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Tielaitos/Kehittämiskeskus 	 12.7.1993 

TIEN KUIVATUSTARVIKKEET (TIEL 2140006) 

Korjaus sivun 20 taulukkoon 8. 

Päätierumpuja koskevasta tau! ukosta poistetaan sarake, joka 
koskee teräsputkia, joissa on 1,0 mm levypaksuus. Korjattu 
taulukko on seuraava: 

Taulukko 8. Päätierumpujen sa/litut peitesyvyydet 

Putkityypp, kestävyys tai Putken halkaisija SatLitut 
Lujuustuokka (nrIl) peitesyvyydet (m) 

min 	max 

BETOW 1 P(JTKET 
raudoitettu, 	raudoittarnaton 

-putki Luokka Ar, B kaikki 	koot 0,4 	5 
-,,- 	Br, 	C -,,- 0,3 	8 
-,,- 	Cr -,,- 0,2 	10 
-,,- 	Or -,,- 0,2 	13 

PIJOVI PUTKET 

PElI- muoviset massiivi- 	ja 
monikerrosputket T4, 	118, 	T8, 	E16 

-putkiluokka T4, 	114 de 315...499 0,5 	1) 	2) 
de 500...649 0,6 	1) 	2) 
de 650.. .2000 de 	1) 	2) 	3) 

TERÄSPUTKET 

Kierresaijnatut profiloidut 
teräsputket 

Rakennetyyppi 
Cl 	C3 	C4 
(TR) 	(TRM) 	(TRS) 

Minimilevypaksuus (m) 

1,5 315 0,5...8 
1,5 400...600 
2,0 800 
2,0 	1,5 1000 
2,0 	2,0 	1,5 1200.. .1400 

2,0 	2,0 1600.. .1800 -,,. 

2,0 2000 

Muiden teräsputkityyppien osalta noudatetaan julkaisua TIEH 722501, AaLtotetut 
teräsputket 

1) Jos atkurengasjäykkyys on > 8 kNm2  (T8) min. peitesyvyyttä vähennetaan 0,1 m tai 
jos alkurengasjäykkyys on > 16 k14/m min. peitesyvyyttä vähennetään 0,2 m. 

2) Maksiniipeitesyvyys 5 m:a tai valmistajan saltima. 

3) Mrnlmipeitesyvyys putken halkaisija (dc) 

JAKELU: 	 Normin kuvailulehden mukainen 
Liitetään jakamattomiin vihkoihin. 
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ALKUSANAT 

Tämän ohjeen tavoitteena on antaa tietoa tien kuivatusmateriaaleista, niiden 
ominaisuuksista ja materiaalien valintaperusteista. Ohje on tarkoitettu suun-
nittelijalle, rakentajalle ja kunnossapitäjälle. 

Ohjeessa esitetään markkinoilla olevat, tierakentamiseen soveltuvat rummu-, 
viemäri- ja salaojaputket, kaivot, kennosalaojat, linjakuivatuskourut sekä 
pumppaamot. 

Työn yhteydessä haastateltiin rakentajia ja kunnossapitäjiä kuudesta tiepiiris-
tä ja kolmesta kaupungista. Kyselyllä pyrittiin selvittämään käyttökokemuksia 
eri putkimateriaaleista, niiden rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta. 
Saatuja näkemyksiä voitiin hyödyntää putkimateriaalin valintaperusteiden 
laatimisessa. 

Lisäksi ohjetyön eri vaiheissa saatiin useilta laitevalmistajilta lausunnot oh-
jeesta ja tuotteisiin liittyviä selvityksiä. 

Tielaitoksessa työtä ovat valvoneet dipl.ins Kari Lehtonen ja ins. Pauli Pout-
tu. 

Konsulttina on toiminut Suunnittelukolmio Oy, jossa työstä ovat vastanneet 
dipl.ins. Matti Räinä, dipl.ins. Jouni Lähdemäki, ins. Pekka Mosorin ja 
rak.mest. Jukka-Pekka Karppinen. 

Helsingissä maaliskuussa 1993. 
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Tien kulvatustarvikkeet 
JOHDANTO 

1. JOHDANTO 

Kuivatustarvikkeista on laadittu seuraavat julkaisut: 
1. Kuivatustarvikkeet 
2. Teiden suunnittelu osa IV, 4. Kuivatus 
3. Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset, 6800 Kuiva-
tusrakenteet ja putkistot 
4. Valmistajien tuoteluettelot 
5. Standardit 
Näiden välinen työnjako on seuraava. 

Rumpujen, viemäreiden ym. mitoitus tehdään teiden suunnitteluohjeen 
perusteella, yksinkertaisessa tapauksessa kuivatustarvikkeet-ohjeen avulla. 

Rakentamisessa käytettävät laatuvaatimukset määräytyvät suunnitelman 
perusteella, eli siihen kuuluvien yleisten laatuvaatimusten tai työkohtaisten 
laatuvaatimuksien mukaan. Kuivatustarvikkeet-ohje on tarkoitettu työkohtais-
ten laatuvaatimusten harkitsemiseen paikallisten olosuhteiden mukaisiksi. 
Tästä syystä siinä ei ole aina yksiselitteisiä laatuvaatimuksia. Sen sijaan sUnä 
on kuvattu eri tuotetyyppien edut ja puutteet eri käyttökohteissa. 

Järjestöt ja valmistajat ovat laatineet erilaisia standardeja. Erikseen mainituis-
sa tapauksissa niitä käytetään myös tielaitoksen laatuvaatimuksena tai laadun 
mittausmenetelmänä, mutta yleistä sitovuutta niillä ei ole. Tulevaisuudessa 
CEN-standardeja lienee pakko käyttää julkisten hankintojen laatuvaatimuksi - 
na. 

Tuoteval ikoimasta saa karkean kuvan kuivatustarvikkeet-ohj eesta. Täydeli - 
semmän kuvan saa hankkimalla valmistajien tuoteluettelon. 

. 
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2 RUMMUT 

Rumpu on halkakijaltaan <2 m kokoinen putkirakenne, jolla johdetaan vesiä 
tien ali. Jos halkaisija on 2 m, nimitetään rakennetta putkisillaksi. Tierum-
puina käytetään betoni-, teräs- ja muoviputkia. 

2.1 Betonlrummut 

Betonisina rumpuputkina käytetään SKTY:n betoniputkinormien /2/ mukaisia 
- raudoitettuja Ar, Br, Cr tai Dr-luokan putkia kokoluokassa 225 .. 2000 

mm. 
- raudoittamattomia B ja C- luokan putkia kokoluokassa 150 .. 500 mm. 

Tuotteiden valmistukseen käytettävän betonin on täytettävä vähintään lu-
juusluokan K40 lujuusvaatimukset. Rummuiksi soveltuvat putkityypit ovat: 

- EK- putki (esiasennettu kiintotiiviste) 
- pyöreä tai jalallinen pitkähuulloksinen (huullos> 80 mm) uurreputki 
- pyöreä pitkähuulloksinen (huullos> 80 mm) muhviputki. 

Lyhythuulloksisia uurreputkia ei suositella käytettäväksi, koska niiden 
saumat voivat aueta ja kunnossapito on vaikeampaa kuin EK- ja pitkähuul-
loksisilla putkilla. 

Pienten EK- putkien ø 225 .. 600 mm ja tavallisten muhviputkien ulkohalkai-
sija on liitoksen kohdalla suurempi. Tästä syystä muhvia varten on tehtävä 
syvennys alustaan. Suuremmat EK- putket ja pitkähuulloksiset uurreputket 
ovat suoraseinämäisiä. Rumpuputkien hyötypituus on 600 .. 2250 mm. Be-
toniputkien halkaisijat on esitetty taulukossa 1 ja sallitut peitesyvyydet on 
esitetty kohdassa 2.6. 

Taulukko 1. Betoniputkien halkaisijat. 

. 

. 

. 

EK- putket 
(1) 

du/ds 

Pitkähuulloksiset (2) 
muhvi- ja uurreputket 

du/ds 

Hintasuhde 
Br- Ik 

(1) 	(2) 

305/225' 
3901300' 410/300' 1,12 	1,0 
520/ 400 * 520/400' 
640/500 * 654/ 500' 
700/500* 
760/600 • 764/600 * 1,10 	1,0 
820/600 
1040/800 1000/ 800 
1300/1000 1260/1000 1,10 	1,0 
1530/ 1200 1460/1200 
1760/ 1400 1700/ 1400 

1920/1600 
2160/ 1800 

2400/ 2000 - 2390/ 2000 	
__L _i 

* muhviputki (liitoksen kohdalta ulkohalkaisija on suurempi) 

__ 	. 

Muhviputki 

Uurreputki 

e 
Jalallinen putki 
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Rumpujen liitokselta vaaditaan ns. hiekkatiiveyttä. Rumpu rakennetaan il-
man tiivistettä, kun käytetään pitkähuuHoksisia putkia. Hiekkatiiveyden 
saavuttamiseksi on tiivisteettömien putkien saumat kuitenkin peitettävä 
muovilla tai kuitukankaalla (käyttöluokka 2). Pitkän huulloksen ansiosta 
saumat pysyvät suhteellisen hyvin kiinni roudan vaikutuksista huolimatta. 

Vaikka rummuissa ei vaadita vesitiivistä liitosta, voidaan EK- kiintotiivisteput-
ken käyttöä perustella sillä, että 

- kiintotiiviste sitoo putket tiiviisti toisiinsa 
- tiiviste ja liitoksen muoto jakaa kuormitukset siten, ettei 1,0 .. 4,4 0  

kulmanmuutos riko putkea yhtä helposti kuin muilla betoniputkilla. 
Putki ei myöskään rikkoudu, vaikka muhvin kohdalta puuttuisi sy-
vennys. 

Rumpuputkien liitoksissa voidaan käyttää liukuhuuli- ja pyörähdystiivisteitä, 
mutta niistä ei saada rummuissa suurta hyötyä. Sauman tiivistys estää veden 
tihkumisen rumpuun. 

Betonirumpujen päihin voidaan valmistaa erilaisiin kaltevuuksiin tehtyjä viiste-
elementtejä. Viistekaltevu udet ovat valmistajakohtaisia. 

EK-putken sauma 	 Pitkähuulloksisan rumpuputken sauma 

Kuva 1. Betonirumpujen saumat. 

. 
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RUMMUT 

2.2 Teräsrummut 

Teräsrummut valmistetaan alumiinisinkitystä tai sinkitystä teräksestä. Teräs-
rumpuina käytetään yleisimmin kierresaumattuja teräsputkia ja lisäksi 
monilevy- ja kaksilevyrakenteisia teräsputkia. Teräsrumpujen prof iilimuoto ja 
seinämävahvuus valitaan käyttökohteen mukaan. Niiden ensisijaiset käyttö- 
kohteet ilmenevät taulukosta 2. Valmistettavat putkikoot ovat ø 200 .. 2000 
mm ja niiden sisä- ja ulkohalkaisijat on esitetty taulukossa 3. Tätä ohjetta 
sovelletaan ø 2000 mm teräsputkille. Suuremmat putkikoot määräytyvät 
ohjeen /1/ mukaan. 

Taulukko 2. Tie-ja liittymärummuiksi soveltuvat teräsputket. 

Profiilimuoto Köytiökohteet Suositeltava Seinämä- 
käyttöalue vahvuus 

KTR liittymärumpu ø 200 .. 500 mm 1,0 mm 
TA 	(Cl) tie-ja Iiittymärumpu e315.. 1000 mm 1,5 .. 2,0 mm 
TRM (C3) tie- ja liittymärumpu e 800.. 1600 mm 1,5 .. 2,0 mm 
TRS (C4) tierumpu o 1200.. 2000 mm 1,5 .. 3,5 mm 

Cl, C3 ja C4 ovat ohjeen Aallotetut teräsputket /1/mukaisia tunnuksia. 
KTR, TR, TRM ja TRS ovat Rumtec Oy:n tuotteita. Muilla valmistajilla 
on omia tunnuksia ja profiilityyppejä. 

PROFHLITYYPIT 
KTR ym. 

20 

TR, Cl ym. 

- 	____ 

TRM, C3 ym. 

- CT -It 
60 

Taulukko 3. Kierresaumattujen teräsputkien sisä- ja ulkohalkaisqat. 

Sisähal- 
kaisija 

(mm) 

Ulkohalkaisija 
KTR 

(mm) 

protiloinnin mukaan 
TR 	TRM 	TRS 
(Cl) 	(C3) 	(C4) 
(mm) 	(mm) 	(mm) 

200 214 
250 264 
315 329 369 
400 429 454 
500 529 554 
600 629 654 
800 829 854 854 
1000 1054 1054 1080 
1200 1254 1254 1280 
1400 1454 1454 1480 
1600 1654 1680 
1800 1854 1880 
2000 2080 

TRS,C4ym. 

