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14350 Rummut
Ohje

IO

Rumpujen rakentamisen ohjeistus on esitetty tämän luvun lisäksi luvuissa 13300, 14230,
14351, 14352, 14353, 14354, 16220, 16500, 18310, 18320, 18330 ja 21510. Ratarumpujen
korjaaminen on esitetty Väyläviraston ohjeessa Ratarumpujen korjausohje (RUMKO).

RS

Maantierummuilla tarkoitetaan maantien alittavaa rumpua. Ratarummuilla tarkoitetaan
radan alittavaa rumpua. Sivuojarummuilla tarkoitetaan maantien, kadun tai rautatien
sivuojaan tehtyä, liittyvän tien rumpua. Jkpv-rumpu ja muut rummut (mm. meluvallin,
meluseinän, tai vastapenkereen ali) ovat sivuojarumpuja.

VE

Kadun alittavilla rummuilla noudatetaan tavallisesti maantierumpujen vaatimuksia.
Yksityisteillä määritellään suunnitelma-asiakirjoissa, noudatetaanko maantie- vai
sivuojarumpujen vaatimuksia.
Viitteet











LA
US



TO



Infra 2015 Määrämittausohje 1435.
13300 Arinarakenteet, InfraRYL
14230 Pohjavedensuojaukset, InfraRYL
14351 Betoniputkirummut, InfraRYL
14352 Metallirummut, InfraRYL
14353 Muoviputkirummut, InfraRYL
14354 Komposiittiputkirummut, InfraRYL
16220 Rumpukaivannot, InfraRYL
16500 Rakenteiden alitukset, InfraRYL
18310 Asennusalustat, InfraRYL
18320 Alkutäytöt, InfraRYL
18330 Lopputäytöt, InfraRYL
21510 Siirtymäkiilat, InfraRYL
Ratarumpujen korjausohje (RUMKO), Väyläviraston ohje (www.vayla.fi/ohjeluettelo).

UN






14350.1 Rumpujen materiaalit

Vaatimus

Tie- ja katurakenteissa rumpuputkien sallitut korroosionkestävyysluokat esitetään
suunnitelma-asiakirjoissa tai noudatetaan taulukkoa 14350:T1, josta valitaan myös
korroosio-olosuhde.
Radan alla sallitaan vain lukujen 14351-14354 mukaiset rumpuputket (betoni-, teräs-,
alumiini- tai komposiittiputkirummut) sekä kivestä ladotut rummut. Tilaaja määrittelee
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komposiittiputkien ja kivirumpujen vaatimukset. Muoviputkien käyttö on sallittu vain radan
sivuojarummuissa. Teräsrumpujen korroosiosuojauksen tulee täyttää taulukon 14352:T4
vaatimukset ja alumiinirumpujen taulukon 14352:T5 vaatimukset.
Ohje

RS

Suolaamattomaksi kohteeksi määritellään sorapäällysteiset ja
kevytasfalttibetonipäällysteiset (PAB) tiet.

IO

Tie- ja katuolosuhteissa rumpujen korroosiokestävyysluokka valitaan kohteen olosuhteiden
perusteella. Olosuhteet määräytyvät tie- tai katuluokan, suolauksen sekä neutraali/hapan olosuhteen perusteella (taulukko 14350:T1). Jos veden virtausnopeus on suuri (> 4,5 m/s) ja
vedessä on hiekkaa, niin pinnoitteiden soveltuvuus arvioidaan erikseen.

Muut tiet ja kadut ovat lievästi suolattuja.

VE

Voimakkaasti suolatuksi tieksi luokitellaan kaikki moottori- ja moottoriliikennetiet sekä
eteläisen Suomen (Keski- ja Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Päijät-Häme, Kymen-laakso ja
Etelä-Karjala sekä niiden länsipuoliset maakunnat) valta- ja kantatiet, joiden liikennemäärä
KVL on >6000 ajoneuvoa/vrk.

TO

Tilaaja voi määrittää myös PAB-päällysteisen tien suolattavaksi, jos liikennemäärän
perusteella on luultavaa, että tielle tehdään myöhemmin AB-päällyste suolaamisen
mahdollistamiseksi.

