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ESIPUHE JA SOVELTAMISOHJE 

Teleyritysten ja Tiehallinnon edustajien muodostama työryhmä on ajanmu-
kaistanut vuodesta 1994 käytössä olleet yleisohjeet Telekaapelit ja yleiset 
tiet. 

Ohjeen tarkistaminen on tullut ajankohtaiseksi, koska maakaapeleiden sijoit-
taminen tierakenteisiin on lisääntynyt voimakkaasti. Tästä syystä sijoituspe-
riaatteet ja —ehdot on tarkistettu. Samalla on tarkistettu hakemusasiakirjojen 
sisältö korostaen teleyrityksien yhteistyötä kaapelireittien suunnitteluvai-
heessa, jotta peräkkäisiltä kaivutöiltä vältyttäisiin. 

. 	 Telekaapelitja yleiset tiet 2002 yleisohjeissa on kiinnitetty erityisesti huomio- 
ta tienpitäjän ja teleyritysten väliseen hyvään yhteistyöhön. Tämä on tärkeää 
teiden ja telekaapeleiden suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon eri 
vaiheissa. Näin päästään sekä tienpidossa että telekaapeleiden sijoittami-
sessa hyviin ja haflittuihin ratkaisuihin. Ohjeet sisältävät myös kaapeleiden 
siirtokustannusten korvausperiaatteet ja vastuut vahinkotapauksissa. 

Ohjeen laatimiseen ovat osallistuneet FiCom ry, Finnet-liitto ry, Sonera Oyj 
Elisa Communications Oyj, Song Networks Oy sekä Hämeen Puhelin Oy. 
Tätä ohjetta sovelletaan myös aikaisemmin solmittuihin sopimuksiin. 

Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry ja Tiehallinto ovat hy-
väksyneet uudet yleisohjeet otettaviksi käyttöön lukien. Ne korvaavat 
vuoden 1994 yleisohjeet. 

. 
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TELEKAAPELEIDEN SIJOITTAMINEN TIEALUEEL-
LE 

1.1 Oikeudellinen perusta 

Telekaapeleiden sijoittamista yleisen tien alueelle koskevat lähinnä tele-
markkinalaki (396/97) ja -asetus (424/97) sekä yleisistä teistä annettu laki 
(243/54). Televerkkojen teknistä rakentamista koskevat Viestintäviraston 
tekniset määräykset sekä niihin liittyvät SFS-standardit. Yleisiä määräyksiä 
sähkö- ja telekaapeleiden sijoittamisesta toistensa lähelle on kauppa- ja teol-
lisuusministeriön hyväksymissä sähköturvallisuuspäätöksissä (516/96 ja 
1194/99). Eurooppalaisia telealan standardeja laatu ETSI (European Tele-
communications Standards lnstitute). 

Telekaapelit on mandollisuuksien mukaan sijoitettava yleisistä teistä anne-
tussa laissa tarkoitetuille tiealueille. Telemarkkinalain 29 §:n mukaan suunni-
telma on laadittava siten, ettei telekaapeleiden rakentamisesta ja kunnossa-
pidosta aiheudu haittaa tai vahinkoa, joka on kohtuullisin kustannuksin väl-
tettävissä. Telemarkkinalain 33 §:n 1 momentin mukaan teleyrityksellä on 
oikeus käyttää korvauksetta yleisistä teistä annetussa laissa tarkoitettuja 
tiealueita telekaapeleiden reiteiksi. Teleyrityksen on kunnostettava alue työn 
suorittamisen jälkeen. 

Yleisistä teistä annetun lain 53 §:n mukaan tiealueeseen kohdistuvaa työtä, 
kuten laitteiden tekemistä tiealueelle tai johtojen asettamista tien yli, ei saa 
tehdä ilman tienpitäjän lupaa, jollei erityisestä säännöksestä muuta johdu. 
Yleisistä teistä annetun lain 52 §:n 3 momentin perusteella teleyritys on veI-
vollinen sijoittamaan ja pitämään kunnossa johdot tienpitäjän ohjeiden mu-
kaan sillä tavoin, ettei niistä ole vaaraa yleisen tien liikenteelle tai sen kun-
nossapidolle. 

Tienpitäjän on liikenneministeriön päätöksen 314/81 mukaan huolehdittava 
siitä, että yleisen tien kaarrekohdissa ja teiden risteyksissä varataan liikenne-
turvallisuuden, liikenteen joustavuuden ja liikenteen välityskyvyn kannalta 
riittävät näkemäalueet. Tämä on otettava huomioon myös sijoitettaessa tele-
pylväitä tai muita telelaitteita tiealueelle tai tien varrelle. 

Telekaapelireittiä suunniteltaessa on otettava yhteys tienpitäjään. Tienpitä-
jän esittämät liikenne- ja rakennusteknilliset sekä tien kunnossapitoon vai-
kuttavat näkökohdat on otettava huomioon tienpidon ja teletoiminnan kan-
nalta edullisimman ratkaisun saavuttamiseksi. 

Telekaapeleita yleisten teiden varsille suunniteltaessa ja rakennettaessa 
sekä niitä kunnostettaessa ja siirrettäessä on näiden ohjeiden lisäksi nouda-
tettava tienpitäjän antamia ohjeita liikenteenjärjestelystä. 
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1.2 Teleyritysten välinen yhteistyö 

1.2.1 Yleistä 

Teleyritykset harjoittavat riittävää yhteydenpitoa ja tiedonvaihtoa, joka mah-
dollistaa niiden tarpeiden ja suunnitelmien toteuttamisen koordinoidusti ja 
hallitusti yhteistyökohteissa. Jotta tämä olisi mandollista, teleyritysten yhtey-
denpito on säännöllistä. Käytännössä yhteydenpito tapahtuu yhdyshenkilö-
verkoston kautta. 

1.2.2 Yhteistyökohteista sopiminen 

1.2.2.1 Vuosityöohjelman mukaiset työt 

Teleyritykset keskustelevat ja vertailevat kaapelireittisuunnitelmiaan jo niiden 
toteuttamista edeltävän vuoden aikana. Mandollisista yhteistyökohteista 
sovitaan alustavasti syksyn aikana. Yhteistyökohteista laaditaan muistio. 
Muistio toimitetaan tiepiirille siltä osin, kun se koskee yleisiä teitä. 

Sovittuja yhteistyökohteita koskevia tarkempia asennussuunnitelmia laadit-
taessa yhteistyöosapuolet huolehtivat riittävästä yhteydenpidosta ja yhteis-
työstä niin, että osapuolien tarpeet ja suunnitelmat niveltyvät toisiinsa ja ne 
voidaan käytännössä myös hallitusti toteuttaa. Näin on mandollista päästä 
siihen, että samassa paikassa kaivetaan enintään kerran kesässä. 

Alkuvuoden ja kevään aikana yhteistyöosapuolet pitävät tarpeen mukaan 
yhteistyöpalavereja, joissa käydään tarkemmin läpi aiemmin sovitut ja mah- 
dolliset uudet ko. vuoden yhteistyökohteet sekä sovitaan yhteistyön periaat- 

• 

	

	 teista yksityiskohtaisesti. Yhteistyöosapuolet mm. sopivat kohdekohtaisesti, 
kuka ottaa koordinointi- ja kokonaisvastuun rakennusurakasta. 

1.2.2.2 Asiakasohjautuvat työt 

Asiakasohjautuvissa kaapelitöissä aikajänne suunnittelusta toteutukseen on 
tyypillisesti parista viikosta reiluun kuukauteen. Tämän vuoksi edellä kuvattu 
yhteydenpito- ja koordinointimenettely ei ole mandollista. Tästä huolimatta 
teleyritykset pyrkivät tehokkaaseen tiedonvaihtoon, jolloin yhteistyökuviot 
ratkeavat kussakin tapauksessa tilanteen ja käytettävissä olevien mandolli-
suuksien mukaisesti. 
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1.3 Kaapelireitin suunnittelu 

1.3.1 Suunnittelu- ja toteuttamisprosessi 

Teleyritys ottaa yhteyttä tiepiiriin, kun kaapelireitin suunnittelu aloitetaan. 
Suunnitteluvastuu on teleyrityksellä. Teleyrityksen ja tiepiirin tulee yhteis-
työssä selvittää telekaapeleille reitti, joka on molempien osapuolten kannalta 
mandollisimman tarkoituksenmukaineri ja turvallinen. 

TIEPIIRI 	1 	TELEYRITYS 	 SUUNNITTELIJA 
	 URAKOITSIJA 

Sijoitusehdotus 

[i 
Yhteys tiepiiriin 

Esikatselmus 

Aloituskatselmus 

Liikenteenohjaussuunnitelma 

. 

tselmus 	 __________ 

Kuva 1 	Telekaapelireitin suunnittelu-ja toteuttamisprosessi 

Telekaapelireitin suunnittelu alkaa siten, että teleyritys ottaa yhteyttä tiepii-
riin. Osapuolet selvittävät alustavasti mandollisuudet käyttää tieverkkoa 
suunnitellulla reitillä (sijoitusehdotus). Sijoitusehdotuksen perusteella selvite-
tään mandollisuudet kaapeleiden sijoittamiseen maastossa pidettävällä e-
katselmuksella. Esikatselmuksesta laaditaan pöytäkirja, joka liitetään sopi-
mushakemuksen liitteeksi. Esikatselmuksen jälkeen teleyrityksen suunnitteli-
ja laatu varsinaisen sijoitussuunnitelman, joka toimitetaan hakemuksen liit-
teenä tiepiirille ja näiden asiakirjojen perusteella laaditaan sopimus. Sopi-
muksen hyväksymisen jälkeen ennen töiden aloittamista pidetään aloitus- 
katselmus, lonka jälkeen urakoitsija laatu liikenteenohiaussuunnitelman, joka 
tulee hyväksyttää tiepiirissä. Sen jälkeen voidaan aloittaa työt. Työn valmis- 



Telekaapelit ja yleiset tiet 2002 	 9 
TELEKAAPELEIDEN SIJOITTAMINEN TIEALUEELLE JA SEN LÄHEISYYTEEN 

tumisen jälkeen pidetään loppukatselmus, johon osallistuvat tiepiirin edusta-
ja, teleyrityksen edustaja ja urakoitsija sekä alueen hoitourakoitsija. 

1.3.2 Suunnitelman sisältö 

Telekaapelin sijoittamista koskevassa suunnitelmassa otetaan huomioon 
muut sijoitusalueiden käyttöä koskevat suunnitelmat ja hankkeet. Siten tur-
vataan kaapelireitille ja asennettaville kaapeleille mandollisimman pysyvä 
sijainti. 

Suunnitelman laatimisessa tulee käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. 
Suunnitelman laatijalla tulee olla kokemusta teletekniikan lisäksi myös maa- 
rakenteiden suunnittelusta. 

Teleyrityksen velvollisuus on selvittää tien rakenteet ja laitteet sekä reittiä 
koskevat suunnitelmat. 

Suunnitelma tulee suhteuttaa hankkeen laajuuteen. Suunnitelmasta tulee 
selkeästi ilmetä mm. seuraavat asiat: 
• kaapelin sijoitus 
• toteutusaikataulu 
• reitin varrella vireillä olevat yleisiä teitä koskevat suunnitelmat 
• alueella mandollisesti sijaitsevat erikoiskohteet (pohjavedensuojaus, 

rauhoitetut kohteet, yms.) 
• Tiehallinnon liikennetelematiikkalaitteet 
• tierekisteriosoitteet, siltojen numerot 

. 	 Yksityiskohtaiset kaapelireitin suunnitelmat ja kaapeleiden sijaintipaikat tar - 
kistetaan tienpitäjän harkinnan mukaan maastossa tienpitäjän kanssa, jolloin 
myös paikalliset olosuhteet voidaan ottaa paremmin huomioon. 
Ohjeen liitteenä 3 on esimerkki sijoitussuunnitelmasta. 

1.3.3 Sopimus 

Esikatselmuksen, sijoitushakemuksen ja sijoitussuunnitelman perusteella 
teleyritys ja tiepiiri solmivat sopimuksen telekaapelin sijoittamisesta. 

Sopimukseen kirjataan seuraavat tiedot: 

• sopijapuolet 
• sopimuksen kohde 

• yhteyshenkilöt 
• katselmukset ja työnaikainen ohjaus 
• erityisohjeet asennuksesta 

• vastuut kustannuksista 
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• vastuut vahingoista 
• muut kaapelin sijoittamiseen vaikuttavat seikat 

Ohjeen liitteenä 2 on sopimuspohja. 

Jos teleyritys laatu telemarkkinalain mukaisen reittisuunnitelman, pyritään 
tiealueen osalta silloinkin noudattamaan edellä selostettua neuvottelu- ja 
sopimusmenettelyä. 
Sopimus ei anna oikeutta asettaa tiealueelle muiden kuin sopimuksessa 
mainittujen teleyritysten kaapeleita. Jos samalle reitille tulee muiden teleyri-
tysten kaapeleita, solmitaan jokaisen teleyrityksen ja tiepiirin välille erillinen 
sopimus. 
Sopimus sisältää tielain 53 §:n mukaisen luvan tehdä tiealueeseen kohdistu-
vaa työtä kaapelin rakentamiseksi tiealueelle. Myöhemmin tapahtuviin tele-
kaapeleiden muutos- ja kunnossapitotöihin tarvitaan uusi erillinen lupa. Lu-
paa ei kuitenkaan tarvita ajoradan ulkopuolella tapahtuvia lyhytkestoisia töitä 
varten, jos työ ei vaadi liikenteenjärjestelyjä. 
Välttämättämissä viankorjaustoimenpiteissä noudatetaan kohdassa 3.3.2 
kuvattua toimintatapaa. 