LIITINTYYPIT 
Holkkiliitin 

Pantaliitin 

Putket toimitetaan yleensä määrämittaisina elementteinä, joiden maksimipi-
tuus on 25 m. Rummut voidaan tilata päistään valmiiksi viistettynä ja 
reunanauhalla suojattuna tai päät voidaan leikata haluttuun kaltevuuteen 
asennuksen jälkeen. Rummuissa käytetään joko liikennekuorman kestävää 
hiekkatiivistä pantaliitosta, joka kiristetään ruuveilla tai hiekkatiivistä holkkilii-
tosta. 



. 
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RUMMUT 

Teräsrumpujen suojaus 

Teräsrummut suojataan vesien ja maaperän syövyttävyyttä vastaan sinkki- 
tai alumiinisinkkipinnoitteella ja lisäsuojauksena käytetään tarvittaessa epok-
sipikeä tai -hartsia. Kierresaumattujen teräsputkien suojausluokka 
määräytyy putken seinämävahvuuden, veden pH:n ja maaperän sähkönjoh-
tavuuden perusteella (taulukko 4). Lisäksi, jos rummussa virtaa jatkuvasti 
vettä, tehdään rummun lisäsuojaus (taulukko 6). 

Taulukko 4. Teräsputkien suojausluokitus 

Suojausluokat (1 -4) ja 
lisäsuojausluokat (5 -6) 

Kiyttökohde/ valintaperuste 

1 = Zn 450 gfm2 ei suositeHa edes lisäsuojauksella 
2 = Zn 610 g/m2 > 2 mm seinämävahvuiset teräsputket 
3 = Zn 840 g/m2 kaksi- ja monilavyrakenteiset rummut 
4 = Az 185 gIm2 2 mm seinämävahvuudella useimmat teräs- 

putket valmistetaan alumiinisinkittyinä 
5 = ET (epoksipiki) 125 pm tai lisäsuojaus taulukon 4 ja 6 mukaan 

EH (epoksihartsi) 80 pm tai vast 
6 = ET 250 um, EH 160 jim tai vast. lisäsuojaus taulukon 4ja6 mukaan 

Suojausluokan valinta 

Sähkön- 
johtavuus 

veden pH 

(mS/m) 4 	5 	6 	7 	8 	9 	10-12 

>30 6 	6 	5 	5 	5 	6 	6 
0.30 6 	4 	2 	2 	2 	4 	5 

Jos veden pH ja perusmaalajin perusteella arvioitu sähkänjohtavuus näyttä-
vät edellyttävän lisätutkimuksia, otetaan rumpupaikatta yksi vesi- ja 
maanäyte. Veden pH voidaan mitata alustavasti käsimittaritia. Leveässä 
siirtymäkiilassa voidaan käyttää täytemateriaalin sähkönjohtavuuden arvoja. 
Yleensä veden vaikutus on suurempi kuin maaperän, joka on Suomessa 
heikosti syävyttävää. Keskimääräiset sähkönjohtavuudet Suomen maaperäs-
sä ilmenevät taulukosta 5. 

Jos taulukon 4 mukaisesti veden pH:n ja maaperän sähkönjohtavuuden pe-
rusteella tarvitaan lisäsuojausta, tehdään suojaus koko putkelle. 

Taulukko 5. 	Keskimääräiset sähkönjohtavuudet 

Maaperä 	Sähkönjohtavuus 
(mS/m) 

turve, lieju 	-50 
savi 	 20-200 
siltti 	 5 - 30 
hiekka 	 0,3 - 3 
sora, moreeni 	0,03 - 1 
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Usäsuojaus veden virtauksen perusteella 

Lisäsuojausta voidaan tarvita virtaavissa vesissä, kun virtaus on jatkuvaa ja 
rumpu on jatkuvasti märkä (taulukko 6). Mitoitusvirtaamana käytetään keski-
määräistä virtaaman arvoa, ei tulvahuippua. Maksimilisäsuojaus on yhteensä 
250 jm. 

Putken sisäpinnasta lisäsuojataan vähintään puolet. Jos arvioitu vesiraja on 
ylempänä, lisäsuojaus tehdään vesirajan mukaan. 

Ulkopuoli suojataan, jos pohjavesi on yli putken pohjaviivan. 

Taulukko 6. Teräsputkien lisäsuojaus 	 • 
Suojausluokka Veden virtaus- Usäsuojaus- 

nopeus (mis) luokka 

1,2ja3 x.. 1 5 

>1 6 

x = 	virtaus on silmin havaittavaa kesälläkin vielä viikko 
sateen jälkeen 

Suojaus- ja lisäsuojausluokat on esitetty taulukossa 4. 

Alumiinisinkitty putki (suojausluokka 4) on huomattavasti kestävämpi ja 
suunnilleen saman hintainen kuin sinkitty putki, joten sitä tulisi käyttää sinki-
tyn putken sijaan. Putken lisäsuojaus nostaa putken hintaa siten, että 
lisäsuojausluokka 5 on n. 15 % ja lisäsuojausluokka 6 n. 25 % sinkittyä kaI-
liimpi, kun suojataan vähintään puolet sisäpinnasta. Vastaavat lisähinnat 
ovat 25 % ja 40 %, jos suojataan vähintään puolet sisä- ja ulkopinnasta. 

Kaksilevy- tai monilevyrakenteiset teräsputket (mallit Al, A2, Bi ja B2) on 
käsitelty julkaisussa TMAallotetut teräsputket" (TIEL 722501) /1/. 
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2.3 Muovirummut 

Rumpuputkiksi soveltuvat PEH- muovista valmistetut massiivi- tai moniker-
rosputket, jotka täyttävät vähintään putkiluokkien M4 tai T4 
(standardiehdotuksen SFS 3453 mukainen alkurengasjäykkyys) vaatimukset 
/4/. Muoviputket jaetaan jäykkyytensä perusteella putkiluokkiin: 1.2, M4, T4, 
T8 ja E16, jossa numero kuvaa rengasjäykkyyttä (kN/m2). E16 on jäykin. L- 
luokan putkia ei hyväksytä käytettäväksi tierakentamisessa. 

Rumpuputkiksi soveltuvat muoviputkityypit on esitetty taulukossa 7. 

Massiiviputket kuuluvat useimmiten T4- luokkaan, mutta niiden rengasjäyk-
kyys on yleensä 6..8 kN/m2. Massiiviputket ovat sisä- ja ulkopinnaltaan 
sileitä (taulukko 7, rakenne 1) ja ne on valmistettu maaviemäriputkistandar-
din mukaan joko uudesta muoviraaka-aineesta tai uusiomuovista. 
Uusiomuovisten PEH- putkien käyttö edellyttää putkityypille annettua tilaajan 
hyväksyntää, jos muovin murtovenymä ei ole vähintään 100 %. Muovilaadun 
tulee lisäksi olla tunnettua ja tasalaatuista. 

PEH- muoviset monikerrosputket kuuluvat luokkiin M4 tai T8 ja eri valmistaji-
en putket ovat seinämärakenteeltaan erilaisia. Monikerrosputkien 
seinämärakenteet on jaettu kahteen tyyppiin: 

- ulkopinnaltaan aallotettu ja sisältä lievästi aaltoileva (taulukko 7, ra-
kenne 2) 

- kierresaumattu, sisä- ja ulkopinnaltaan lievästi aaltoileva (taulukko 7, 
rakenne 3). 

Polypropeenista (PP) valmistetaan myös rakenteen 2 tyyppisiä monikerros-
putkia kooltaan ø 160 ... 630 mm, jotka PEH- putkiin verrattuna vaurioituvat 
herkemmin talviolosuhteissa, mutta kestävät höyrysu latusta paremmin. PVC-
muoviset putket eivät sovellu tielaitoksen rumpuputkiksi, koska ne eivät 

• 	kestä höyrysulatusta ja toisaalta voivat vaurioitua herkästi talviasennukses- 

Massiivisten ja monikerroksisten muoviputkien käyttö rumpuputkina on kes-
kittynyt pieniin kokoihin ø < 600 mm. Niiden käyttö on yleisintä 
liittymärumpuina ja kevyen liikenteen väylien rumpuina. 

Muoviputkia on saatavissa päistään valmiiksi muotoiltuna tai putken päät 
voidaan leikata rummun asennuksen jälkeen haluttuun kaltevuuteen. Muovi- 
putkia valmistetaan pitkinä 6 ... 12 m salkoina. Jos rummussa tarvitaan 
liitoksia, käytetään tavallisesti kiintomuhvi- tai irtomuhviliitosta. Kiintomuhvis-
sa ja eräissä irtomuhvissa on yleensä kumitiiviste, joka sitoo putket lujemmin 
yhteen kuin tiivisteetön irtomuhvi. Massiiviputkilla voidaan käyttää hitsiliitosta 
rummuissa, joilta vaaditaan lujuutta tai tiiviyttä. 



Suunniteltu 
sisähalkaisija 

(mm) 

1) 
PEH- 
paine-ja 
massiivi- 
putket 
PN4iT4 

2) 
Uporen Plus 
T8 ja profiili- 
putki M4 
du/ds 

2) 
M-Plast 
Tupla-Vahva 
PEH T8 
du/ds 

2) 
Jita Tupla 
PEH 
T8/M4 
du/ds 

3) 
Pipe 

Spiro M42) 
Okra T8 3) 
du/ds 

300 (300/278) 335/282 315/266 345/300 - 315/278* 

315/29 1 
(355/328) 400/338 400/350 

400 400/369 450/380 455/400 450/400 
(450/416) 

500 500/462 560/473 560/500 
560/517 

600 (600/555) 670/564 640/560 675/600 
630/582 
710/655 
800/739 

800 900/83 1 850/800 900/800 
1000/923 

1000 1200/1108 1060/1000* 1125/1000 
1200 1270/1200* 1350/1200 
1400 1600/1477 1580/1400 
1600 1830/1600* 1800/1 600 
1800 2030/1800* 2000/1800 
2000 2230/2000* 2250/2000 

Muoviputkityyppien 
soinämärakenteet 

1) massiiviputki 
	

. 

. 

iI# 
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Taulukko 7. Rumpuputkiksi soveltuvat muoviputkityypit. 

1) PEH- viemäriputki (paineputki PN 4) on valmistettu massiiviseinärakenteella standardin SFS 
5103 mukaan. Pienempiä kokoja valmistetaan myös luokkaan E16 lähinnä suojaputkiksi. 
Harvinaisempia kokoja on esitetty suluissa. 

2) PEH- muovista valmistetut monikerrosputket ovat rumpu- ja viemäriputkia, joita on saatavissa 
sekä T8- että M4 - luokkaisina putkina. 

3) Spiro- putket ovat kierresaumattuja M4- luokkaan kuuluvia PEH-muoviputkia. . 

. 
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2.4 Rummun mitoltus 

Rumpuputkien minimikoko määräytyy yleensä kunnossapitonäkökohtien 
mukaan. Minimikoot (sisähalkaisijat), joihin sallitaan 10% alitus, ovat eri 
tapauksissa seuraavat: 

- kaksiajorataiset tiet 	 ø 800 mm 
- valta- ja kantatiet 	 ø 600 mm 
- kapeat tiet (rummun pituus < 10 m) 	 ø 400 mm 
- liittymärummut 

-- rummun pituus> 8 m ja kun liittyvä tie on 
yleinen tie tai siihen verrattava 	 ø 400 mm 

- rummun pituus ̂  8 m 	 ø 300 mm. 

• 	 Seuraavissa tapauksissa voidaan harkita edellä esitettyä pienempiä kokoja: 
- rumpua uusittaessa, kun muovi- tai teräsputki työnnetään vanhan 

rummun sisään 
- hyvin pienet valuma-alueet 
- tulvaputki 
- parannettavilla teillä, kun kokemus osoittaa pienemmän koon riittä-
vän. 

Rummun koko tarkistetaan aina valuma-alueen koon mukaisen mitoitusvir-
taaman perusteella. Rakentamattomilla alueilla hydraulinen mitoitus 
tehdään ohjeen Teiden suunnittelu, osan IV (kohta 4.441)191 mukaan. Taaja-
missa valuma-alue voi käsittää päällystettyjä alueita, jolloin mitoitusvirtaamat 
on laskettava myös rankkasateen perusteella /3/, /9/ alueen todellisia valu-
miskertoimia käyttäen. 

Rum mun sisähalkaisija esitetään tasalukuna 300 mm, 400 mm jne. Suunnitel- 
• massa annetusta rummun sisähalkaisijasta voidaan o ̂  600 mm putkilla 

poiketa kaikilla putkimateriaaleilla alaspäinkin enintään 10 %. Syitä tähän ovat 
mm. 

