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YLEISTÄ 
Avo-ojilla, riittävillä kaltevuuksilla  ja  kuivatusta 

 varten rakennettavilla erilaisilla putkituksilla py-
ritään saamaan tiealueelle (pintakuivatus)  ja  tien 
rakennekerroksille (syväkuivatus) riittävän teho-
kas kuivatus. 

Toteuttamalla kuivatustyöt mandollisimman ai-
kaisessa vaiheessa saadaan tiealue  jo  rakennus-
työn alusta lähtien tarkoituksenmukaisesti kuiva-
tetuksi  ja  vältytään  pinta-  ja  pohjavesien aiheut-
tamilta työaikaisilta vaurioilta  ja  haitoilta.  Kui-
tenkin niillä alueilla, joilla  on  odotettavissa epä-
tasaisia maapohjan liikkeitä,  on  niiden vaikutus 
otettava työjärjestelyissä huomioon. 

Kuivatustöissä  on  lisäksi otettava huomioon tien 
rakentamisesta aiheutuvat muutokset tiealueen 
ympäristön kuivatuksessa. Tällöin  on,  mikäli 
mandollista, huolehdittava siitä, ettei rakennus-
työn vaikutuspiirissä olevien alueiden kuivatus- 
järjestelmää  tai  kuivatusmandollisuuksia huo-
nonneta.  Ennen töihin ryhtymistä  ja  työn valmis-
tuttua  on  selvitettävä kuivatuksen vaikutus sekä 
muihin rakenteisiin että pohjavesisuhteisiin. Lä-
hiseudun kaivoista  on  ennen maarakennustöi

-den  aloittamista mitattava  veden pinnan  korkeu
-det ja  tutkittava  veden  laatu. Käytettävissä ovat 

yleensä myös suunnittelun aikana kerätyt ha-
vainnot (Kaivokortit TVH  701066).  Tulokset  on 

 syytä ilmoittaa maanomistajille ennen töiden 
aloittamista. 

Tiealueel  le  tehtävistä ojitus-  ja  putkitustöistä 
 saatavat kelvol liset vI  ijäämämassat  on  käytettä-

vä samanlaatuisen pohjamaan tasaukseen  ja 
 penkereisiin.  Rakenteisiin kelpaamattomat mas-

sat pyritään ensisijaisesti käyttämään erilaisiin 
muotoiluihin, verhoiluihin  ja  luiskan loivennuk

-sun.  

Tiealueen  ulkopuolelle tehtävistä laskuojista  ja 
 putkituksista  on  aina sovittava etukäteen maan-

omistajan kanssa. Tarvittaessa selvitetään maa-
nomistajan osuus kuivatustöiden tyäkustannuk

-sista ja  tulevasta kunnossapidosta.  Jos on  kysy-
mys huomattavasta kuivatushankkeesta eikä so-
pimukseen kohtuullisin ehdoin päästä, hoide-
taan asia vesilain edellyttämässä järjestyksessä. 

Tiealueen  ulkopuolelle tehtävistä laskuojista  ja 
 putkikaivannoista  saatavat ylijäämämassat kuu-

luvat maanomistajalle. Maanomistajan suostu-
muksella  em.  kaivantojen  massat käytetään sa-
malla tavalla kuin vastaavat tiealueelta saatavat 
massat. Läjitysalueelle ajettavat sekä määrältään 
vähäiset tierakenteisiin kelpaavat massat voi-
daan kuitenkin tasata ojanvierialueelle, mikäli 
maanomistaja tähän suostuu eikä ympäristön 
kuivatus tästä johtuen huonone. 

Ojitus-  ja  putkitustäihin  liittyvät verhoilutyöt kä-
sitellään osassa  1800.  Suunnitelman mukaiset 

 tai  työn aikana tarpeellisiksi havaitut verhoilut  ja 
 suojaukset syöpymiä  vastaan  on  useimmiten 

syytä tehdä samassa yhteydessä ojitus-  ja  putki-
tustöiden kanssa. Lopullisesti verhous-  ja  suo-
jaustarve ilmenee usein vasta myöhemmin  ja  

em.  työt jäävät viimeistelytöiden yhteyteen  tai 
 jopa myöhemmin täydennettäviksi.  

1310  AVO-OJITUS 
YLEISTÄ  
Tien  kuivatukseen  käytettäviä avo-ojia ovat  si

-vuojat, niskaojat, laskuojat  sekä mandollisesti 
luonnonuomat. Avo-ojien tavoin toimivat myös 
keskisarka-  ja  välikaistaojat.  Avo-ojitukseen liitty -
viksi rakennetaan usein erilaisia kouruja. Kourut 
käsitellään jäljempänä. 

Ojien kaivussa  ja  jokien  ja  purojen perkauksissa 
tulee välttää liikakaivua. Verhouksen vaatima  Ii

-säkaivu  on  kaivutöissä  otettava huomioon. 

Kaivutyön  tarkkuuden tulee olla sellainen, ettei 
luiskissa ole ulkonäköä häiritseviä epätasaisuuk

-sia ja  että uoma keskimäärin täyttää suunnitel-
man mukaiset mitat. Avo-ojituksessa yksittä  men 

 poikkeama suunnitelmassa määritetyistä mitois-
ta voi olla ±  0,10 m.  Ojan pohja ei kuitenkaan 
uoman millään osalla saa olla suunniteltua ta-
soa ylempänä. 

Pysyvät  ojat  kaivetaan piirustusten  tai  erikseen 
annettavien työnaikaisten ohjeiden mukaan. Oji-
tustyöt, jotka tehdään varsinaisen tiealueen ul-
kopuolella, tulee tehdä erityisen huolellisesti, 
jottei aiheutettaisi tarpeettomia vahinkoja. 

Läjitettäessä kaivumassoja  ojien viereen  on  oja - 
I  uiskien  vakavuus selvitettävä etukäteen. 

SIVUOJAT 

Sivuojan  tehtävänä  on  koota tiealueen pintave
-det ja  johtaa ne laskuojaan  tai  muuhun purkau-

tuskohtaan. 

Sivuojat  tehdään suunnitelman mukaisesti. Pie-
nehköt muutokset ovat mandollisia vielä raken-
nusaikana noudattaen kuitenkin suunnitteluoh-
jeissa esitettyjä yleisiä periaatteita. 
Ojan vahvistaminen syäpym istä vastaan osoite-
taan yleensä kuivatussuunnitelmassa. Työn ai-
kana tarpeellisiksi havaitut vahvistamistoimenpi

-teet  voidaan tehdä seuraavien periaatteiden mu-
kaisesti: Nurmetus riittää useimmiten vahvistuk-
seksi  4.  .  .5 %:n  pituuskaltevuuteen  saakka,  tur- 
ye-,  karkea sepeli-  tai  vastaava verhous 

 6.  .  .10  %:iin  saakka  ja  tätä jyrkemmissä ojissa 
käytetään pohjalla kiveystä, betonikourua  ja 

 muuta vastaavanlaatuista vahvistusta. Erityisen 
syöpyvässä maaperässä (siltti, hieno hiekka) 
saattaa olla edullista loiventaa ojaa käyttämällä 
putousporrasta. 

Sivuojat  on  yleensä edullisinta kaivaa mandolli-
simman aikaisessa vaiheessa. Leikkausten koh

-dille  sivuojat  tehdään leikkaustyön yhteydessä. 
Penkereiden kohdille tehtävien sivuojien toteut

-tam  isajankohtaa ratkaistaessa  tulee kuitenkin ot-
taa huomioon myös mandollinen sivuojien työn- 
aikainen täyttyminen, sivuojamassojen mandol-
linen käyttö luiskan täyttöön sekä pohjamaan 
liikkumismandol lisuus.  
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Välittömästi tiehen liittyvän sivuojan ulkoluiskan 
yläreuna pyöristetään hyvin näkyvissä  ja  maise-
mallisesti tärkeissä kohdissa. Ellei muuta ole il-
moitettu, aloitetaan pyöritys ulkoluiskan ylem-
män kolmannespisteen kohdalta. 

N  ISKAOJAT 

Niskaoja  kaivetaan leikkausluiskan yläpuoliseen 
rinteeseen likimain tien suuntaiseksi estämään 
leikkauksen ulkopuolelta tulevien pintavesien 
virtaaminen syövyttävästi leikkausluiskaan. 

Niskaojan  paikka osoitetaan yleensä suunnitel-
massa, mutta lopullisesti niskaojien tarve  ja  si-
jainti joudutaan usein ratkaisemaan työn aikana. 

Niskaojan  tarve riippuu lähinnä valuvan  veden 
 määrästä (valuma-alueesta)  ja  luiskan maalajis

-ta.  Siltti, silttimoreeni  ja  hiekka ovat herkimpiä 
syöpymää  fl.  

Niskaojan syvyydeksi  riittää  0,2.  .  .0,3 m  ja  poh-
jan leveydeksi työmenetelmän edellyttämä  vä-
himmäisleveys. Niskaoja  tulee sijoittaa  ja  muo-
toilla siten, että  se  mandollisimman vähän ru-
mentaa tiemaisemaa. Niskaojista tulevat vedet 
johdetaan tavallisesti tien sivuojaan kourujen 
avulla, ks. jäljempänä kohta "Pintavesikourut". 

LASKU  OJAT  
Laskuojaa  käytetään johtamaan tiealueelta tule-
vat vedet olemassaoleviin vesiuomiin, vesistöi-
hin  tai  maastonkohtiin,  joissa ne eivät aiheuta 
haittaa  tai  vahinkoa ympäristölle. 

Laskuoja  kaivetaan suunnitelman mukaisesti ot-
taen huomioon kaivusta  ja  kaivumassojen  käy-
töstä maanomistajien kanssa tehdyt sopimukset. 

Epäedullinen kaivuajankohta, esimerkiksi märkä 
syksy  tai  kevät, saattaa vaatia loiventamaan luis-
kia alunperin suunnitellusta.  Jos  ojan pohjanle-
veys  on  suurehko (>  1 m),  voidaan sitä vastaa-
vasti kaventaa. 

Kun laskuoja kaivetaan erityisen svöpymisalttii
-seen  maaperään, verhotaan uoma  0,1.. .0,3 m 

 paksuudelta karkealla soralla  tai  murskeella.  Oja
-luiskien  muotoilussa noudatetaan sivuojien yh-

teydessä annettua ohjetta, ellei suunnitelmassa 
ole muuta mainittu. 

JOKIEN  JA  PUROJEN PERKAUS 

Tietyön  yhteydessä voidaan joutua perkaamaan 
 tai  siirtämään tiealueen kautta kulkevia luonnon- 

uomia  sillan,  rummun  tai  penkereen  rakentami-
sen vuoksi. Työ toteutetaan suunnitelman mu-
kaisesti, ottaen huomioon vesioikeuden luvassa 
mandollisesti esitetyt määräykset. 