1.4 Telekaapeleiden sijoittaminen 
1.4.1 Yleistä 
Lain mukaan teleyrityksillä on oikeus sijoittaa telekaapeleita tiealueelle. 
Mikäli samassa suunnassa lähellä toisiaan on kaksi tai useampia teitä, tulisi 
telekaapelit mieluimmin rakentaa sellaisen tien varteen, jonka liikenteellinen 
merkitys on pienin. Siten voidaan rajoittaa telekaapeleista liikenteelle aiheu-
tuvaa häiriötä ja toisaalta myös helpottaa kaapeleiden sekä tien rakentamis-
ja kunnossapitotöitä. 
Moottori- ja moottoriliikenneteiden varrelle ei sijoiteta telekaapeleita. 
Televerkkojen rakentamisesta ja ylläpidosta on annettu yksityiskohtaiset 
määräykset standardissa SFS 5656. 

1.4.2 Tiensuuntaiset ilmakaapelit 

Ilmakaapeleita yleisen tien tiealueelle sijoitettaessa on vältettävä aiheutta-
masta haittaa tieliikenteelle tai tienpidolle. Ilmakaapelit on kuitenkin sijoitet-
tava välttäen tarpeettomia mutkia ja tien risteilyjä. 

Pylväiden lukumäärä pyritään pitämään pienenä ja sijoittamaan eri tele- ja 
sähköyritysten kaapelit yhteisiin pylväisiin. 

Kuvissa 2 - 5 on kuvattu pylväiden sijoitus tien poikkileikkauksessa. 
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Alue, jolta poistetaan tÖmiyksessä 
	

Alue, jolla pylväiden 
vaaralliset esteetja vesakko 	 aiheuttama haitta on pieni 

1 m (0 5m) 	
Tiealueen raja 

0.5m 

Kuva 2 Matala penger/leikkaus. 

Pylväslinjat sijoitetaan vähintään 1 m:n etäisyydelle sivuojan ulkoluiskasta. 
Muuten ne aiheuttavat vaaraa liike nteelle ja haittaavat vesakonraivausta. 
Vähäliikenteisilä teillä vähimmäisetäisyydeksi riittää 0,5 m, kun halutaan 
välttää metsän kaatamista. 

. 

Kuva 3 Leikkaus. 

Pylväät sijoitetaan lähelle tiealueen reunaa. 

Erikoistapauksessa ne voidaan s/oittaa ulkoluiskaan, kuitenkin vähintään 1 
m ojan pohjaa ylemmäksi. 
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i4. 

Tiealueen raja 

Tiealueen raja 
	

. 

Kuva 4 Korkea penger. 
Pylväslinjat sijoitetaan lähelle tiealueen reunaa, ei kuitenkaan liian lähelle 
mandollista ojaa (ks. kuva 2). 

Tieajueen raja 

/ 

m 

Kuva 5 Kallioleikkaus. 
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Pylväslinja syoitetaan kallion päälle lähelle tiealueen reunaa. 

Taajamissa ja väylillä, joilla on erillinen kevyen liikenteen väylä, puisiin va-
laisinpylväisiin voidaan erikseen sovittaessa sijoittaa 1 tai 2 kaapelia. Ennen 
kaapelin sijoittamista pylväisiin on selvitettävä ovatko pylväät törmäyksessä 
periksi antavia vai jäykkiä. 

Sijoitettaessa telepylväitä luiskaan, tulee välttää vahinkojen aiheuttamista 
luiskaverhouksille ym. rakenteille. Työ ei saa myöskään vaikeuttaa tien kun-
nossapitoa tai aiheuttaa vaaraa liikenneturvallisuudelle. 

1.4.3 Tiensuuntaiset maakaapelit 

Kaarelipaikan valinta 
Tienpitäjä voi sallia kaapeleiden sijoittamisen tierakenteeseen, ellei siitä ai-
heudu haittaa tienpidolle tai tierakenteelle. Kevyen liikenteen väylän raken-
teeseen kaapeli voidaan sijoittaa, jos rakenne kestää työkoneen työskente-
lyn, ja kivetöntä maata on tarpeeksi paksu kerros. Sijoitettaessa kaapeli ke-
vyen liikenteen väylän rakenteeseen voidaan joutua uusimaan koko kevyen 
liikenteen väylän päällyste. 

Kaapelin paikkaa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon, että tienpinnan alle 
jäävän tai kevyen liikenteen väylän pinnan alle sijoitetun kaapelin vaurioitu-
essa, sitä ei yleensä voida kaivaa esiin koko pituudelta, vaan korjattava koh-
ta tulee pystyä paikallistamaan. 

Kaapelin paikkaa suunniteltaessa on otettava huomioon kaikki tiedossa ole-
vat alustavatkin tien parantamis- ja valaistussuunnitelmat sekä olemassa 
olevat liikennetelematiikkalaitteet. 

Kaapelia ei saa sijoittaa louherakenteeseen. Tierakenne voidaan tarkistaa 
esim. maatutkalla tai koeaurauksin, koska tien suunnitelmiin ei ole merkitty 
kaikkia louheesta rakennettuja kohtia. 

Kaapelipaikan valintaan ja työsuoritukseen vaikuttavat lisäksi kaiteet ja lii-
kennemerkit sekä tiealueella olevat pylväät sekä maanalaiset putket ja kaa-
pelit. J05 tien luiskiin on rakennettu pohjaveden suojaus, kaapeli tulee sijoit-
taa suojauksen ulkopuolelle tiealueen rajalle. 

Pohjavesialueella, jolle ei ole rakennettu suojausta, on suunnitteluvaiheessa 
otettava huomioon mandollinen pohjavesisuojaus. 

Kuvissa 6 - 9 on kuvattu kaapelin sijoitus tien poikkileikkauksessa. 
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Sijainti siioitettaessa kaareli sisäluiskaan 

1,2 m +1- O,2m 
4: 

<väh.1,Om 	>, 
Ajoradan 
reuna 

	

im 	Iuiskatäyttö 

TavaIIisesUO,7-lm 

	

1 auraus 	II auraus 

Kuva 6 

Kaapelia ei saa sUoittaa  1,0 m lähemmäksi päällysteen reunaa (reunapaalut 
ja kaiteet syoitetaan yleensä tätä lähemmäksi ajorataa), eikä siten, että ojan 
kunnostus vaikeutuu. Kaapeleiden paikkaa valittaessa on otettava huomioon 
tulevat lllkennemerkit, valaistus ja olemassa olevat kaapelit ja putket sekä 
pohja vesisuojaukset. Kohdilla, joissa on ennestään kaapeli, uusi kaa peli on 
sijoitettava mandollisimman lähelle olemassa olevaa kaapelia, kuitenkin si-
ten, että etäisyys alueella jo olevaan kaapeliin on vähintään 1,0 m. 
Tien kestävyyden kannalta tien luiska ei saa yleensä olla jyrkempi kuin 1:3 ja 
tiessä tulisi olla vähintään 1 m:n piennar. 
Kaapelin etäisyys tulee säilyä vakiona mandollisimman pitkän matkan, koska 
muuten kaapelin paikantaminen jälkeenpäin vaikeutuu. Alle 2 m:n etäisyy-
dellä päällysteestä asennustoleranssi on ± 0,2 m, muuten sisäluiskassa 
±0,4 m. 

Valitusta vakioetäisyydestä voidaan sopia poikkeus silloin, kun se helpottaa 
oleellisesti kaapelin asentamista eikä haittaa tien kunnossapitoa. 

. 

. 
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.< nO.7m> 

Kuva 7 

Kaiteen kohdalla kaa peli voidaan sijoittaa kaiteen taakse 0,5... 1,0 m:n etäi-
syydelle kaiteesta (mikäli ko. paikkaan rakennetaan myöhemmin tienvalais-
tus, on etäisyys > 1 m) ja pysäkit ja levähdyspaikat voidaan kiertää nIIden 
muotoa seuraten. 
Kai 1 ioieikka us. 

Tiealueen raja 

. 

(1) 
1.5m 

// 
vanha tie 

•. (3) 

uusi tie 	

•(2) 

Kuva 8 

Maakaa peli voidaan s/oittaa maa peitteen alle (1) kallion päälle. Maapeite on 
poistettu kallion päältä yleensä 1,5 m:n leveydeltä. 
Uusilla teillä kaapeli voidaan syoittaa alas maasta tehtyyn ulkoluiskaan (2), 

. 

. 
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jos sellainen on tehty. Vanhoilla teillä kallioleikkauksen pohjaa ei voi yleensä 
kaivaa lohkareisuuden vuoksi. Erikoistapauksessa kaapeli voidaan sijoittaa 
suojaputkeen noin 0,2 m:n syvyyteen välittömästi kallioluiskan viereen (3). 
Jos tien luiskat ovat liian jyrkät kaapelin asentamiseksi, voidaan kaapeli si-
joittaa sivuojan pohjalle taikka sorapintaisilla teillä joissakin erityistapauksis-
sa auraamalla tienpinnan alle. Edellytyksenä on, ettei kaapelista aiheudu 
haittaa tien kunnossapidolle ja ojan pohjalle sijoitettaessa, että pohjamaa on 
vähäkivistä. 
Myös tien rakennustöiden yhteydessä kaapeli voidaan sijoittaa edellä mainit-
tuihin paikkoihin. Näissä tapauksissa on kaapelin asentamismandollisuudet 
selvitettävä etukäteen neuvottelemalla tienpitäjän kanssa ja tutkimalla poh-
jamaan kivisyys sekä muut olosuhdetekijät. 

Taajama 
	

. 

Tiealueen raja 	 Tiealueeri raja 
	

. 

(1) (2) 
. 

(3) 	(4) 	(1) 

Kuva 9 Taajama. 

Maakaapelit sijoitetaan ensis/assa tiealueen reunaan (1), jos siellä on tilaa 
eikä sIIhen ole suunniteltu esim. meluestettä. Muita vaihtoehtoja ovat sisä-
luiska (2) sekä tien ja pyörätien väli (3). Niissä ongelmana on tonttilllttymien 
ja liikennemerkkien suuri määrä. Kaapelin asentamisen yhteydessä voidaan 
asentaa myös suojaputkia tulevia kaapeleita varten. Kaa pelit voidaan sijoit-
taa suoja putkeen rakenteilla olevan pyörätien alle (4). 
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Tien ituussuuntainen asennussvvyys 
Tien pituussuuntainen kaapeli asennetaan noin 0,7 m:n syvyyteen eikä kaa-
peli saa nousta lyhyelläkään matkalla 0,4 m lähemmäs maan pintaa. Kaape-
lin yläpuolelle lasketaan samanaikaisesti merkkinauha. Niiden rumpujen tms. 
kohdalla, joissa edellä mainittua vähimmäissyvyyttä ei voida noudattaa, suo-
jataan kaapeli putkella tai kourulla, jotka kestävät esimerkiksi lapion iskut. 

1.4.4 Kaapeleiden sijoitus tien ylityksissä 

Uusien ja siirrettävien ilmakaapeleiden alikulkukorkeuden tulee olla yleisen 
tien ylityksissä vähintään 6,5 m ja valta-, kanta- ja seudullisilla teillä sekä 
ylikorkeiden erikoiskuljetusten verkolla korkeuden tulee olla vähintään 7,3 m. 
Tietöiden yhteydessä on huomioitava, että riittävät vapaat alikulkukorkeudet 
säilyvät toimenpiteiden jälkeenkin. 

• 	 1.4.5 Kaapeleiden sijoitus tien alituksissa 

Tien alituskohdissa kaapelit pyritään sijoittamaan jo olemassa oleviin suoja-
putkiin tai alitukset tehdään muutoin tien pintaa rikkomatta. Kaapelin suoja- 
putki on asennettava niin, ettei siihen pääse kerääntymään vettä. Tarvittaes-
sa suojaputken päät on tulpattava vesitiiviisti. 

Tien alituksissa asennussyvyys on vähintään 1 m alitusputken yläpinnasta 
päällysteen pintaan. Poikkeuksellisesti asennussyvyys voi olla vähintään 
0,8 m, jota ei satunnaisestikaan saa auttaa. Työmenetelmä saattaa edellyt-
tää huomattavasti minimisyvyyksiä suurempaa asennussyvyyttä. Ojan poh-
jalla kaapeli asennetaan vähintään 0,7 m syvyyteen sivuojan pohjasta. 

Mikäli alitus tehdään poraamalla tai työntämällä on varmistuttava siitä, että 
tien pintaan ei muodostu epätasaisuuksia. Mikäli maata ei poisteta putken 
kautta, tien pintaan tulee helposti kohouma, jos asennussyvyys on alle 1,6 
metriä. Kohouman syntyminen voi olla poikkeuksellisesti hyväksyttävää, jos 
se voidaan jyrsiä pois. 