UN

Ohje

Rumpumateriaalivalintaan vaikuttaa mm. alku- ja lopputäyttöihin käytettävissä oleva aika ja
rummun käyttöaikana odotettavissa oleva painuma.

LA
US

Tässä luvussa komposiittirummuilla tarkoitetaan lujitemuovirumpuja, joissa osa lujuudesta
tuotetaan kuiduilla ja kerrosrakenteilla.
Vaatimus

Suunnitelma-asiakirjoissa osoitetun sisähalkaisijan DN/ID sallittu poikkeama, jos
suunnitelma-asiakirjoissa ei ole erikseen muuta määritetty, on:




DN/ID < 400 mm: –10...+25 %
400 ≤ DN/ID < 600 mm: -3...+10 %
600 ≤ DN/ID < 2000 mm: -3...+3 %.

Putkien laatu todetaan toimituserittäin putkien merkintöjen ja toimituserän asiakirjojen
perusteella.
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Taulukko 14350:T1. Rumpujen sallitut korroosionkestävyysluokat eri tie- ja katurakenteissa.
Olosuhteiden määrittely InfraRYLin luvun 14350.1 ja Väyläviraston ohjeen Teiden ja ratojen
kuivatuksen suunnittelu mukaan, mikäli ei ole kohdekohtaista määritystä.

K1

x

Maalatut tai ohuella polymeerilla
pinnoitetut sinkityt teräsputket

K2

x

x

Paksulla polymeerilla pinnoitetut
sinkityt teräsputket

K3

x

x

K4

x

Muoviputket
Komposiittiputket

x

3 Voimakkaasti
suolattu maantie ja sen
liittymät

H

H

x

x

x

x

x

x

x

x

N = neutraali olosuhde
H = hapan olosuhde: veden pH < 4 tai veden tai ympärystäytteen sähkönjohtavuus > 50 mS/m
x = kyseinen putkiluokka hyväksytään.
Teräsputkien luokkamerkinnät ja korroosiosuojausvaihtoehdot

UN

Teräsputki K1
1. teräs + sinkitys 600 g/m2 tai teräs + alumiinisinkitys 185 g/m2.

Teräsputki K2
1. teräs + sinkitys 600 g/m2 + maalaus EH100½S
2. teräs + sinkitys 1000 g/m2 + maalaus EH100½S
3. teräs + sinkitys 275 g/m2 + PE-kalvo 170 SU + suojakangas U (kun DN/ID > 1000 mm luokassa K2c).

LA
US

N

x

TO

Betoniputket
Alumiiniputket

N

VE

Sinkityt teräsputket

Olosuhteet
2 Lievästi suolattu
maantie ja katu

IO

1 Suolaamaton maantie
ja katu ja enintään
lievästi suolatun
maantien liittymät
N
H

RS

Rumpujen korroosiokestävyysluokka
Luokkien määrittely/Olosuhteet Luokat
N ja H

Teräsputki K3
1. teräs + sinkitys 275 g/m2 + PE-kalvo 170 SU + suojakangas U (kun DN/ID < 1000 mm luokassa K3a)
2. teräs + sinkitys 600 g/m2 + PE-kalvo 300 SU.
Luokkamerkintöjen selitykset
 EH100½S = epoksihartsisuojaus, paksuus 0,100 mm, puolet putken sisäpinnasta
 SU = sisä- ja ulkopinta kokonaan
 ½S = puolet sisäpinnasta
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Ohje






kalvo ei irtoa eikä murru putken valmistuksen aikana
kalvo ei haurastu ikääntymisen seurauksena
hankauskestävyys vastaa PE:ä
tartunta sinkittyyn teräslevyyn on riittävä.