Työssä noudatetaan soveltuvin osin "Yleistä" 
kohdassa annettuja ohjeita. 

TALVIRAKENTAMIN  EN  
Avo-oj  itustyät  soveltuvat yleensä talvirakenta- 
miseen. Kaivutyölle asetettuja tarkkuusvaati- 
muksia ei maan ollessa roudassa yleensä saavu - 

teta.  Jos  oja  poikkeaa annetuista mitoista huo-
mattavasti, tulee ryöstökohdat  ja  sortumat  korja-
ta  sulan  maan aikana.  

1320  PUTKITUSTYT  

YLEISTÄ 

Putkitustäihin  kuuluvat tien syvä-  tai  pintakuiva-
tuksen  vaatimat salaojat  ja  sadevesiviemärit  se-
kä näihin liittyvät erilaiset kaivot  ja  purkautusjär-
jestelyt.  Myös tiealueelle ulottuvan ulkopuolisen 
salaojaverkon muuttaminen kuuluu putkitustöi

-hin.  

Peltosalaojien  osalta noudatetaan Salaojakeskus 
r.y.  n  julkaisua  Peltosalaojituksen  aine-ja työse-
litys  (Helsinki 1978) 

1321  SALAOJAT 

Salaojat  ovat joko putki-  tai  suotosalaojia.  Suo-
tosalaojan täytteenä käytetään jakavan kerrok-
sen materiaalia  tai  vaihtoehtoisesti karkeampaa 
kiviainesta, jonka ympärille tulee ohut suodatin-
kangas. Salaojan tyyppi ilmoitetaan suunnitel-
massa. 
Seuraavassa käsitellään lähinnä putkisalaojan 
rakentamista. 

Putket  
Salaojiin  käytettävien putkien tulee täyttää mi-
toiltaan  ja  ominaisuuksiltaan muoviputkien  osal-
ta  standard/en SFS  3431, 3432  ja  3433 (PVC-
salaojaputket  ja  putkiyhteet)  vaatimukset sekä 
tiiliputkien osalta Salaojakeskus r.y:n julkaisussa 
Pe/tosalaojituksen  aine-  ja työselitys  esitetyt 
vaatimukset. Salaojiin saadaan käyttää myös hy-
vä  ksyttäviä  'SK  TY Betoniputkinormit) betoniput-
k/a. 

Kaivu 
Salaojien kaivutyöt  aloitetaan liete-  tai  tarkastus- 
kaivosta  ja  kaivetaan vastavirtaan  veden  tule-
vaan virtaussuuntaan nähden. Salaojakaivanto 
tehdään  vain  niin leveäksi kuin työskentelyn 
kannalta  on  tarpeellista. Kaivannon pohjan le-
veyden tulee olla niin suuri, että putken kum-
mallekin sivulle mahtuu vähintään  0,15 m  pak-
suinen  kerros salaojahiekkaa. Salaojakaivannon 
pohjaa ei saa kaivaa salaojitussyvyyttä alem-
maksi. Sallittu poikkeama ylöspäin  on  +  50 mm. 

 Kaivannon pohja tasoitetaan käsityönä. Siltti-  ja 
 saviperäisillä  mailla kaivetaan kaivanto kuitenkin 

vähintään  0,05 m  suunnitelmaan merkittyä kor-
keutta alemmaksi  ja  tila täytetään salaojahiekal

-la.  Mikäli kaivanto maan kivisyyden  tai  muun 
syyn vuoksi tulee liian syväksi, tasataan pohja 
joko salaojahiekalla  tai  kaivumailla.  Kuoppien 
täyttö tehdään korkeintaan  0.10 m  kerroksin  hy-
vin tiivistäen. Kalliossa  ja  louhikossa  kaivanto 
ulotetaan vähintään  0,10 m  salaojitussyvyyttä 

 alemmaksi  ja  pohja tasataan salaojahiekalla. 



Perustaminen  
Salaojien  yhteydessä ei varsinaisia perustamis-
töitä yleensä tehdä, vaan putket asennetaan  sa

-laojahiekalla tasatun  ja  muotoillun pohjamaan 
varaan. Rakennettaessa salaoja pehmeälle poh-
jamaalle  on  tuli-  tai  betoniputkia  käytettäessä sa-
laojan  alle  asetettava aluslauta. 

Putkien  asennus  ja saumaus 
Salaojaputket  asennetaan siten, että putki sivul-
tapäin katsottuna muodostaa suoran viivan  ja 

 on  suunnitelman mukaisessa kaltevuudessa. 
Päältäpäin katsottuna sallitaan suunnitelman 
mukaisesta linjasta paikallisina poikkeamina ne 
mutkat, jotka normien sallimat putkien päiden 
vinoudet aiheuttavat, kun putket asennetaan tii-
viisti toisiaan vasten. Asennustyössä  on  huoleh-
dittava siitä, että putket ovat  koko  pituudeltaan 
alustan varassa. 

Käytettäessä tiilisalaojaputkia saa niiden päiden 
väliin jäävä rako olla enintään  1,5 mm.  Putket 
voidaan liittää toisiinsa myös käyttäen liitosren

-gasta.  Kohdissa, joissa  on  puiden  tai  pensaiden 
 juurien aiheuttama tukkeutumisvaara, kiedotaan 

tuli-  tai  betoniputkien saumakohtien  ympärille 
sirotepintainen bitumihuopakaistale. Huovan pi-
tuus  on  vähintään  1,5  kertaa ulkokehä  ja  leveys 

 0,10 m.  Huopa  asetetaan niin, että sirotepuoli tu-
lee putkea vasten. 

Kaivoon yhtyvien salaojien päät  on  kaivon pe-
ruskuopan kohdalla tuettava bitumoidulla  kul

-maraudalla  L 40 x 40 x 4, I  ^  0,6 m  siten, että  kul -
maraudan  toinen  pää on  peruskuopan  ulkopuo-
lella vähintään  0,2 m  matkalla putken alustan va-
rassa  ja  toinen  pää  kaivon seinän varassa. Liitty-
minen kaivoon voidaan tehdä myös muoviput-
kella. 

/ 0,;.fJ 	_________ 

/JLMARAU. 	Fl... 	L 	\ MUOVIPUTKI (NP4 

TA L 40x40x4 	
. 	 L 2 600 

L? 600  

Kuva  1.  Salaojan liittyminen kaivoon tukiteräksen  tai  muovi- 
putken avulla. 

Asennustyön  päättyessä  tai  keskeytyessä  on 
 huolehdittava siitä, ettei asennettuun putkistoon 

pääse saostuvia epäpuhtauksia. Tämän takia  on 
 putkien avoimet päät suljettava esim. tiilillä  tai  

mineraalisilla levynkappaleilla  ja  peitettävä. 

Salaojan päättyessä luiskaan  on  otettava huo-
mioon laskuaukon jäätyminen  ja  pohjamaan 
routiminen  siten, että salaojan loppuosa teh-
dään alkuperäistä salaojaputkea suuremmasta 
betoni-  tai  muoviputkesta  taikka kyllästetystä  Ian- 

kusta poikkileikkaukseltaan neliömäisenä torve-
na. Torveen  tai  putkeen tehdään syöpymätän 
metallinen ulospäin aukeava läppä. Laskuputken 
tulee olla vähintään  3 m  pitkä  ja  näkyvissä noin 

 0,5 m  pituudelta. Itse laskuaukon tulee olla vä-
hintään  0,2 m  ojan pohjan  tai  maanpinnan ylä-
puolella. Laskuaukko merkitään maahan lujasti 
lyödyllä terästangolla  tai  -putkella,  jonka  pää  
maalataan  keltaiseksi. Merkin tulee olla havaitta-
vissa myös  lumen  aikana. 

TäyttÖ 
Salaojat  peitetään sivulta  ja  päältä vähintään 

 0,15 m  paksuudelta kuvan  2  rakeisuusohje
-alueen mukaisella salaojahiekalla. 

Täyttötyössä  tulee ottaa huomioon  se,  että tiesa-
laojan tehtävänä  on  kerätä vettä tien rakenneker -
roksista, joten tätä yhteyttä ei saa katkaista liian 
tiiviillä täyttömaalla. 

Edellä olevan lisäksi noudatetaan salaojakaivan-
tojen täytässä soveltuvin osin, mitä sadevesivie-
märin  yhteydessä kohdassa "Täyttä" määrä-
tään. Salaojakaivantojen täyttöön käytetyn ki-
viaineksen  on  oltava vettäläpäisevää, mikäli sa-
laojan tarkoituksena  on  myös kerätä pintavesiä 
(sorasaarto  tai  sorasilmäke).  
Jos  pohjamaa  on  savea  tai  hienoa silttiä,  on  sa

-laojakaivanto vuorattava  0,10.  .  .0,20 m  paksulla, 
hienoa hiekkaa olevalla suodatinkerroksella  tai 

 ohuella suodatinkankaalla. Suodatinkankaan tu-
lee peittää kaivannon pohja  ja  ulottua  ^  0,20 m 

 putken laen yläpuolelle. 

Tyäkoneiden  ja  kuorma-autojen liikkuminen 
esim. rakennekerrosten tekemisen yhteydessä 
salaojien päällä tulee estää,  jos  peitesyvyys  on 

 alle  0,5 m.  Pakollisia ylityksiä varten tulee tällöin 
järjestää erityiset vahvistetut ylityspaikat. 

Kaivot  
Salaojiin  saattaa liittyä erilaisia kaivoja, kuten 
lietekaivoja (tarkastuskaivoja), pu rkukaivoja  ja 

 imeytyskaivoja.  

Kaivot rakennetaan suunnitelman  tai  tyyppipii-
rustusten  mukaisesti noudattaen soveltuvin osin 
jäljempänä sadevesiviemäreiden kaivoista an-
nettuja ohjeita.  

1322  SADEVESIVIEMARIT 

Sadevesien  johtaminen sadevesiviemäreissä tu-
lee kysymykseen paikoissa, missä tiealueen kui-
vatusta ei voida avo-ojilla järjestää esim. reuna- 
tuen vuoksi  tai  missä avo-ojitus esim. maankäy-
tön kannalta  on  epätaloudellista.  