- rummun mitoitus perustuu karkeaan arvioon tai laskelmaan 

• 	
- markkinoilla olevien muoviputkien sisähalkaisija on yleisesti n. 6 % 

betoni- ja teräsputkia pienempiä 
- muoviputki ei jäädy niin tiukasti ja kunnossapidettävyys on joskus 

helpompaa kuin muilla materiaaleilla. 

Rummun pituuskaltevuuden tulisi olla> 1 % liettymisvaaran pienentämisek-
si. Poikkeustapauksissa voidaan käyttää pienempää kaltevuutta (0,5 - 1 %). 
Toisaalta ylisuurella 1 - 5 % kaltevuudella voidaan vähentää liettymis- ja 
jäätymistukoksia sekä painuvilla ja routivilla paikoilla putkien liikkeistä ai-
heutuvia haittoja. Eniten liettymistä vähennetään riittävällä laskuojan vietolla 
ja rummun yläpäähän sijoitetulla lietealtaalla. Ylisuuri kaltevuus voi lisätä 
putken seinämän kulumista, jolla voi olla merkitystä monikerroksisilla muovi-
putkilla ja sinkityillä teräsputkilla. 
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2.5 Rumpumaterlaalin valinta 

Vaihtoehtoina ovat betonirummut halkaisijaltaan ø 225 - 1800 mm, muovi- 
rummut ø 200 - 1800 mm ja teräsrummut o 200 - 1800 mm. Halkaisijaltaan 

2000 mm olevat rummut käsitellään putkisiltoina. 

Rumpumateriaalin valinnassa on huomioitava mm. seuraavat tekijät: 

a) rakennuskustannukset 
- materiaalikustannukset, jotka vaihtelevat alueittain 
- perustamis- ja asennuskustannukset 

b) perustamisolosuhteet 
- pehmeiköllä, jossa voi esiintyä epätasaisia painumia, betoniputki voi 
vaatia pohjanvahvistuksen tai paksumman sora-annan kuin muovi- 
ja teräsputki, joissa ei ole herkkiä liitoksia 

- pehmeiköllä suuret teräsputket o > 1200 mm ovat osoittautuneet 
edullisiksi 

- täysin saumattomat muoviputket ja profiloidut teräsputket eivät ole 
herkkiä roudan vaikutuksille. Routivassa ympärystäytteessä on 
käytettävä putkia, joissa ei ole herkästi aukeavia liitoksia. Mikäli 
käytetään taipuisia putkia, rumpu voitaisiin purkaa ja asentaa putket 
uudelleen. 

c) peitesyvyys 
- tie- ja liittymärumpujen sallitut peitesyvyydet on esitetty taulukoissa 8 
ja 9. Betoniputkilla päästään pienimpiin peitesyvyyksiin. 

- suuret muoviputket (o ̂ 630 mm) vaativat oleellisesti suuremman 
peitesyvyyden kuin betoni ja teräs. 

d) materiaalin kestävyys 
- hapan tai suolapitoinen vesi tai maa aiheuttaa teräsputkissa käyttöi-
kää lyhentävää korroosiota, minkä takia veden laatu tulisi 
tarvittaessa tutkia. Teräsputkia voidaan syövyttävissä vesissäkin 
käyttää lisäsuojauksen avulla (kts. kohta 2.2). 

- betoniputkien ja massiivisten muoviputkien kestoikä on pidempi kuin 
muilla tyypeillä 

- hiekka voi kuluttaa monikerroksisia muoviputkia ja teräsputkien pin-
noitetta, kun virtaus on nopeaa. 

. 
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e) asennusolosuhteet 
- muovi- ja teräsputket voidaan asentaa nopeasti pitkinä elementteinä, 

mikä vähentää asennuskuluja ja liikenteelle aiheutuvia häiriöitä. Ne 
soveltuvat hyvin tien parantamiskohteisiin. 

- monikerrosmuoviputket ja teräsputket ovat alttiita vaurioille sekä 
kuljetus- että asen nusvaih eessa 

- betoniputkilla sallitaan karkearakeisempaa täyttömateriaalia kuin 
muovi- ja teräsputkilla 

f) ympäristölliset tekijät 
- ulkonäkökysymykset harkitaan etenkin asutulla alueella 

g) rumpujen uudelleen käyttö 

• 	
- monikerrosputkia ja teräsputkia ei aina voida asentaa uudelleen 
- PVC- putket sisältävät klooria, jonka vuoksi niiden hävittäminen on 

muita putkia ongelmallisempaa 
- PEH- putket voidaan sulattaa uudelleen tai polttaa pieninä erinä 
- betoniputket voidaan käyttää uudelleen ainakin toissijaisissa kohteis-

sa. 

h) kunnossapidettävyys 
- muovirummuista lietteen ja jään poistaminen on jonkin verran hel-

pompaa kuin muilla materiaaleilla 
- ohutseinämäisimpien teräsputkien päät rikkoutuvat helpommin kun-

nossapidossa ja ilkivallan takia 

. 
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2.6 Peltesyvyydet 

Peitesyvyyksien osalta noudatetaan päätierumpuilla taulukkoa 8 sekä 
liittymä- ja kevyen liikenteen väylien rummuilla taulukkoa 9. 

Sivutäytteen tiivistämisellä on suuri merkitys varsinkin muovi- ja teräsputkien 
kestävyyteen. Jos sivutäytettä ei tiivistetä, putki voi litistyä ja pienillä pei-
tesyvyyksillä on lommandusvaara. Sivutäytteen tiivistäminen jaloilla tai 
kauhaan kiinnitetyllä palkilla antaa ainakin välttävän tuloksen. Yleisen tien 
rummuissa tulisi käyttää tärylevyä. Kaivannon lopputäytteen päältä tehty 
tiivistys ei paranna sivutäytteen putkeHe antamaa tukea. 

Minimipeitesyvyyttä on lisättävä 0,2 m ja maksimipeitesyvyyttä on pienennet-
tävä 40 %, jos sivustatäyttöä ei tiivistetä (taulukot 8 ja 9). 

Taulukko 8. Päätierumpujen sa/litut peitesyvyyde t 

Putkityyppi, kestävyys tai Putken haLkaisija SatLitut 
Lujuustuokka Cm) peitesyvyydet Cm) 

min 	max 

BETOkIPUTKET 
raudoi tettu, raudoi ttamaton 

-putki Luokka Ar, B kaikki 	koot 0,4 	5 
-,,- 	Br, 	C -,,- 0,3 	8 
-,,- 	Cr -,,- 0,2 	10 
-,,- 	Dr -,,- 0,2 	13 

ISJOVIPUTKET 

PEH- rmjoviset massiivi- 	ja 
rnonikerrosputket T4, MB, T8, E16 

-putkiLuokka T4, M4 de 315.. .499 0,5 	1) 	2) 
de 500...649 0,6 	1) 	2) 
dc 650...2000 de 	1) 	2) 	3) 

TERÄSPUTKET 

Kierresainatut profi loidut 
t eräsput ket 

Rakennetyyppi 
Cl 	C3 	C4 

(KTR) 	CTR) 	CTRM) 	CTRS) 

Minimi Levypaksuus Cm) 

1,0 200. ..225 0,4.. .8 
1,0 	1,5 315 0,5...8 

1,5 400...600 
2,0 800 
2,0 	1,5 1000 
2,0 	2,0 	1,5 1200...1400 

2,0 	2,0 1600...1800 
2,0 2000 

Muiden teräsputkityyppien osalta noudatetaan julkaisua TIEH 722501, AaLlotetut 
te r äsput ket 

1) Jos alkurengasjäykkyys on > 8 kNm2  CT8) min. peitesyvyyttä vähennetään 0,1 m tai 
jos atkurengasjäykkyys on > 16 kN/rn min. peitesyvyyttä vähennetään 0,2 m. 

2) Maksimipeitesyvyys 5 ui:ä tai valmistajan saL Lima. 

3) Minimipeitesyvyys putken halkaisija Cde) 

. 

. 



. 

. 

. 

. 
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Taulukko 9. Liittymärumpujen ja kevyen liikenteen väylien 
rumpujen saiitut peitesyvyydet 

Putkityyppi, kestävyys tai Putken halkaisija SaLlitut 
LujuusLuokka (rriu) peitesyvyydet Cm) 

min 	max 

BETOHIPUTKET 
raudoitettu, raudoittamaton 

-putki Luokka Ar, 	B kaikki 	koot 0,4 	5 
-,,- 	Br, 	C -,,- 0,3 	8 
-,,- 	Cr -,,- 0,2 	10 
-,,- 	Dr -,,- 0,2 	13 

MUOVIPUTKET 

PEH- muoviset massiivi- 	ja 
monikerrosputket T4, MB, T8, E16 

-putkiLuokka T4, M4 de 315...499 0,4 	1) 	2) 
de 500...699 0,5 	1) 	2) 
de 700...949 0,6 	1) 	2) 
de 950.. .1399 0,7 	1) 	2) 
de 1400... 1700 0,8 

TERÄSPUTKET 

Kierresa.,natut profiloidut 
te räsput ket 

Rakennetyyppi 
Cl 	C3 	C4 

(KTR) 	(TR) 	(TRM) 	(TRS) 

Minimi levypaksuus Cm) 

1,0 200.. .225 0,3.. .8 
1,0 	1,5 315 

1,5 400.. .600 
2,0 800 -,,- 	3) 
2,0 	1,5 1000 
2,0 	2,0 	1,5 1200...1400 -,,- 

2,0 	2,0 1600...1800 
2,0 2000 

Muiden teräsputkityyppien osaLta noudatetaan julkaisua TIEM 722501, AatLotetut 
teräsputket 

1) Jos aLkurengasjäykkyys on > 8 kNm 2  (T8) min. peitesyvyyttä vähennetäan 0,1 m tai 
jos atkurengasjäykkyys on > 16 kN/rn min. peitesyvyyttä vähennetaän 0,2 m. 

2) Maksimipeitesyvyys 5 m:ä tai valmistajan saLtima. 

3) Jos peitesyvyys on vähintään 0,5 m:ä, voidaan hatkaisijaLtaan 800 m:n putkeLte 
saLLia 1,5 nin:n Levypaksuus. 
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3 SADEVESIVIEMÄRIT 

Uikennealueella kuivatuksessa käytetään betoni-, muovi- ja teräsputkesta 
valmistettuja viemärilinjoja. Liikennealueella tarkoitetaan tässä aluetta, joka 
ulottuu 1 m tien reunasta ulospäin. Putkien tulee täyttää voimassaolevat 
normit la määräykset. Seuraavassa on esitetty eri putkimateriaalit, niiden 
laatuvaatimukset ja soveltuvuus erilaisiin kohteisiin. Sallitut peitesyvyydet on 
esitetty taulukoissa 8 ja 9. 

3.1 Betonlputket 

Betoniputkien valmistuksessa noudatetaan SKTY:n julkaisemia Betoniputki- 
	 [1 

normeja /2/. Käytettävät putkiluokat ovat raudoittamattomilla putkilla A, B ja 
C kokoluokassa 150 - 500 mm sekä raudoitetuilla Ar, Br, Cr ja Dr koko- 
luokassa 225 - 2000 mm. Putkien hyötypituus on 600 ... 2250 mm. 

. 

Sadevesiviemäreiltä edellytetään vähintään hiekkatiiveyttä. Pohjavesialueilla 
tai jos viemärillä johdetaan vesiä jätevesipuhdistamoon, putkiliitokselta 
vaaditaan vesitiiveyttä. Sadevesiviemäreissä käytetään lähes poikkeuksetta 
tiivisteitä, jonka mukaisesti käytettävät putket (taulukko 10) ovat: 

- EK- putki (esiasennettu kiintotiiviste) 
- pyöreä irtotiivisteellinen betoniputki. 

Taulukko 10. Betoniputkityypit. 

Betoniputket Sisähalk. Putkiosan Hintasuhde 
Tiivistetyyppi (mm) hyötypituus Br- Ik 

(mm) o300 	a600 

EK- putki 225- 1600 1000 -2250 1,07 	1,10 

IrtotiMstoputki 
- liukuhuulitiiviste 225- 1600 1000- 2500 1,0 	1,0 
- pyörähdystiiviste 150- 1600 1000-2250 1,0 	1,0 

iJfil, viii 

ikl,," 

Betoniputkien liitoksissa tiivisteenä paras on esiasennettu kiintotiiviste (EK-
putki). Kiintotiiviste sallii muita putkia suurempia sauman kulmamuutoksia 
ilman, että putken tiiveys kärsii. lrtotiivisteelliset putket ovat pitkähuulloksisia 
ja niissä käytetään kumisia työmaalla asennettavia liukuhuuli- ja pyörähdys-
tiivisteitä, mikä hidastaa asennustyötä. 