14351 Betoniputkirummut, InfraRYL
14352 Metallirummut, InfraRYL
14353 Muoviputkirummut, InfraRYL
14354 Komposiittiputkirummut, InfraRYL
Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu, Väyläviraston ohje
(www.vayla.fi/ohjeluettelo)

VE



RS

Viitteet

IO

Taulukossa 14350:T1 esitettyjen vaihtoehtojen lisäksi polyeteenikalvona voidaan hyväksyä
muukin tehdasvalmisteinen polymeerikalvo, kun seuraavat ehdot toteutuvat:

TO

14350.2 Rumpujen alusta
Vaatimus

UN

Rumpuputken asennusalustan tasaisuusvaatimus on vakiokaltevuusosuuksilla ±15 mm 3
m:n matkalla. Perustuksen taso ja tasaisuus varmistetaan ennen putken asennusta.
Jos suunnitelma-asiakirjoissa rumpuun vaaditaan esikorotus, jolla otetaan huomioon
pehmeiköllä liikenneväylän keskikohdan painuminen tai sivuojarummuissa päiden
nopeampi routanousu, korotuksen suuruus on normaalisti kuvan 14350:K1 mukainen.
Suunnitelma-asiakirjoissa voidaan esittää suurempikin esikorotus.

LA
US

Kuva 14350:K1. Rummun esikorotus.
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Kohteen alustana on vähintään




Louherakenteessa tasauskerros 150 mm
Erittäin routivassa pohjamaassa vähintään 500 mm murskearina
Muissa tapauksissa 300 mm paksuinen murskearina

RS

IO

Heikosti kantavilla pohjamailla tehdään tarvittaessa suunnitelman mukainen kantavuutta ja
jäykkyyttä lisäävä arina. Kalliomurskeesta tehdyn kiviainesarinan alla käytetään aina luokan
N3 suodatinkangasta erottamaan arina ja pohjamaa toisistaan. Sorasta tehdyn
kiviainesarinan alla suodatinkangas tarvitaan, kun alustana on siltti, lieju, turve tai pehmeä
savi.
Ohje

VE

Rumpujen alle tehtävän arinarakenteen vaatimukset esitetään luvussa 13300 ja
asennusalustan vaatimukset luvussa 18310.

Siirtymäkiila voidaan tehdä lämmöneristeellä, joka tehdään erillisten suunnitelmaasiakirjojen mukaan.

Vaatimus

UN

Katso luku 21510.

TO

Routivan penkereen kohdalle ei kuitenkaan tehdä siirtymäkiilaa, jos penger on niin korkea,
että etäisyys väylän valmiista pinnasta sekä alkuperäiseen maanpintaan että rummun
alkutäytön yläpintaan on suurempi kuin siirtymäkiilasyvyys.

Käytettäessä ulkonevalla muhvilla varustettua rumpuputkea, tehdään muhvia varten riittävä
syvennys alustaan.

LA
US

Viitteet




13300 Arinarakenteet, InfraRYL
18310 Asennusalustat, InfraRYL
21510 Siirtymäkiilat, InfraRYL

14350.3 Rumpujen tekeminen
14350.3.1 Yleistä

Vaatimus

Rummut asennetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaiseen paikkaan ja kaltevuuteen.
Rummun korkeussijainti ilmaistaan kummankin pään sisäpohjan korkeuslukemana.
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Erityisesti kalojen kulkureiteillä on varmistettava, ettei rummun kohdalle synny
suunnitelman vastaisesti porrasta.
Rumpujen vaaditut nimellispeitesyvyydet on esitetty kyseistä putkimateriaalia koskevissa
luvuissa, luvut 14351-14353. Nimellispeitesyvyys mitataan putken sisähalkaisijan
yläreunasta siinä liikenneväylän pinnan kohdassa, missä peitesyvyys on pienin.

IO

Vaatimus

RS

Rummun pituuskaltevuus on vähintään 1 %. Poikkeustapauksessa voidaan käyttää 0,5 %:n
kaltevuutta. Tierakenteissa maantierummun päiden ja taitepisteiden taso määritellään
suunnitelma-asiakirjoissa. Sivuojarummun paikka, perustamistapa, sisäpohjan
korkeusasema, peitesyvyys yms. osoitetaan suunnitelma-asiakirjoissa. Sivuojarummun
vesijuoksun taso sovitetaan sivuojan pohjan tasoon ottaen huomioon ensimmäisten
vuosien aikana tapahtuva liettyminen sekä rumpujen kaltevuustavoitteet.