Putket  
Sadevesiviemärin putkilaatu  osoitetaan suunni

-tel massa.  Betoniputkien  tulee täyttää  Boron/put-
kinormien (SKTY) mukaiset vaatimukset. Muovi- 
putkien tulee polyvinyylikloridiputkien  (PVC)  
osalta täyttää  standard/en SFS  2741.  .  .2747  ja  
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Kuva  2.  Salaojahiekan rakeisuuden ohjealue  sekä rajaviiva,  jota  hienompi pohjamaa edellyttää suodattimen käyttää salaojahie
-kan  ympärillä. 

polyeteeniputkien (PEH)  osalta  standard/en SFS  
3116.  .  .3123  mukaiset vaatimukset. Erikoissuun-
nitelmien mukaisten putkien  on  täytettävä yleis- 
vaatimusten lisäksi suunnitelmissa esitetyt laa-
tuvaatimukset. 

Normeihin  kuulumattomien putkilaatujen käy-
töstä  on  sovittava suunnittelijan kanssa, mikäli 
näistä ei ole piirustuksia suunnitelmassa. 

Kaivu 

Putkikaivannot  kaivetaan mandollisimman ka-
peiksi. Liikakaivua sekä sivu- että korkeussuun-
nassa  on  vältettävä. Erityistä huomiota  on  kiinni-
tettävä tierunkoon tulevien putkikaivantojen kai-
vutyön  ta  rkkuuteen. Putkikaiva  nto  kaivetaan 
mandollisimman jyrkin luiskin huomioonottaen 
maan laatu, kaivannon syvyys, luiskien pysy-
vyys, työn  ja  ympärystäytän  vaatima tila  ja  työn-
tekijöiden turvallisuus. Luiskakaltevuudet  on tie- 
rungon alueella pyrittävä pitämään jyrkempinä 
kuin  2:1  ja  tierungon  ulkopuolella jyrkempinä 
kuin  1:1.  Tukemistarve  on  selvitettävä maan laa-
dun, kaivannon syvyyden, kaivantoon kohdistu-
van ulkopuolisen kuormituksen ym. tekijöiden 
perusteella. 

Tukemistarve  ja  -menettely esitetään useimmi-
ten suunnitelmassa. Tukemistarpeen arvioinnis-
sa  ja  tukemismenettelyn  valinnassa työn aikana 
käytetään soveltuvin osin julkaisua Pienten kai

-vantojen  tukeminen  (VTT:n geoteknillisen labo-
ratorion tiedonanto  28).  

Putkien ulkopintojen vaakasuoran etäisyyden 
kaivannon seinistä tulee olla vähintään  0,20 m.  
Kaivannoissa,  joihin asennetaan kaksi  tai 

 useampia putkia,  on  putkien ulkopintojen vaaka- 
suoran etäisyyden oltava vähintään  0,20 m. Kai- 

vannon pohjan leveys määrätään laskemalla yh-
teen  em.  vaaditut etäisyydet  ja  putkien ulkohal-
kaisijat. 

Kaivannon syvyys määräytyy putkien asennus-
syvyyden  ja  perustamistavan  mukaan. Konekai

-vu on  lopetettava viimeistään  0,05 m  ennen kai-
vannon pohjan saavuttamista, jotta väItetään tu-
levaa perustusta heikentävä liikakaivu. Loppu-
kaivu tehdään lapiotyönä. Kalliokaivannoissa 
ulotetaan louhinta vähintään  0,10 m  asennetta- 
van  putken ulkopintaa alemmaksi. 

Muhviputkien muhveja  ei oteta huomioon kaivu
-ja  louhintamittojen  määrittelyssä eikä putkien 

asennuksessa. 

Perustaminen 

Perustettaessa putkia häiriintymättömän pohja- 
maan varaan kaivannon pohja tasataan huolelli-
sesti lapiotyönä. Louhikkoiseen  tai  kiviseen maa-
perään sekä kallioon tehtävien kaivantojen poh-
jat tasataan murskatulla kiviaineksella  tai  kar-
kealla soralla.  

Jos  pohjamaan  kantavuus  on  huono, käytetään 
alustan vahvistukseen sora-  tai  puuarinaa, beto-
nilaattaa  tai  paalutusta.  Ellei sadevesiviemärel

-den  perustamisesta ole suunnitelmassa muuta 
sanottu, noudatetaan työssä kuvissa  3.  .  .7  esi-
tettyjä perustamistapoja. Tällöin eiq<  400 mm  
sadevesiviemä  reiden yhteydessä käytetä sii rty -
mäkiiloja, ellei suunnitelmassa ole toisin osoitet-
tu. Viemäreiden pituussuuntaiset siirtymäkiilat 
tehdään suunnitelman  tai  tyyppipiirustusten 

 mukaisesti. Halkaisijaltaan  400 mm  suuremmat 
johdot, jotka alittavat ajoradan, rakennetaan ku-
ten rummut,  sillä  erotuksella, että putket  on  aina 
saumattava vesitiiviiksi. 
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Kuva  3.  Perustamistapa  A.  Kallio. 
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Kuva  4.  Perustamistapa  B.  Pohjamaa, penger  ja  louhepen -
ger.  
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Kuva  5.  Perustamistapa  C.  Sora-anna.  

Jos sadevesiviemäri  joudutaan perustamaan 
paalutuksen  tai betonilaatan  varaan, esitetään 
perustamistapa suunnitelmassa. 
Mikäli onpelättävissä putken ulkopuolista haital-
lista vedenvirtausta (putkikaivanto toimii salao

-jana),  on perustuksiin  käytetty vettä läpäisevä 
kerros katkaistava tiiviillä moreenikerroksella 

 tai savisululla.  

Putkien  asennus  ja  saumaus  
Ennen putkien asennusta ne  on puhdistettava 

 huolellisesti  ja  tutkittava mandolliset halkeamat, 
lohkeamat  ja  muut viat. Vahingoittuneita  ja  mi- 
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Kuva  6.  Perustamistapa  D.  Lankkuarina. 
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Kuva  7.  Perustamistapa  E.  Hirsianina. 

toiltaan  sopimattomia putkia ei saa käyttää. Kai-
vojen väliset johto-osat  on  rakennettava joka 
suunnassa suoriksi. Putkien asennus aloitetaan 
alemmasta kaivosta ylempään päin. Tällöin 
asennetaan muhviputkien muhvit  ja  uurreput-
kien uurresyvennykset vastavirtaan. Viemärilin -
jan  jalallisten  putkien  alla  voidaan käyttää  asen -
nuksen  helpottamiseksi kahta rinnakkain asetet-
tua lautaa. 

Poikkeamat suunnitelman mukaisista kaltevuuk
-sista ja  korkeusasemasta  saavat olla korkeintaan 

taulukon  1  mukaiset. 



Suunnitelman mukainen Suurin sallittu  
kaltevuus  poikkeama suunnitelman 

mukaisista arvoista  

Kaltevuus  Korkeus- 
asema  

>5%o ±l,5%  ± 100mm  
4.  .  .5 %o  ±  1,0 %o  ±  60 mm  

±  o.5  ± 30mm  

Taulukko  1.  Sadevesiviemärin asennustarkkuus. 

Betoniputken saumauksessa  käytetään piirustus-
ten  tai  työkohtaisen työselityksen  mukaista  sau-
maustapaa,  jolloin tavallisesti tulee kysymyk-
seen  kumirengassaumaus  tai  bitumisaumaus 

 (valu-  tai  tilkesaumaus). Myäs  hyväksyttävien 
 saumausnauhojen  käyttö voi  tulla  kysymykseen. 

Valmiin  viemärilinjan tiiviyden  tarkastuksessa 
noudatetaan  SKTY:n  voimassa olevien  Betoni-
putkinormien  mukaisia ohjeita. 

Täyttö  
Alkukäytön  tulee ulottua vähintään  0,30 m put-
ken  laen  yläpuolelle. Täyttö tehdään sellaisella 
menetelmällä, etteivät putket työn aikana pääse 
liikkumaan  tai  vahingoittumaan. Täytekerroksen 

 pinnan  tulee työn eri vaiheissa olla putken mo-
lemmilla puolilla likimain samalla korkeudella, 
jotta  toispuolinen maanpaine  ei pääsisi aiheutta-
maan putkien kallistumista  tai  sivusiirtymää.  

Putkien  asennuksen  jälkeen sullotaan huolelli-
sesti putkien  alle ja  sivuille  routimaton  ja  kivetön 

 täyte.  Sullotun  kerroksen  on  ulotuttava  vähin-
tään putken alimman neljänneksen korkeuteen. 

 Sen  jälkeen  alkutäyttö  tehdään  kivettömällä  so- 
ralla  tai  hiekalla. Tiivistys suoritetaan tilanteesta 
riippuen  sullomalla  tai  tärylevyllä  (4  ylitystä) 
enintään  0,20 m  kerroksin.  Tarpeen vaatiessa  on 

 veden  virtaus  putken sivulla estettävä  savisulul
-la tai  tiiviillä moreenikerroksella. 

Ajoradan  alla ja  keskikaistalla  olevien  viemärei
-den  kaivantojen täytöllä  on  samat  tiiviysvaati-

mukset  kuin  alusrakenteella  samalla kohdalla. 
 Pientareiden  reunasta lähtevien  1:1,5  luiskien  ul-

kopuolelle jäävien  johtokaivantojen täytäille  ei 
aseteta  tiiviysvaatimuksia. Alkutäytön tiiviyttä 

 valvotaan  työmenetelmätarkkailun  avulla.  Jos 
 erityissyistä  halutaan mennä kokeelliseen  laa-

dunvalvontaan,  tarkkaillaan laatua keskimäärin 
 200  metrin välein tehtävien  tiiviyskokeiden  avul-

la. Tällöin myös jokaisesta erillisestä  johtokai-
vannosta  on  tehtävä vähintään yksi  tiiviysmääri

-tys.  

Lopputäyttö  on  tehtävä enintään  0,30 m  kerrok
-sin  ja  tiivistetään esim. tärylevyllä  (4  ylitystä). 

 Keskisara  Ile  tulevien  ka ivantojen täytössä  tiivis-
tys saadaan suorittaa yhtenä  kerroksena raken-
nekerrosten alarajan  tasosta, mikäli kaivanto  jää 

 pientareiden  reunasta lähtevien  1:1,5  luiskien  ul-
kopuolelle.  Tiivistettäessä johtokaivantoja,  joissa 

 on  myöskin  salaojaputkia,  on  käytettävä sellaista  

tiivistysmenetelmää,  etteivät putket  vahingoitu. 
Lopputäytöllä  on  samat  tiiviysvaatimukset  kuin 

 alkutäytöllä  ja  lopputäytön tiiviyttä tarkkailtaessa 
 noudatetaan mitä  alkutäytön tiiviystarkka  il  usta 

 on  esitetty. 