Betoniputkiin valmistetaan erilaisia liitosyhteitä, -osia ja käyriä. Betoniputkien 
tuotevalikoima on esitetty tarkemmin betonirumpujen yhteydessä kohdassa 
2.1. 
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3.2 Teräsputket 

Sadevesiviemäreissä käytetään kierresaumattuja teräsputkia, joiden putki- 
tyyppi ja sein ämävahvuus valitaan käyttökohteen mukaan. Teräsputkityypit 
on esitetty teräsrumpujen yhteydessä kohdassa 2.2. 

Tässä vaiheessa ei kuitenkaan suositella teräsputken käyttöä sellaisissa 
viemäreissä, joihin valuu runsaasti tiesuolaa ja hiekkaisia vesiä. Nämä voi-
vat turmella putken tavanomaisen suojauksen. Teräsputki soveltuu 
käytettäväksi taajamissa avo-ojitusten siirroissa ja putkituksissa erityisesti 
suurissa kokoluokissa. 

Viemäreissä liitostapana käytetään yleisimmin hiekkatiivistä liitosholkkia tai 
vaihtoehtoisesti pantaliitosta. Teräsputket voidaan toimittaa tilauksen mu-
kaan pitkinä elementteinä, jotka sisältävät mm. viemärilinjan kulmat, kaivot ja 
liitokset. Sadevesiviemäreiden suojauksessa noudatetaan teräsrumpujen 
yhteydessä esitettyä luokittelua. 

3.3 Muoviputket 

Liikennealueilla on käytettävä vähintään T4 tai M4- putkiluokan muoviputkia. 
Muoviputket jaetaan jäykkyytensä perusteella neljään putkiluokkaan: L, M, T 
ja E. Sadevesiviemäreiksi soveltuvat putkityypit ja niiden putkiluokat, jotka 
vastaavat S FS 3453 standardiehdotukse n mukaista alku re ng asjäykkyyttä, 
on esitetty taulukossa 11. 

Taulukko 11. Muoviset sade vesiviemäriputket ja putkiluokat. 

. 

	

Muoviset 	 Tuote- 	AIkur.ngasjykkyys (kWm 
sadevesiviemarit 	.tandardl 	2 1 4 	8 1 16 

. 

	 massiiviputket PEH 	SFS 5103 	L 	T 
	

E 

monikerrosputket PEH SFS 3453 
sileätPVC-putket 	SFS51O2 	L 	P1 

	
T 
	

E 

L monikerrosputket PVC,PPSFS 3443 

Muoviputkimateriaalina suositellaan käytettäväksi P EH- muovia (H D- poly-
eteeni), jonka ominaisuudet pakkasenkeston ja höyrysulatuksen osalta ovat 
hyvät. Muina materiaaleina voivat tulla kyseeseen PEM (MD- polyeteeni), 
PVC (polyvinyylikloridi) ja PP (polypropeeni). Talvirakentamisessa ei suosi-
tella käytettäväksi PVC- ja PP- putkia huonomman pakkasenkestävyyden 
takia. PP- putkien, jotka sisältävät co-polymeeriä, lämmönkestävyys on PEH-
putkiakin parempi. 

Muoviputkien tyypit ja dimensiot vaihtelevat huomattavasti riippuen valmista-
jasta (taulukko 12). 
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Massiiviputkilla paineputkien luokka PN4 vastaa T4- luokkaa seinämäpak-
suudeltaan. Massiiviputket ovat sisä- ja ulkopinnaltaan sileitä (taulukko 12, 
rakenne 1). Niitä valmistetaan sekä uudesta PEH- materiaalista että 
uusiomuovista. Monikerrosputkien eli kevennettyjen muoviputkien eri seinä-
märakenteet ovat: 

- PEH- monikerrosputkissa ulkopinta on aallotettu ja sisäpinta on loi-
vasti aaltoileva (taulukko 12, rakenne 2a) 

- kierrehitsaamalla valmistettu PEH- monikerrosputki on sekä sisä- että 
ulkopinnaltaan loivasti aaltoileva (taulukko 12, rakenne 2b) 

- PVC- ja PP- monikerrosputkissa ulkopinta on aallotettu ja sisäpinta 
on sileä (taulukko 12, rakenne 4). 

Taulukko 12. Yleisimpien putkivalmistajien putkityypit ja koot. 

Suunniteltu 
sisähalkaisija 

(mm) 

1) 
PEH- 
paine-ja 
massiivi- 
putket 
PN4/T4 

2a) 
Uporen Plus 
ja profiili- 
putki* T8IT4 
du/ds 

_________ 

2a) 
Okra (KWH) 
PEH 
T8 
du/ds 

2a) 
Jita-Tupla 

PEH 
T8 
du/ds 

2b) 
Spiro (KWH) 
PEH 
T8/ M4 
du/ds 

3) 
PVC-putket 
PVC 
T8/M4 
dulds 

4) 
Ultra, Terra 
Pvc 
T8/M4 
du/ds 

100 	110/101 117/100 117/100 
150 	160/148 175/150 160/140 1601150 160/143 
200 	2001185 225/190 2001176 235/200 200/188 200/180 

225/208 250/220 
250 	250/231 280/236 280/240 250/235 250/226 

280/259 
300 	(300/278) 335/282 315/278 345/300 315/296 315/284 

315/291 
(355/328) 400/350 

400 	400/369 450/380 455/400 450/400 400/376 400/358 
(450/416) 

500 	500/462 560/473 560/500 500/471 
560/517 

600 	(6001555) 670/564 640/560 675/600 
630/582 
710/655 
800/739 

800 	900/831 850/800 900/800 
1000/923 

1000 	1200/1108 1060/1000* 1125/1000 
1200 	1 1270/1200* 1350/1200 
1400 	1600/1477 1580/1400 
1600 1830/1600* 1800/1600 
1800 2030/1800 2000/1800 
2000 2230/2000* 2250/2000 

1) 	PEH- viemäiiputki (paineputki PN 4) on valmistettu massiiviseinärakenteella 
standardin SFS 5103 mukaan. Pienempiä kokoja valmistetaan myös luokkaan 	1) __________________ 
E16 lähinnä suojaputkiksi. Harvinaisempia putkikokoja on esitetty suluissa. 

2a) 	PER- muovista valmistetut monikerrosputket ovat rumpu- ja viemäriputkia, joita 	2a) 

on saatavissa sekä T8- että M4 - luokkaisina putkina. 

-. 	 ---... 	 2b) _______ 
£IJl 	pIJU UWL UVdI tdbHWbdUJIIdLLUJd SFd 10 - 	fv1'+ -  Iuu,'j.aan ,'.uuluvua puu'Ja. 

3) Sileitä PVC- muovisia maaviemäriputkia (mm. Uponal, Wehonal) valmistetaan 	3) 
käyttöluokkiin T8 ja M4. 

4) TerraPipe, Uponal Ultra ym. ovat PVC-muov,sta vau istettuja monikerrosputkia, 	4) 
jotka ovat T8- luokan vaatimukset täyttäviä ja vastaavz t sileitä PVC-putkia. 

. 

. 

. 
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Muoviputkien käyttö sadevesiviemäreissä on hyvin yleistä pienissä koko-
luokissa ø ^ 400 mm. Muoviputkia valmistetaan 6 ... 12 m pituisina salkoina 
ja niiden liitostapoja ovat: 

- kumitiivisteellinen muhviliitos joko irto- tai kiintomuhvilla 
- pantaliitos, jossa ruostumaton teräspanta kiristetään ruuveilla. Se 

soveltuu kierresaumatulle monikerrosputkelle. 
- hitsausliitos (suulake- tai puskuhitsaus), jota voidaan käyttää PEH-

massiiviputkilla. 

3.3.1 Muoviputkien vertailu 

Muoviputkien materiaali, koko ja rakenne vaihtelee putkityypeittäin. Muovi- 
putkien vertailu ja valinta tehdään yleensä hinnan ja ominaisuuksien 
perusteella. Tielaitoksessa käytetään usein PEH- muoviputkia, joiden mate-
riaaliominaisuudet ovat hyvät. Niiden korvaaminen muilla 
muoviputkityypeillä harkitaan tapauskohtaisesti, ottaen huomioon erot muovi-
putkilaaduissa, sisähalkaisijoissa, liitostavoissa ja kunnossapidossa. 

PVC- ja PP- putket eivät sovi hyvin talvirakentamiseen. Talvella PEH- putki-
en alin käsittelylämpötila on -20 C° ja PVC- putkilla eri ohjeiden mukaan -7.. 
- 15 C°. Pakkasella käsittelystä ja myös täyttötyöstä voi aiheutua vaurioita 
etenkin ohutseinämäisille PVC- putkirakenteille. PVC- putkien kierrätys on 
lisäksi vaikeampaa kuin muilla putkilla. 

T8- luokan putkia kannattaa suosia, jos hintaero M4- luokan putkeen on vä-
häinen. Toisaalta jos hintavertailussa halutaan ottaa huomioon eri 
valmistajien erilaiset sisähalkaisijat, muoviputkityyppien sisähalkaisijat (ds) 
voidaan muuttaa vertailukelpoisiksi kertoimella 

1,5 

K =( "\ 	ds, ds = vertailtavien putkien sisähalkaisijat 
\ds 

Esimerkki: 	Massiiviputkea (dulds) 315/291 mm verrataan monikerrosputkeen 
Okra (du/ds) 315/278 mm Halkaisijahyvitys Ki lasketaan kaavan 
mukaan 	

1.5 

K =(zat'\ =1,071 
1  \278) 

Kun saadulla luvulla kerrotaan pienemmän putken hinta, tulevat 
putkien hinnat sisähalkaisijan suhteen vertailukelpoisemmiksi. 

Hiekkatiivis muhviliitos on tiiviydeltään ja kestävyydeltään PVC- maaviemäri-
putkien tiivistä muhviliitosta huonompi. Muhvin kustannusvaikutus voi 
eräissä tapauksissa olla merkittävä. PEH- massiiviputkilla käytettävä pusku-
hitsiliitos on työkustannuksiltaan muita kalliimpi, mutta myös paras liitos. 
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Suurien PEH- putkien sulatukseen voi käyttää höyrysulatusta, mutta ei PVC-
putkilla, mikä jäätymisalttiiden putkiosuuksien suunnittelussa on syytä huomi-
oida. Eräiden monikerrosputkien sisäseinämä on melko ohut, millä voi olla 
kulumisen kannalta merkitystä, jos putkessa virtaa runsaasti putkea kulutta-
vaa hiekkaa. 

3.4 Sadevesiviemärin mitoltus 

Sadevesiviemärin mitoitusvirtaama lasketaan Teiden suunnittelu, osan IV 
(kohta 4.21) /9/ mukaan. 

Viemärin vedenjohtokyky riippuu putken halkaisijasta, pituuskaltevuudesta ja 
putken sisäpinnan karkeudesta. Lisäksi sadevesiviemärin virtaus on lähes 
aina hydrauliselta tilaltaan vaihtelevaa ja viemärissä olevista epäpuhtauksis-
ta, kaivoista ja haaroista aiheutuu paikallishäviöitä, jotka otetaan huomioon 
mitoituksessa. 

Useimmiten käytetty Prandtl - Colebrookin virtauskaava ottaa huomioon 
pinnankarkeudesta johtuvat kitkahäviöt ja kuvaa virtausta luotettavasti laajalla 
virtausnopeuksien alueella. Kaava on esitetty kuvassa 2 nomogrammin 
muodossa. Kaikilla putkimateriaaleilla käytetään yleisesti karkeuskertoimena 
(arvo sisältää putkilinjassa olevat kaivot ja haarat): k = 1,0. 

Sadevesiviemärin mitoituksessa tulee verrata sisähalkaisijaa putkimateri-
aalista riippumatta. Sadevesiviemärin sisähalkaisija esitetään tasalu kun a 
200mm, 300mm, 400mm, jne.. ja tarvittaessa pienillä putkilla käytetään väli-
kokoja l5Omm, 250 mm. Suunnitelmassa annetusta putken sisä-
halkaisijasta voidaan ø ̂  600 mm putkilla poiketa kaikilla putkimateriaaleilla 
alaspäinkin enintään 10 %. Syitä tähän ovat mm. 

- sadevesiviemärin mitoitus perustuu karkeaan arvioon tai laskelmaan 
- markkinoilla olevien muoviputkien sisähalkaisija on yleisesti n. 6 % 

pienempi kuin betoni- ja teräsputkilla. 
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KALTEVUUS % 	
PUTKEN HALKAISIJA mm 

. 

100 

50 

20 

10 

5 

2 

0,5 

Q2 

qi 

iii-  \G'  

VIRTAAMA t/s 

Kuva 2. Put ken virtaama karkeuden arvolla k = 1,0 Prandtl - Co!ebrookin 
kaavan mukaan. 