Vähäliikenteisillä teillä alitus voidaan tehdä erikseen niin sovittaessa myös 
auki kaivamalla, mikäli alituksen tekeminen muutoin osoittautuu kohtuutto-
maksi. Kaivuumenetelmää käytettäessä kaivanto täytetään rakennekerros-
ten kohdalla rakennekerroksia vastaavalla materiaalilla ja pohjamaan koh-
dalla pohjamaasta kaivetulla maalla. J05 pohjamaan täyttä tehdään routimat-
tomilla rakennekerroksilla, rakennetaan tien pituussuuntaiset siirtymäkiilat. 
Tien rakenteiden teossa noudatetaan tienrakennustöiden yleisiä laatuvaati-
muksia ja työselityksiä. 

1.4.6 Kaapeleiden sijoitus eritasojärjestelyiden kohdalla 

Eritasossa risteävien teiden ja vesistösiltojen kohdilla kaapelit voidaan usein 
sijoittaa risteys- tai vesistösiltaan asennettuihin suojaputkiin tai kaapelihyllyl- 



18 	 Telekaapelit ja yleiset tiet 2002 
TELEKAAPELEIDEN SIJOITTAMINEN TIEALUEELLE JA SEN LAHEISYYTEEN 

le. Käytettävissä olevat suojaputket tai kaapelihyllyn olemassaolo tulee sel-
vittää tapauskohtaisesti. 

1.4.7 Siltakiinnitykset 

Siltakiinnitykset on hyväksytettävä tiepiirin silta-asiantuntijoilla. Siltakiinnitys-
ten osalta on kiinnitettävä erityistä huomiota seuraaviin asioihin: 
• kiinnityksen ulkonäkö ja turvallisuus 
• kiinnityksen korroosiovaikutukset 
• 	sillan liikkeet 
• sillan korjaustarpeet 

1.4.8 Kaapelijatkot, kaivot ja kaapit 
	

. 

Kaapelijatkot ovat tavallisesti maanvaraisia. Osa kaapeleista päätetään 
kaappiin, joka voi sijaita maassa tai pylväässä. Valokaapelijatkot sijoitetaan 
useimmiten kaapelikaivoon, pylvääseen tai kaappiin. Kaappi pystytetään tien 
ulkoluiskaan tai sen ulkopuolelle ja kaapeli viedään reitiltä kaapille koh-
tisuoraan tiehen nähden. 

Kaivo sijoitetaan yleensä sisäluiskaan kaapelireitille ja upotetaan niin, että 
sen kannen päälle tulee maata noin 0,2 m. Kaapeli upotetaan vähintään 0,7 
m:n syvyyteen. Tämä syvyys tulee säilyttää myös sivuojan kohdalla. 

Kaivot ja kaapit on sijoitettava siten, että ne eivät haittaa tienpitoa eivätkä 
vaaranna liikenneturvallisuutta. Sijoituksessa on otettava huomioon myös 
myöhemmin tapahtuvat huoltotyöt. 

1.4.9 Kaapeleiden sijai ntitiedot 
	

fl,  

Työn jälkeen kaapelin sijoituspaikan osoittavat kartat tarkistetaan vastaa-
maan lopullista kaapelin sijaintia. Teleyritys merkitsee asennetut kaivot kai-
von kohdalle ulkoluiskaan sijoitetulla paalulla. Teleyrityksillä edellytetään 
olevan omistamansa kaapeliverkon sijaintitiedot ja telemarkkinalaissa velvoi-
tetaan teleyritys antamaan maksutta tietoja telekaapeleiden sijainnista järjes-
tämänsä sijaintitietopalvelun kautta. 

Käytöstä poistettavista kaapeleista, jotka edelleen jäävät tiealueelle, on säi-
lytettävä tiedot. 

1.4.10 Maisema- ja luonnonsuojelunäkökohdat 

Tiehallinnon ympäristöpolitiikka edellyttää, että tiet sovitetaan ympäristöön 
tavoitteena turvallinen, toimiva ja kaunis kokonaisuus. Päämääränä on tei- 
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den sijoittaminen ympäristöön maisema-alueita ja kulttuurihistoriallisia arvoja 
kunnioittaen. Ilmakaapelit sovitetaan maisemaan nämä seikat huomioon 
ottaen. Maisemallisesti arvokkailla alueilla väItetään uusien telekaapeliraken-
teiden sijoittamista tieympäristöön. Tiealueelle sijoitettaviin pylväisiin ei saa 
kiinnittää mainoksia eikä muitakaan asiaan kuulumattomia laitteita. 

Arvokkaiden puukujanteiden kohdalle ei sijoiteta ilmakaapeleita. Ilmakaape-
leiden alle ei istuteta korkeakasvuisia puita. Tienpidon yhteydessä istutettuja 
tai säilytettyjä puita ei saa turmella eikä hävittää. Tiealueen luonnonkasvilli-
suuden tai istutusten poistaminen edellyttää tienpitäjän hyväksymisen. Tie- 
ympäristön laatua heikentävät kasvillisuusvauriot korvataan uudella kasvilli-
suudella. Lisäksi huolehditaan myös maanpinnan viimeistelystä. 

Mikäli tie kulkee metsän tai aukean reunaa, ilmakaapeli pyritään sijoittamaan 
metsän puolelle, jotta pylväsrivi häiritsisi mandollisimman vähän maisema- 
kuvaa. Jotta vältyttäisiin myrskytuulten aiheuttamilta puiden kaatumisilta il-
makaapeleiden päälle, kaapelit pyritään sijoittamaan tien itäpuolelle. 

Tiepiirien ympäristövastaavalta ja tieympäristön hoitajilta saa tarkempia tieto-
ja niistä seikoista, jotka tulee ottaa huomioon kulloinkin kyseessä olevalla 
tieosalla. 
Alueellisilta ympäristökeskuksilta saa tietoja alueen suojelukohteista, esim. 
rauhoitetuista puista, kivistä jne. 

1.5 Rakennustyön suorittaminen 

Ennen töiden aloittamista sopijapuolet pitävät kaapeleiden ja laitteiden sijoi-
tuskohteessa katselmuksen, josta laaditaan kirjallinen muistio. Katselmuk-
seen osallistuvat tiepiirin edustaja, teleyrityksen edustaja, urakoitsija sekä 

• 	 suunnittelija. 
Työn valvonta kuuluu teleyritykselle. Tiepiiri valvoo työtä pistokokein. 
Liikenteenohjaussuunnitelma on esitettävä ennen töiden aloittamista. Suun-
nitelman laatimisessa voidaan käyttää apuna esim. ohjetta Liikenne tietyö- 
maalla (TIEL 2272000), Suomen Kuntatekniikan Yhdistyksen julkaisua Tila-
päiset lllkennejärjestelyt katualueella (19/99), Sä h köa lojen työalatoi m ikun-
nan julkaisua Liikennejärjestelyt verkostotöissä, (Helsinki 2000) ja LIIkenne-
järjestelyt ja työturvallisuus tiellä tehtävässä työssä (TIEL 2270011). Raken-
nustyön ja tarvittaessa myös kunnossapitotyön aikana tieosuudella on toteu-
tettava työn edellyttämät hyväksytyn liikenteenohjaussuunnitelman mukaiset 
toimenpiteet liikenne- ja työturvallisuuden varmistamiseksi. 

Rakennustyön suorittajan pitää olla hyvin perehtynyt tiealueella tehtäviin 
maa nraken n ustöih i n 
Nopeusrajoituksen alentaminen vaatii aina tiepiirin erillisen päätöksen. 
Tiellä ja liikennealueella työskentely luokitellaan työturvallisuuslainsäädän-
nössä vaaralliseksi työksi. Tietöiden liikenteenjärjestely- ja turvallisuuskoulu-
tuksen järjestäminen työntekijöille on erittäin tärkeää. Turvallisten työmene-
telmien opastaminen työntekijöille on jokaisen työnantajan lakisääteinen 
velvollisuus. Urakoitsijan työnjohdon tai muun työstä vastaavan pätevyys- 
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vaatimuksena on Tieturva 1 -koulutuksen tai vastaavan liikenteen vaaroille 
alttiin työn turvallisuuskoulutuksen hyväksytty suorittaminen. Vaatimus kos-
kee myös koneen kuljettajaa, joka tekee kaivutöitä liikennealueella. Koulu-
tusvaatimus tulee voimaan 1 .4.2003. 
Tieturva II —koulutus vaaditaan päätoteuttajan työ- ja liikenneturvallisuusasi-
oita hoitavilta henkilöiltä sekä tienpidon tehtävissä tiellä toimivilta työnjohtajil-
ta, valvojilta ja työnaikaisen liikenteen järjestelyjen suunnittelijoilta. Koulutus- 
vaatimus tulee voimaan 1.4.2002. 

Työt eivät saa vaarantaa liikennettä. Ajoradalle ei saa kasata maata eikä 
sillä saa säilyttää rakennusaineita siten, että siitä aiheutuu tarpeetonta hait-
taa liikenteelle. Vilkasliikenteisillä teillä ei saa työskennellä pimeän aikana. 
Ajoradalla ei saa työskennellä suojaamattomalla telakoneella. 

Näkemäalueelle ei saa sijoittaa näkemää haittaavaa materiaalia. 
Kaivutyötä suoritettaessa on otettava huomioon maan sortumis- ja liikkumis-
vaara. Ne saattavat vaurioittaa tien päällysrakenteita sekä aiheuttaa vaaraa 
liikenteelle. Tiealueelle tehty kaivanto on täytettävä välittömästi kaapelin 
asentamisen jälkeen tierungon muita osia vastaavina kerroksina tienraken-
nustöiden yleisten laatuvaatimusten ja työselitysten (TYLT) mukaisesti niin, 
ettei tien pintaan pääse syntymään painaumia. 

Tiealueelta poistettavat pylväät on nostettava kokonaan ylös. Kolo täytetään 
sijaintipaikkaa vastaavalla materiaalilla. 

Asennettaessa telekaapeleita tielle tai sen läheisyyteen on tie ja sen raken-
teet saatettava vähintään samaan kuntoon kuin ennen asennustyötä. Työ-
maan rakennusjätteet, kaadetut puut ja karsitut oksat on poistettava tiealu-
eelta sekä alue siistittävä entiseen kuntoonsa. 

2 TELEKAAPELIT TIEN RAKENNUS- JA PARAN-
NUSTÖIDEN YHTEYDESSÄ 

2.1 Yleistä 

Uusien teiden rakentamisen, teiden leventämisen tai muiden tienpitoon kuu-
luvien töiden takia telekaapeleita ja niihin kuuluvia laitteita joudutaan usein 
siirtämään. Tiepiirin ja teleyrityksen yhteistoimintaa tarvitaan tien ja telekaa-
peleiden suunnittelu- ja rakennusvaiheessa, etteivät telekaapelit tule esteek-
si tietöiden tekemiselle eivätkä tietyöt puolestaan häiritse televerkkojen toi- 
m intaa. 



Telekaapelitja yleiset tiet 2002 	 21 
TELEKAAPELIT TIEN RAKENNUS- JA PARANNUSTÖIDEN YHTEYDESSÄ 

2.2 Tien suunnittelu 

2.2.1 Yleistä 

Tien suunnittelulla tarkoitetaan sekä uuden tien suunnittelua että vanhan tien 
parantamisen (mm. rakenteen ja/tai suuntauksen, kuivatuksen parantami-
nen, tien leventäminen, kevyen liikenteen väylän rakentaminen, tievalaistuk-
sen ja liikenteen valo- ym. ohjauksen rakentaminen, meluesteiden rakenta-
minen) suunnittelua. Tien suunnitteluvaiheet on kuvattu liitteessä 1. 

Tiesuunnitelmaa laadittaessa on tarpeen mukaan neuvoteltava niiden viran-
omaisten kanssa, joita hanke koskee (asetus yleisistä teistä 12 §). Niitä, joi-
den oikeutta tai etua hanke koskee, on kuultava (asetus yleisistä teistä 14). 

Telekaapeleiden ym. laitteiden siirto- ja suojaussuunnittelun tarve ja tark-
kuus suunnittelun eri vaiheissa arvioidaan hankekohtaisesti joka suunnittelu-
vaiheessa. 

2.2.2 Yhteydenpito ja työnjako 

Tien suunnittelun eri vaiheissa tiepiirin on huolehdittava riittävästä yhteyden-
pidosta teleyritykseen. 

Tiepiiri 

• vastaa yhteydenotosta teleyritykseen 
• hankkii tiedot suunnittelualueen telekaapeleista ja -laitteista, tekee tarvit-

tavat maastomittaukset 
• laatu kaapeleiden siirtoehdotuksen 
• hankkii lausunnot siirto- ja suojaussuunnitelmista 
• selvittää laitteiden yhteiskäyttömandollisuudet 

Teleyritys 

• antaa tiedot suunnittelualueen kaapeleista ja -laitteista 
• ilmoittaa aluetarpeet tulevia kaapeleita varten 
• merkitsee/näyttää maakaapeleiden paikat tarvittaessa (maaperätutki-

muksia varten, tien rakennustyötä varten) 
• laatu yksityiskohtaisen siirto- ja suojaussuunnitelman 
• tekee kustannusarvion 

. 

