään 0,2 x putken sisähalkaisija ja pystysuunnassa enintään 
±20 mm. Poikkeama ei saa missään kohdassa ylittää puolta (1/2) putkiliitok-
selle sallitusta kulmanmuutoksesta. 

6840.1.5 	Kaivannon pohjan leveys on putkien ja kaivojen alapinnan tasossa kuvan 
6840.9 mukainen. 

6840.2 	Putket 

6840.2.1 	Sadevesiviemärin putkina käytetään 
- Betoniputkinormien 2001 ja 1995 mukaisia betoniputkia, 
- PE-, PP- tai PVC- muoviputkia, joiden alkurengasjäykkyys on SN 4, SN 8 

taiSN l6tai 
- Kohdan 681 0.2.7...6810.2.10 vaatimukset täyttäviä teräsputkia. 

PE- ja PP -putkiin sovelletaan samoja materiaalivaatimuksia, kuin PE ja PP 
rumpuihin. PVC-putkien vaatimukset on esitetty standardissa EN 1329 (sileä 
seinämäiset putket) ja standardiluonnoksessa prEN 13476 (rakenneputket). 

6840.2.2 	Sadevesiviemäreiden sallitut korroosiokestävyysluokat eri olosuhteissa on 
esitetty taulukossa 6810.1. Sadevesiviemäriputken korroosio-olosuhde mää-
räytyy sen mukaan millaiselta alueelta vesi putkeen tulee. Luokka valitaan 
vaikeimman olosuhteen, jolta vesi putkeen tulee, mukaiseksi. 

Liikennealueen ulkopuolella olosuhde valitaan suolaamattoman tien kor-
roosiokestävyysluokan mukaiseksi. 

6840.2.3 	Sadevesiviemäreiden sallitut peitesyvyydet ovat samat kuin rummuilla koh- 
dassa 6810.2.17. 
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6840.2.4 	Sadevesiviemäreiden liitostyyppeinä käytetään taulukon 6810.2 määräämää 
liitostyyppiä Li, L2 ja L3. 

6840.2.5 	Suojattavilla pohjavesialueilla sekä pumppaamoille pohjaveden pinnan ala- 
puolella tulevien sadevesiviemäreiden liitosten on oltava taulukon 6810.3 
alaosan mukaisesti vesitiiviitä. Putkiliitosten tiivisteinä käytetään kulmamuu-
tokset sallivia kumitiivisteitä, joiden materiaalin on täytettävä standardin SFS-
EN 681-1 vaatimukset. 

Suojattavaksi määrätyillä pohjavesialueilla sadevesiviemärilinjojen tarkastus 
suoritetaan aina TV-kuvauksella (mm. painumien, siirtymien ja pohjaveden 
vuotojen toteamiseksi). Painekoe tehdään TV-kuvauksen tulosten niin edel-
lyttäessä tai mikäli painekoe on vaadittu suunnitelmissa. Muualla sadevesilin-
jan TV-kuvaus- tai painekoevaatimus esitetään suunnitelmassa. 

6840.2.6 	Putkien laatu todetaan toimituserittäin putkien merkintöjen ja toimitusasiakir- 
jojen perusteella. 

6840.3 	Putkiston asennus 

6840.3.1 	Putkien kuljetuksessa, käsittelyssä, ja varastoinnissa noudatetaan kohdissa 
6810.3.7 ja 6810.3.8 esitettyjä ohjeita. 

6840.3.2 	PVC -putkia ja kaivoja ei saa asentaa kovilla pakkasilla (alle -15 °C) eikä 
peittää kokkareisella jäätyneellä ympärystäytteellä. 

6840.3.3 	Asennettaessa on huolehdittava, että putket ovat koko pituudeltaan alustan 
varassa. 

6840. 3.4 	Viemäreiden laskuputken purkuaukko ja sen eroosiosuojaus ojiin ja vesistöi- 
hin osoitetaan suunnitelmissa. 

6840.4 	Kaivot 

6840.4.1 	Sadevesiviemäreissä käytettävien sadevesi-, tarkastus- ja imeytyskaivojen 
sijainti, tyyppi ja materiaali osoitetaan suunnitelmassa, joka on tehty Tiehal-
linnon kuivatusta koskevien ohjeiden mukaisesti. Sadevesiviemärien pysty- 
ja vaakataitteisiin rakennetaan kaivo. Liikennealueilla käytetään liikenne-
kuormille mitoitettuja kaivoja. 