. 
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4 SALAOJAT 

Salaojitusta käytetään usein tieleikkauksissa ja taajamaolosuhteissa tien 
rakennekerrosten kuivatukseen, pohjavesivirtausten katkaisemiseen alusra-
kenteesta ja pohjavesipinnan alentamiseen. Salaojat voivat olla putki- tai 
suotosalaojia. 

Putkisalaojien materiaali on yleensä muovi. 

4.1 Muovlputket 

Salaojina tulisi käyttää julkaisun "Salaojien laatumääräykset" (RIL 128-
1987) /5/ vaatimukset täyttäviä PEH- tai PVC- muovista valmistettuja putkia. 
Lisäksi tierakenteessa käytettävien putkien tulisi olla pituusjäykkiä ja minimi-
kooltaan NS 100 mm. Pituusjäykät putket eivät taivu kaivannon täytän 
yhteydessä yhtä paljon kuin peltosalaojiin tarkoitetut taipuisat salaojaputket, 
joihin ympärystäytön yhteydessä helposti syntyvät mutkat aiheuttavat lietty-
misen jälkeen tukoksia. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty yleisimpien PEH- ja PVC- salaojaputkien 
koot ja rakennetyypit. 

Taulukko 13. Yleisimmät PEH- ja P VC- salaojaputket. 

1) 
PVC. pelto- 
salaojat 

2) 
PEH- salaojat 
pituusjäykät 

3) 
Pehmitetty PVC 
pituusjäykkä 

Salaojien rakennetyypit 
1) 

Jussi, Veto ym. Tupia 	Veto Jita-Teho 
PVC Ässä T8 	Tupia T8 (tasapohja) 
du/ds (NS) dulds 	du/ds 

2) 

100/90 	(80) 86/70 	90/80 
125/113 (100) 117/100* 	117/100 100 
160/145 (160) 160/140* 	175/150 160 
200/183 (200) 200/176* 	2251190 200 3) 

250/220 	335/282* 
315/278* 	335/282 4T3 	[i111llAllAllAuh1llA11AlllltI1JtJ 450/380* _________________________ 

yhdistelmäputkien kokoja 

4.1.1 PVC- peltosalaojaputket 

PVC- muovisia peltosalaojaputkia on pitkään käytetty myös tien salaojituk-
sessa. Niiden sisä- ja ulkopinta on aallotettu (taulukko 13, rakenne 1). 
Putket ovat niin taipuisia, että putken ympärystäytössä täytemaa nostaa put-
ken paikoin asennustasoa ylemmäksi. Tämä aiheuttaa liettymistä ja 
tukkeumia, minkä takia ei suositella peltosalaojien käyttöä tierakenteessa. 

. 

. 

. 
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Erikoistapauksessa voidaan käyttää koneellista asennusta, joka edellyttää 
kiepiltä syötettävää putkea. Koneen tulee varmistaa putken paikallaan pysy-
minen. Koneellinen asennus on nopeaa ja sitä voidaan käyttää valmiissa 
pienikivisessä rakenteessa edellyttäen, että käytettävissä on riittävän voima-
kas kone. 

Peltosalaojien liittämisessä kaivoon tulee käyttää joko tuplasalaojaputkea tai 
jäykkää suojaputkea, joka ulottuu 1 metrin etäisyydelle kaivosta. 

4.1.2 Pltuusjäykät salaojaputket ja yhdlstetmäputket 

Pituusjäykkiä putkia ovat PEH- muoviset tuplasalaojaputket sekä pehmitetys-
tä PVC:stä tehty tunnelinmuotoinen (Jita-Teho) putki. Tuplasalaojaputkessa 
ulompi seinämä on aallotettu, putkea jäykistävä rakenne ja sileä sisäpinta 
antaa hyvät virtausominaisuudet (taulukko 13, rakenne 2). Tuplasalaojaput-
ket täyttävät T8 -lujuusluokan ja standardin SFS 5675 vaatimukset. 

Tuplasalaojaputkia valmistetaan ympäri tai osittain rei'itettynä, jolloin sitä 
voidaan käyttää salaojana tai yhdistelmäputkena. Yhdistelm äputkea käyte-
tään mm. keski- ja välikaistan kuivatuksessa, jolloin se sekä kuivattaa 
tierakennetta että johtaa kaivojen kautta kerättäviä pintavesiä. 

Tuplasalaojaputken etuja PVC- peltosalaojaan verrattuna ovat mm. 
- kestää tiealueen raskaat, etenkin työnaikaiset kuormitukset (T8-

putkiluokka) 
- jäykemmät putket asettuvat kaivannon pohjalle tarkasti haluttuun 

kaltevuuteen ja painaumia tulee vähemmän 
- sileän sisäpinnan ansiosta virtauskyky on n. 20 % parempi ja sak-

kautuminen ja liettyminen on vähäisempää. Soveltuu paremmin 
ruosteongelmaisille alueille. 

- vedenottokyky on parempi 
- kestää paremmin putkiston huuhtelua ja käsittelyä alhaisemmissa • 

Pituusjäykkiä salaojaputkia valmistetaan myös peh mitetystä PVC- muovista 
kokoja NS 100, 160 ja 200 mm. Putki on tunnelinmuotoinen ja pituusjäykkä. 
Sen pohja on tasainen ja sileäpintainen ja yläosa on aallotettu ja rei'itetty 
(taulukko 13, rakenne 3). Putki toimii yhdistettynä salaoja-
sadevesiviemärinä. Suuri osa edellä mainitun tuplasalaojaputken eduista 
koskee myös tunnelinmuotoista putkea. 

Salaojaputken valinnassa korostuvat rakentamiseen, toimivuuteen ja kun-
nossapitoon liittyvät tekijät. Putkimateriaalin hinnan merkitys on vähäinen, 
koska peltosalaojaputken (NS100) hinta on 15 .. 25 mklm. PEH- tuplaputki 
on hieman muita tyyppejä kalliimpi. 
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4.1.3 Juuri- Ja ruostetukosten torjuminen 

Puiden juurten aiheuttamia juuritukoksia voidaan ehkäistä käyttämällä pui-
den lähellä relätöntä putkea ja hyvin läpäisevää salaojasoraa. Yleisin 
salaojan ympärysaine on sora, jonka rakeisuusvaatimukset on esitetty mm. 
ohjeessa /9/. Lisäksi peltosalaojaputki voidaan päällystää erilaisilla päällyste-
materiaaleilla, jotka voidaan jakaa materiaalin alkuperän mukaan 
seuraavasti: 

- o.rgaaniset materiaalit (sahajauho, turve, kookoskuitu) 
- synteettiset materiaalit (lasikuitu- , polypropeeni-, polyeteenikankaat). 

Päällystemateriaalit vähentävät eroosioherkkien maalajien suotautumista 
sekä juuristo- ja ruostetukkeumien syntymistä. Kookoskuitumatolla päällys-
tetty putki ei tukkeudu yhtä helposti kuin tavallinen salaojaputki ja osittain 
voidaan vähentää suodatinkerroksen määrää. Synteettiset kuitukankaat 
estävät juuriston ja ympärysaineen tunkeutumista putkeen. 

Ruosteongelmia syntyy, kun rautapitoinen vesi joutuu kosketukseen ilman 
kanssa ja hapettuu muodostaen rautasakkaa. Rautasakan muodostumista ja 
siitä aiheutuvia tukkeumia voidaan vähentää, kun 

- suunnitellaan salaojat upposalaojina, jolloin salaojat ovat koko ajan 
veden pinnan alapuolella hapettomassa tilassa. 

- käytetään putken ympärysaineena sahanpurua tai kuonaa. Sahanpu-
russa puuaineksen orgaaniset hapot estävät saostumista ja kuonan 
teho perustuu aineen neutraloivaan vaikutukseen. Sahanpurua ei 
voi kuitenkaan käyttää upposalaojissa. Usäksi on kokeiltu salaoja-
kaivannon kalkitusta poltetulla kaikilla, joka aikaansaa raudan 
saostumista pääosin salaojakaivannossa ja vähemmän putkistossa. 

- suurennetaan salaojan kokoa tai lisätään salaojien ja ympärystäytön 
määrää normaalista. 

Salaojan tulee kestää usein toistuvat huuhtelut ja kerätä mandollisimman 
vähän sakkaa. Sen vuoksi ruosteongelmista kärsivillä alueilla tulisi käyttää 
PEH- tupiasalaojaputkea, jolla tässä suhteessa on parhaat ominaisuudet. 

4.1.4 SalaoJlen laskuputket ja salaojien merkitseminen 

Salaojan purkupäähän asennetaan n. 2 m pituinen rei'ittämätön umpiputki, 
jonka päähän kiinnitetään säleikkö estämään myyrien ym. pääsy putkeen. 
Laskuputken tulisi olla PEH- muovia hyvän kuormitus- ja pakkaskestävyyden 
takia. Salaojan purkupää on tärkeä pitää avoinna, että virtaus putkessa py -
syy hyvänä ja tukoksia ei synny. 
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Rakennetun salaojalinjan sijainti tulee merkitä tarkepiirrokseen selkeässä 
muodossa. Kunnossapitäjälle luovutettavaan aineistoon tulee sisältyä tiedot 
mm. 

- kunkin salaojalinjan alku- ja päätepisteestä 
- salaojan sijainnista ja korkeusasemasta tien poikkileikkauksessa 
- kaivojen ja laskuaukkojen sijainnista 
- salaojamateriaalista, koosta ja viettokaltevuudesta. 

Salaojakaivot ja laskuputkien suut merkitään merkkipaaluilla maastoon kun-
• 	 nossapitäjää varten. Paalut sijoitetaan tien ulkoluiskaan, etteivät ne ole 

heinän nhiton tms. kunnossapidon esteenä. 

4.2 Kennosalaojat 

Kun tierakenteen kuivatuksessa tavallinen putkisalaojitus ei riitä, voidaan 
joutua käyttämään erilaisia kennosalaojia. Markkinoilla on tehdasvalmistei-
sia suoto- ja kennosalaojia, joiden rakenne voi olla mm. seuraava: 

- kuitukankaiden välissä on joko muovivillaa (kuva 4, tyyppi a) tai erilai- 
sia muovipaloja ja nystyröitä (kuva 4, tyyppi b), jotka muodostavat 
huokoisen vettä johtavan kerroksen. Se soveltuu joustavan raken- 
teen ansiosta myös tierakenteeseen. 

- solumuovista (polystyreeni) valmistettu salaojalevy, joka asennetaan 
joko pystyyn tai vaakaan ja soveltuu kuormittamattomaan koh-
teeseen (kuva 4 , tyyppi c) 

- kennosalaojiin liittyy usein salaojaputki ø 100 mm. 

Tehdasvalmisteiset tuotteet voidaan usein korvata salaojan ja sepelitäytteen 
yhdistelmillä siten, että 

- tierakenteeseen kaivetaan salaojakoneen tapaisella koneella ura, 
johon asennetaan salaojaputki ja ura täytetään sepelillä (kuva 4, 
tyyppid) tai 

- kuitukangas asennetaan kaivettuun uraan, joka täytetään sepelillä tai 
luonnonsoralla (kuva 4, tyyppi e). Suurilla vesimäärillä tarvitaan 
myös putki. 

Kennosalaojat asennetaan pystyyn samalla tavalla kuin edellä mainitut 
sepeli- salaoja- yhdistelmät. 
a) 	b) ____ 	c) 	d) 	e) 

0 (3 0 0 ii 
Kuva 4. Kenno- ja suo tosalaojien rakenteita. 
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Synteettisistä kuiduista valmistetut kennosalaojat ovat olleet vuosikymmeniä 
käytössä ja ominaisuuksiensa ansiosta kestävät hyvin maassa esiintyviä 
kemikaaleja. Kun suotosalaoja asennetaan pystysuoraan, voidaan kaivanto 
tehdä kapeana esimerkiksi salaojakoneella. Jos salaojamatto tai -levy asen-
netaan vaakasuoraan, on kuormituskestävyys tarkistettava. 

Kennosalaojien käyttö tienrakentamisessa voi tulla kysymykseen lähinnä 
seuraavissa kohteissa: 

- luiskasortumien ehkäisyyn, kun suotautuvat vedet pyritään johtamaan 
pois. Suoto-oja asennetaan joko luiskan myötäisesti tai luiskan ylä-
puolelle pystyyn. 

- sivukaltevassa maastossa paannejään muodostumiskohtiin 
- kun tietä levennetään tai luiskia loivennetaan ja samalla syväkuiva-

tusta pyritään parantamaan. Tällöin salaoja asennetaan pystyyn. 
- väli- ja keskikaistan kuivatukseen, kun suotautuvat vedet tulee tehok-

kaasti saada pois tierakenteesta. 

Kennosalaojien materiaalihinnat vaihtelevat välillä 40.. 100 mklm rakenteen 
vahvuudesta ja korkeudesta riippuen. Sepeli- salaoja- yhdistelmät tulevat 
yleensä selvästi halvemmaksi. 