TO

VE

Yksityistieliittymässä rumpu sijoitetaan suunnitelman mukaisesti. Jos maantien
sivuojarumpua koskeva suunnitelma poikkeaa merkittävästi Väyläviraston ohjeesta Teiden
ja ratojen kuivatuksen suunnittelu ja kuvan 14350:K2 suosituksista, sovitaan suunnittelijan
kanssa, miten rumpu toteutetaan.
Ohje

Väyläviraston ohjeessa Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu on seuraavat ohjeet
sivuojarumpujen sijoittamiseen.

LA
US

UN

Kuva 14350:K2: Vaihtoehdoissa A..C liittymä on riittävän avara kuorma-autojenkin
kääntymiseen. Rumpuputken etäisyys sivuojan pohjasta (tai tien reunasta) määrää putken
pituuden. Vaihtoehdot A ja B ovat päätieltä suistuvan kannalta turvallisempia kuin C.
Vaihtoehdossa D rumpuputki on sijoitettu sivuojalinjaan ja sen päissä on päätieltä
suistuvan kannalta vaarallisen jyrkkä tukimuuri. Kuorma-auto ei mahdu kääntymään
käyttämättä tieliikennelain vastaisesti vastakkaisen suunnan ajokaistaa. Myös
vaihtoehdossa C auto voi törmätä rummun päähän, mutta luiska on loivempi.
A. Avaraksi muotoiltu liittymä, jossa suhteellisen lyhyt rumpuputki on sijoitettu (E=)
4…6 m poispäin tien sivuojalinjasta. Ratkaisu mahdollistaa ajoneuvon kääntymisen ja
on suistuvalle ajoneuvolle kohtuullisen turvallinen, koska rummun pää ja siihen
liittyvä jyrkkä luiska on kaukana tiestä. Kun liittyvä tie viettää voimakkaasti poispäin
maantiestä, tarvitaan joskus vaihtoehto B, jotta vedet saadaan ohjatuksi
sivuojarumpuun.
B. Avaraksi muotoiltu liittymä, jossa pitkä rumpuputki on sivuojan jatkeella. Ratkaisu
mahdollistaa ajoneuvojen kääntymisen, mutta ei ole suistuvalle ajoneuvolle yhtä
turvallinen kuin A, koska rummun pään kohdalla luiskaa on jyrkennettävä.
Vaihtoehdossa B rummusta tulee vaihtoehtoa A pidempi.
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LA
US

UN

TO

VE

RS

Kuva 14350:K2. Liittymärummun sijoittaminen.

IO

C. Rumpuputki on sijoitettu sivuojalinjaan.
D. Liittymässä ei ole liittymäkaarteita. Perävaunullisella ajoneuvolla ei pääse
kääntymään oikealle koukkaamatta vastaantulevan liikenteen kaistan kautta. Tämä
heikentää liikenneturvallisuutta. Ratkaisu sallitaan, kun maantien KVL on alle 1000
ajon./vrk, mutta ei ole silloinkaan suositeltava.

TO

UN

LA
US

IO

RS

VE
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Vaatimus

Virtaussuunnan yläpäässä rumpu sijoitetaan ojan tulevan pohjan tasoon tai tarvittaessa
enintään 0,5 m alemmaksi. Purkupäässä rumpu sijoitetaan laskuojan tulevan pohjan tasoon
tai tarvittaessa enintään 0,5 m ylemmäksi. Tulvarumpu suunnitellaan tätä ylemmäksi.

IO

Mikäli laskuoja on kalojen kulkureitti, rummun purkupään vesijuoksu ei saa olla ojan
vedenpintaan nähden niin korkealla, että kalat eivät pääse nousemaan ojaa ylävirtaan.
Ohje

RS

Kalojen kulkureiteillä purkupään vesijuoksu sijoitetaan 0…100 mm ojan pohjan alapuolelle
tai, jos se on otettu rumpuaukon mitoituksessa huomioon, 300 mm ojan pohjan
alapuolelle. Tavoitteena on, että rummussa on vettä kalojen kulkuaikana vähintään 200
mm.

VE

Ohje

Jos rummun alapää joudutaan sijoittamaan huomattavan ylös laskuojan suhteen, penger
suojataan eroosiota vastaan.

TO

Vaatimus

Rummun nimellissisähalkaisija on suunnitelman mukainen.

Ohje

UN

Tie- ja ratarakenteissa rummun nimellissisähalkaisijan vähimmäiskoko on määritelty
Väyläviraston ohjeessa Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu.