Milloin  lopputäytölle  on  asetettu  tiiviysvaatimus, 
 suoritetaan  lopputäyttö rakennekerrosten alara

-jaan  saakka  tiivistämiskelpoisella perusmaalla 
 tai  muulla hyvin  tiivistyvällä täyttömateriaalilla. 

Kalliokaivannot  ja  louhepenkereessä  olevat kai
-vannot  täytetään  soralla  muualla paitsi  ajoradan 

 alla,  jossa  lopputäyttö  tehdään hienolla  louheel
-la tai  murskeella esim.  0.  .  .200 mm.  

Lopputäytössä  ei saa olla läpimitaltaan yli  200 
mm  kiviä, paitsi matalissa  louhepenkereissä  sil-
loin, kun  se  jatkuu yhtenäisenä kaivannon yli. 
Tällöin  on  kuitenkin putken  yläpinnan  ja  louhe-
penkereen  väliin jätettävä vähintään  0,20 m so

-rakerros. 

Tierakenteiden  ulkopuolelle jäävien  viemärikai-
vantojen lopputäyttään  saa käyttää  kaivumaita 

 ottamalla huomioon, mitä  lopputäyttöön  käytet-
tävän maa-aineksen  kivisyydestä  on  edellä sa-
nottu. Koska täytettä ei  tiivistetä,  ulotetaan  lop

-putäyttö painumien  varalta noin  0,3 m  ympäris-
tön maanpintaa korkeammalle.  

Sadevesiviemäreiden luiskaan  päättyvät päät 
 verhoillaan  suunnitelman mukaisesti. 

Kaivot 
Yleistä  
Sadevesiviemäreihin  liittyy erilaisia kaivoja, ku-
ten  sadevesi-,  tarkastus-  ja  imeytyskaivoja.  Ks. 

 kuvat  8.  .  .10.  

Sadevesiviemärien  sekä pysty- että  vaakasuorat 
taitekohdat  on  aina varustettava  kaivoilla.  Sade- 
vesien  johtamiseksi putkistoon  on  rakennettava 
tarpeellinen määrä  sadevesikaivoja.  Kaivojen 
tyyppi  ja  paikka osoitetaan suunnitelmassa. 

 Alaosastaan valettavat  (myös elementti) kaivot 
tehdään suunnitelman  tai  tyyppipiirustusten 

 mukaisesti.  

Putkiston liettymisen  estämiseksi rakennetaan 
 tarkastuskaivot lietepesällisiksi. Imeytyskaivo  ra-

kennetaan  pohjastaan avonaiseksi,  jolloin siihen 
 johdettavat  sadevedet imeytyvät  sen  kautta  pen

-kereeseen  tai  pohjamaahan.  Tämä  on  mandollis-
ta  louhepenkereessä  tai  pohjamaan  ollessa hy-
vin vettä  läpäisevää. Imeytyskaivo  tehdään 
yleensä  tarkastuskaivon  välittömään läheisyy-
teen  ja  yhdistetään siihen  putkella. 

Raken  n  usa  meet  
Kaivonrenkaiden, korotusrenkaiden, kartioren-
kaiden, pohjarenkaiden  sekä  betonikansien  tulee 
täyttää  SKTY:n Betoniputkinormeissa  niille ase-
tetut laatuvaatimukset.  Kaivoihin  käytettävien 
renkaiden tulee täyttää  C-luokan  lujuusvaati-
mukset liikennekuorman  alaisissa paikoissa (ajo- 
rata,  piennar, sisäluiska, keskisarka  ja  liikennettä 
ohjaavien  saarekkeiden  alueella).  



Paikalla valettavien rakenteiden  ja  elementtira-
kenteiden  teossa noudatetaan  Betoninormeja  
(BY 10).  Käytettävän betonin tulee olla vähintään 
lujuusluokkaa  K 30,  ellei suunnitelmassa ole 
muuta esitetty. 
Tarkastus-  ja  sadevesikaivojen valurautaisten 

 kansien  ja  kehysten  tulee täyttää seuraavat kuor -
m  ituskestävyysvaatimukset: 

	

-  Jalkakäytävät  ja  alueet, joiden liiken- 	15 t  
ne rajoittuu kunnossapitokalustoon 

-  Alueet, missä  on  kevyttä ajoneuvolii- 

	

kennettä sekä teiden luiskat  ja  keski- 	25 t  
kaistat 

-  Raskaan liikenteen alaiset alueet 
(yleisten teiden  ja  katujen ajoradat  ja 

  pientareet  ja  liikennettä ohjaavat saa-  40 t  
rekkeet) 

Betonisia kaivonkansia  voidaan käyttää ajora
-dan,  pientareen, sisäluiskan, keskikaistan  ja  lii-

kennettä ohjaavien saarekkeiden ulkopuolella. 
Lujuusluokka valitaan Betoniputkinormien mu-
ka isesti. 

Perustaminen 

Kaivutäissä  noudatetaan soveltuvin osin, mitä 
sadevesiviemärien  ja  salaojien  yhteydessä kai-
vun kohdalla  on  sanottu. 

Epätasaisten painumien välttämiseksi  on  kaivot 
perustettava, mikäli mandollista samalla tavalla 
kuin kaivoon liittyvät viemärilinjat. Perustusten 
osalta noudatetaan soveltuvin osin mitä edellä 

 on  salaojien  ja  sadevesiviemäreiden  perustami-
sesta sanottu. 

Asennus  

Kaivon perustamiskorkeus  on  suunniteltava si-
ten, että renkaita joudutaan rikkomaan mandolli-
simman vähän putkien läpiviennin takia  ja  että 
kannen korkeus saadaan oikeaksi.  Jos  putkilii-
tyntöjen  takia joudutaan rikkomaan yli puolet 
renkaan korkeudesta  ja  putkiliityntöjen  välinen 
kulma  on  alle  120°  ja  putket tulevat samaan  ren

-kaaseen,  on  kaivot tehtävä alaosastaan valettui-
na (elementti  tai  paikalla valettu). Tällöin  on  va

-lun ulotuttava  vähintään  0,10 m  ylimmän putken 
laen yläpuolelle. Kaivoon liittyvät betonirenkaat 

 ja  -putket asennetaan paikoilleen mikäli mandol-
lista kaivon betonoinnin yhteydessä. 

Pohjarenkaat, kaivonrenkaat  ja  kartiorenkaat 
saumataan sementti-  tai  kalkkisementtilaastilla. 

 Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää saumausta  hy
-väksyttävällä kumirenkaalla  tai  muovitiivistys-

nauhalla. Korotusrenkaat  ja  kannen kehykset 
saumataan kalkkisementtilaastilla. Kaivojen poh-
jat teräshierretään. 

Kaivojen yläosaan asennetaan joko epäkeskei-
nen kartiorengas  tai  teräsbetonikansilaatta,  jol-
loin laatalla  on  samat vaatimukset kuin valurau-
takansilla. Epäkeskeisellä kartiorenkaalla pyri-
tään kaivon kansi saamaan  veden  virtauksen  tai  

kunnossapidon  kannalta parhaaseen mandolli-
seen paikkaan. 

Kaivojen kansien tulee olla korkeusasemaltaan 
säädettäviä  tai  päällysteen  mukana liikkuvia ajo- 
radalla  ja  pientareella. Ajoradalle, pientareelle  ja 

 muille liikennealueille tulevat kaivojen kannet  on 
 asetettava  5.  .  .15 mm  ajoradan  tai  pientareen 

 pinnan  alapuolelle, mitattuna  2  m:n oikolaudal -
la.  Päällysteen  mukana liikkuva kansi asetetaan 
mandollisimman tarkasti päällysteen pintata

-soon. Jos  ajorata  ja  piennar  päällystetään uu-
destaan,  on  kaivon kansia vastaavasti korotetta-
va. Muualla kaivojen kannet  on  asennettava  ym-
päröivän maanpinnan tasoon. 

PUTKI  I  KAIVO  
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Kuva  8.  Tarkastuskaivo betonirenkaista.  
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Xuva  9.  Sadevesikaivo betonirenkaista.  

Kaivojen korkeus  on  pyrittävä saamaan puoli-
kasrenkailla oikeaksi. Mikäli niillä ei päästä oi-
keaan korkeuteen, voidaan käyttää normien mu-
kaisia korotusrenkaita, joita ei samassa kaivossa 
saa kuitenkaan olla enempää kuin kaksi. 

Kaivot, joiden  0  >  800 mm  ja  syvyys >  1,5 m 
 varustetaan  0 18 mm  teräksestä tehdyillä kuu- 



TALVIRAKENTAMIN  EN  

Kuva  10. Imeytyskaivo. 

mabituminoiduilla askelraudoilla. Sadevesi-  ja 
tarkastuskaivot  varustetaan vähintään  0,50 m  sy-
vällä  lietepesällä.  

Putkia varten tehtävät reiät  on  yleensä  hakattava 
 renkaiden  rajakohtaan,  josta johtuen  lietepesän 
 syvyys tulee  em.  suuremmaksi. 

Täyttä 

Kaivojen  ympärys  täytetään noudattaen  soveltu
-vin  osin, mitä edellä  on  salaojien  ja sadevesivie-

märeiden täytästä  mainittu. Mikäli  erikoispiirus-
tuksissa  on  annettu  täyttään  liittyviä ohjeita,  on 

 niitä noudatettava.  

1323  MUUT  PUTKITUSTYDT  
Tien  alle  jäävät laitteet kuten kaapelit, vesi-  ja 

 viemärijohdot  ym.  on  sijoitettava  suojaputkeen, 
 jos tierakenne  voi painonsa  tai  rakentamistoi-

menpiteiden  takia niitä vahingoittaa.  

Suojaputken  rakentaminen kuuluu  tienpitäjälle, 
 jos  suojattava laite  on  paikallaan ennen  tiepää-

töksen  antamista.  

Suojaputken  tarve  ja  tyyppi osoitetaan suunni-
telmassa,  ja  se  rakennetaan tyyppi-  tai  erikoispii-
rustusten  mukaisesti. Rakentamisessa tulee li-
säksi noudattaa, mitä edellä  sadevesiviemärei

-den  ja  jäljempänä  betoniputkirumpujen  rakenta-
misesta  on  sanottu.  

Suojaputki  on  tarpeen yleensä aina  pehmeikkö
-kohdilla. Muulloin  suojaputki  tarvitaan, kun  em. 

 laite sijaitsee  alle  0,8 m  syvyydessä mitattuna 
 tietyön alimmasta kaivutasosta. 

Suojaputkena  käytetään muovista  paineputkea 
 (NP 6) tai  tiiviiksi  saumattua betoniputkea.  Vie-

märiputken  suojaputkeen  tehdään ainakin tien 
toiselle puolen  tarkastuskaivo. Paineputkeen 

 tehdään  sulkuventtiili  tien molemmin puolin, el-
lei johdossa  jo  muusta syystä ole  sulkuventtiiliä 

 alle  50 m  etäisyydellä  tiealueesta. 