6840.4.2 	Sadevesi- ja tarkastuskaivot rakennetaan kuvia 6840.1... 6840.6 noudattaen. 
Sadevesikaivoihi n rakennetaan tilavuudeltaan vähintään 300 1 lietepesät. 
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6840.4.3 	Sadevesikaivon halkaisijaksi valitaan yleensä 800 mm, ellei esim. suuri put- 
kikoko edellytä suurempaa kaivoa. Enintään 3,5 m syvän kaivon sisäläpimi-
tan on oltava vähintään 450 mm. Jos kanden peräkkäisen kaivon syvyys on 
yli 3,5 m, on huollettavuuden mandollistamiseksi kaivon sisäläpimitan oltava 
vähintään 800 mm ja kansiston vapaan aukon vähintään 490 mm. 

Herkissä paikoissa, joissa on tarpeen päästä tarkastamaan putken kuntoa tai 
poistaa mandollista tukosta, asennetaan vähintään 800 mm nousuputkella 
varustettu kaivo. 

	

6840.4.4 	Sadevesiviemäreiden tarkastuskaivot voidaan tehdä satulakaivoina kuvien 
6840.3 ja 6840.5 periaatteiden mukaisesti halkaisijaltaan yli 800 mm putki-
johtoihin. Tarkastuskaivon nousuputken sisähalkaisija on vähintään 450 mm 
ja kaivon alaosa määräytyy putken halkaisijan mukaan. 

	

6840.4.5 	Kaivot asennetaan pystysuoraan. Poikkeama saa olla enintään 10 mm 1 m 
matkalla. 

	

6840.4.6 	Kaivojen aukon etäisyys reunatuesta saa poiketa enintään ±50 mm suunni- 
tellusta. Tien pituussuunnassa kaivojen sijaintipoikkeama saa olla enintään 
±300 mm, kun kaivoon ei ole tiedossa liittymiä. 

	

6840.4.7 	Imeytyskaivo rakennetaan kuvan 6840.7 mukaisesti. Suunnitelmaan merkitty 
imeytyskaivo jätetään pohjastaan avoimeksi. On varmistettava, että suunni-
telmaan merkityn imeytyskaivon kohdalla on louhepenger tai muu hyvin vettä 
johtava kerros. 

	

6840.4.8 	Kaivon ja putken liitoksen on oltava tiiviydeltään sama kuin putkien välisissä 
liitoksissa. 

	

6840.4.9 	Kaivojen ja kaivonrenkaiden laatu varmistetaan toimituserittäin niiden mer- 
kintöjen ja toimitusasiakirjojen perusteella. 

BETONIKAIVOT 
6840.4.10 Betonirengaskaivon renkaina käytetään "Betoniputkinormien 2001" mukaisia 

kaivonrenkaita, korotusrenkaita, kartiorenkaita ja pohjarenkaita tai pohjaele-
menttejä. Liitosten ja tiivisteiden osalta hyväksytään "Betoniputkinormien 
2001" lisäksi myös tässä esitetyt ohjeet. 

	

6840.4.11 	Betonirengaskaivon renkaina käytetään liikennealueilla Cr käyttöluokkaan 
kuuluvia renkaita, jolloin sisähalkaisijaltaan 600... 3000 mm kaivojen suurin 
sallittu asennussyvyys on 10 m ("Betoniputkinormit 2001"). Liikennealueiden 
ulkopuolella betonirenkaiden lujuusluokka valitaan kaivon asennussyvyyden 
perusteella. 

	

6840.4.12 	Betoniset pohjarenkaat, kaivonrenkaat ja kartiorenkaat saumataan kiintotii- 
visteellä tai kumitiivisteellä. Korotusrenkaat ja kannen kehykset saumataan 
kalkkisementtilaastilla tai bituminauhalla. 
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6840.4.13 	Betonirengaskaivossa käytetään kartiorengasta kaivon halkaisijan ollessa 
800...1000 mm. Ylimpänä suorana kaivonrenkaana käytetään 1 m korkeata 
rengasta, mikäli tämä kaivon korkeus huomioon ottaen on mandollista (kuva 
6840.1). Kansistojen korkeuden ja kaltevuuden säätöön saa käyttää enintään 
neljää korotusrengasta. Kaivojen yläosan ympärille asennetaan kaksinkertai-
nen 0,2 mm paksuinen muovikalvo "laakerikerrokseksi". Muovikalvo ulote-
taan vähintään 1,5 m syvyydelle maanpinnasta. 