Tiepiiri ja teleyritykset sopivat tarvittaessa tarkemmin yhteistoiminnasta toi-
minta-alueillaan tiensuunnittelun eri vaiheissa. 
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2.2.3 Yleissuunnitteluvaihe 

Tiepiirin ja teleyrityksen yhteistyö on tarpeen käynnistää jo tarveselvitys- tai 
yleissuunnitteluvaiheessa, jos tiehankkeen läheisyydessä on merkittäviä 
telekaapeleita. Yhteistyötä tarvitaan kaapeleiden ja laitteiden sijainnin selvit-
tämisessä, alustavien siirto- ja suojaussuunnitelmien laadinnassa ja näistä 
toimenpiteistä aiheutuvien kustannusten määrittämisessä. Työnjako on esi-
tetty kohdassa 2.2.2. 

Merkittävimmät kaapeleiden sekä laitteiden siirrot ja suojaukset mainitaan 
suunnitelmaselostuksessa. Toimenpiteiden kustannukset sisällytetään kus-
tannusarvioon. 

Yleissuunnitelma käsitellään yleistielain mukaisesti. Jos tarveselvitys tai 
yleissuunnitelma sisältää merkittäviä kaapeleiden ja laitteiden siirtoja, suun-
nitelmasta pyydetään tarvittaessa teleyrityksen lausunto. 

Yleissuunnitelman perusteella annettava hyväksymispäätös tai tarveselvityk-
sestä tehtävä toimenpidepäätös käynnistää tiehankkeen jatkosuunnittelun eli 
tiesuunnitelman laatimisen. Tiepiiri lähettää tarvittaessa hyväksymis- tai toi-
menpidepäätöksen teleyritykselle tiedoksi. 

2.2.4 Tiesuunnitelmavaihe 

Tiesuunnitelman suunnittelutarkkuus on sellainen, että tiesuunnitelmaa voi-
daan noudattaa rakennustyössä ilman olennaisia poikkeamia. Tiesuunnitel-
massa esitetään suunnitelman vaikutukset maankäyttöön ja omistusoikeu-
teen, johon sisältyvät myös purettavatja siirrettävät kaapelit ja laitteet. 

Tiesuunnitelmaan sisällytetään kaikki ulkopuolisten omistamat rakenteet ja 
laitteet sekä niille ehdotetut toimenpiteet (esim. purkaminen, siirtäminen, 
suojaaminen, lunastaminen). 

Yleensä kaikki merkittävimmät tiesuunnitelmahankkeet koskettavat telekaa-
peleita, olipa sitten kysymyksessä uuden tien suunnittelu tai vanhan tien 
parantamisen suunnittelu. Siksi viimeistään tiesuunnitelmavaiheessa on tar-
peen käynnistää suunnitteluyhteistyö teleyritysten kanssa. Yhteistyössä 
noudatetaan kohdassa 2.2.2. mainittua työnjakoa. 

Tiepiiri tarvitsee suunnittelun lähtötiedoiksi tiedot suunnittelualueella olevista 
kaapeleista ja laitteista sekä niitä koskevista suunnitelmista. Suunnittelutyötä 
varten tehtävät maastotutkimukset saattavat edellyttää kaapeleiden ja lait-
teiden paikan osoittamista maastossa, jotta niitä ei rikottaisi. 

Telekaapeleiden ja -laitteiden siirto- ja suojausperiaatteet sovitaan suunnitte-
lutyön aikana. Teleyritys laatu telekaapeleille aiheutuvista toimenpiteistä tie- 
suunnitelmaa varten kustannusarvion. Suunnittelutyön aikana saattaa olla 
tarpeen tehdä myös kaapeli- ja laitesiirtoja koskevia sopimuksia. 
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Telekaapeleiden ja -laitteiden siirto- ja suojausperiaatteet esitetään pää-
sääntöisesti tiesuunnitelmassa omilla suunnitelmakartoilla. Tiesuunnitel-
maselostuksessa mainitaan suunnittelun lähtätietoina käytetyt kaapeleita ja 
laitteita koskevat suunnitelmat. Suunnitelman vaikutuksissa esitetään siirret-
tävät ja suojattavat kaapelit ja laitteet sekä näistä aiheutuvat kustannukset. 
Sopimukset oheistetaan tiesuunnitelmaselostuksen liitteeksi. 

Siirto- ja suojaustoimenpiteet suunnitellaan yksityiskohtaisesti rakennus- 
suunnitelman laadinnan yhteydessä. 

2.2.5 Rakennussuunnitteluvaihe 

Normaalisti rakennussuunnitelman laatiminen tapahtuu välittömästi ennen 
rakentamisen aloittamista. Tällöin rakennussuunnitelman laadinnan aikana 
aloitettu yhteistyö teleyritysten kanssa jatkuu koko rakentamisvaiheen ajan. 
Jos hanke toteutetaan kokonaisvastuu-urakana (KVU), on vastuu rakennus- 
suunnitelman laatimisesta urakoitsijalla, joka hoitaa tarvittavan suunnittelu- 
yhteistyön verkoston omistajan kanssa. 

Pienissä tien parantamishankkeissa ei laadita erillistä rakennussuunnitel-
maa, vaan rakentamista koskevat asiat sisällytetään yhdistettyyn tie- ja ra-
kennussuunnitelmaan. 

Rakennussuunnitelmavaiheessa tarkennetaan kaapeleiden ja laitteiden pai-
kat sekä laaditaan yksityiskohtaiset siirto- ja suojaussuunnitelmat. Erityisesti 
varottavista kaapeleista ja laitteista sisällytetään tarvittavat määräykset työ-
kohtaisiin laatuvaatimuksiin sekä urakkaohjelmaan. 

Teleyritys selvittää tiesuunnitelman valmistumisen jälkeen ilmenneet muu-
tostarpeet kaapeli- ja laitesiirtoihin, alueelle mandollisesti rakennetut uudet 
telekaapelit ja niiden siirtotarpeen sekä mandolliset uudet varaukset tulevia 
tarpeita varten. Lisäksi teleyritys tuo esille näkemyksensä ehdotetuista aika- 
tauluista ja töiden kestosta sekä tarkistaa siirtojen ja suojausten kustannus- 
arviot. 
Rakennussuunnitelmassa kaapeleiden ja laitteiden siirrot ja suojaukset esi-
tetään erillisillä johtosiirtokartoilla. Tarkat rakennepiirustukset kaapeleiden ja 
laitteiden sijoittamisesta esitetään tien rakennussuunnitelmassa vain niiltä 
osin kuin kaapelit ja laitteet sijoittuvat tien rakenteeseen. Työohjeet ja tarvit-
tavat varomääräykset sisällytetään tienrakennustöiden työkohtaisiin laatu- 
vaatimuksiin. 
Rakennussuunnitelman teon yhteydessä laaditaan myös turvallisuusasiakir-
ja, missä otetaan huomioon myös alueella sijaitsevat telekaapelit ja niiden 
siirrot. 
Rakennussuunnitelmasta ei yleensä pyydetä lausuntoja, vaan esimerkiksi 
telelaitteille aiheutuvat toimenpiteet sovitaan yhteisissä neuvotteluissa suun-
nittelun aikana. 
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2.3 Tien rakentaminen 

2.3.1 Rakentamisen valmistelu 

Telekaapeleiden ja -laitteiden siirron tai suojauksen valmisteluun tarvitaan 
yleensä useita kuukausia, joissakin tapauksissa jopa vuosi. Lisäksi maakaa-
peleiden rakenne on sellainen, ettei niitä voida vaurioittamatta nostaa tai 
liikutella pakkasella. Teleyrityksen pitäisikin saada tieto kaapeleiden siirto- 
tarpeista riittävän ajoissa. Kaapeleiden kannalta ongelmallista on lisäksi siir -
tojen tekeminen pienissä osissa, joten siirtotyöt pitäisi tehdä suurina koko-
naisuuksina. 

Rakennustöiden alkaessa tienrakentaja (tienpitäjän tai KV-urakassa urakoit-
sijan edustaja) kutsuu teleyritykset neuvotteluun, jossa ilmoitetaan tiehank-
keen rakentamisen aloittamisesta, rakentamisaikataulusta, rahoituksesta ja 
alustavista työsuunnitelmista kaapeleiden ja laitteiden siirtoajankohtineen. 
Neuvottelussa käydään läpi tien rakennussuunnitelmassa esitetyt kaapeli- ja 
laitesiirrot. 
Neuvotteluissa sovitaan siirto- ja suojaustarpeista, toimenpiteiden ajankoh-
dista ja kustannuksista. Paljon kaapeleita ja laitteita sisältävissä hankkeissa 
on tarpeen pitää useita neuvotteluja, ennen kuin kaikki asiat on käyty läpi. 

Kun tiealue on merkitty maastoon, pidetään tienrakentajan ja teleyritysten 
kesken maastokatselmus. 

2.3.2 Telekaapeleiden rakennustyön aikainen merkitseminen 

maastoon 

Maakaapelin reitti on merkittävä maastoon ennen työn alkua koko tyäalueel-
la. Samassa yhteydessä on sovittava suoja-alueesta, jonka sisäpuolella ei 
kaivutyötä saa suorittaa ilman kaapelin omistajan erikseen antamia ohjeita. 
Suoja-alueen leveys on yleensä 1-5 metriä. Rakennustyöhän ei saa ryhtyä 
ennen kuin kaapelin sijainti on merkitty maastoon. 

Kaapelin sijainnin näyttäminen tapahtuu telekaapelin omistajan toimesta 
ensisijaisesti kartoista ja kaapelireitin merkkipaaluista saatavien sidemittojen 
avulla. Mikäli näin ei päästä riittävään tarkkuuteen, voidaan kaapelin paikan-
tamiseen käyttää sähköisiä kaapelinhakulaitteita. Kaapelin sijainti ja merkit-
seminen voidaan vielä varmistaa kaivamalla kaapeli näkyviin määrävälein. 
Tien rakentaja merkitsee tietyön ajaksi kaapelin kulun lenkkeineen maastoon 
sellaisin merkein, joista ilmenee kaapelin omistaja ja kaapelin laatu. Teleyri-
tys näyttää kaapelin yksityiskohtaisen sijainnin merkittäväksi pyydetylle työ- 
alueelle. 

Kaapelin paikan merkitsemisen yhteydessä on varmistauduttava siitä, että 
teleyritys ja tien rakentaja ovat yksimielisiä merkitsemisen laajuudesta ja 
selvyydestä. Tarvittaessa pidetään merkitsemisen jälkeen yhteinen katsel-
mus, josta laaditaan pöytäkirja. Kaivutyön suorittaja ei ole vastuussa kaape- 
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lia kohdanneesta vahingosta, jos teleyritys ei pyynnöstä huolimatta ole näyt-
tänyt kaapelin sijaintia koko määritellyllä kaivualueella tai sen sijainnista an-
netut tiedot ovat virheellisiä. Toisaalta kaivutöiden suorittaja on vastuussa 
kaapelivaurioista, mikäli hän ei ole selvittänyt kaivualueella olevien maan-
alaisten kaapeleiden ja laitteiden olemassaoloa ja sijaintia. Kaapeleiden 
näyttötoiminta on maksutonta, kun näyttöpyyntö on tehty riittävän ajoissa. 

Tiehallinto edellyttää, että urakoitsijat, jotka suorittavat kaivutyötä tiealueel-
la, selvittävät alueella sijaitsevat kaapelit ja laitteet. 

2.3.3 Telekaapeleiden rakennustyön aikainen suojaaminen 

Vaurioiden välttämiseksi kaapelit on tarvittaessa suojattava tietyön ajaksi. 
Suojausohjeet antaa kaapelin omistaja. Suojausohjeet sisällytetään tien ra- 

. 

	

	 kennussuunnitelmaan. Tien rakennustöitä kaapeleiden läheisyydessä suon- 
tettaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta. 

Pylväslinjojen jäädessä tietyön alueelle, on niiden läheisyydessä räjäytystöi-
tä tehtäessä ja puita kaadettaessa noudatettava erityistä varovaisuutta. Pyl-
väiden haruksia ei saa luvatta irrottaa, eikä maata saa kasata pylvään juurel-
le tai poistaa sieltä. 

2.3.4 Telekaapeleiden siirtäminen 

Telekaapeleiden siirtäminen on teleteknistä asiantuntemusta vaativa toi-
menpide. Siksi kaapeleiden ja laitteiden siintämisen ja suojaamisen tekee 
teleyritys. 

Siirtoajankohdasta on ilmoitettava teleyritykselle mandollisimman aikaisin. 
Alustavasti siitä voidaan ilmoittaa jo suunnitteluvaiheessa. Siirron valmistelu 
maanhankintoineen ja lupineen saattaa kestää 6-12 kuukautta. 

. 

Kaapeleiden ja laitteiden siirto tai suojaus edellyttää teleyritykseltä seuraavia 
valmistelevia toimenpiteitä: 

• työvoiman varaaminen sovitun työnjaon ja aikataulun mukaisesti 
• materiaalihankintoihin varautuminen 
• teleliikennejärjestelyjen selvittäminen ja toimeenpanem inen 

Tienrakentaja ilmoittaa tarkasta kaapelin siirtoajankohdasta teleyritykselle 
noin 3 - 6 kk ennen siirtoajankohtaa. Kaapeli- ja laitesiirtopyyntöjä ei kannata 
tehdä kaikkia kerralla, jos ne ajoittuvat useammalle vuodelle eikä tarkka siir-
toajankohta ole tiedossa. Toisaalta samanaikaisesti tehtävät siirto- ja suo-
jaustyöpyynnöt tulisi esittää yhdellä kertaa. Laitesiirtopyynnössä toimenpitei-
den kohde yksilöidään suunnitelmapiirustuksin. 