Nimellissisähalkaisijan vähimmäiskoot Väyläviraston ohjeen Teiden ja ratojen kuivatuksen
suunnittelu mukaisesti:
kaksiajorataiset tiet: 800 mm
kaksiajorataisen tien toisen ajoradan alittava (vain keskialueen vedet johtava rumpu):
500 mm
valta- ja kantatien alittava: 600 mm
kapean yhdystien alittava (rummun pituus ≤ 10 m): 400 mm
sivuojarummut, kun rummun pituus > 8 m tai kun liittyvä tie on maantie tai siihen
verrattava: 400 mm
sivuojarummut, kun rummun pituus ≤ 8 m: 300 mm
ratarummuilla pienin sallittu sisähalkaisija on 800 mm, mutta kunnossapitosyistä
suositeltavin pienin halkaisija on 1000 mm.

LA
US
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Vaatimus

katuluokat 1...3 600 mm
katuluokat 4...5 500 mm
katuluokka 6 400 mm
kadun sivuojarumpu 400 mm.





Viitteet

RS






Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu, Väyläviraston ohje
(www.vayla.fi/ohjeluettelo)
14351 Betoniputkirummut, InfraRYL
14352 Metallirummut, InfraRYL
14353 Muoviputkirummut, InfraRYL
14354 Komposiittiputkirummut, InfraRYL

VE



IO

Katurakenteissa rummun vähimmäisputkikokoina (sisähalkaisija) pidetään seuraavia kokoja:

14350.3.2 Alkutäyttö ja siirtymäkiilan tarve

TO

Vaatimus

UN

Ratarumpujen alkutäyttö ja siirtymäkiilat toteutetaan suunnitelman mukaisesti.
Ratapenkereen alitse poraamalla tai työntämällä asennettavat rummut tehdään
Väyläviraston ohjeen Ratarumpujen korjausohje (RUMKO) sekä lukujen
14221 ja 16520 mukaan.
Muut penger- tai kerrosrakenteen alitse poraamalla tai työntämällä asennettavat rummut
tehdään Väyläviraston ohjeen Vesihuoltoverkostot ja maantiet sekä luvun 16510 mukaan.

LA
US

Kaivantoon tehtävien rumpujen alkutäyttö ja alimman putkineljänneksen tuenta tehdään
luvun 18320 mukaisesti.
Tierakenteissa rummun rakennetyyppi tai toimivuusvaatimusluokka osoitetaan
suunnitelma-asiakirjoissa, taulukossa 14350:T2, kuvassa 14350:K3 sekä kuvaliitteessä
14350KLA. Samoja kuvia sovelletaan myös katurakenteissa. Jos rakennetyyppiä tai
toimivuusluokkaa ei ole määrätty, maantierummuissa käytetään toimivuusluokkaa I.
Toimivuusluokka II tulee kysymykseen, kun KVL < 1000 ajoneuvoa/vrk. Sivuojarummuissa
käytetään toimivuusluokkaa III tai IV, jos suunnitelma-asiakirjassa ei ole valintaa rajoitettu.
Siirtymäkiilan syvyys ja pituus ovat suunnitelma-asiakirjojen mukaiset.

Ohje

Siirtymäkiilan syvyys ja pituus määräytyvät uusilla teillä Väyläviraston ohjeen Tierakenteen
suunnittelu mukaan.
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Rakenteen parantamisessa tyypissä C3 ja C4 vaihtoehtoinen kaivannon leveys on
suositeltava, jos märkyys tai pakkanen estää leveämmän ympärystäytteen tiivistämisen.
Näissä rakenteissa ympärystäyttö on pohjamaata vastaavaa hienoainespitoista materiaalia,
jota on vaikea tiivistää märkänä tai pakkasessa.