	

6840.4.14 	Betoni-, muovi- ja teräsputki liitetään betoniseen pohjarenkaaseen joko teh- 
dasvalmisteisen läpivientikohdan kautta tai työmaalla timanttiporatun reiän 
kautta kuvan 6840.1 mukaisesti. Valmiiseen kaivorenkaaseen tehtävä reikä 
ei saa heikentää kaivon kestävyyttä tai tiiviyttä. 

6840.4.15 Jos edellä mainittu liitos betonirengaskaivoon ei ole olosuhteiden takia mah-
dollinen, putken voi liittää kaivoon suoraan valamalla se niin, että kulman- 
muutoksen salliva liitos on enintään 0,3 m etäisyydellä kaivosta. 

	

6840.4.16 	Paikalla valettavien kaivojen rakenne ja laatuvaatimukset osoitetaan suunni- 
telmissa. Paikalla valettavien kaivojen rakentamisessa noudatetaan "Betoni-
putkinormien 2001" ja "Betoninormien 2000" vaatimuksia. 

MIJOVI- JA TERÄSKAIVOT 

	

6840.4.17 	Muovi- ja teräskaivoina käytetään liikennealueilla kaivoja, jotka kaivon val- 
mistaja on tarkoittanut liikennealueilla käytettäväksi ja joissa kansisto välittää 
kuormat tien päällysteeseen sekä teleskooppirakenne estää kuormien välit-
tymisen kaivon kannesta kaivon alaosaan. Liikennealueiden ulkopuolella te-
leskooppirakenne ei ole välttämätön ellei sitä ole suunnitelmissa esitetty. 

	

6840.4.18 	Muovi- ja teräskaivon putkiliitoksena hyväksytään valmis tai jälkiasennettu 
putkiliitos. 

6840.4.19 Muovi- ja teräskaivon muovisen säätöputken tehollinen pystykorkeus saa olla 
enintään 500 mm, kun säätöputken rengasjäykkyys on SN 2 kuvien 6840.5 
ja 6840.6 mukaisesti. Suurempi pystykorkeus vaatii mitoituksen niin, että 
säätöputken ja varsinaisen kaivon liitos ei aukea muodonmuutosten vuoksi. 
Teleskooppiosan tulee olla vähintään 200 mm ja enintään 750 mm nousu- 
putken sisällä. 



48 Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset, Kuivatusrakenteet ja putkistot 
Sadevesiviemärit 
	

3.11.2004 

Päallysteen varassa 
kelluva kansisto 

'Pällysrakenteen paksuus tai/ 	 - - 
' routanousueroja tasaavat / 
rakenteet osoitetaan / / 

V suunnitelmissa viemärin ja 
ja kaivojen kohdalla.' 	 / 

Routimaton 
täyte 

0 	1'  

>O,5m 

Kuva 6840.1 Sadevesikaivoja sakkapesällinen tarkastuskaivo betonirenkais-
ta routimattomassa täytteessä. 

7- /iiii: 
('Päällysrakenteen paksuus tai 
fr routanousueroja tasaavat / 

rakenteet osoitetaan , / 
suunnitelmissa viemärin ja 

L/ ja kaivojen kohdalla. 	/ 

Routimaton 

\ 	
täyte 

Päällysteen varassa 
kelluva kansisto 

Korotusrengas 

Kartiorengas 

Reikäan asennettu 

/ ,/fVaImis putkiyhde renkaassa 

__ 

>O5m 	 /'- 
Hierretty kouru 

Kuva 6840.2. Lietepesätön tarkastuskaivo routimattomassa täytteessä. 



Viheralueen rakennekerrokset 
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Kelluva kansisto 

Kuva 6840.3. Betoninen sade vesikaivoja sakkapesällinen tarkastuskaivo vi-
heralueella. Routivassa ympäiystäytteessä kartiorenkaan alle 1 m korkuinen 
suora rengasja kaivon yläosan ympärille kaksinkertainen 0,2 mm muovikalvo 
"laakerikerrokseksi". Muovikalvo ulotetaan vähintään 1,5 m syvyydelle. 