Ennen siirtoihin nyhtymistä sovitaan töiden ajoituksesta niin, että ne sopivat 
yhteen alueella käynnissä olevien muiden kaapeli- ja laitesiirtojen sekä tien- 
rakennustöiden kanssa. Lisäksi sovitaan työnjaosta tarkemmin. 

Tarvittavien kaapeleidensiirtotöiden valmistuttua pidetään maastossa kat- 
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selmus, jossa todetaan työt tehdyksi. Jos siirrot on tehty suunnitelmista poik-
keavasti, kirjataan poikkeamisen syyt ja laaditaan siirroista loppupiirustukset. 

Jos siirtotyöt ovat tienpitäjän korvattavia, ne voidaan laskuttaa, kun työt on 
maastokatselmuksessa todettu tehdyksi. 

3 KÄYTÖN AIKAINEN YHTEYDENPITO 

3.1 Tiedonvaihto 

Tienpitäjän ja teleyrityksen alueellisten edustajien tulee pitää riittävää yhteyt-
tä toisiinsa. Sekä tienpitäjän että teleyritysten tulee tiedottaa omista paran-
tamis-, kunnossapito- ym. ohjelmistaan. 

3.2 Tien kunnossapito 

Ennen kunnossapitotyön yhteydessä tapahtuvaa kaivutyötä on selvitettävä 
maakaapeleiden sijainti. Kaapeleiden häiriötön toiminta on tietöiden aikana 
turvattava. 

Tien rakennetta joudutaan parantamaan 15-30 vuoden välein, jolloin tien 
leventäminen saattaa edellyttää kaapeleiden siirtämistä. Tällöin kannattaa 
rakentaa suojaputkia tulevia tarpeita varten. Sivuojia joudutaan perkaamaan 
10-20 vuoden välein. Tällöin voidaan joutua jopa siirtämään kaapelit, ellei 
muutoin voida toimia riittävän varovaisesti. Työssä noudatetaan yleisesti 
hyväksyttyjä työmenetelmiä, joista sovitaan teleyrityksen kanssa. Hyvällä 
etukäteissuunnittelulla tuleviin tienparannustarpeisiin voidaan varautua niin, 
että kaapeleiden siirtotarve minimoituu. 

Asetettaessa kaapeleita tien rakenteeseen, muulle tiealueelle tai tien vieri- 
alueelle on varauduttava siihen, että tien tavanomaiseen kunnossapitoon 
liittyvät työt, kuten liikennemerkkien pystyttäminen, ojien perkaus, niittotyöt, 
vesakonraivaus, lumivallin madaltaminen ja tien päällystäminen, voidaan 
hoitaa häiriöttömästi. 

Tien kunnossapitoon kuuluvia töitä tehtäessä on kiinnitettävä riittävästi huo-
miota tiealueella tai tien läheisyydessä sijaitseviin kaapeleihin ja laitteisiin. 
Telelaitteiden ja kaapeleiden kannalta riskialttiita kunnossapitotöitä ovat 

• ojien perkaaminen 
• rumpujen tekeminen 
• siltojen kunnostaminen 
• pylväiden ja paalujen pystyttäminen 
• liikennemerkkien ja suoja-aitojen pystyttäminen 
• puiden kaataminen 
• niittäminen 
• teiden uudelleen päällystäminen 
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• räjäytystyöt 
• pohjavesien suojaaminen 

Teleyrityksen edustajaan on otettava yhteys aina 

• kun kunnossapitotyöt edellyttävät kaapelin siirtämistä tai erikseen suo-
jaamista. Siirroista on informoitava ja niistä on pyrittävä alustavasti sopi-
maan yhteisissä tapaamisissa. 

• kun tarvitaan kaapelin sijaintia koskevia tietoja. 
• välittömästi mandollisen kaapelivaurion tapanduttua. 
• kun tehdään räjäytystöitä kaapeleiden läheisyydessä. 

3.3 Telekaapeleiden kunnossapito 

c 
3.3.1 Kaapelivauriot 

Kaapelivaurioista suurin osa syntyy kaivin- ja muilla maansiirtokoneilla. Ilma- 
kaapelit ja pylväät vaurioituvat useimmiten taipuvien tai kaatuvien puiden, 
metsätyökoneiden ja ylikorkeiden kuormien sekä liikenneonnettomuuksien 
takia. Luonnonvoimien aiheuttamista vaurioista yleisimpiä ovat tulvien, ukko-
sen, maan liikkumisen ja routimisen aiheuttamat vauriot. Tien kunnossapi-
toon liittyvien töiden yhteydessä vaurioita voidaan parhaiten ehkäistä tienpi-
täjän ja teleyrityksen aktiivisella yhteistyöllä ja yhteydenpidolla. Käytännössä 
tämä merkitsee sitä, että ilma- ja maakaapeleiden olemassaolo eri töissä ja 
työvaiheissa tiedostetaan aina ja noudatetaan yhteisesti sovittuja toiminta- ja 
varo-ohjeita. 

3.3.2 Kaapelivaurion korjaaminen 

Kaapelivikoja tiealueella tai tien läheisyydessä korjattaessa on teleyrityksen 
• oltava mandollisimman nopeasti yhteydessä tienpitäjään (liikennekeskus, 

valtakunnallinen puhelinnumero 0200 2100). Kaapeleita korjattaessa on 
varmistettava liikenteen sujuvuus ja työntekijöiden turvallisuus, vaikka korja-
ustöillä olisikin kiire. Liikenteen käytössä olevilla osuuksilla työskenneltäessä 
on huolehdittava liikenteen turvallisesta sujumisesta ja ohjauksesta sekä 
turvajärjestelyistä. 

Vaurioiden korjaaminen vaatii yleensä välittömiä viankorjaustoimenpiteitä 
maastossa. Vian laadusta ja olosuhteista riippuen vaurio korjataan heti lopul-
liseen kuntoon tai ensin väliaikaisesti esim. korjauskaapeleita käyttäen, jol-
loin lopullinen korjaus suunnitellaan ja tehdään sopivana ajankohtana myö-
hemmin. Liikenneturvallisuuteen on kiinnitettävä riittävää huomiota ja liiken-
nettä on varoitettava tapauksen vaatimalla tavalla. 
Nopeusrajoituksen muutos vaatii aina erillisen tiepiirin päätöksen. 
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4 KORVAUSKYSYMYKSET 

4.1 Tien pidosta johtuvat telekaapeleiden siirrot 

1) Tiealueen ulkopuolelle sijoitettujen telekaapeleiden siirrot korvaa Tiehal-
linto. 
2) Tien rakenteeseen (sisäluiska + im ojan pohjasta ulkoluiskaan päin) sijoi-
tettujen telekaapeleiden siirrot Tiehallinto korvaa kanden vuoden ajan kaa-
peleiden sijoitussopimuksen tekemisestä. Myöhemmät siirrot suoritetaan 
teleyrityksen kustannuksella. 
Pistemäisistä tienparannus- ja kunnossapitotöistä (esim. liittymän paranta-
minen, rummun uusiminen, pysäkin tekeminen) johtuvat siirrot teleyritys suo-
rittaa kustannuksellaan myös kanden ensimmäisen vuoden aikana. 
3) Muulle tiealueelle (loppuosa ulkoluiskasta tiealueen rajaan) sijoitettujen 
telekaapeleiden siirrot korvaa Tiehallinto kuuden vuoden ajan kaapeleiden 
sijoitussopimuksen tekemisestä. Myöhemmät siirrot suoritetaan teleyrityksen 
kustannuksella. 
J05 aikanaan tiealueen ulkopuolelle sijoitetut telekaapelit ovat joutuneet tie- 
alueelle tiealueessa tapahtuneiden muutosten johdosta, linjansiirto tapahtuu 
Tiehallinnon kustannuksella. Siirtotyön suorittamisen jälkeen noudatetaan 1-
3 kohtien menettelyjä. 
Jos ei pystytä selvittämään, onko telekaapelit aikanaan sijoitettu tiealueelle 
vai sen ulkopuolelle, siirtokustannukset puolitetaan. 
Jos jo telekaapeleita sijoitettaessa on ilmoitettu siirtotarpeesta kanden (ks. 
kohta 2) tai kuuden (ks. kohta 3) vuoden aikana, sopimukseen kirjataan eh-
to, että teleyritys suorittaa siirrot kustannuksellaan. 

4.2 Telekaapeleiden siirtokustannusten määrittäminen 

. 

4.2.1 Yleistä 

Telekaapeleiden siirtokustannusten määrittämisessä noudatetaan seuraavia 
laskentaperusteita silloin, kun Tiehallinto korvaa telekaapeleiden siirron tai 
osallistuu siirtokustannuksiin. 
Telekaapeleiden siirtokustannuksiin luetaan seuraavat varsinaisen siirtotyön 
kustannukset; tarveaineet, vieraat palvelut, kuljetukset ja työkustannukset 
kohtuullisine yleiskustannuksineen, joihin sisältyvät hallinto- ja suunnittelu- 
kustannukset. 
Telekaapeleiden siirtokustannuksissa tiehallinnon osuutta määritettäessä 
otetaan alentavana tekijänä huomioon mandollinen telekaapeleiden perus-
parantaminen ja/tai kapasiteetin nosto. Perusparantamisesta johtuva alen-
nus otetaan huomioon, mikäli se tapahtuu pitkällä yhtenäisellä telekaape-
liosuudella. Yksittäisissä lyhyissä siirroissa ei perusparantamisesta johtuvaa 
alennusta huomioida. 
Perusparantam isella tarkoitetaan pylväslinjan pylväiden ja/tai kaapeleiden 
uusimista tai linjan korvaamista maakaapeloinnilla. Perusparantamisen 
osuus määräytyy kaapelilinjan iän mukaan jäljempänä esitetyn taulukon mu-
kaisesti. 
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4.2.2 Perusparantamisesta johtuvan alennuksen määrittäminen 

1.Pylväslinjat 

Perusparannuksesta johtuva alennus lasketaan ottamalla kaapelilinjan ikä 
huomioon seuraavan taulukon mukaisesti: 

Kaapelilinjan ikä (v) 	Perusparantamisesta johtuva 
alenn uskerroin 

1- 6 	 0,00 
7-10 	 0,15 
11-15 	 0,30 
16-20 	 0,45 
21 -25 	 0,60 

• 	 26-30 	 0,75 
31 - 	 0,90 

Siirrettäessä nykyiset ilmakaapelit olemassa olevaan pylväslinjaan ei perus-
parantamisesta johtuvaa alennusta huomioida. Perusparantamisesta johtuva 
alennus lasketaan pylväille ja kaapeleille erikseen, jos niiden ikä poikkeaa 
toisistaan. 
2. Maakaapelit 
Maakaapelilinjoja siirrettäessä perusparantamisen huomioonottaminen ja 
sen osuus siirtokustannuksista määritellään tapauskohtaisesti. 

4.2.3 Kapasiteetin nostosta johtuvan alennuksen määrittäminen 

Kapasiteettialennusta sovelletaan, kun vanhan telekaapelin tilalle rakenne-
taan johdinmäärältään (kupari/kuitu) suurempi kaapeli tai kaapeleita. Alen-
nuskerroin lasketaan kaavalla: 

• 	 Kapasiteettialennus = 1 - vanha johtimien määrä/uusi johtimien määrä 
Kapasiteettialennuskerroin on korkeintaan 0,5. 
Erityisistä syistä voidaan kapasiteettialennuksen sijasta vähentää kapasitee-
tin nostosta aiheutuneet lisäkustannukset siirtokustannuksista. Kapasiteet-
tialennus voidaan jättää myös huomioimatta, jos lisäkustannukset ovat vä-
häiset ja kapasiteetin nostoon ei ole välitöntä tarvetta, mutta siihen kannat-
taa vähäisten kustannusten vuoksi varautua. 

Tiehallinnon osuus teleyritykselle korvattavista siirtokustannuksista laske-
taan kaavalla: 

K= (1-P)x(1-C)x(W+M1)-M2-T,jossa 

K = Korvattava siirtokustannus 

P = Perusparantamisesta johtuva alennuskerroin 

C = Kapasiteettialennus 

W = Siirtotyön kustannukset (sisältää myös tienpitäjän tekemän siirtotyön 
kustannukset) 

Ml = Materiaalikustannukset 
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M2 = Vanhoista tarvikkeista saatava hyvitys 

T = Tienpitäjän tekemän siirtotyön arvo 

4.3 Vahingonkorvaukset 

Pääsääntöisesti teleyritys vastaa kustannuksellaan telekaapeleidensa kor-
jaamisesta. 

Tienpitäjä vastaa teleyritykselle aiheutuvista vahingoista, jos vahinko on ai-
heutunut tienpitäjän tuottamuksesta kaivu-, maansiirto-, pengerrys-, räjäytys-
louhinta-, paalutus-, kairaus- tai muusta vastaavasta työstä. Tuottamuksella 

tarkoitetaan esimerkiksi selonottovelvollisuuden laiminlyöntiä tai huolimatto-
muutta. Myös liikennemerkkejä asennettaessa tienpitäjällä on selonottovel-
vollisuus kaapeleiden sijainnista. 