. 

. 
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5 KAIVOT 

Tien kuivatuksessa kaivoja käytetään sadevesiviemäreissä, salaojalinjoissa 
ja erikoistapauksissa myös rummuissa. Kaivot toimivat sadevesi- ja tarkas-
tuskaivoina, joista putkistoja voidaan huoltaa ja tarkastaa. 

Kaivot luokitellaan halkaisijakoon mukaan 
- kaivot 	ø .400 mm 
- tarkastusputket 	ø <400 mm. 

Sadevesikaivoina käytetään sakkapesäl lisiä kaivoja, jossa lietetilavu us on 
vähintään 300 1. Lietetilavuudeltaan pienempiä betoni- tai muovikaivoja voi- 
daan käyttää kunnossapitäjän suostumuksella, kun kaivojen lietetila 

. 

	

tyhjennetään usein. Salaojakaivoissa lietetilavuus on vähintään 55 1. 

Liikennealueilla kaivojen kansistot ovat yleensä valurautaisia ja niiltä vaadi-
taan seuraavat kuormituskestävyydet: 

- ajoradat ym. raskaan liikenteen alueet 	40 t 
- ajoradat, siiviläkansi ø <350 mm 	25 t 
- kevyen liikenteen alueet 	 25 t 
- piha-alue, ei tavallisesti ajoneuvoja 	12,5 t 

Seuraavassa keskitytään kaivotyyppien ja niiden ensisijaisten käyttäkohtei-
den esittämiseen. 

5.1 Betonikalvot 

Liikennealueilla käytetään vähintään C- luokan kaivonrenkaita /2/. Liiken-
nealueen ulkopuolella voidaan suunnittelijan harkinnan mukaan käyttää 
alempiluokkaisia tuotteita. C- luokan kaivonrenkaiden suurin sallittu pei-
tesyvyys on 10 m. 

Sadevesikaivoina käytetään yleisimmin o 800 mm ja o 1000 mm sakkape-
sällisiä betonikaivoja. Betonikaivot voivat olla 

- EK- kiintotiivisteisiä ø 600, 800, 1000 ja 2000 mm tai 
- uurreliitoskaivoja ø 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2500 ja 3000 mm. 

EK- kiintotiiviste on kiinni kaivonrenkaassa ja renkaat on helpompi asentaa. 
Kaivo on tiivis ja tiiviste joustaa routanousuissa. EK- kaivo on uurreliitoskai-
voa selvästi parempi. Hinnaltaan se on n. 10 % kalliimpi. 
Uu rreliitoskaivoissa käytetään bituminauhatiivistettä. Sen sauma aukeaa 
helpommin roudan vaikutuksesta. Roudan aiheuttamia liikkeitä voidaan 
pienentää, kun 

- asennetaan matalat kaivonrenkaat alas 
- ympärystäyttö tehdään routimattomalla materiaatilla 
- ympäröidään kaivo kaksinkertaisella muovilla. 

Betonikaivo 
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Betonikaivon osat ovat: 
- pohjarengas tai pohjaelementti 
-välirenkaat 
- kartiorengas 
- korotusrenkaat ja kansisto. 

Kaivon pohja tehdään joko sakkapesällisestä pohjarenkaasta tai esivalmiste- 	___________ 
tusta pohjaelementistä. Sadevesiviemäreiden kaikkiin kaivoihin kannattaa 	 1 - 
yleensa tehda sakkapesa 	Pohjamuotoiltuja (sakkapesattomia) kaivoja 	L /LL 	- .__J\ 

käytetään erikoistapauksissa. 

EK- kaivojen kaivonrenkaiden korkeudet ovat 250, 500, 750, 1000, 1250, 
1500 ja 1750 mm. Uurreliitosrenkailla korkeudet ovat 250, 500 ja 1000 mm. 

Kartiorenkaita valmistetaan EK- ja uurreliitoskaivoihin kooltaan ø 800/600 
(h= 500 mm) ja ø 1000/600 (h = 750 mm). Korotusrenkaina käytetään Be- 
toniputkinormien mukaisia pontattuja korotusrenkaita. Korotusrenkaiden 	

mpi flSi 

korkeudet ovat 50, 75, 100, 150 ja 200 mm. 

5.1.1 Betonikalvon kannet 	
b 

Betonikaivoissa kaytetaan valurautaisia ja betonisia kansistoja. 

Valurautakannet Ritiläkansi 

Liikennealueella betonikaivon kansistona käytetään päällysteen varassa 
kelluvia valurautakansia, jotka asennetaan ø 600 mm betonikartion tai - 	 - 
renkaan päälle. Päällystetyillä alueilla kehyksen ulkoreunan tulee olla viisto. 	J- 	 . - 
Liikennealueen ulkopuolella voidaan käyttää myös muita kuin kelluvia valu- 
rautakansia. 	 1 ,  

Kansityyppeinä käytetään umpikansia, ritiläkansia, kitakansia ja kupukansia 
käyttökohteesta ja -tarkoituksesta riippuen. Kannet ovat tavallisesti pyöreitä, 
mutta mm. kivetyillä alueilla voidaan käyttää myös neliön- ja suorakaiteen 
mallisia kehyksiä. 

Betonikaivoon voidaan liittää myös teleskooppikansisto, jonka säätöputki on 
PEH- muovia ja kansi valurautaa. Siitä on etua, jos tieluiskaa nostetaan esi- 	 _L 
merkiksi pyörätien tai toisen ajoradan rakentamisen takia. Säätöputken koko 
onø3l5 tai 500 mm. 	 .- 

Betonikannet 	 . 

EK- kaivojen betonikansi on ø 600, 800, 1000 tai 2000 mm. Kannet ovat joko 	. . 
umpikansia tai varustettuja joko kannen keskellä tai reunassa olevalla 	1: 
pyöreällä ø 600 mm tai nelikulmaisella 500 x 500 mm valurautakansistolle 	. 
soveltuvalla reiällä. Uurreliitoksisten kaivojen betonikannet ovat ø 600 ... 
3000 mm. Liikennealueella on käytettävä C- lujuusluokan kansia. 

Kitakansi 
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5.1.2 Betonlkalvojen valmiusasteetJa kokoaminen 

Elementtlkalvo 

• 	 Kaivon pohjarenkaaseen ja välirenkaisiin tehdään valimolla putkiliitokset 
valmiiksi tilauksen mukaan. Kaivosta laaditaan kaivokortti (liite 1), johon liitty-
vien putkien koko, suunta ja korkeustiedot merkitään. Käytettävissä on 
myos laitevalmistajien kehittamia tietokoneohjelmia, jotka syotettyjen iahto-
tietojen perusteella valitsevat elemenilikaivon osat joko automaattisesti tai r 	r 	käsivalinnalla. Elementtikaivon käytössä on tärkeää, että putkien korkeusta- 
sot ja kaivon sijainti eivät poikkea suunnitelmasta. 

•.•: .:.. 	 .. 

Halkaisijaltaan ø 1000 mm kaivoon voidaan tehdä liitos ø 800 mm betoniput-
kelle ja ø 800 mm kaivoon o 600 mm betoniputkelle. Suurempien putkien 
elementtikaivot tehdään yleensä suoraseinämäisinä tilauksen mukaan. 

Iwn ,n ttikaivo 

Elementtikaivon edut ovat: 
- joustavat, tiiviit kumitiivisteliitokset saliivat roudan liikkeitä 
- läpivientien ja kourujen moitteettomat valut; ei vuotoja, hyvä kestä-
vyys 

- nopea ja vaivaton asennus, kun putkiiinjat tehty oikeaan korkeuteen. 

Porattu reika + Joustava liltos 

Putkien reiät porataan valimolla tai työmaalla. Läpivientiholkkien ja putkien 
jälkivalut tehdään työmaalla. Jos halutaan kuimamuutokset salliva ja jousta-
va liitos kuten elementtikaivoila, 

- vaietaan tai tiivistetään reikään lyhyt betoniputki, jolloin seuraavan 
putken liitos tulee enintään 0,3 m päähän kaivosta tai 

- vaietaan reikään lävistyshoikki muoviputkea varten tai 
- timanttiporalla tehtyyn tarkkaan reikään lisätään kumitiiviste, johon 

putki liitetään. 

Halkaisijaltaan ø 1000 mm kaivoon voidaan porata reikä ø 400 mm betoni-
tai ø 630 muoviputkelle ja ø 800 mm kaivoon o 300 mm betoni- tai ø 450 
mm muoviputkelle ilman, että kaivon lujuus kärsii. 

Poratun kaivon etuja ja haittoja ovat: 
- muoviputkien timanttiporausliitos; vaivaton toteutus ja tiivis liitos, kun 
pienemmät (o ̂  400 mm) putkikoot kyseessä 

- läpivientiholkkien jälkivaluun liittyy vuotoriski 
- saneerauskohteissa käyttökelpoinen 
- asennustyön kalleus (enemmän työtä kuin elementtikaivossa). 
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Porattu relkä + Jäykkä liitos 

Putkien reiät porataan vailmolla tai työmaalla. Poikkeuksena edelliseen ta-
paan tässä putket vaietaan jäykästi jäikivaluna työmaalla. Putkien jäykkää 
liitosta ei kuitenkaan suositella käytettäväksi, koska se voi murtua routa- 
nousun vaikutuksesta. 

Pilkattu reikä + Joustava liltos 

Putkien reiät piikataan ja kaikki jälkivaiut tehdään työmaalla. Joustava liitos 
saadaan, kun reikään vaietaan joko lyhyt O,3..O,5 m betoniputki tai vaietaan 
lävistysholkki muoviputkelle. Putkiiiityntöjen piikkaus voi vaurioittaa renkaita 
ja lisätä jäikivalujen määrää. 

Plikattu relkä + Jäykkä Ilitos 
	

. 

Putkien reiät piikataan ja kaikki jäikivalut tehdään työmaalla. Liitokset vaie-
taan jäykästi kaivon renkaaseen kiinni. Piikkaus voi vaurioittaa 
kaivonrengasta ja lisäksi jäykkä liitos voi aiheuttaa putken rikkoutumisen 
roudan vaikutuksesta. 

Kyseessä oleva tapa on teknisesti huonoin ratkaisu ja sitä ei tulisi käyttää. 

. 
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5.2 Muovlkalvot 

Liikennealueilla käytetään vähintään standardin SFS 3468 vaatimukset täyt-
täviä kaivoja, joissa kansisto välittää kuorman tien päällysrakenteeseen sekä 
teleskooppirakenne estää kuormien välittymisen kaivon alaosaan. Lisäksi 
tulee varmistaa, että valmistaja on tarkoittanut kaivon liikennealueelle. Kai-
vomateriaalin tulisi olla PEH- muovia (polyeteeniä). 

Kaivot jaetaan kaivorakenteen mukaan kolmeen malliin: 
- täyskorkeat, mittojen mukaan valmistetut kaivot 
- elementtirakenteiset, moduleista koottavat kaivot 
- putkista hitsattavat tai koottavat kaivot. 

Käyttötarkoituksen mukaan kaivotyypeistä käytetään seuraavia lyhenteitä: 

SVK sadevesikaivo DN ̂ 600 mm, jossa lietepesä ja vesilukko 
SVTK sadevesien tarkastuskaivo ON ̂ 500 mm ilman lietepesää 
SOK salaojakaivo ON . 400 mm, jossa lietepesä 
TP 	tarkastusputki salaojille DN 200 mm. 

Sadevesikaivossa lietepesän tilavuus on vähintään 300 litraa. Pienillä muovi-
kaivoilla lietetilavuus jää usein vähäiseksi. Esimerkiksi, kun lietepesän 
syvyys on 60 cm, 0400 mm kaivon lietetilavuus on 70 1 ja 0 560 mm kaivolla 
130 I•  Sataojakaivoissa lietepesän tilavuus on vähintään 55 1. 

SOK 
5.2.1 Täyskorkeat PEH- kalvot 

J III, 	1 	PEH- kaivot tehdään asennussyvyyden edellyttämään korkeuteen jo tehtaal- 

hitsataan valmiiksi tilauksen mukaan. Tilaus tehdään kaivokortilla (liite 1 tai 
la. Niissä kaivon pohjaosa ja runko ovat yhtenäiset ja myös putkiliitokset 

3) tai kaivovalmistajien tilauslomakkeella. Nousuputken materiaalina käyte-
tään  L2- luokan massiiviputkea ja M4- luokan monikerrosputkea. 

TP 

Muovikaivoista täyskorkeat PEH- kaivot ovat tienrakennuksessa yleisimmin 
käytössä. Säätöputken ja kansiston tyypin mukaan ne voidaan jakaa 
seuraavasti: 

- teleskooppiset sakkapesälliset sadevesi- ja salaojakaivot 
- kiinteät ja teleskooppiset tarkastuskaivot 

- 	
- kiinteät ja teleskooppiset salaojien tarkastusputket 
- kiinteät salaojien tarkastuskaivot. 