SADE VESIKAIVO 
Valurautakansisto 

Sakkapesä min 300 1 

Kuva 6840.4. Muovinen tarkastuskaivo viheralueella. Lllkennealueen ulko-
puolella teleskooppirakenne ei ole välttämätön. 
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TARKASTUSKAIVO 
Valurautakansisto 

Kuva 6840.5. Muovinen tarkastuskaivo. Lllkennealueen ulkopuolella tele-
skooppirakenne ei ole välttämätön. 

Runko 0 1000<0< 4500 

// 
o 	/ 
1') 

E 	1::::— 

Runko 0<1000 

SAKKAP ESA 
MITTA VALINNAN MUKAAN 

TERÄKSINEN SADEVESIKAIVO 

Kuva 6840.6. Teräksinen sadevesikaivo ja tarkastuskaivo. Liikennealueen ul-
kopuolella teleskooppirakenne ei ole välttämätön. 
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1 M EYTYSKAIVO 

Valurautainen kupukansi 

Lietepesän tilavuus vähintäan 300 1 

Kuva 6840.7. Imeytyskaivo. 

-Vaksautakaisisto 

Kuva 6840.8. Esimerkki satulakaivosta. Liikennealueen ulkopuolella tele-
skooppirakenne ei ole välttämätön. 
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6840.5 	Sadevesiviemärien kaivojen kansistot 

6840.5.1 	Kaivoihin asennetaan liikennealueilla valurautakansistot. 

6840.5.2 	Sadevesi- ja tarkastuskaivon kehyksen vapaa aukko on vähintään 490 mm, 
ellei paikkakunnan kunnossapitokäytännön vuoksi ole määrätty muuta vä-
himmäiskokoa. 

6840.5.3 	Päällystetyillä alueilla käytetään päällysteen varassa kelluvaa paällysteen 
tasoon säädettävää kansistoa. 

6840.5.4 	Sadevesikaivojen kannet asennetaan: 

- liikennealueilla 10. ..20 mm päällysteen pintaa alemmaksi 
- liikennealueiden ulkopuolella maanpinnan tasoon ja varustetaan suunni-

telman mukaisissa tapauksissa kupukannella 

6840.5.5 	Liikennöitävillä alueilla tarkastuskaivojen kannet asennetaan kohdan 
6830.2.8.3 mukaisesti. 

6840.5.6 	Liikennealueiden ulkopuolella tarkastuskaivojen kannet asennetaan kohdan 
6830.2.8.4 mukaisesti. 

6840.5.7 	Kaivojen valurautaisten kansistojen kuormituskestävyysvaatimukset lii ken- 
nealueilla on esitetty kohdassa 6830.2.8.1 ja liikennealueiden ulkopuolella 
kohdassa 6830.2.8.2. 

6840.5.8 	Kansistojen kelpoisuus varmistetaan asiakirjojen ja merkintöjen perusteella. 
Eri valmistajien osista tehdyltä kansistolta vaaditaan todistus yhteensopivuu-
desta. 

6840.5.9 	Kansistot tulee valmistaa ja testata EN 124 mukaisesti. 

6840.5.10 	Kitakaivon kansisto asennetaan siten, että etureuna on reunatukilinjan suun- 
tainen ja 0...10 mm reunatukilinjasta. Kansisto asennetaan maan varassa 
kelluvaksi samaan kaltevuuteen kuin se alusta (esim. jalkakäytävä), jolla 
kansisto sijaitsee. Kansisto asennetaan enintään 10 mm ympäröivän päällys- 
teen pintaa alemmas. Kitakaivon kidan edusta muotoillaan siten, että vesi 
ohjautuu kaivoon (esim. 2... 3 cm syvä painanne). Kansiston etureunan on 
kestettävä aurauskoihuja ja kansirakenteen vähintään 250 kN kuorma. 