Talvella  kaivutöitä  tehtäessä  on  kaivannon poh-
jaosan  jäätyminen  estettävä sopivalla  peitteellä 

 tai  pohja  on  kaivettava täyteen syvyyteen vasta 
välittömästi ennen  pohjanvahvistustöitä,  putkien 

 asennusta  ja  kaivannon täyttää. Talvella voidaan 
 kaivoväli  kerrallaan rakentamista muuttaa siten, 

että kaikki työt  kaivusta täyttään  asti suoritetaan 
välittömästi toisiaan seuraavina  työvaiheina. 

 Kaivannon alku-  ja lopputäytön  yhteydessä so-
velletaan samoja  kerrospaksuuksia  kuin kesällä - 
kin.  Jäätymisvaaran  uhatessa voidaan erikoislu-
valla käyttää  täytössä  kuivaa  mursketta  ja sepe-
liä  sekä suurentaa  kerrospaksuuksia.  Tiivistämi-
nen  on  suoritettava ennen  tiivistettävän  maa- 
aineksen jäätymistä.  
1330  RUMPUTYt$T  
1331  BETONIPUTKIRUMMUT  

Putket  
Beton  i putkirum  muissa käytettävien putkien tu-
lee täyttää  Betoniputkinormien  (SK  TY) asetta-
mat  laatuvaatimukset, ellei suunnitelmassa ole 

 putkille  asetettu erityisvaatimuksia.  

Putkikoot  ja  -tyypit valitsee suunnittelija.  Betoni
-putkien sijasta voidaan käyttää myös  muoviput-

kia  (T  ja  E tai vast.)  Erityyppisten päätierumpu-
jen peitesyvyydet  on  ilmoitettu taulukossa  2. 

 Liittymä-  ja  kevyen liikenteen väylien  rummuille  
on  Kuivatuksen suunnitteluohjeissa (TVH  
722824)  sallittu  I  ievennyksiä peitesyvyysvaati

-mu  ksi  in.  

Pehmeikkökohdilla,  missä suuret  työaikaiset  pal - 
numat  ovat ilmeisiä,  on  varauduttava tekemään 

 tilapäisrumpuja,  mikäli olosuhteet näin vaativat. 
 Tilapäisrumpujen  valinnassa noudatetaan  sovel- 

tuvin  osin  Kuivatuksen suunnitteluohjeen  pe-
riaatteita. Lopullinen  rumpu  rakennetaan tämän 

 työselityksen  mukaisesti vasta, kun  painumat 
 ovat pääasiallisesti tapahtuneet.  

Putkityyppi  ja  kanto- 
kyky-  tai  lujuus 
luokka  

Putken 
halkaisija  
(mm) 

Sallittu 
peitesyvyys  
rni_ 
min 

_________ 
 max 

Betoniputki: 
BJ  tai BP, kantokykyl. A 500.  . 	1800 0,8 5,0 
BJ  tai BP, kantokykyl. B 500. 	.  1800 0,5 6,0 
BJ  tai BP, kantokykyl. C 500... 1800 0,4 7,5 
BJ  tai BP, kantokykyl. D 500... 1800 0,3 - 
Muoviputki: 
lujuusluokka  T 500.. 	630 0,6 - 
lujuusluokka  T 800.  . .  1600 0,8 - 
lujuusluokka  E 500... 1000 0,4 -  

Taulukko  2. Erityyppisten päätierumpujen peitesyvyydet. 
(Muoviputkille  ilmoitettu  ulkohalkaisija).  

Rummut, joiden halkaisija  on  >  400 mm,  tulee 
yleensä rakentaa  viistetyin  päin.  Betoniputkilla  0 

 <  1400 mm on  viisteen kaltevuus  1:1,5  ja jos  0 
 >  1400 on  viiste kaltevuudessa  1:1.  Muoviputket 

viistetään luiskan kaltevuuteen.  



Kaivu  
Rummun kaivanto  on  tehtävä kuvissa  11... 15 

 esitettyjen tyyppipiirustusten mukaan, ellei työ- 
piirustuksissa ole muuta osoitettu. 

Rumpukaivannoissa  olevien sivu-  ja  pohjakivien 
 poistaminen  on  tapauksesta riippuen erikseen 

harkittava. 

Lähestyttäessä suunnitelman mukaista rumpu-
kaivannon pohjaa,  on  kaivutyä  tehtävä varsinkin 
hienojakoisessa maalajissa varovasti  ja  tarkasti, 
jotta ei häiritä perustusten  alle  jäävää pohjamaa

-ta ja  jotta pohjamaan  pinta  saadaan mandolli-
simman tasa iseksi.  

Jos  rumpu  joudutaan perustamaan syvälle  tai 
 jos  olosuhteet muutoin ovat epäedulliset,  on  kai-

vanto tuettava  ja  pidettävä kuivana. Erittäin vai-
keissa kaivu-  ja  perustamistapauksissa  on  työta-
valle  saatava suunnittelijan hyväksyminen. 

Kaivumassat läjitetään  riittävän kantavalle poh-
jamaalle. Kaivannon viereen ei saa läjittää kaivu

-massoja  siten, että luiskien vakavuus vaarantuu. 

Perustaminen  
Kaivutäiden  aikana  on  rakentajan seurattava, 
ovatko perustamisolosuhteet suunnitelmien mu-
kaisia. Mandolliset muutokset  on  otettava huo-
mioon perustamistavassa.  
Jos  rummuista  on  erikoispiirustukset,  tehdään 
perustukset näiden mukaan, muutoin noudate-
taan kuvista  11.. .15  ilmeneviä perustamistapo

-ja.  

Sora -annan  kiviaineksen  tulee olla karkeaa 
(maks. raekoko ̂   65 mm),  vähintään jakavan 
kerroksen kiviai neksel  le  asetettavat laatuvaati-
mukset täyttävää kiviainesta, esim.  mu  rskesoraa  
tai  mursketta.  Mikäli sora-anna tehdään luonnon 
sorasta tulee maksimiraekoon olla  <  100 mm. 

 Ellei rummun päässä käytetä uralankutusta,  on  

arma  ulotettava vähintään paksuutensa verran 
rummun päiden ulkopuolella (ks.  kuva  16). 

 Haitallinen  veden  virtaus  putkien  alla ja  sivuilla 
 on  estettävä esim. savi-  tai  moreenisululla.  Tar-

vittaessa käytetään uralankutusta rummun päis
-sä  suojaamaan perustuksia. 

Sora-anna  on  tiivistettävä tehokkaasti esim.  tä-
rylevyllä  enintään  0,30 m  kerroksin.  Annan  ylim-
män  0,30 m  kerroksen keskimääräinen tiiviys- 
vaatimus  on 90  % täytekiviaineksen  maksimi 
kuivatiheydestä teillä, joilla käytetään päällysra-
kenteita  1.  .  .6.  Yleensä tiiviys saavutetaan täry-
levyllä  (TL 00, TL 0,2)  jyräyskertamäärällä  4  ja  tä -
ryvalssijyrällä (JTM  00)  jyräyskertamäärällä  
4-6.  Liikajyräystä  tulee välttää koska siitä usein 

 on  seurauksena rakennekerrosten läyhtyminen 
uudelleen.  

Jos  annan  tiiveyttä erityissyystä  halutaan tark-
kailla kokeellisesti, tehdään tiiviysmäärityksiä 
vähintään kaksi jokaisesta tutkittavasta arinasta. 

Kaivanto  on  pidettävä kuivana tiivistettävältä 
osalta  koko  tiivistyksen  ajan.  Jos  rumpu erityis

-syystä perustetaan veteen, tehdään työ enikois-
suunnitelman mukaan.  
Annan  yläpinta  muotoillaan suunnitelman mu-
kaiseen korkeuteen huomioon ottaen rummulle 
mandollisesti määrätyt korotukset. Ellei suunni-
telmassa ole toisin määrätty korotus tehdään 
asennuspuita käytettäessä rakentamalla  1 -ojara-
taisella  tiellä rummun yläpäästä laskien ensim-
mäinen kolmannes vaakasuoraksi, keskimmäi-
nen kolmannes suunniteltuun kaltevuuteen  ja 

 viimeinen kolmannes kaksinkertaiseen suunni-
teltuun kaltevuuteen.  2 -ajorataisella  tiellä  em.  
taitepisteet  ovat rummun pituuden kuudennes-
pisteissä rummun päistä lukien. Ilman asennus-
puita tehtävien betoniputkirumpujen korotus 
tehdään muotoilemalla sora -annan  pinta  kaare-
vaksi  siten, että korotus  on  suurimmillaan yleen-
sä rummun keskellä.  

TIEN  PINTA 

PA AL  LYSR AKEN  N E  PAK SUUS  

PEITESYVVYS  I 
KS.  TAUL.  2 	I  

	

YMPÄRYSTÄVTÖN  RAJA 	
1 4 TAI  LOIVEMPI 

A  =  KUN IRTILOUHINTAA EI SUORITETA 

	
OUT1MT, ° 	7 

B  =  KUN IRTILOUHINTA SUORITETAAN, 

LOUHE POISTETAAN  A  VAIHTOEH- 

 

DON  MUKAAN 	 '  

JOS  0 	2 000 mm, ON L  =  0  •  1,00 m 	- 	 -  

JOS  D 	2 000 mm, ON L 	0  *  150 m  

 

VOIDAAN KAYTTAA ASENNUS 

PUITA  ( ENINTAAN  100 x 100  

PU UTA  VARAA  

Kuva  11.  Rummun perustaminen  kalliolle. Perustamistapa  A.  



EN PINTA 

lo 

PE IT E  SY VY  VS 

KS.  TAUL.  2  

YMPÄRYSTAYTÖN  RAJA  

LOUHEPENGER 	zoj' iR0UTI  MATON  TAYTE°  

JOS  D 2000 mm, ON  Lr D1,O0r  

JOS  052000 mm, ON  Lfi  

0  

-- 	
14 TAI  LOIVEMPI  

0,2,9  

)) oQ)#PEREENYHTEYDE5SA 
\  c PYÖRISTYS  MATALAN  PEN- 

TASOITUSSORA 	 POHJAMAA  TAI  PENGER 

LOUHETAYTTEEN  POHJA  JA  LUISKAT 

TIIVISTETAAN MURSKEELLA  TAI  

MURSKESORALLA  VAIHTOEHTOISESTI 

VOIDAAN  KAYTTAA SUODATINKANGASTA. 