Massiiviputkesta tehtyjen kaivojen koot ovat: ø 400, 560, 800 mm ja moni-
kerrosputkesta koot: 0 400, 560, 670, 900 ja 1125 mm. 
Teleskooppikansistoa käytettäessä säätöputken halkaisijat ovat ø 315, 400, 
500 ja 560 mm. 
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Täyskorkeiden PEH- kaivojen tulo- ja poistoputkien liittyminä ovat joko muh-
viliitos tai pistopää. Jälkiliittymät tehdään läpivientitiivisteellä tai 
satulaliitoksella. 

Kyseiset kaivot soveltuvat sadevesi kaivoiksi, sadevesiviemärin tarkastuskai-
voiksi ja salaojakaivoiksi liikennealueelle. 

5.2.2 Elementtirakentelset kalvot 

Elementtirakenteiset kaivot koostuvat pohjaosasta, nousuputkesta ja kansis-
tosta. Pohjaosa on joko polypropeenista tai PEM- muovista tehty 
valmiselementti, jossa on kolme tuloliitosta. Virtauskourut ovat muotoillut ja 
virtausta ohjaavat. Nousuputki on tavallisesti o 400 mm:n PVC- tai PEH-
putkea, joka sahataan sopivan mittaiseksi asennuspaikalla. 

Kansistona käytetään ø 400 mm nousuputkeen tarkoitettuja ø 315 mm teles-
kooppikansistoja tai kaivohattuja. 

Liittymät ovat valmiina sileille ja monikerrosputkille, jotka on tehty PVC- 
muovista. Liittymäkoot ovat ø 110 .. 200 mm. Suurin asennussyvyys on 4 m. 

Malli soveltuu sadevesiviemäreiden ja salaojien päätekaivoksi liikennealu-
een ulkopuolelle. 

5.2.3 Putkesta hitsattavat kalvot 

Muovikaivoja voidaan valmistaa myös putkiosista hitsaamalla tai kokoamalla. 
Kaivon runko on joko massiivi- tai monikerrosmuoviputkea, johon hitsataan 
pohjalaippa. Kaivoon voidaan asentaa teleskooppikansisto, jossa on man-
settitiiviste, säätöputki ja valurautakansisto. Liikennealueen ulkopuolella 
voidaan käyttää kaivohattua. 

Ratkaisua suositellaan käytettäväksi vain liikennealueen ulkopuolella. Kai-
von liitokset on tehtävä poraamalla, jolloin käytetään lävistysholkkia tai 
jälkiasennussatulaa. Kaivon valmistukseen vaaditaan kokeneet työntekijät. 
Muutoin valmistustekniset epävarmuudet voivat heikentää kaivon laatua. 

5.2.4 Putkesta koottavat kalvot 

Eräs vaihtoehto on asentaa T4- tai T8-luokan PEH- putki ø 400 ... 600 mm 
pystyyn ja porata siihen kaksi ø ii mm reikää salaojia varten. Kaivon poh-
jaa ei tehdä. Kaivo soveltuu salaojakaivoksi viheralueelle. 

. 

fr 

N 

Elementti,-akentejnen 
kaivo 

. 
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5.2.5 Tarkastusputket 

Tarkastusputket valmistetaan polyeteenistä tilaustyönä halutun korkuisena 
kuten PEH- kaivot. Putkimateriaalina on PEH- massiiviputki. Niitä valmiste-
taan sekä kiinteinä (de 110, 200 ja 250 mm) että teteskooppisina (de 200 ja 
250 mm). De 250- mallissa on sama pohjarakenne kuin tarkastuskaivoissa. 

Teleskooppimalleihin asennetaan kansistoksi valurautakehys ja umpikansi. 
Liikennealueen ulkopuolella voidaan käyttää kiinteissä kaivoissa kaivohattua. 
Tarkastusputken tuloliittymissä käytetään putkityypin mukaista muhvia ja 
lähtöliittymänä on joko pistopää tai muhvi. 

Tarkastusputki soveltuu harkiten käytettäväksi vain lyhyissä salaoja- ja sade-
vesil injoissa. 

5.2.6 Muovlkalvojen kanslstot 

Valurautakannet 

Kuormitusvaatimusten takia liikennealueella käytetään valurautaisia kansis-
toja. Liikennealueella käytetään vain lukkiutuvia malleja. Muovikaivojen 
kansistojen halkaisijat ovat o 160, 200, 315, ja 500 mm. 

Kansityyppeinä käytetään umpikansia, ritiläkansia ja kupukansia käyttökoh-
teesta ja -tarkoituksesta riippuen. Kansien kiinnitys säätöputkeen sisältyy 
normaalisti toimitukseen. 

Säätöputkeen voidaan tehdä myös kulma, jonka ansiosta kaivo voidaan si-
joittaa sivukaltevassakin kohdassa maanpin nan tasoon. Halkaisijaltaan ø 
315 mm nousuputkeen valmistetaan myös jäätymissu ojia. 

Kalvohatut 

Jos jostakin syystä kaivon kansi jätetään maanpinnan ylä- tai alapuolelle, 
nousuputken päähän asennetaan kaivohattu. Sitä voidaan käyttää myös 
välikantena betonikartiokansiston yhteydessä. Betonikartioon asennettu 
betonikansi auttaa kaivohatun löytämisessä. Välikannen (ø 400 mm) materi-
aali on PVC- muovi. Kaivohattuja ø 160 .. 400 mm valmistetaan myös 
ruostumattomasta teräksestä. 

c. 	-:-:- 

Ritiläkansi 	 Kupukansi 



Teräselementtjkajvo 

Jälkiliityntä kaivokaulusta 
käyttäen 

. 
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5.4 Teräskalvot 

Teräskaivot valmistetaan kierresaumatusta teräsputkesta ø 600 - 1800 mm. 
Kaivo tehdään kaivokortin mukaan yhtenä elementtinä, jolloin liittyvät putket 
saadaan haluttuun kulmaan ja korkeusasemaan. Liitokset voidaan tehdä 
teräs-, muovi- ja betoniputkille. Kaivoon voidaan tehdä tarvittaessa sakkape-
sä. 

Rakenteet on suojattu sisä- ja ulkopuolelta epoksipin noitteella. Teräskaivon 
pohja on vahvistettu teräspalkeilla. Suureen teräsputkilinjaan voidaan tehdä 
tarkastuskaivo tarkastuskaivoyhteellä tai jälkiliityntänä kaivokaulusta käyttä-
en. 

Liikennealueelle tarkoitetun teräskaivon kansiston tulee välittää kuormat tien 
päällysrakenteeseen ja teleskooppirakenteen tulee estää kuormien välittym 
nen kaivon alaosaan. Lisäksi on varmistettava, että kaivovalmistaja on 
tarkoittanut kaivon liikennealueelle. Tavallisesti teleskooppikansisto on val-
mistettu PEH- muovista, jossa säätöputken koko on ø 500 tai joskus ø 315 
mm. Valurautakansina käytetään muovikaivojen kansityyppejä (umpi-, ritilä-
ja kupukannet). Kuormittamattomilla alueilla myös kaivon kansiosa tehdään 
yhteen runko-osan kanssa. 

Teräskaivoja on käytetty liikennealueella lähinnä vain suurten avo-ojien siir-
roissa tai putkituksissa silloin, kun viemärikin on tehty teräsputkesta. 

Tarkastuskaivoyhde 
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6 LINJAKUIVATUSJÄRJESTELMÄT 

Tierakenteen kuivatuksen erikoisratkaisuna voidaan käyttää linjakuivatusta 
mm. estämään valumavesien pääsy esimerkiksi alikulkuun tai sivutieltä 
päätielle. Muita soveltuvia käyttökohteita ovat mm.: 

- kävelykadut ja -alueet, torit 
- urheilukentät, lentokentät 
- teollisuus- ja pysäköintialueet. 

Sillan kannen ja päiden kuivatuksessa käytetään lisäksi erilaisia luiskakouru-
ja. 

6.1 Laslkultubetonlset llnjakulvatuskourut 

Unjakuivatusjärjestelmä muodostuu sisäpohjaltaan kaltevista kouruista, jotka 
ritiläkannen kautta keräävät valumavesiä koko linjan pituudelta. Järjestelmä 
muodostuu kourusarjoista, ritilöistä, kaivoista ja kulmaosista yhdistelemällä. 
Yhden kourun pituus on 1,0 m ja kaltevuus 0,6 % tai 0 %. 

Linjakuivatusjärjestelmien runko valmistetaan yleensä kuitubetonista. Niitä 
valmistetaan useisiin kuormitusluokkiin, joista raskaimmat kestävät jopa 900 
kN koekuorman. KansimaHit voivat olla ura-, ritilä tai verkkoritiläkansia, jotka 
valitaan kohteen ja kuormituskestävyyden mukaan. Tarvittaessa voidaan 
kansiston sulanapitämiseksi asentaa lämmityskaapelit, joita ohjataan termos-
taatilla. 

Lasikuitubetonisten kourujen rakennuskustannukset ovat keskimäärin 300 
600 mk/m ja ne soveltuvat erityisesti kaupunkikeskustoihin. 

6.2 Palkallarakennettavat llnJakulvatuskourut 

Linjakuivatuskouruja ovat eräät kaupungit tehneet myös paikallarakentaen. 
Betonikouru on valettu ja siihen on varattu ura valurautaisen ja suorakulmai-
sen kansiston asennusta varten. Näiden etuna on yleensä parempi 
vedenottokyky tehdasvalmisteisiin malleihin nähden ja niiden hinta on to-
teutetuissa kohteissa ollut kohtuullinen. 

6.3 Betonlrakentelset luiskakourut 

Betonietementeistä koottavat luiskakourut soveltuvat käytettäväksi mm. sil-
lan päiden ja luiskien kuivatukseen. Niitä valmistetaan 1 metrin pituisina 
elementteinä, joiden leveys on 150, 225 tai 300 mm. 
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7 SADEVESIPUMPPAAMOT 

Tieleikkausten ja alikulkukäytävien kuivatuksessa joudutaan käyttämään 
sadevesipumppaamoa, kun aluetta ei saada kuivatettua viettoviemäreillä. 
Pumppaamoratkaisua on aina verrattava muihin vaihtoehtoihin ja suoritetta-
va kustannusvertailu rakennus- ja käyttökustannusten perusteella. Muita 
vaihtoehtoja voivat olla tien tasauksen nostaminen, syvän viettoviemärin ja! 
tai laskuojan rakentaminen tai alikulun korvaaminen ylikululta. 

Pumppaamoon kuuluvat osat ovat: 
- pumppukaivo 
- uppopumput, yleensä 2kpl 
- sisäinen putkisto venttiileineen 
- tulo- ja paineputki sekä 
- sähkö- ja ohjauskeskus. 

7.1 Sadevesipum ppaamon m Itoltus 

Pumppaamo mitoitetaan rankkasateen aiheuttaman mitoitusvirtaaman pe-
rusteella. Mitoitussateen rankkuus, kestoaika ja toistuvuus valitaan sen 
mukaan, miten tärkeä kohde on kyseessä ja minkä verran voidaan tulvimista 
sallia. Sateen toistumisaika on yleensä 2 .. 10 vuotta ja kestoaika valuma- 
alueen koon mukaan yleensä 5 .. 10 minuuttia. Pohjavesivirtaaman osuus 
on yleensä alle 10 % mitoitusvirtaamasta. Mitoitusvirtaaman suuntaa- 
antavia arvoja erilaisilla tieleikkauksilla on esitetty taulukossa 14. 

Taulukko 14. Tieleikkausten suuntaa-anta via mitoitusvirtaaman arvoja. 

Tieleikkauksen tyyppi ja koko 	 Mitoitusvirtaama 

kevyen liikenteen alikulku 	 20.. 50 lis 
keskisuuri tieleikkaus 	 50.. 100 Vs 
moottoritien laaja leikkaus tai päällystettyjen 	 > 100 l/s 
alueiden osuus huomattava 

Mitoitusvirtaaman tulee aina perustua laskelmiin. Laskentaperusteet on esi-
tetty tarkemmin teiden suun nitteluohjeessa /9/. 

Pumppaamoon sijoitetaan yleensä kaksi pumppua, jotka mitoitetaan siten, 
että ne rinnakkaiskäytössä pystyvät pu mppaamaan mitoitusvi rtaaman. Pu m-
put toimivat normaalitilanteessa vuorotellen ja ovat tyypiltään 
uppopumppuja. 

. 

. 

. 