Tienpitäjä ei kuitenkaan ole korvausvelvollinen, jos se on täyttänyt selonot-
tovelvollisuutensa eikä kaapeli sijaitse sijaintidokumentin tai sijaintiselvityk-
sen mukaisessa paikassa. 

Tienpitäjä ei kuitenkaan vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tiealuee-
seen kohdistuvista tavanomaisista kunnossapitotäistä, jotka eivät edellytä 
varsinaista kaivamista, maansiirtoa tai vastaavaa työtä. Tienpitäjän vastuun 
ulkopuolelle jäävät aurausviittojen asentamisessa, niittotöissä ja vesakon-
raivauksessa maakaapelille mandollisesti aiheutuneet vahingot. 

Teleyritys vastaa kaapelin asennus-, korjaus-, ja kunnossapitotyön yhtey-
dessä tierakenteelle ja laitteille sekä tieliikenteelle aiheutuvista vahingoista, 
ei kuitenkaan jos vahinko johtuu tienpitäjän sitovana antamista tiedoista. 
Lisäksi teleyritys vastaa tuottamuksestaan telelaitteiden tierakenteelle ja 
laitteille edellä mainittujen töiden jälkeen aiheuttamista vahingoista. 

Teleyritys on velvollinen ennen töiden aloittamista asettamaan 
________________) euron suuruisen vakuuden sen varalta, että tienpitäjä 

joutuu keskeyttämään työn tai ryhtymään muihin toimenpiteisiin teleyrityksen 
sopimusrikkomuksen vuoksi. Vakuus on voimassa kuusi (6) kuukautta lop-
pukatselmuksen suorittamisesta. 

Sopijapuolet eivät vastaa toisilleen aiheutuvista välillisistä vahingoista. 

Muista vahingoista tienpitäjä ja teleyritys vastaavat sen mukaan kuin vahin-
gonkorvausvelvollisuudesta säädetään. 



Telekaapelitja yleiset tiet 2002 	 1(10) 
LHTEET / Perustietoja teletoiminnasta ja tienpidosta 	 LIITE 1 

PERUSTIETOJA TELETOIMINNASTA JA TIENPIDOSTA 

1. Teletoiminta 

1.1 Yleistä 

Teletoiminta muuttuu ja kehittyy voimakkaasti koko maailmassa. Suomessa 
teletoimialasta on tullut jo vapaa elinkeino. Koko maa on jaettu 13 telealuee-
seen. Teleliikenteen on toimittava häiriöittä kaikissa tilanteissa ja siksi erilai-
set varmennusreitit ja -yhteydet ovat välttämättömiä. Teleliikenteen keskeisiä 
elementtejä ovat mm. päätelaitteet, keskukset ja televerkot. 

1.2 Teletoiminnan hallintojärjestelmä 

Telekommunikaatiopalveluja tarjoavia operaattoreita kutsutaan telemarkkina-
lain mukaan teleyrityksiksi. Teleyritykset voidaan jakaa telepalvelu- ja tele-
verkkoyrityksiin. Televerkkoyritykset tarjoavat verkkopalvelua rakentamalla 
tai ylläpitämällä joko kiinteitä tai matkaviestinverkkoja. Matkaviestinverkkoyri-
tyksellä tulee olla toimilupa, jonka antaa liikenne- ja viestintäministeriö. Mui-
den televerkkoyritysten ja telepalveluyritysten toimintaan riittää ministeriölle 
tehtävä teletoimintailmoitus. Suomessa noin 120 yritystä on tehnyt kyseisen 
ilmoituksen. 1 nternet-operaattoritoiminta ei ole telemarkkinalain alaista toi-
mintaa. 

Liikenne- ja viestintäministeriön tehtävänä on vastata mm. teletoiminnan 
yleisestä ohjauksesta ja kehittämisestä, valvonnasta sekä toimintalinjoista. 
Ministeriön alaisuudessa toimiva Viestintävirasto vastaa radio- ja telealan 
hallinto- ja standardointitehtävistä, numeroinnista, taajuusluvista sekä tyyp-
pihyväksynnästä. Teletoiminnan hallintojärjestelmä on esitetty kuvassa 1. 

Suomessa teletoimintaa harjoittavat alueelliset puhelinyhteisöt tytär- ja osak-
kuusyhtiöineen, Elisa Communications Oyj, Sonera Oyj, Song Networks Oy, 
sekä useat muut yritykset. Finnet-liitto ry on alueellisten puhelinyhteisöjen 
sekä niiden muodostamien muiden yhteisöjen etujärjestä ja yhteistyöfooru-
mi. Alan etujärjestönä toimii lisäksi Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliit-
to, FiCom ry vuodesta 2000 alkaen. 

1.3 Telekaapelitja laitteet 

Telekaapelit sijaitsevat yleensä teiden ja katujen varsilla, mutta ne voivat olla 
myös muualla esim. pelloilla ja vesistöissä. Rakenteellisesti telekaapelit 
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ovat joko ilma-, maa-, kanava- tai vesikaapeleita. Niihin liittyviä laitteita ovat 
mm. keskukset, toistin- ja linkkiasemat, antennimastot, kaapelikaivot, -jatkot 
ja -kanavat sekä jakamokaapit. 

Ilmakaapelit asennetaan pylväslinjoihin, jotka sijaitsevat tavallisimmin teiden 
varsilla. Sähkö- ja televerkkojen rakentamisessa pyritään pylväiden yhteis-
käyttöön. Maakaapelit sijaitsevat useimmiten liikenneväylien läheisyydessä, 
esimerkiksi tien vierialueella, jalkakäytävän alla tai tien rakenteessa. Maa- 
kaapelit asennetaan joko auraamalla tien viereen tai kaivamalla muovinen 
kaapelikanava esim. jalkakäytävän alle, johon kaapeli voidaan asentaa jälki-
käteen. Nykyisin käytössä olevat maakaapelit ovat yleensä muovivaippaisia. 

Kaapelikanavat ovat muoviputkista tai aiemmin betonielementeistä rakennet-
tuja maavaraisia tai betonoituja putkituksia, joihin kaapelit vedetään pääosin 
kaapelikaivoista. 

Käytössä olevia kaapeleita ja kanavia ei yleensä voi poistaa, ja niiden siirtä-
minen ja suojaaminen vaatii useimmiten pitkän valmisteluajan, mikä aiheut-
taa mm. tuntuvia kustannuksia. 

SUOMEN TEL E VIES TINTÄMARKKINA T 

----- ---- Teleyritykset 	----- 

Laitteisto- 	( Televerkko- 	Telepalvelu- 	Internet 	 Sisällön 
valmistajat 	yritykset 	 yritykset 	operaattorit 	tuottajat 

-Tyyppi- 	- Ohjaus ja 	- Televerkko- 	
-Telepalvelu- 

hyvaksyn- 	valvonta 	 yritysten 
nat 	- Numerointi 	 ilmoitukset - Taajuusluvat - a apu einver o- 

operaattoreiden lisenssit 

Viestintävirasto 

-Valvonta ja 
toimintalinjat 

Liikenne- ja viestiritaministeno 
Lähde: Liikenne- ja viestintäniinisteriö 

------- 

rurr i 

. 

Kuva 1 
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2. Tienpito 

2.1 Yleistä 

Suomessa oli vuoden 2001 alussa yleisiä teitä yhteensä 77.993 km, joista 
valtateitä oli 8.575 km, kantateitä 4.687 km, seututeitä 13.436 ja yhdysteitä 
51 .295 km. Lisäksi maassamme on kuntien ylläpitämiä teitä ja yksityisten 
ylläpitämiä yksityisiä teitä. 

Tielaitos on 1.1.2001 alkaen jakautunut Tiehallintoon ja Tieliikelaitokseen. 
Tiehallinto vastaa yleisten teiden tienpidosta. Sen tehtävänä on hallinnoida, 
ylläpitää ja kehittää koko maassa yleisiä teitä ja niiden liikenneoloja sekä 
tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tieliikelaitoksen toimiala-
na on maa- ja vesirakennusalalla ensisijaisesti liikenneväylien ja liikenneym-
päristän suunnittelu, rakentaminen, ylläpito ja hoito sekä näihin liittyvät tuot-
teet ja palvelut. 

Tiehallinnossa on keskushallinto ja yhdeksän tiepiiriä. Keskushallinto ohjaa 
ja kehittää Tiehallinnon toimintaa, tukee tiepiirien toimintaa ja ylläpitää Tie- 
hallinnon yhtenäisyyttä. Tiepiiri vastaa alueensa tienpidosta ja sen kehittä-
misestä. 

Tiehallinto hankkii tienpitoon liittyvät tuotannolliset palvelut ja tuotteet ulko-
puolisilta. Tieliikelaitos hoitaa avoimessa kilpailussa voittamiensa toimek-
siantojen lisäksi Tiehallinnon kanssa tehtävien sopimusten nojalla ne tienpi-
don tehtävät, joita ei ole avattu avoimeen kilpailuun ennen vuotta 2005. 

Tienpito käsittää teiden suunnittelun, rakentamisen, ylläpidon ja hoidon. Tien 
rakentaminen ja ylläpito perustuu Tiehallinnon hyväksymiin suunnitelmiin. 
Suunnittelu alkaa tarveselvityksellä ja päättyy tie- tai rakennussuunnitel-
maan. 

• 	 Yleisten teiden tienpitäjänä on valtio (Tiehallinto) tai poikkeuksellisesti kunta. 
Tienpitäjä huolehtii tienpidosta ja siihen kuuluvista asioista, vastaa ensisijai-
sesti tienpidosta aiheutuvista kustannuksista sekä käyttää tienpitoa varten 
saatuja oikeuksia. 

2.2 Suunnittelu 

Suunnittelutuotteisiin luetaan liikennejärjestelmäsuunnittelu, esisuunnittelu 
pääosin, yleissuunnittelu, tiesuunnittelu ja rakennussuunnittelu. 

Suunnitteluvaiheet päätöksineen ja niiden kytkeminen ohjelmointiin ilmene-
vät kuvasta 2. 

Jokaisen suunnitteluvaiheen jälkeen tehdään päätös ennen kuin seuraava 
vaihe voidaan käynnistää. Tiensuunnitteluhankkeita ohjataan tienpidon oh-
jelmoinnin avulla. 
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HAN KEK0HTAINEN 
SUUNNITTELU 
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- TOIMENPIDESELVITYKSET 
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'TYVÄKSYMISPÄÄTÖKSJ 
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OHJELMOINTI 
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1neijä vuotta 

[TALOUSARVI0 

	
. 

.yksi vuosi 

Kuva 2. Tiehankkeen vaiheet. 

2.2.1 Tarveselvitys ja toimenpideselvitys 

Tarveselvitys ja/tai toimenpideselvitys sisältävät selvityksen tien parantamis-
tarpeesta sekä selvityksen hankkeen toteuttamiskelpoisuudesta, tavoitteista, 
tie- ja liikenneteknisten ratkaisujen periaatteista sekä kustannuksista. 

Ratkaisun perusteeksi tutkitaan vaihtoehtoja ja selvitetään niiden vaikutuk- 
	

. 

sia. Tarveselvityksen perusteella tehty hankepäätös tai toimenpideselvityk-
sen perusteella tehty toimenpidepäätös merkitsevät sitä, että hanke hyväk-
sytään toteuttamiseen tähtäävään jatkosuunnitteluun ja ohjelmatarkastelui-
hin. Selvityksen perusteella arvioidaan, onko hankkeesta tehtävä yleissuun-
nitelma vai voiko seuraava suunnitteluvaihe olla tiesuunnitelma. 

2.2.2 Yleissuunnitelma 

Yleissuunnitelman tekeminen on tien periaateratkaisujen ja yhteiskunnallisen 
hyväksyttävyyden kannalta keskeisin suunnitteluvaihe. Yleissuunnitteluvai-
heessa käydään laajin vuoropuhelu maankäytön suunnittelijoiden ja muiden 
sidosryhmien kanssa. 

Tiehankkeen liikenteellisten ja taloudellisten vaikutusten, sekä erityisesti 
ympäristövaikutusten arviointi, painottuvat tähän suunnitteluvaiheeseen. 
Vaikutusselvitysten perusteella tehdään valintoja vaihtoehtojen välillä ja ar-
vioidaan vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuutta. 
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Yleissuunnitelmassa esitetään tien yleispiirteinen sijainti (tielinja ja tasaus), 
tie- ja liikennetekniset periaateratkaisut sekä tien poikkileikkaus. Lisäksi 
yleissuunnitelmassa selvitetään tien taloudelliset, liikenteelliset ja ympäristöl-
liset vaikutukset sekä hankkeen alustava kustannusarvio. 

Yleisistä teistä annetun lain mukaan yleissuunnitelma on laadittava kaikista 
merkittävistä hankkeista, jolloin ennen yleissuunnitelman hyväksymistä suo-
ritetaan lain edellyttämät julkisten yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden kuu-
lemiset. Yleissuunnitelma on ohjeena tiesuunnitelman tekemiselle. 