"''  

L  "-.-.,ETONIPUTKIA 

TI I VI  STE TAAN  

KAYTETTAESSA  VOIDAAN  

r  KÄYTTÄÄ 	ASENNUSPUITA (  ENINTÄÄN  

100 x 100  PUUTAVARAA  

HUOM 	KAIVANNON  LUISKAT  VOIDAAN TEHDÄ  KALTEVUUTTA  

11 	JYRIcEMMIKSI 	ELLEIVAT 	TYÖTURVALLISUUS-  TAI  

TVÖTEKNILLISET 	SEIKAT OLE ESTE  ENA. 

Kuva  12.  Rummun perustaminen ilman sora -annaa  kantavan  routimattoman pohjamaan  tai penkereen  varaan.  
Perustamistapa  B. 

N PINTA  (KORKEA  PENGER  

TIEN  PINTA  (MATALA  PENGER( 	-] PÄÅLLYSRAKENNE  

"I 	 ' PAÄLLYSRAKENNE 	 1 EITESYVYYS -  r SIIRTYMÄKIILASY- 	I I 	KS 	TAUL.  2  

- - 

.L 	 - - - - PENGERTAYTE 
ROUTIMATON TAYTE  T 	I  VOI 	OLLA 	MYÖS  ROUTIVAA  I  
YMPA  

S0RAARINA: : 

	: 	: 	 .. . 

 /"-VOIDAAN TEHDÄ  KALTEVUUTTA  1  :1JYRKEM' 	-.  

JOS  0 	2000 mm ON L  =  0  •  1,50 m  

JOS  D E 2000 mm ON L  =  0 2.00 m  

MAKSI  I D 1 000 mm I,  JUS TYOTUHVALLUSUUS lAI 

TYÖTEKN.  SEIKAT EIVÄT OLE ESTEENÄ  

'TONIPUTKIA IcAYTETTAESSA  VOIDAAN 

KÄYTTÄÄ  ASENNUSPUITA  I  ENINTÄÄN 

 100  •  100  PUUTAVARAA  I  

TARVITTAESSA  ON  TEHTÄVÄ  n. 0.1 m  PAKSU  

SUODATINKERROS ARINAN  POHJALLE. 

 VAINTOENTOISESTI  VOIDAAN KÄYTTÄÄ SUODA- 

T IN  KAN  GA S TA  

Kuva  13.  Rummun perustaminen  routivalle  maalle  tai mehmeikäille. Perustamistapa C. 
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TIEN  PINTA  (KORKEA PENGER) 

PAALLYSRAKENNE 

TIEN  PINTA 	(MATALA PENGER) 	-  

PAALLYSRAKENNE 	PEITESYV. 
SIIRTYMAKIILA - 	 KS.  TAUL.  21 	 PENGERTAYTE 

- 	 - 	 (  VOI OLLA MYÖS ROUTIVAA 

Th, 	r20  
ROUTIMATON TAYTE 	4  

DROUTIMATON  T 

 

-__. , BETONIPUTKIRUMMUISSA  VOIDAAN 

KAYTTAÄASENNUSPUITA( ENINTÄÄN 

 100 x 100  PUUTAVARAA) 

LAVAMATERIAALI  0  !  75 mm  ( LATVALÄPIMITTA ) HAVU- 

PUU.  LAVAN  ALUSPUUT  1-2.m  VÄLEIN 

KOHTISUORAAN  RUMPUA VASTAAN.  LAVA- 

PUUT RUMMUN SUUNTAAN VIEREKKAIN. 

JATKOKSET  ERI KOHTI  IN  LAVAN  ALUSPUIDEN  

VÄLIT TAYTETTAVA MAALLA.  

SORA-ARINA  

JOS  0 	2 000 mm, ON L  =  D  •  1.50 m  

JOS  0 	2 000 mm, ON L 	0  •  2,00 m  

TARVITTAESSA  ON  TEHTÄVÄ  N. 0,10 m  PAKSU 
SUODATINKERROS ARINAN POHJALLE 

VAIHTOEHTOISESTI VOIDAAN KÄYTTAA  

S  UO  DAT  IN  KAN  GAS TA  

Kuva  14.  Rummun perustaminen pehmeikälle. Perustamistapa  D.  

TIEN  PIN  

	

KOKONAAN TUETTU KAIVANTO 
	

OSITTAIN TUETTU KAIVANTO 

PK  IT E  SY  V  VY  S  

KSTAUL2 
	 TIEN  PINTA  

	

= - 
	 A- 

SY VY  VS 

SORA-ARINA 

I 	I 
SIIRTVMAKI  I LAN  TARVE 	MAARAYTYV 

II  
IMPÄRYSTAVTON SAMALLA TAVOIN KUIN PERUSTA- 

O2m 	LO,v MISTAVOISSA  C JA 0  

ROUTIMATON 
TAYTE  

b  TARVITTAESSA  LAVA  ( PERUSTAMISTAPA  F  ).  MATE- 

RIAALI  0 	75 mm 	C  LAT  VALAPIMITTA ) HAVUPUU.  

LAVAN  ALUSPUUT2  M  VALEIN KOHTISUORAAN 

RUMPUA VASTAAN, LAVAPUUT RUMMUN SUUNTAAN 

VIEREKKAIN, JATKOKSET 	ERI KOHTIIN.  LAVAN  ALUS- 

PUIDEN VALIT TAYTETTAVA MAALLA. 	___________  

JOS 	0  •  2000 mm, ON L  =  0. 2.00 m  

JOS 	0 	2000 mm, ON 	L 	0  •  3.00 m  

PONTTAUSSYVYYS  a 	MAARATÄAN 	SUUNNITELMASSA. ELLEI  

L  NAIN 	OLE TEHTY. 	SOVITAAN 	PONTTAUSSYVYYS KUSSAKIN 

TAPAUKSESSA ERIKSEEN 	TYÖMAALLA.  

Kuva  15.  Ponttiseinän  käyttäminen rumpua perustettaessa. Perustamistapa  E  (ei lavaa)  ja  F (lava).  
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Putkien asennus  ja  saumaus  

Rummun korkeusaseman asennustarkkuus  on 
 mandollinen korotus huomioon ottaen  0..  .  +50 

mm,  
Asennuspuiden käyttötarve  harkitaan tapaus-
kohtaisesti työtavasta riippuen  (mm.  nostokalus

-to).  Betoniputkirummuissa käytet2än asennus
-puma  yleensä  50 mm x 100 mm  puutavaraa.  Jos 

 putken läpimitta  on  yli  1000 mm  käytetään  asen -
nuspuina  100 mm x 100 mm  puutavaraa. Jalalli

-sia  uurreputkia  käytettäessä puut upotetaan 
sora-arinaan niin, että niiden yläpinnat tulevat 
tarkasti valmiiksi muotoillun  annan  yläpinnan 

 tasoon. Putkien asennus aloitetaan rummun 
alemman pään puolelta piirustuksen osoitta

-masta  kohdasta.  
Jos  rummusta  ei ole erikoispiirustusta,  on  en-
simmäinen putki sijoitettava niin, että rummun 
päätteet voidaan rakentaa tyyppipiirustuksen 
mukaisesti  ja  että rummun molemmat päät ovat 
likimain samanlaisia. Betoniputket tulee asettaa 
siten, että ne ulottuvat  0,0... 0,5 m  luiskan  ulko-
puolelle  ja  muoviputket  vastaavasti  0,0.  .  .0,1 m.  
Putkia asennettaessa sijoitetaan uurreputkien 
uurresyvennykset vastavirtaan. Rumpuputket 
asennetaan niin, että saumasta tulee mandolli-
simman ohut.  Jos  suunnitelmassa ei ole muuta 
osoitettu, ei saumoissa yleensä käytetä mitään 
tiivisteitä.  Jos  putkien asettaminen keskeisesti 
tuottaa vaikeuksia, voidaan uurteeseen ennen 
putkien kiinnipuristamista sijoittaa tervattu 
hamppunaru. Asennustyön lopuksi peitetään 
putkien saumat vähintään  0,2 m  levyisellä huo-
pakaistaleella. 

Ympärystäyttö  

Rummun ympärystäyttään käytetään routima-
tonta kiviainesta. Murskatussa kivialneksessa ei 
saa olla  65 mm  suurempia kiviä. Käytettäessä 
ympärystäyttään luonnonkiviainesta saa maksi-
miraekoko kuitenkin olla  100 mm.  Mikäli  rum-
mun  kohdalla routimaton ympärystäyte  tai rum-
mun  ympärillä routiva maanpinta ulottuu siirty-
mäkiilasyvyyttä lähemmäksi tasausviivaa,  on 

 rummun kohdalle rakennettava siirtymäkiila, el-
lei osassa  1500  esitetystä muuta johdu, ks. myös 

 kuvat  11. ..15.  
Kun täyttä  on  osa  siirtymäkiilasta,  noudatetaan 
kiviaineksen suhteen, mitä osassa  1500  kohdas-
sa "Siirtymäkiilat"  on  sanottu. Routimattoman 
ympärystäytön laajuus  on  merkitty tyyppipiirus-
tuksiin  tai  erikoispiirustuksiin. Täytän  tulee ta-
pahtua  0,10.  .  .0,30 m  kerroksin  samanaikaisesti 
rummun molemmilla puolilla. 

Täytän  ollessa  osa  päällysrakenteesta  on  täyttä- 
massojen  ja  tiivistämistyän  osalta noudatettava 
mitä osassa  1600 on  sanottu. Tiivistämistyässä 

 on  otettava huomioon putkien minimi peitesy-
vyys, joka  on  määritelty liikennekuorman (akseli- 
kuorma  14 t)  mukaan. Raskaalla kalustolla tiivis-
tettäessä tulee käyttää riittävän peitesyvyyden 

saavuttamiseksi ylipaksua päällysrakennekerros
-ta,  josta ylimääräinen  osa  poistetaan tiivistämi
-sen  jälkeen. Myöskään tyämaaliikenne ei saa 

kulkea rummun yli ellei ylityskohdalla ole vaadit-
tua minimi täyttää. 

Rummun ympärystäytällä  on  samat tiiviysvaati-
mukset kuin rummun sora-arinalla. Ympärystäy-
tän tiivistämisessä  ja  tiiviyden  valvonnassa nou-
datetaan samoja ohjeita kuin edellä sora -annan 

 yhteydessä  on  esitetty. 

Epätasaisten painumien välttämiseksi  on  osaksi 
 tai  kokonaan normaalin maanpinnan yläpuolella 

olevien rumpujen ympärystäyttä tehtävä niin, 
että täytän leveys putken päällä  on  vähintään 
kaksi kertaa putken halkaisija  ja  luiskien kalte-
vuus  1:4 tai  loivempi.  Tämän lisäksi  on  otettava 
huomioon, mitä osassa  1500 on  siirtymäkiiloista 

 sanottu. 