6840.6 	Sadevesiviemärien rakenteet ja pohjanvahvistukset 

6840.6.1 	Putkistojen ja kaivojen rakenteet ja pohjanvahvistukset (ks. kuva 6840.9) 
rakennetaan seuraavasti, ellei tuotevaatimuksissa ole määrätty muuta: 
- 

	

	liikennealueilla tien poikki kulkevissa putkissa käytetään päätierumpujen 
rakenneperiaatteita (luku 6810.5) 

- 	painuvalla pohjamaalla tai, jos pohjamaan tiiviys tai kantavuus (kai- 
lio/pehmeikkö) vaihtuu jyrkästi, laaditaan pohjanvahvistussuunnitelma 
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6840.6.2 	Kiviainesarinassa käytetään jakavaan tai kantavaan kerrokseen kelpaavaa 
kiviainesta, jonka suurin raekoko on enintään 150 mm. Anna rakennetaan 
kohdan 6810.6 ohjeiden mukaisesti. 

6840.6.3 	Annan ja pohjamaan väliin asennetaan suodatinkangas (N3) kohdan 
6810.6.3 mukaisissa tapauksissa. 

6840.6.4 	Anna ja tasauskerros tiivistetään kohtien 6810.6.4 ja 681 0.6.5 mukaisesti. 

6840.6.5 	Tasauskerroksessa käytetään kohtien 6810.6.6 ja 6810.6.7 mukaisia materi- 
aaleja. 

6840.6.6 	Tasatun putkialustan epätasaisuudeksi sallitaan enintään ±20 mm 5 m:n 
matkalla. 

6840.7 	Täytteet 

6840.7.1 	Sadevesiviemäreiden ja -kaivojen ympärystäyte (alkutäyte) ja lopputäyte 
tehdään "Kunnallisteknisten töiden yleisen työselostuksen KTO2" kohdissa 
35300 ja 35500 esitetyillä materiaaleilla, mittavaatimuksilla ja työmenetelmil-
lä ottaen huomioon seuraavat rajaukset ja täydennykset. 

6840.7.1.1 Routivan täyttömateriaalin käyttäminen ympärystäytteenä liikennealueella on 
luvallista vain silloin, kun se on suunnitelmissa osoitettu. 

6840.7.1.2 Ympärystäytteen yläpuolelle tehdään suunnitelmissa osoitetut lopputäytteet, 
joissa otetaan huomioon täytteiden ja tien routanousuero. Lopputäytön päälle 
tehtävän päällysrakenteen paksuus ja routanousueroja tasaavat rakenteet 
viemärin ja kaivojen kohdalla osoitetaan suunnitelmissa. 

6840.7.1.3 Routivan lopputäytteen käyttö osoitetaan suunnitelmissa. Routivan lopputäyt-
teen käyttö on sallittua silloin, kun putki on routarajan alapuolella ja on tar-
peen vähentää routanousueroja sekä materiaali on tiivistämiskelpoista. 

Täytteenä voi käyttää muualta tuotua materiaalia, jos hienoainespitoisuus # 
0,063 kohdalla on 0,8... 1,2 x kaivannosta kaivetun maan hienoainespitoisuu-
desta. 

6840.7.1.4 Liikennealueiden ulkopuolella lopputäyte tehdään täyttämällä kaivumaalla 
painumat huomioon ottaen riittävästi maan pinnan yläpuolelle. Kaivojen ym-
pärillä täytetään kivettömäl lä kaivumaalla. 
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TASAUSKERROS (Ao) 
	 KMAINESARINA (Ak, Akk) 

Tukematon 	 Tuettu 
	 Tukematon 	 Tuettu 

> 300 mm 1 300 mm 

Tasauskerros / 
vähintään 150 mm 

LAN KKIJARINA (AJ), HIRSIARINA (Ah) 

Tukematon 	 Tuettu 

1 > 300 mm 

Tasauskerros 	/ 	 - 

vähintään 150 mm 

Ai: lankut 100 mmx 50 mm, välit täytetään 
Ah: hirret> 125 mmx 150 mm, limijatkos 

AJuspuut 50 mm x 50 mm, 1.2 m välein 

TERASPOIMULEVYARINA (At) 

Tukematon 	 Tuettu 

300 mm 

Tasauskerros / 
vähintään 150 mm 

Teräspoimutevy painetaan kaivannon pohjaan 
siten, että alapuoliset poimut täyttyvät 
Levy molemmin puolin kuumasirikitty 
Levypaksuus > 0,7 mm 
Levyjen limitys vähintään 200 mm  