2.2.3 Tiesuunnitelma 

Tiesuunnitelma käynnistää hankkeen toteutuksen. Suunnitelmalle hankitaan 
• lain edellyttämä julkisuus sekä päätöksen tekoa varten tarpeelliset lausunnot 

julkisilta yhteisöiltä ja yksityisiltä henkilöiltä. Suunnitelman tulisi olla hyväk-
sytty ennen kuin hanke esitetään otettavaksi talousarvioesitykseen. 

Lainvoimainen tai valituksesta huolimatta täytäntöön pantavissa oleva hy-
väksytty tiesuunnitelma taikka maanomistajan kirjallinen suostumus tuottaa 
tienpitäjälle oikeuden lunastuksen toimeenpanoon. Tietarkoituksiin tarvittavat 
alueet otetaan tienpitäjän haltuun yleistietoimituksessa pidettävässä hal-
tuunottokatselmuksessa. Tiealuetta haltuun otettaessa tienpitäjälle syntyy 
tieoikeus. 

2.2.4 Rakennussuunnitelma 

Rakennussuunnitelma on taloudellisen rakentamisen edellyttämät näkökoh-
dat huomioon ottaen laadittu teknillinen asiakirja, jonka mukaan tie voidaan 
yksityiskohtiaan myöten rakentaa. 

Rakennussuunnitelma on ensisijaisesti työn lopputuloksen kuvaus ja samal- 
• la myös työnsuunnittelun perusasiakirja. Rakennussuunnitelma osoittaa 

työssä tarvittavat mitat, tuote/laatuvaatimukset sekä rakennusaineille ja työl-
le asetettavat laatuvaatimukset. Lisäksi se sisältää rakentamista varten tar-
vittavia työohjeita mm. telekaapeleiden sijaintia, suojaamista tai siirtoa kos-
kevia tietoja. 

2.3 Tien rakentaminen 

Rakentamisvaihe aloitetaan haltuunottokatselmuksella, jossa käydään läpi 
tiealueelle jäävät rakennukset ja laitteet sekä kasvillisuus yms. Haltuunotto-
katselmuksesta ilmoitetaan asianosaisille, joilla on oikeus olla tilaisuudessa 
läsnä. 

Tienrakentamishankkeet voidaan jakaa korvausinvestointeihin tai laajennus- 
ja uusinvestointeihin. 

Korvausinvestoinnit kohdistuvat olemassa olevaan tieverkkoon. Ne ovat ra-
kenteen parantamis- ja peruskorjausluonteisia toimia, joilla säilytetään tie- 
osan rakenteellinen kunto tai nostetaan palvelutaso alkuperäiselle tai nyky- 
vaatimusten mukaiselle tasolle. Tyypillisiä korvausinvestointeja ovat 
sorateiden runkokelirikkokorjaukset, päällystetyn tien rakenteen kunnon pa- 
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rantaminen ja vahvistaminen päällystystöineen ja sillan peruskorjaus tai uu-
siminen. 

Laajennusinvestoinnit kohdistuvat pääosin nykyiselle tieverkolle. Niiden tar-
koituksena on palauttaa tien palvelutaso lisääntyvän liikenteen edellyttämäl-
le, nykyajan vaatimukset täyttävälle tasolle. Laajennusinvestointien perusta-
na on lisääntyneen liikenteen myötä heikentynyt liikenneturvallisuus tai lii-
kenteen sujuvuus. 

Tavallisimpia laajennusinvestointeja ovat 
• toisen ajoradan rakentaminen 
• tien suuntauksen parantaminen 
• kevyen liikenteen väylän rakentaminen 
• eritasoliittymän rakentaminen, liittymäjärjestelyt 
• ohituskaistan tai lisäkaistan rakentaminen 
• sillan uusiminen selvästi parempaan tasoon 
• tien leventäminen, tieympäristön pehmentäminen 
• soratien suuntauksen parantamien ja päällystäminen 
• taajamajärjestely, valaistuksen rakentaminen 
• melusuojauksen rakentaminen 
• pohjaveden suojauksen rakentaminen 

Uusinvestoinnit luovat uusia yhteyksiä ja ne muuttavat oleellisesti tieverkkoa. 
Tyypillisimpiä uusinvestointeja ovat uuden tieyhteyden rakentaminen, uuden 
sillan tai tunneliyhteyden rakentaminen ja lossin korvaaminen sillalla. 

Rakennustyön valmistuttua tie siirretään kunnossapito-organisaation hoi-
toon. Vähäisiä viimeistelytöitä saatetaan tehdä vielä liikenteelle avaamisen 
jälkeenkin. 

2.4 Kunnossapito 	
. 

Yleisistä teistä annetun lain mukaan tie on pidettävä liikennettä tyydyttäväs-
sä kunnossa. Tiehallinnolla on hoitotoimenpiteitä koskeva tienpidollinen vas-
tuu. 

Hoitoon sisältyy teiden talvihoito, liikenneympäristän hoito, rakenteiden ja 
laitteiden hoito, sorateiden hoito sekä lossi- ja lauttaliikenteen hoito. 

Talvihoito: teiden auraus, liukkaudentorjunta, pinnan tasaus, lumenpoistot 
liittymäalueilta sekä jääteiden hoito. 

Liikenneympäristön hoito: liikennemerkkien, tiemerkintöjen ja viheralueiden 
kunnossapito, tiealueen puhtaanapito sekä tievalaistuksen ja liikennevalojen 
hoito. 

Rakenteiden ja laitteiden hoito: päällysteiden paikkaukset sekä kuivatusjär -
jestelmien, kaiteiden, siltojen, aitojen, kiveysten ja reunapaalujen hoito ja 
pienet korjaukset. 

Sorateiden hoito: sorateiden tasaukset, paikkaus ja pölynsidonta sekä soras-
tus. 
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Lassi- ja lauttaliikenteen hoito: liikenteen turvaaminen ja palvelutason ylläpi-
to riittäväl$ä tasolla, kaluston kunnossapito, peruskorjaus- ja kalustoinves-
toinnit sekä -siirrot. 

Hoidon taso määräytyy asetettujen laatuvaatimusten mukaan, joka pohjau-
tuu liikenteen tarpeiden, rakenteen kunnon sekä kuormituksen perusteella. 

2.5 Liikenneturvallisuus 

Tiehallinnon keskeisimpiä tehtäviä on liikenneturvallisuuden parantaminen. 
Taajamissa käytettäviä keinoja ovat nopeuksien alentaminen, kevyen liiken-
teen ja liittymien järjestelyt sekä läpikulkuliikenteen ohjaaminen pois keskus- 
toista. 

Maaseudulla Ii ikenneympäristö pyritään tekemään ennalta arvattavaksi sekä 
liikenteen määrään nähden toimivaksi. Liikenneympäristöä pyritään selkiyt-
tämään suunnittelulla ja kunnossapidolla. Tien reunaympäristöstä pyritään 
tekemään turvallinen. 

Keskimäärin vuosittain valaisinpylväisiin törmäyksissä on kuollut 6 ja puhe-
linpylväisiin törmäyksissä 10 ihmistä. Loukkaantuneita on moninkertainen 
määrä. 

Tienpitäjä tekee uudet tievalaistukset törmäyksessä periksi antavia valaisin-
pylväitä käyttäen. Jäykkiä pylväitä käytetään korkeintaan 50 km/h nopeusra-
joitusalueilla tai kaiteen takana. Vähäliikenteisellä tiellä jäykkä pylväs voi-
daan sijoittaa sivuojan taakse. Vaarallisiksi osoittautuneet valaisinpylväät on 
tarkoitus korjata törmäyksessä turvallisiksi 10-20 vuoden kuluessa. 

2.6 Tietä koskevia käsitteitä ja määritelmiä • 	Yleiset tiet 

Yleiset tiet ovat maanteitä ja paikallisteitä. Liikenne- ja viestintäministeriö 
määrää tärkeimmät maantiet valta- ja kantateiksi. Vilkasliikenteisimmät 
maantieosuudet on rakennettu moottoriliikenne- tai moottoriteiksi. Niillä on 
sallittu vain auto- ja moottoripyöräliikenne. 

Tiehen kuuluvat alueet 

Tiealueeseen kuuluvat 
• ajorata ja kevyen liikenteen tie 
• pysyvästi tarvittavat alueet, rakenteet ja laitteet (esim. ajat ja luiskat) 
• alue, joka tarvitaan valtakunnan rajan ylittävästä tieliikenteestä aiheutu-

vaa tulli- ja passitarkastusta varten. 
• nykyisin tiealueeksi lunastetaan useasti myös vierialue 

Tiealue, jonka rajoja ei ole maanmittaustoimituksessa määrätty, ulottuu met-
rin etäisyydelle ajan tai, missä ojaa ei ole, tieluiskan tai -leikkauksen ulkosyr-
jästä. 
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Teihin kuuluviksi luetaan niiden liitännäisalueina 
tienpitoaineen ottamispaikat 

• rakennus ja varastoalueet 
• pysäköimis- ja kuormausalueet 
• levähdysalueet 
• muut tienpitoa tai liikennettä varten tarpeelliset alueet (kuten ympäristö- 

haittojen vähentämiseksi, riista-aitojen rakentamiseksi ja tienkäyttäjien 
jätehuoltoon tarvittavat alueet) 

Vierialue 
Vierialueella tarkoitetaan kanden metrin etäisyydelle ojan, tai ellei ojaa ole, 
kolmen metrin etäisyydelle tieluiskan tai leikkauksen ulkoreunasta ulottuvaa 
aluetta. 

. 

Näkemäalue 

Näkemäalueella tarkoitetaan teiden liittymissä, tien kaarrekohdissa sekä tien 
ja rautatien tasoristeyksissä sijaitsevaa aluetta, jolle ei saa sijoittaa näkemää 
haittaavia materiaaleja tai esineitä. (kuva 3) 

Suoja-alue 

Suoja-alueella tarkoitetaan aluetta, joka ulottuu 20 metrin etäisyydelle maan-
tien tai 12 metrin etäisyydelle paikallistien ajoradan tai, jos niitä on kaksi tai 
useampia, lähimpänä olevan ajoradan keskilinjasta. Erityisistä syistä voidaan 
tiesuunnitelmassa tai ympäristökeskuksen päätöksellä pidentää sanottua 
etäisyyttä määrätyllä tiellä tai sen osalla enintään 50 metriksi. 

Liikennealue 
Asemakaava-alueilla yleistä tietä varten tarvittavat alueet määrätään liiken- 
nealueiksi. 	

. 

Tieoikeus 
Tieoikeus on julkisoikeudellinen oikeus pysyvästi käyttää aluetta tietarkoituk-
sun toisella kiinteistöön olevan oikeuden estämättä. Tienpitäjä saa kuitenkin 
käyttää tiealuetta vain sille hyväksyttyyn tarkoitukseen. 

Tienpitäjä maksaa tietarkoituksiin tarvitsemistaan alueista täyden korvauk-
sen periaatteen mukaisen korvauksen. Sillä tarkoitetaan ko. paikkakunnalla 
kyseisenlaisesta alueesta maksettua käypää hintaa. 

Kun yleinen tie lakkautetaan, lakkaa tieoikeus. Entinen tiealue siirtyy kunnan 
hallintaan asemakaava-alueella ja alueella, jolle kunta on päättänyt laaditta-
vaksi em. kaavan. Muilla alueilla entinen tiealue siirtyy viereisen kiinteistön 
omistajan hallintaan keskiviivaperiaatetta noudattaen. 

Tien poikkileikkauksen eri osista käytettävät nimitykset ilmenevät kuvasta 4. 
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Kanden päätien liittymä, 
päätien rajoitus 80 kmlh 

Liittyvä tie 

a 20 m 15 m maaseudulla 
mtaaiamassa 

120 	 120 	 Etuaio.oikeutettu 
200 	 __ 	 2Q 	tie 

Liittyvältä tieltä pysähtymispakko, 

päätien rajoitus 80 km/h 

. 
Liittyvä tie 

yyy 4  _____________ 

10 m (6 m tonttiliittvmä/ 
moottorikelkkailureiteillä) 
y j y-' --- _. 

Etuajo-oikeutettu 
- 	oo 	 tie 

 

Tiet ovat etuajo-oikeuksiltaan 
samanarvoiset. raloitus 80 km/h 

 

_____________________ 	- 120 - 

Näkemäalue tien kaarrekohdassa, 

rajoitus 80 km/h 

kealuraa\ 

Kuva 3. 
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SOPIMUS 

1. SOPIJAPUOLET 

Tiehallinnon 
jäljempänä teleyritys. 

2. SOPIMUKSEN KOHDE 

tiepiiri, jäljempänä tienpitäjä ja _____________ 

Sopimus koskee telekaapeleiden ja niihin liittyvien laitteiden (jäljempänä 
kaapeli) sijoittamista tierakenteeseen tai muulle tiealueelle ____tiellä nro 
________ välillä ___________________ tieosalla _______________________ 
liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. 

Sopimus sisältää tielain 53 §:n mukaisen luvan tehdä tiealueeseen kohdistu-
vaa työtä kaapelin sijoittamiseksi tiealueelle. Myöhemmin tapahtuviin tele-
kaapeleiden muutos- ja kunnossapitotöihin tarvitaan uusi erillinen lupa. Lu-
paa ei kuitenkaan tarvita ajoradan ulkopuolella tapahtuvia lyhytkestoisia töitä 
varten, jos työ ei vaadi liikenteenjärjestelyjä. 