Rummun pääte 

Rummun päiden syöpymisen sekä luiskamai
-den  sortumisen estämiseksi varustetaan  rum-

mun  päät tarpeellisilla tukirakenteilla  tai  ver-
houksilla,  jotka tehdään erikoispiirustusten  tai 

 kuvien l6ja  17  mukaisesti. 
Rummun sorapäätteessä tulee usein kysymyk-
seen lisäksi turveverhouksen käyttö (hyvin näky-
vät  ja  maisemallisesti merkittävät kohdat).  Ks. 

 osa  1800. 

I 	 A-A 

4  1RINAN  

I 	 Ih- TARVITTAESSA  PONTTISEINA  
II 	ESTÄMÄÄN  VEDEN  
J 	VIRTA(JS  RUMMUN ALITSE  

\TURVEH6uS  TARVITTAESSA  

Kuva  16.  Rummun  sorapääte  ja  ponttiseinä. 
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A 

A-A 

LA  

ROUTIVUUOEN  MUKAAN  

Kuva  17.  Rummun  kivipääte. 

Talvirakentaminen  

Jos  kaivanto tehdään routivaan maahan,  on  var-
mistettava, ettei kaivannon pohja ole jäässä, ei-
kä jäädy rakennustyön aikana. Ennen rumpukai-
vantojen täyttää  on kaivannossa  oleva lumi  ja 

 jää  huolellisesti poistettava. Lisäksi  on  huoleh-
dittava, ettei käytettävässä maa-aineksessa ole 

 lunta,  jäätä eikä jäätyneitä maakokkareita.  

1332  ELEMENTTIRAKENTEISET  TAI VALETUT 
 RUMMUT 

Elementtirakenteiset  tai valetut  rummut tehdään 
aina erikoissuunnitelman mukaisesti. Kaivussa, 
perustam isessa  ja  ympärystäytässä  noudate-
taan edellä betoniputkirummuista annettuja oh-
jeita, ellei suunnitelmassa ole asiasta muuta sa-
nottu.  

1333 TERÄSPIJTKIRUMMUT  

Putket 
Teräsputkirummun putkityyppi  ja  putken  koko  
valitaan julkaisun  Aallotetut teräsputket (TVH  
722501)  perusteella.  Em.  julkaisussa esitetään 
myös aallotetuille teräsputkille asetetut laatu-
vaatimukset. 

Sinkityksen  paksuuden tulee olla taulukon  3  mu-
kainen  (SFS  2765). 

Sinkitys 
Putkityyppi  Paksuus 	Paino  

m 1 ) 	g/2m22 ) 

Monilevyrakenne  60 840 
Kaksilevyrakenne  43 610 
Kierrehitsattu  43 610 
Kierresaumattu  43 610 

Ruuvit  ja  mutterit  43 

1 )yksipuolisesti 	 2)molemmat  puolet  yht.  

Taulukko  3.  Sinkityksen  paksuus.  

Jos  putken sinkkipinnoite ei täytä taulukon vaati-
muksia, voidaan hyväksyä pienempi sinkityspak-
suus (minimi  30 pm),  jos  vastaavasti suurenne-
taan levypaksuutta ajoneuvoliikenteen kuormi-
tukselle mitoitetuissa putkissa  0,5 mm  ja  kevyel-
le kuormitukselle mitoitetuissa putkissa  0,2 mm. 

Jos  putki asennetaan paikkaan, jossa vesi  tai 
 maa  on  erityisen syövyttävää  tai  putki  on  muu-

ten alttiina poikkeuksellisen suurelle kulutuksel-
le, tulee putken lisäsuojuksessa noudattaa julkai-
sun  Aal/otetut teräsputket  kohdassa  3.6  esitetty-
jä ohjeita. 

Kaivu 

Teräsputkirumpujen kaivannot  tehdään samalla 
tavalla kuin edellä betonirumpujen yhteydessä 

 on  esitetty, ellei suunnitelmassa ole muuta mää-
rätty, ks.  kuvat  11. . .15.  

Yleensä kaivannon teossa  ja  putken perustami-
sessa pyritään kuivatyöhön. Kun putki rakenne-
taan vesiuomaan,  on  veden  virtaus kaivantoon 

 estettävä.  Jos virtaama on  pienehkö, riittää, että 
uoma padotaan maapadolla  tai ponttiseinällä. 

 Tarvittaessa vesi  on  kuitenkin ohjattava riittävän 
kauas rakennuspaikasta sivu-uomaan. Kaivantoi

-hin  noussut vesi poistetaan pumppaamalla. Her -
kästi häiriintyvien maalajien ollessa kysymyk-
sessä  veden  poisto järjestetään myös kaivannon 
ulkopuolelle tehdyistä pumppukuopista. Tällai-
sissa tapauksissa voidaan kaivannon kuivanapi

-to  järjestää parhaiten pohjavedenpintaa alenta-
malla. Pohjavedenpinnan alentamisen jälkeen 
voidaan kaivu- ym. työt suorittaa ilman vesivai-
keuksia. 

Perustaminen 

Teräsputkirumpujen  perustamisessa noudate-
taan soveltuvin osin samoja menetelmiä, joita 

 on  esitetty edellä betoniputkirumpujen yhtey-
dessä, ks.  kuvat  11... 15,  ellei suunnitelmassa 
ole muuta määrätty. Sora -annan  materiaali-  ja tu

-viysvaatimukset  ovat samat kuin edellä betoni-
putkirumpujen yhteydessä esitetyt, paitsi että 
myöskään luonnonsorassa ei saa olla yli  65 mm 

 kiviä. 

Pehmeikkökohdilla  annan  yläpinta  muotoillaan 
putkelle määrätyn korotuksen mukaisesti (ks.  ku-
va  18). Anna  voidaan muotoilla myös putken 
pohjan muotoiseksi. Erityisesti matalarakenteis

-ta  putkea käytettäessä  annan  muotoilu helpottaa 
putken ympä rystäytän tiivistäm istä. 

Lämpäenistetty  arma  tehdään suunnitelman 
edellyttämällä tavalla. Lämpöeristelevyjen  asen

-nuksessa  on  erityistä huomiota kiinnitettävä le-
vyjen limitykseen. 

Routivan pohjamaan  varaan rakennettavan ari-
nan alaosaan  on  tehtävä suodatinkerros  tai  vaih-
toehtoisesti käytettävä suodatinkangasta. Suo-
datinkerros rakennetaan suodatinhiekasta (ks. 

 osa  1600). Suodatinkangasta  käytetään,  jos  hie-
kan käyttö ei ole taloudellista  tai  jos  pohjan peh- 
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KOROTUS  

2/3 L 	 1/3 L  

ARINA  MUOTOILLAAN  KAARE- 	KALTEVUUS  0  %  

VA K  SI  

L  PUTKEN PITUUS  

Kuva  18.  Teräsputkirummun  korotus  

meyden  vuoksi hiekkasuodattimen rakentami-
nen ei ole mandollista.  Jos  putki kootaan kaivan-
nossa,  on  työn kannalta miellyttävämpää käyt-
tää suodatinkangasta. 

Putkien  asennus  

Putkien kokoamisessa  on  kolme tapaa: 
-  putki toimitetaan työmaalle valmiiksi koottu-

na 
-  putki kootaan kaivannossa 
-  putki kootaan kaivannon ulkopuolella 

Kokoamistavan  valinta riippuu käytettävästä 
putkityypistä, rakennuspaikan olosuhteista, työn 
kiireellisyydestä  ja  käytettävissä olevasta nostu-
rikalustosta. Putken kokoaminen  on  yleensä hel-
pointa suorittaa kaivannon ulkopuolella.  Jos 

 putken nostoon sopivaa nosturikalustoa ei ole 
kohtuullisin kustannuksin saatavissa, kootaan 
putki kaivannossa. 

Levyrakenteiden  kokoaminen voidaan tehdä pui-
sella asennusalustalla. Asennusalustan tulee ol-
la suora  ja  tasainen eikä  se  saa liikkua työn aika-
na.  Jos  putki  on  koottu kaivannossa, poistetaan 
asennusalusta ennen ympärystäyttöä. Mitään 
pysyviä asennustelineitä  tai  tukia ei saa jäädä 
putken ulkopuolelle. 

Putki kootaan valmistajan ohjeiden mukaan. 
Ruuvit asennetaan vesistöputkissa siten, että 
ruuvin  kanta  tulee aallon pohjaan  ja  mutteri  har-
jalle. Alikulkukäytävässä  sen  sijaan tulee ruuvit 
asentaa sisäpuolelta käsin pohjatäytön yläpuoli-
sella putken osuudella. Ruuvit kiristetään val-
mistajan ohjeen mukaisessa järjestyksessä. Ruu-
vien kiristämisessä käytetään paineilmalla toimi-
vaa mutterinkiristäjää. Sopiva kireys saavute-
taan vähintään  300  Nm vääntämomentilla. 

Kierresaumaputket  voidaan poikkeuksellisesti 
jatkaa hyväksyttävää jatkostyyppiä käyttäen val-
mistajan ohjeen mukaisesti. 

Kaivannon ulkopuolella koottu putki nostetaan 
kaivantoon nostu nI  la.  Nostamisessa käytetään 
nostoliinoja, köysiä  tai  vaijereita. Vaijereita  käy-
tettäessä  on  putki suojattava vaijereiden kohdal-
la säkein tms. pehmikkein. Nostamisessa  on 

 myös muutoin noudatettava erityistä varovai-
suutta. Sopivat nostokohdat ovat neljännespis

-teet.  

Jos  putki  on  koottu kaivannossa, nostetaan put-
kea  sen  verran, että asennusalusta voidaan pur-
kaa. Nostamiseen voidaan käyttää tunkkeja, trak-
toria yms., koska putkea ei tarvitse nostaa koko-
naisuudessaan ylös. Nostamisessa  on  varottava 
vaurioittamasta sinkitystä. 

Putki asennetaan huolellisesti paikalleen sora-
arinalle  ja  tuetaan oikeaan asentoonsa. Ruuvien 
kireys tarkistetaan  noston  jälkeen  ja  tarvittaessa 
suoritetaan jälkikiristäminen. 

Asennustyön  yhteydessä mandollisesti vaurioi-
tunut levyjen sinkitys  on  korjattava ruiskusinkit

-se mä I lä.  

Ympärystäyttö 

Teräsputkirum pujen ym  pä  rystäyttä  tehdään ku-
van  19  mukaisesti, ellei suunnitelmassa ole 
muuta määrätty. 