. 
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Pumppaamon halkaisijakokoon (yleensä 1,5 .. 2,5 m) vaikuttaa tarvittava 
pumppaustilavuus, joka määritetään pumppujen käynnistystiheyden ja käyn-
tirajojen mukaan. Lisäksi on varmistettava, että pumput ja sisäinen putkisto 
mahtuvat pumppukaivoon. Pumppaamon korkeus on sijoituksesta riippuen 
yleensä4....8m. 

Paineputki pyritään suunnittelemaan mandollisimman lyhyeksi, mikä on 
myös pumppujen mitoituksen kannalta edullista. Pumppaamosta pumpataan 
pohjavesiä ympäri vuoden, jotka voivat talvella aiheuttaa purkukohdassa 

•  jäätymisongelmia. Paineputki tulee pyrkiä purkamaan sellaiseen kohtaan, 
jossa purkukohta ei jäädy ja paannejäätä ei muodostu. Keinoina ovat mm. 
purku sulaan veteen, purkutaso jäänpinnan alapuolelle . Sen vuoksi kunnos-
sapidon takia putken purkukohta joudutaan usein sijoittamaan kauemmas. 
Paineputkissa käytetään PEH- muovisia paineputkia. 

Pumpputyypin valinnassa sekä sisäisen putkiston ja paineputken mitoituk-
sessa noudatetaan soveltuvin osin viemäriveden pumppaamoiden 
suunnitteluohjeita (RIL 102) /12/ ja pumppaamovalmistajien ohjekirjoja. 
Suunnittelu tapahtuu yleensä yhteistyössä tiesuunnittelijan, konealan asian-
tuntijan ja laitteiston valmistajan kanssa. 

7.2 Pumppaamon sijoItus 

Sadevesipumppaamo sijoitetaan tieleikkauksessa joko leikkauksen pohjalle, 
luiskaan tai luiskan yläpuolelle. Sijoitukseen vaikuttavat kunnossapito-, mai-
semalliset ja geotekniset näkökohdat. Eri sijoitustapojen hyviä ja huonoja 
puolia ovat mm. 

- leikkauksen pohjalla kaivon korkeus on pienin ja geotekninen vaka-
vuus on hyvä. Tulvatilanteessa kuitenkin laitteet voivat jäädä veden 
alle ja siksi ohjauskeskus tulee sijoittaa ylemmäs erilliselle jalustal-
le. Usäksi pumppaamon huoltotaso joudutaan usein asentamaan 
liian ylös venttiilien käytännöllistä huoltoa ajatellen. 

- luiskaan sijoitettaessa kaivon korkeus on kohtuullinen ja jos huoltoyh-
teys voidaan tehdä luontevasti, voi sijoitus olla perusteltu. 
Huonoissa pohjaoloissa toispuoleinen maanpaine voi joskus aiheut-
taa pumppaamon kallistumista. 

- lähinnä kunnossapitäjän vaatimuksesta pumppaamo voidaan sijoittaa 
luiskan yläpuolelle. Kaivon korkeus kasvaa tällöin huomattavasti ja 
ratkaisu vaatii yleensä erillisen huoltoyhteyden. 

Ohjauskeskus sijoitetaan suojakaappiin, joka asennetaan joko pump-
paamon kannelle tai erilliselle jalustalle. Pumppaamot kytketään nykyisin 
kaukovalvontaverkkoon. 

7.3 Pumppukalvot 

Pumppukaivoja valmistetaan lujitemuovista, betonista sekä aallotetusta te-
räsputkesta. 



Lujitemuovinen 
pakettipumppaamo 

Teräsputkesta valmistettu 
pumppukaivo 
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	 Tien kuivatustarvikkeet 

SADEVESIPUMPPAAMOT 

Lujitemuovlset pakettipum ppaamot 

Sadevesipumppaamot tehdään yleisimmin lujitemuovisista pakettipump-
paamoista. Niiden toimitussisältöön voi kuulua täydellinen kokonaistoimitus 
tai tilaaja voi tarpeen mukaan valita vain määrättyjä osia siitä. Lujitemuovisia 
kaivoja valmistetaan haikaisijaltaan ø 1 - 3 m ja pumppaamon korkeus on 
vapaasti valittavissa. 

Lujitemuovinen pumppaamo on kevyt ja nopea asentaa. Se asennetaan 
betonhlaatalle, joka mitoitetaan pohjaveden aiheuttaman nosteen kumoami-
seksi. Tyypillisten tien kuivatuksessa käytettävien pakettipumppaamoiden 
kokonaishintoja (materiaali-, perustamis- asennus- ja sähkötyöt) on esitetty 
taulukossa 15. 

Taulukko 15. Pakettipumppaamoiden ohjeellisia kokonaishintoja. 

Pumppaamon ominaistietoja 	 Hintaluokka 

o 1400 mm, h 5 m, pumput2 x 5,5 kW, 	 130000..190000 mk 
ohjauskeskus, hyvä pohjamaa 

o 2000 mm, h = 7 m, pumput 2 x 12 kW, 	 250000.350000 mk 
kaukovalvonta, heikko pohjamaa 

Sadevesipumppaamoissa pumppujen ja venttiileiden huoltotilat ovat yleensä 
kosteassa tilassa yhdessä pumppujen kanssa. Jatkuvaa huoltoa ja tarkkailua 
vaativiin pumppaamoihin on saatavissa lujitemuovisia ns. turvapumppaamoi-
ta, joissa huoltotila on sijoitettu erilliseen kuivaan tilaan. 

Betonirakentelset pumppaamot 

Suuret pumppaamot, joissa pumpuista aiheutuvä tärinä rasittaa merkittävästi 
kaivorakennetta, kannattaa usein tehdä betonirakenteisina, jotka ovat joko 
betonirenkaista koottuja tai paikallavalettuja. Paikallavalettu on rakennus-
kustannuksiitaan kallein. Markkinoilla on useita vaimistajia, jotka toimittavat 
erikseen pumppaamon laitteet ja varusteet betonirakenteisiin pumppaamoi-
hin. 

Teräsputkesta valmistetut pumppukaivot 

Aaiiotetusta teräsputkesta valmistetut pumppukaivot ø 1000 .. 3500 mm toi-
mitetaan joko kuorineen tai pumpuhUa varustettuna ilman sähköistystä. 
Pumppaamon korkeus voidaan vapaasti valita. Pumppaamo on aina suojat-
tu epoksipinnoitteella sisä- ja ulkopuolelta. Niitä on toistaiseksi käytetty mm. 
tulvasuojelukohteissa. 
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LIITTEET 

1. Betoni- tai muovikaivon kaivokortti 
2. Betoni- tai muovikaivon kaivokortti (täytetty malli) 
3. Betoni- tai muovikaivon kaivokortti 

. 

. 



Vaasan TIEPIIRI 
LIITE 1 

KAIVOPI IRUSTUS 
HANKE MT:N 749 PARANTAMINEN VÄLILLÄ 	 KA 1 VON N: 0 

YKSPIHLAJA - PIISPANMÄKI 	 /' 

-KAIVON SIJAINTI 
TIETUNNUS 	PAALU 	VASi-H( ( m ) KOOROINAATIT ( 	) (JRJ. 

ff7 	 77O 	76o 	X 

_______________ 	 =jj-34.  
KAIVON TYYPPI 	KORKEUSTASOT ( N 	-TASO 
KAIVOMATER. 	HALKAISIJA 	KANNEN KORK. TASO 	POHJARENK. AS.TASO (xx) KAIVON KORKEUS 

mm 	 mm 

KANSI 

	

0 UMPI 	0 KUPU 	KANSI .77j'j26 
V\LURALJTA 	TkN KOKO ( 0 1 1 TYYPPI 	KANSISTON KORR. LVI N:O 

BETONIKANSI 	mm 	RITIL 0 KITA 	7O 	mm KEHYS 

VESI JUOKSUKORKEUOT RENOASELEMENTTIEN RAKENNUSTIEDOT 

Np,92C 
1 	o33 

72 7.Q 
N7 	35/2 A 

SIVUKLIVA 
t =00 

___ v ZI 75O 
_____ ____ 

___ 	____ ____ 

_____ ___ __- y ef7 ___ 

MR RENAS 	( 	LIITTYMT 	) HALKAISIJA 	/ KORKEUSLUJUUS 

f4/ 'ar 0 t 
_7_,_f 

- 

__________________ 

-- - - 

t4'/ 
f4p/ 

Vd/Iz'4s(3, 
4r&795 

- 

- - - &2/ 

- - - 

- 	- 

C 
_________________ 
* 	POHJAN KESKIPISTE 
xx POHJARENKAAN POHJAN ALAPINTA YHTEYSHENKIL PUH 

MUWU, 	 i 	PVM 	SUUNN. 	1 TARK 
PVM 	SUUNN 	 PIIR. N:O 

SUUNNITTELU- 
KOLMIO OY 



. 

LIITE 2 

TIEPI IRI 
	

KAIVOPI IRUSTUS 
HANKE 	 KAIVON N:O 

KAIVON SIJAINTI 
TJETUNNU 	PAALU 	VASiOIR ( m ) KOOROINAATIT ( 	) (J?RJ. 

x= 

KAIVON TYYPPI 	KORKEUSTASOT ( N 	-TASO 
KAIVOMATER. 	HALKAISIJA 	KANNEN KORK. TASO 	POHJARENK. AS.TASO (xx) KAIVON KORKEUS 

mm 	 mm 

KANSI 

0 UMPI 	0 KUPU 	1 KANSI VALURAUTA______ kN 1 KOKO ( 0 ) 	TYYPPI 	KANSISTON KORK. 1 LVI N:O 

E:ETONIKANSI 	mm 	0 RITIL 0 KITA 	mm 	KEHYS 

VESIJUOKSUKORKEUDET RENOASELEMENTTIEN RAKENNUSTIEDOT 

SIVUKUVA 

MR RENGAS 	( 	LIITTYMT 	) HALKAISIJA 	/ 	KORKEUSLUJU(j' 

PERUSTAMISTAPA 

POHJAN KESKIPISTE 
POHJARENKAAN POHJAN ALAPINTA YHT Y H NK E 	5 	E 	ILri 	. P H U 

MLRKKI 	1 MUUTOS 	 i 	PVM 	SUUNN. 	TARK 
PVM 	SUUNN 	 PIIR. N:O 



. 

LUTE 3 

t ± ep ii r i 
	

KAIVOPIIRUSTUS 

HANKE 

KAIVON TYYPPI KAIVON NRO 
Materiaali 	Halk. 1) 	S&&töp. 	Perustarnis- 	Korkeus 2) 
ja tyyppi 	(min) 	halk. 	(mm) 	tapa 	(mm) 

KAIVON SIJAINTI 

Tie 	Paalu 	vas! Koordinaatit Poistoputken Kannen korkeus- 
oik. KKJ- j&rj. vesij. korkeus taso (N 	-taso) 

x= 

LI ITTYMÄT 
NrolKulma Putki- Ulko! Korkeus Kaltev. Huorn. 

(0))  3) laatu sisäh. (mm) 	3) (%) 

Poisto0°  ____ __________ _______ ______ ______ 0 E3 270 	90 -______ _____ _____ ____ 

SIVUKUVA (N 	-taso) OLETUKSET: 	(yliviivaa tarpeeton) 
Kaivo liikennealueella, betonik. lujuusluokka C tai _____ 
Muovikaivo: Teleskooppi, s&töputki 0,8 m _________ 
Sorapes&n syvyys ____________ ( vakiosyvyys 4) 

KANSI: 	(yliviivaa tarpeeton) 
Umpi, 	Siivilä, 	Kupu, 	Kita, 	Rst-hattu, 	betonikansi 
40 tn, 	25 tn, 	kannen o ___________ ( vakio 5) 
Kehyksen LVI-nro: _______________ 
Kannen LVI-nro: ________________ 

BETONIKAIVON RENKAIDEN KORKEUDET alhaaltap&in lukien 
(Pohja,,, 	kartio) 	mm 	6) 

LISÄTARVIKKEET 

1) betonikaivon sisahalkaisija, muovikaivon pohjan ja säatöputken ulkohalkaisija 
2) poistoputken vesijuoksusta kaivon kanteen 
3) poistoputken vesijuoksusta ylöspäin (mm) ja kulma myötäpäivään (0)) 

4) muovikaivon sorapesän vakiosyvyydet o 315, 	800 ja 900 mm; 0,5 m 	0 200 ja 250 mm; 0,2 m. 
Muut muovikaivot sekä betonikaivot: 0,6 	0,7 m 

5) muovikaivoissa saatöputken koko (- 0 	10 %), betonikaivoissa 600 mm. 
6) betonikaivon korkeus= kannen korkeus - poistop. vesijuoksun kork. 	+ sorapesä + pohja 	(100 mm) 

kansiston korkeus 	(100 min) 

PVM. 	SUUNN. 	 IPIIR.NRO 



. 

. 
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