Tämän sopimuksen lisäksi noudatetaan Telekaapelit ja yleiset tiet 2002 - 
ohjetta soveltuvin osin. 

3. YHTEYSHENKILÖT 

Tienpitäjän yhteyshenkilö on - 
puh. 
Teleyrityksen yhteyshenkilö on 

• 	
puh. _______________ 

Tienpitäjä määrää erikseen työn valvojan(t). 

Sopijapuolten on ilmoitettava yhteyshenkilön vaihdoksesta. 

4. KATSELMUKSET JA TYÖN OHJAUS 

Ennen asennustyön aloittamista pidettävässä katselmuksessa sopijapuolet 
toteavat tiealueen kunnon. 

Katselmuksen jälkeen ja asennustyön aikana tienpitäjä voi antaa lisäohjeita, 
jos asennustyötä ei olosuhteiden muutoksen vuoksi voida toteuttaa sopi-
muksen mukaisesti. 
Sopijapuolet toteavat loppukatselmuksessa yhteisesti mandolliset asennus-
työstä aiheutuneet vahingot viimeistään 12 kuukauden kuluttua asennustyön 
päättymisestä. Teleyritys korjaa työstään aiheutuneet vahingot välittömästi. 
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5. ASENNUSTYÖ 

Kaapelin asentaminen ei saa aiheuttaa vaurioita tierakenteeseen eikä tiehen 
kuuluville laitteille. 

Teleyrityksen on hoidettava tieliikenteen järjestelyt teleyrityksen tekemän ja 
Tiehallinnon hyväksymän työnaikaisen liikenteenohjaussuunnitelman mukai-
sesti. Kaapelin asennustyö ja tiealueelle tuodut tarvikkeet eivät saa vaaran-
taa liikenneturvallisuutta tai tarpeettomasti haitata tieliikennettä. 

Teleyrityksen olennaisen sopimusrikkomuksen vuoksi tienpitäjällä on oikeus 
teleyrityksen kustannuksella, jos tilanne ei korjaannu huomautuksesta huo-
limatta, keskeyttää asennustyö, tarvittaessa hoitaa liikenteen järjestelyt ja 
ryhtyä toimenpiteisiin alueen ennalleen saattamiseksi. 

Tiealue on saatettava vähintään samaan kuntoon kuin ennen asennustyötä. 

Jos töihin ei ole ryhdytty 2 vuoden kuluessa sopimuksen allekirjoituksesta, 
sopimus raukeaa. 

6. VASTUU KUSTANNUKSISTA 

Teleyritys vastaa kustannuksellaan kaapelin: 
• merkitsemisestä maastoon ja merkkien ylläpidosta katselmuksissa sovi-

tun mukaisesti. 
• sijaintikarttojen ja muiden kaapeleiden tienpidossa huomioonottamista 

helpottavien dokumenttien tarkistamisesta lopputilannetta vastaavaksi ja 
niiden toimittamisesta tienpitäjän edustajalle. 

• suojaamisesta tai siirtämisestä 3-6 kk:n kuluessa ilmoituksen saatuaan, 
jos tien siirtäminen, parantaminen tai muu tienpito tätä edellyttää ja työ 
on sinä aikana sääolojen puolesta mandollista tehdä. Tienpitäjä korvaa 
kuitenkin tierakenteeseen sijoitetun kaapelin siirrot kanden vuoden ja 
muulle tiealueelle sijoitetun kaapelin siirrot kuuden vuoden ajan tämän 
sopimuksen tekemisestä. Ennen asennustyötä tiedossa olevien tienpa-
rantamistoimenpiteiden vuoksi tapahtuvan kaapelin suojaamisen tai siir-
ron mittalukema-välille __________________________ korvaa kuitenkin te-
leyritys asennuspäivästä lukien. 

• siirtämisen pistemäisen tienparannus- ja kunnossapitotyön vuoksi myös 
kanden ensimmäisen vuoden ajan tämän sopimuksen tekemisestä. 

• korjaamisesta. 
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7. VASTUU VAHINGOISTA 

Tienpitäjä vastaa teleyritykselle aiheutuvista vahingoista, jos vahinko on ai-
heutunut tienpitäjän tuottamuksesta kaivu-, maansiirto-, pengerrys-, räjäytys-
louhinta-, paalutus-, kairaus- tai muusta vastaavasta työstä. Tuottamuksella 

tarkoitetaan esimerkiksi selonottovelvollisuuden laiminlyöntiä tai huolimatto-
muutta. Myös liikennemerkkejä asennettaessa tienpitäjällä on selonottovel-
vollisuus kaapeleiden sijainnista. 
Tienpitäjä ei kuitenkaan ole korvausvelvollinen, jos se on täyttänyt selonot-
tovelvollisuutensa eikä kaapeli sijaitse sijaintidokumentin tai sijaintiselvityk-
sen mukaisessa paikassa. 

Tienpitäjä ei kuitenkaan vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tiealuee-
seen kohdistuvista tavanomaisista kunnossapitotäistä, jotka eivät edellytä 
varsinaista kaivamista, maansiirtoa tai vastaavaa työtä. Tienpitäjän vastuun 
ulkopuolelle jäävät aurausviitojen asentamisessa, niittotöissä ja vesakon-
raivauksessa maakaapelille mandollisesti aiheutuneet vahingot. 

Teleyritys vastaa kaapelin asennus-, korjaus-, ja kunnossapitotyön yhtey-
dessä tierakenteelle ja laitteille sekä tieliikenteelle aiheutuvista vahingoista, 
ei kuitenkaan jos vahinko johtuu tienpitäjän sitovana antamista tiedoista. 
Lisäksi teleyritys vastaa tuottamuksestaan telelaitteiden tierakenteelle ja 
laitteille edellä mainittujen töiden jälkeen aiheuttamista vahingoista. 

Sopijapuolet eivät vastaa toisilleen aiheutuvista välillisistä vahingoista. 

Muista vahingoista sopijapuolet vastaavat sen mukaan kuin vahingonkor-
vausvelvollisuudesta säädetään. 

Teleyritys on velvotiinen ennen töiden aloittamista asettamaan 
___________________________) euron suuruisen vakuuden sen varalta, että 
tienpitäjä joutuu keskeyttämään työn tai ryhtymään muihin toimenpiteisiin 
teleyrityksen sopimusrikkomuksen vuoksi. Vakuus on voimassa kuusi (6) 
kuukautta toppukatselmuksen suorittamisesta. 

• 

9. MUUTA 

Tienpitäjän tulee tiedottaa kaapeleiden sijainnista tien hoitourakoitsijalle ja 
antaa ohjeet kaapeleiden varomisesta. 
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10. VOIMAANTULO 

Sopimus tulee voimaan, kun sopijapuolet ovat sen allekirjoituksillaan hyväk-
syneet. 

Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältäistä kappaletta, toinen tienpitäjäl-
le ja toinen teleyritykselle. 

kuun _____päivänä 20 

kuun _____päivänä 20 

LIITTEET 	Hakemusasiakirjat 

[I 

. 
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LUVAN HAKIJAN KAAPELIN RAKENTAMINEN VÄLILLÄ xxxx - xxxx 
TIEDOT / LOGO 

Sijoitussuunnitelma 

. 

1 
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SISÄLTÖ 

ALKUSANAT 

1. HANKKEEN LÄHTÖ TIEDOT 

1.1 	Suunnittelukohde 
1.2 	Reittisuunnitelma 
1.3 	SUainti 

1.3.1 	Kaapelin 
sijoittamiseen 
vaikuttavat asiat 

1.4 	Huomioitavaa 

2. SUUNNITELMAN LAATIJAT JA 
YHD YSHENKIL Ö T 

PIIRUS TUKSET 

Piirustusmerkinnät 

Yleiskartta 

Suunnitelmakartat (1 - 2) 	

. 
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ALKUSANAT 

Tämä on (Yrityksen nimi ) kaapelireittisuunnitelma välille xxxx - xxxx. Suunnittelua on 
ohjannut työryhmä, johon ovat kuuluneet: 

( Henkilön nimi ) 	 (Yritys 

Suunnittelusta on vastannut ( Henkilön nimi ). Suunnittelu on tehty xxxx —ohjelmistolla. 

Hanke alkoi xx.xx.xxxx. Kaapelin sijoituslupahakemus jätettiin Tiehallinnon Tiepiirin 
käsiteltäväksi xx.xx.xxxx. 

. 

. 
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HANKKEEN LÄHTÖ TIEDOT 

	

1.1 	 Suunnittelukohde 

(Yrityksen nimi ) on suunnitellut kaapelin sijoittamisen välille xxxx - xxxx. 
Kaapeli on suunniteltu sijoitettavaksi pääosin yleisten teiden tiealueille. 
Suunnitelmassa on esitetty kaapelin ja 4 suojaputken sijoittamisen tien xxxx 
varteen. 

	

1.2 	Reittisuunnitelma 

Kaapelin reittisuunnittelussa on kerätty suunnitteluaineistoa eri osapuolilta; 
Tiehallinto, energialaitokset, vesilaitokset, teleyhtiöt, kunnat, kaupungit ja 
Oy VR - Rata Ab. 

Kaapelin sijoitussuunnittelussa on hyödynnetty videokuvausta ja 
valokuvausta. Kuva - aineistoa voidaan hyödyntää myös hankkeen 
rakennusvaiheessa. 

Tiehallinnon xxxx tiepiirin tiemestarin, ( Nimi), kanssa on suoritettu 
maastokatselmus kaapelireitin suunnittelun alussa. Siltainsinööri, 	( 
Nimi ), kanssa on neuvoteltu kaapelin sijoittamisesta siltarakenteisiin. 

Tulevat tienperusparannushankkeet ja pohjavesialueet on kartoitettu ja 
otettu huomioon sijoitussuunnitelmassa. 

(Yrityksen nimi ) on ollut yhteydessä kaapelireitistä seuraaviin yhtiöihin, ( 
Yritysten nimet). 

	

1.3 	 Sijainti 

Taulukossa on esitetty kaapelireitti tienumeroin, tieosin sekä reitillä 
sijaitsevat sillat ja pohjavesialueet. 

Taulukko. 
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LIITE 3 

1.3.1 Kaapelin sijoittamiseen vaikuttavat kohteet 

Kallioleikkaus 
Kallioleikkaukset on kartoitettu ja niiden sijainti on esitetty 
suunnitelmakartoissa. 

Tien perusparannustoimenpiteet 
Tien perusparannustoimenpiteet sekä tulevat tiehankkeet on 
kartoitettu ja toimenpidekohdat on esitetty suunnitelmakartoissa. 
Kaapelointi pyritään tekemään perusparannustoimenpiteiden 

• 	 jälkeen. 

Pohjavesialueet ja —suojaus 
Pohjavesialueet on kartoitettu ja niiden sijainti luokkineen on esitetty 
suunnitelmakartoissa. Alueilla on / ei ole pohjavesisuojauksia. 

Muinaismuistoalueet 
Alueen muinaisalueet ja —jäännökset on kartoitettu, alueella on / ei 
ole kivikautisia asuinpaikkoja. Alueet on esitetty 
suunnitelmakartoissa. 

Muiden omistajien johdot / kaapelit 
Muiden omistajien johdot / kaapelit on kartoitettu ja ne on esitetty 
suunnitelmakartoissa. 

S i liat 
Sillat on esitetty suunnitelmakartoissa siltanumeroin. 
Siltakiinnityksistä on tehty erilliset suunnitelmat, joissa on huomioitu 
sillan yleiskunto ja mandolliset tulevat korjaustoimenpiteet. 
Suunnitelmat on esitetty siltainsinööri ( Nimi  ). 

Erikoiskohteet 
Kaapeloinnin sijoituksesta ratahallintokeskuksen alueelle sovitaan 
erikseen Oy VR —Rata Ab kanssa. 

1.4 	Huomioitavaa 

Tiellä xxxx on osittain pensas - / puuistutuksia, mitkä tulee huomioida työn 
yhteydessä. lstutukset on kuvattu. 
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SUUNNITELMAN LAA TIJA( T) JA YHDYSHENKILÖ( T) 

Lisätietoja suunnitelmasta antavat: 

(Yritys) 	 (Henkilö ja yhteystiedot) 

rn 
L1 

. 
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SUUNNITELMAKARTAN PIIRUSTUSMERKINNÄT 

Johdot 

- - - - 	Nykyinen kaapeli 

Tuleva kaapeli 

4*MP4Omm 	
Kaapeliviite 

Kaivot ja ajoradan 
auttavat putket 

. 

	 Kaapelikalvo 

Omist.--mat. 
øm 
Nro: 
	 Kaivoviite 

Kaapelin suojaputki 

. 

Tiet ja sillat 

Tuleva tie 

Purettava tieosa 

Myöhempi rakennusvaihe 

Silta 

Si 23 
	

Sillan tunnus 

Kuva 2 
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SUUNNITELMAKARTAN PIIRUSTUSMERKINNÄT 

Maastomerkinnät 

Pohjoisnuoli 

Muinaisjäännös 
Luokka II 

Pohjavesialue 

Luonnonsuojelualue 

Kallioleikkaus 

) 	 () 	 K 
0 Louherakenne 

. 

Kuva 3 
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