Tasausken'os, 
tarvittaessa 

KMainesarina 
vähintään 0,3 mAk:ssa 
ja vähintään 0,5 m Akk:ssa 

KMAINESIKUITUKANGASARINA (Ak+s) 

Tukematon 	 Tuettu 

	

A 	A 	A 	^ 300mm 
\ 	— L -- 

:/:j W: 
Tasauskerros / 
vähintään 150 mm 

Kuitukankaan limitys 200 mm 

GEOVERKKOARINA (Ag) 

Tukematon 	 Tuettu 

	

A 	A 	A 	>300mm 
- 

" 	 1>200 mm 

Tasauskerros 	/ 
vähintään 150 mm 

Kiviainesanna 
vähintään 200 mm / 
Suodatinkangas / /1 

Klinteäsolmuinen 	/ 

geoverkko Fmin > 20 kN/m 
poikkisuuntaan, lujuus 
2 % venymällä F(2 %) > 7 kN/m 

Betonilaatoille ja paaluille perustettujen laattojen rakenteet osoitetaan suunnitelmissa. 
Lytiennyksiä (Ao, Ak, Akk...) voidaan käyttää suunnitelmissa. 
A> dc ja vähintään 0.2 m, ei kuitenkaan yli 0.6 m. 

Kuva 6840.9 Putkistojen pohjanvahvistukset ja putkikaivantojen leveydet. Arinatyypit 
AO, Akja Akk on esitetty kuvassa 6810.14. 



Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset, Kuivatusrakenteet ja putkistot 	 55 
Sadevesiviemänt 	 3.11.2004 

6840.8 	Työohjeita 

6840.8.1 	Täytteitä saa tiivistää raskaalla kalustolla ja putken yli saa ajaa kuorma- 
autoilla ja työkoneilla, kun peitesyvyys on vähintään eri putkimateriaaleille 
sallittujen peitesyvyyksien mukainen. 

6840.8.2 	Veden virtaus kaivannossa katkaistaan tarvittaessa moreeni- tai savisuluin 
tai muovilla tai bentoniittimatolla. Veden virtaus arinassa katkaistaan kuvan 
6810.15 mukaisella rakenteella. Vettä pidättävä pato bentoniittimatosta teh-
dään "Kunnallisteknisten töiden yleisen työselostuksen KTO2" kuvan 35304 
mukaisesti. 

6840.8.3 	Lopputäytön yläpuoliset päällysrakenteen kerrokset rakennetaan ja tiiviste- 
tään "Tienrakennustöiden yleisten laatuvaatimusten ja työselitysten" osan 
"Penger- ja kerrosrakenteet" vaatimusten mukaisesti. 

6840.9 	Tarkepiirros, putkiston huuhtelu, tarkastus 

6840.9.1 	Putkistosta laaditaan tarkepiirros, jossa osoitetaan kaivojen ja putkilinjojen 
sijainti, tasot ja käytetyt materiaalit. 

6840.9.2 	Putkisto huuhdeltaan, liete poistetaan kaivoista ja putkisto tarkastetaan TV- 
kuvaamalla (vain hyvin lyhyet linjat voidaan tarkastaa peilaamalla). Huuhtelu 
ja tarkastus tehdään ennen putkiston luovutusta tai, jos putkistoita vaaditaan 
takuuaika, ennen putkiston takuuajan päättymistä. 

6850 	Putket yhteisessä kaivan nossa 

6850.1.1 	Putkistot asennetaan yhteiseen kaivantoon noudattaen osien 6810... 6840 ja 
tarvittaessa Suomen kaupunkiliiton julkaisun "Kunnallisteknisten töiden ylei-
nen työselitys KT02" ohjeita. 
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6860 	Muut putket 

6860.1 	Eri koisputket 

6860.1.1 	Jätevesiviemärit ja vesijohdot rakennetaan, ellei tuotevaatimuksista muuta 
aiheudu, noudattaen Suomen kaupunkiliiton julkaisua "Kunnallisteknisten 
töiden yleinen työselitys KT02" ohjeita. 