Ympärystäyttä  tehdään sorasta, joka täyttää ja-
kavan kerroksen laatuvaatimukset eikä  se  saa si-
sältää läpimitaltaan  65 mm  suurempia kiviä. 
Luonnonsora  on  suositeltavinta. 

Ympärystäyttö  aloitetaan sullomalla molemmil-
ta puolilta samanaikaisesti soraa putken  alle. Ve-
den  virta  us  putkien  alle ja  siitä johtuva täyttöma-
teriaalin poishuuhtoutuminen  on  estettävä esi-
merkiksi savisulun avulla. Putken alustan täyte 

 on  tiivistettävä huolellisesti käsi-  tai  konejuntal
-la.  Matalarakenteisen  putken alusta  on  tiivistet-

tävä erityisen huolellisesti.  On  kuitenkin varotta-
va tiivistämästä liikaa, koska tällöin putki saattaa 
nousta ylös arinalta. 

Varsinainen ympärystäyttö tehdään  0,20.  .  .0,30 
m  vaakasuorin kerroksin  samanaikaisesti putken 
molemmilla puolilla. Täyttömateriaalia ei saa 
tyhjentää auton lavalta suoraan putken ympäril-
le. Jokainen kerros  on  tiivistettävä huolellisesti 

 koko  kaivannon ympärystäytän leveydeltä (ks. 
 kuva  19.)  

Ympärystäyttää  jatketaan kunnes minimi peite-
syvyys (=  0,50 m) on  saavutettu. Tiivistäminen 
tapahtuu putken yläpuolisella osuudella vasta, 
kun peitesyvyys ylittää  0,30 m. Jos  ympärystäyt

-tö  on  osa  päällysrakennetta,  jätetään tiivistämi-
nen tältä osin päällysrakenteen teon yhteyteen. 

Ympärystäytän tiiviyden  ja  laadunvalvonnan 
osalta noudatetaan mitä edellä  on  betoniputki

-rumpujen ympärystäytässä sanottu. 

Ympärystäytössä  voi epätasainen  tai  liiallinen 
tiivistäminen aiheuttaa putkessa muodonmuu-
toksia. Näiden välttämiseksi  on  putken poikki- 
leikkauksen mitat tarkastettava tiivistystyön ede-
tessä.  Jos  jännemitassa  esiintyy yli  2  % muo-
donmuutoksia,  on  tiivistystehoa pienennettävä.  

Putken yli ei saa ajaa raskailla työkoneilla  tai  au-
toilla, ellei putken yläpuolella ole putkelle mää-
rättyä minimi peitesyvyyttä. Työn aikana voidaan 
putkelle tehdä väliaikainen ylikulkukohta soras

-ta.  
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Tarvittavat  pengertyöt  voidaan tehdä  normaalis- 	kuin  peitesyvyys  on  vähintään putken  halkaisi- 
ti,  kun  ympärystäyttö  on  tehty.  Louhepengertä  ei 	jan  tai jännevälin paksuinen.  
saa kuitenkaan tehdä putken yläpuolelle, ennen- 
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%  

Kuva  19.  Teräsputkirummun ympärystäyttö. 
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Rummun pääte 
Teräsputkirummun  päät suojataan tarpeellisilla 
tukirakenteilla  tai  verhouksilla. Suojaukset  teh-
dään erikois-  tai  tyyppipiirustusten  mukaisesti.  

Asennus  veteen 
Teräsputkirumpu  saadaan asentaa veteen,  jos 

 kaivannon kuivanapito muodostuisi kustannuk-
siltaan huomattavan kalliiksi. 

Veteen asennettaessa noudatetaan soveltuvin 
osin samoja ohjeita kuin kuivaan kaivantoon 
asennettaessa. Tarvittaessa sukeltajan tulee var-
mistaa, että kaikki työt tulevat tehdyksi oikealla 
tavalla.  
Annat  tehdään suunnitelman edellyttämällä ta-
valla. Koska  annan  tiivistäminen  on  veden alla 

 vaikeaa  tai  mandotonta, tulee  arma  tehdä  murs
-keesta  tai  murskesorasta  ja  pyrkiä muotoile-

maan putken pohjan muotoiseksi.  Jos  sukeltajaa 
ei käytetä voidaan  annan  korkeus, muotoilu  ja 

 korotus tarkistaa esimerkiksi veneestä mittaa-
maIla vedenpinnan  ja annan  korkeuserot.  Anna 

 tulee tiivistää esimerkiksi kaivinkoneen kauhalla 
painelemalla. 

Putken asettaminen oikealle paikalleen  on  tehtä-
vä huolellisesti  ja  on  tarkistettava, ettei virtaava 
vesi ole päässyt kuluttamaan annaa. Ympärys-
täyttömateriaalina käytetään mursketta  tai  murs

-kesoraa,  jonka maksimi raekoko  on 65 mm.  

Ympärystäyttö  ja  tiivistäminen tehdään saman-
aikaisesti putken molemmilla puolilta 

 0,20.  .  .0,30 m  kerroksin.  Vedenalainen tiivistys 
tehdään esimerkiksi kaivinkoneen kauhalla pai-
nelemalla.  Veden  yläpuoliset  kerrokset tiiviste-
tään normaalilla tavalla. 

Talvirakentaminen 

Putkikaivanto  on  ennen täyttöä puhdistettava 
huolellisesti lumesta  ja  jäästä. Mikäli kaivanto 

 on  tehty routivaan maahan,  on  myös varmistut-
tava, etteivät kaivannon pohja, seinämä  ja  siirty-
mäkiila  ole jäässä. Työn aikana  on  sopivalla suo-
jaustoimenpiteellä estettävä kaivanto jäätymästä 

 tai  työ  on  tehtävä niin nopeasti, ettei jäätymistä 
ehdi tapahtua. Routaantuneet maat korvataan 
putkikaivannon täyttöön käytettävällä kiviainek-
sella, joka tiivistetään huolellisesti. Tiiviysvaati

-mus  ympärystäytölle  on  sama kuin edellä  on 
 esitetty. 

Täyttöön käytettävä maa-aines ei saa olla jäässä, 
eikä  se  saa sisältää  lunta  tai  jäätä.  

1334  SIVIJOJARUMMUT 

Sivuojarummuilla  tarkoitetaan tässä maatalous-, 
tontti-  ja  yksityistieliittymiin  tai  vastaavanlaatui

-sun  kohtiin tulevia rumpuja. Sivuojarumpuja ra-
kennettaessa noudatetaan pääpiirteissään edellä 
betoniputkirummuista annettuja ohjeita.  Perus- 
tamis-, ympärystäyttö-  ja  tiiveysvaatimuksista 

 saadaan tilanteen mukaan tinkiä, ellei suunnitel- 

massa  ole toisin sanottu. Sivuojarumpujen päi-
den verhoilussa tulee ottaa huomioon liikenne-
turvallisuusnäkökohdat,  ja  putken päiden tulee 
olla viistettyjä,  jos  läpimitta  d  >  400 mm,  ks. 
kohta "Betoniputkirummut". 

PINTAVESIKOURUT 
Pintavesikouruilla  keskitetään  veden  virtaus luis-
kissa  tai  uoman jyrkissä kohdissa  ja  estetään 
maan syöpyminen. 

Kourun  tarve ilmenee usein vasta rakentamis-
vaiheessa. Suunnitelmaa tulee näin  ollen  tilan-
teen mukaan täydentää  tai  muuttaa työn aikana. 

Tavallisesti tulevat kysymykseen seuraavat kou-
rutyyp  it:  

- betonielementit 
- kiveys, sideaineena sementtilaasti  tai  bitumi 
-  paikalla valettava betonikouru.  
Ks.  kuvat  20.  .  .22. 

I—  ------------------- 

1' 	 I  
D  

IH  
d D H h I 

150 230 115 75 1 000 

300 400 210 150 1 000  
Kuva  20.  Betonikouru. 

n 0,1O -n  
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Kuva  21.  Betonikourun  asentaminen.  
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LUONNONKIVIKOURU 

g O1o,3to- 
NU  PUKIVIKO  U RU JA 

0.25m 	 0.3ni  

008 m  

TUMISAUMAu 	

m  

Kuva  22.  Erilaisia kourutyyppejä. 

Kourun yläpään  muotoiluun tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota, jottei vesi pääse syövyttämään 
maaperää kourun sivuilta.  Tien  pintaan liittyvis-
sä kouruissa voidaan ohjausreunuksena käyttää 
ns. asfalttimakkaraa. 

Ellei kouru laske suoraan luonnonvesistään, tu-
lee maan syöpyminen kourun alapäässä estää 
alustan  ja vastaluiskan  kiveyksellä  tai loiventa

-maila kourua riittävän pitkällä matkalla. 

Tavallisimpia  kohtia, joissa kourujärjestelyt tule-
vat kysymykseen ovat: 

- niskaojien  kohdat 
-  siltojen päät 
-  korkeiden penkereiden notkokohdat 
- alikulkukäytävät  

N iskaojan  veden purkautetaan  maaston ka Ite-
vuuden mukaiseen suuntaan, esim. poikittaisen 

 tai  vinon kourun avulla leikkausluiskaa pitkin 
sivuojaan. 

Siltojen päissä kouru sijoitetaan yleensä keila-
verhouksen viereen. Kourun paikan valinnassa 
tulee ottaa huomioon todelliset  ja  odotettavissa 
olevat pintojen kaltevuudet.  Veden  ohjaamiseen 
kouruun  on  kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Pengerluiskat  pyritään normaalisti suojaamaan 
erilaisilla verhouksilla (yleensä nurmetus)  syö-
pym istä  vastaan. Tarvittaessa (yksipuolisesti kai-
listetut sisäkaarteet, tien koverat taitteet) ajora

-dan  pinnalta valuvan  veden  johtaminen  alas  jär-
jestetään kourulla  ja  riittävän pitkillä reunaohjai

-mula  (reuna-makkara). Kriittinen ajanjakso  on 
 usein työnaikana vaihe, jolloin luiskan muotoilu 

 on  tehty, mutta luiskanurmetus ei ole ehtinyt 
juurtua. Tällöin käytetään tarvittaessa tilapäisiä 
kourujärjestelyjä.  Ks.  kuva  23. 

LANKKU, 

/ 	NAULATAAN PÄÄLLYSTET- 
TVYN PIENTAREESEEN  

Kuva  23.  Luiskien tyäaikainen suojaus pintavesiltä. 

Alikulkukäytävien kourujärjestelyt  toteutetaan 
suunnitelman mukaisesti. Kourujen sijoittelua 
saatetaan joutua tarkistamaan työnaikaisten 
seikkojen perusteella. 



H&sunki  1979  Valtion painatuskeskus  
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