6860.1.2 	Lämpö-, kaasu yms. putkistot rakennetaan niiden omistajien hyväksymien 
suunnitelmien mukaisesti. 

6860.2 	Suojaputket 

6860.2.1 	Suojaputkilla tarkoitetaan putkia joihin asennetaan kaapeleita, muita putkia 
yms. 

6860.2.2 	Suojaputkina käytetään rumpuputkia. 

6860.2.3 	Suojaputki rakennetaan kuten rumpu. 

6860.2.4 	Putket ja kaapelit asennetaan suojaputkien sisään suunnitelmien mukaisesti. 

6860.3 	Kaivamatta tehtävä putken asennus valmiin tierakenteen ali 

6860.3.1.1 	Liikennöidyillä teillä liikenteelle aiheutuvien haittojen ja jälkipainumien vähen- 
tämiseksi voidaan rummut / putket asentaa: 
a) Työntämällä siten, että putki syrjäyttää maan, 
b) Työntämällä siten, että maa poistetaan putkesta tai 
c) Poraamalla. 

Myös lyömällä tapahtuva asentaminen voi joissakin tapauksissa tulla kysy-
mykseen 

6860.3.1.2 Käytettäessä menetelmää, jossa putki syrjäyttää maan, tien pintaan voi syn-
tyä kohouma putken kohdalle. Kohouma voidaan tasata jyrsinnällä, jos tiessä 
on riittävästi päällystettä. Valta- ja kantateillä päällystettä pitää olla jyrsinnän 
jälkeen vähintään 150 mm ja muilla teillä 70 mm. Jos päällyste on ohuempi, 
on käytettävä muuta päällysteen korjausmenetelmää. 

6860.3.1.3 Ilman kaivua asennettavien putkien asennus tehdään erillisen suunnitelman 
mukaan. Ilman kaivua asennettavien putkien suunnittelussa tulee etukäteen 
selvittää mm. pohjaolosuhteet (maaperän laatu ja kivisyys), putkilinjan asen-
nustapa, suojaputkelle asennettavat vaatimukset sekä putki linjan asennusto-
leranssit. Mikäli penkereessä on lohkareita, on poraus varmin tapa penke-
reen lävistämiseen. 
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6860.3.1.4 Mikäli betoniputken asennus tehdään ilman suojaputkea, tulee putken ulko-
seinän oltava suora ja penkereen läpi tunkeutuva kärkiosa on suojattava te-
räskärjellä. Tunkkauksessa käytettävien Ek-putkien kestävyysluokan tulee ol-
la Dr ja ne on mitoitettava työntövoimasta aiheutuville kuormituksille. Puris-
tusvoiman tulee olla keskeinen, jotta putki ohjautuu suoraan ja muhvi on suo-
jattava esimerkiksi vanerilevyllä jännitysten tasaamiseksi. 

6860.3.1.5 Poraamalla asentamisessa voidaan normaalisti käyttää teräksistä suojaput-
kea, jonka nimellishaikaisija on enintään 1000...1200 mm ja ainevahvuus 
vähintään 12,5 mm. Teräsputki voidaan myös asentaa suoraan rumpuput-
keksi. Tällöin suunnittelussa on otettava huomioon korroosiovara. 

6860.3.1.6 Suojaputken käytännön asennustoleranssi on alle 20 m putkella ±100 mm ja 
pidemmällä putkelia ±200... 300 mm. 

6860.3.1.7 Mikäli putken peitesyvyys on routivassa penkereessä pienempi kuin S+d, on 
putki rakennettava iämpöeristettävänä kaksoisputkena. Suojaputki rakenne-
taan kuin rumpu. 

6860.3.1.8 Sisäputkena käytetään vaatimukset (kohta 6810.2) täyttävää betoni-, teräs- 
tai muoviputkea. Sisäputki on keskitettävä siten, että putkien väliin saadaan 
tasapaksuinen polyuretaanieristys. Sisäputki tehdään kummastakin päästä 
0,15 m pidemmäksi kuin ulkoputki. Eristeen pinta suojataan ja pään ympärille 
vaietaan betoninen kaulus. Maakaasu, viemäri yms. putkilla jätetään usein 
painumavara, jolloin väliä ei kokonaan täytetä. 

6860.3.1.9 Työn suunnittelussa on otettava huomioon vaadittava tila tien sivulla (esi-
merkiksi porauksessa noin 20 m), asennusalusta (porauksessa isoilla putkilla 
käytännössä betonilaatta), kaivantojen tuenta yms. asiat. 
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