Maantierummut
normaalitapaus

A

Routimaton maa

B
C1

C1 tai C2, kun Z > S
+ DN/ID

UN

Lievästi routiva, H2, S2
(0,063 mm:n seulan läpäisy
7…15 %)

LA
US

C1
Routiva S3, S4, H3, H4
(0,063 mm:n seulan läpäisy
16…50 %) tai jäykkä savi
(sitkeä savi)
C1 tai C2, kun Z > S
+ DN/ID

Erittäin routiva Si, SiMr

Pehmeä Sa, Lj ja Tv

Sivuojarummut,
kun sallitaan
putken pysyvä
nousu, mutta ei
routaheittoa

III

IV

A

A

A

B

B

B

C2, C3, C4 tai C5

C2, C3 tai C4

C2, C3 tai C5

C3 tai C4

C1, C2 tai C5

C1 tai C3

(C1), C3 tai C4

TO

Kallio tai louhe

II

Sivuojarummut,
kun sallitaan
routaheitto,
mutta ei putken
pysyvää nousua

VE

Olosuhde/Toimivuusluokka I

Maantierummut,
kun putken lievä
pysyvä nousu
sallitaan

RS

Rummun rakennustyypin
valinta

IO

Taulukko 14350:T2. Rumpujen rakennetyypit tierakenteissa (z=peittosyvyys,
S=siirtymäkiilasyvyys, DN/ID=rummun sisähalkaisija). Poikkileikkaustyypit esitetään kuvassa
14350:K3 ja kuvaliitteessä 14350KLA.

C1, C2 tai C3, kun Z
>S
C1 tai C3

C1 tai C2, kun Z > S
+ DN/ID

C1

C1

C1 tai C2, kun Z > S
+ DN/ID

C1 tai C2, kun Z > S
+ DN/ID

Selvitetään pohjanvahvistusten tarve, muuten kuten erittäin routiva.

Ohje

Eri rakennetyyppien toimivuutta roudan kannalta on käsitelty kuvassa 14350:K3.
Taulukko 14350:T2 ei salli rakennetyypin C4 käyttöä erittäin routivassa maassa.
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Pehmeiköillä rakennetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaiset tilapäisrummut. Lopullinen
rumpu rakennetaan penkereen painuma-ajan päätyttyä.
Putkien kärki- tai pistopäät asennetaan alavirtaan. Putkien asennus aloitetaan rummun
alemmasta päästä. Putkien saumoihin ei saa jäädä suurempia rakoja kuin mitä
putkimateriaali ja tiiviste edellyttävät.

RS

IO

Kuva 14350:K3. Esimerkki, rumpujen ja putkien rakennetyyppien käyttäytyminen erittäin
routivassa maassa. Routimaton täyte on rasteroitu. Routiva pohjamaa ja routiva täyte ovat
rasteroimatta. S = siirtymäkiilasyvyys, Z = putken peitesyvyys ja DN/ID = rumpuputken
sisähalkaisija.
Toiminta erittäin routivassa maassa:

VE

C1a ja b:
Ei putken pysyvää nousua.
Ei routaheittoa tien pintaan.

TO

C2:
Ei putken pysyvää nousua, kun Z > S + DN/ID
Ei routaheittoa tien pintaan, kun Z > S + DN/ID

UN

C3:
Putken pysyvä nousu mahdollinen.
Tien pinnan routaheitto mahdollinen.

LA
US

C4:
Putken pysyvä nousu todennäköinen ja se voi aiheuttaa
pysyvän kohouman päällysteen pintaan, jos Z < 0,5 m.
Ei yleensä routaheittoa, jos DN/ID ≤ 600 mm.
C5:
Ei putken pysyvää nousua, kun Z > S + DN/ID
Routaheitto erittäin todennäköinen

Viitteet









Ratarumpujen korjausohje (RUMKO), Väyläviraston ohje (www.vayla.fi/ohjeluettelo)
14221 Putkijohtorakenteiden ja rumpujen lämmöneristykset, InfraRYL
16520 Ratarakenteiden alitukset, InfraRYL
Vesihuoltoverkostot ja maantiet, Väyläviraston ohje (www.vayla.fi/ohjeluettelo)
16510 Maa- ja kalliorakenteiden alitukset, InfraRYL
18320 Alkutäytöt, InfraRYL
Kuvaliite 14350KLA, InfraRYL
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Tierakenteen suunnittelu, Väyläviraston ohje (www.vayla.fi/ohjeluettelo)

14350.3.3 Liitostavat
Vaatimus

RS

IO

Rumpujen sallitut liitosluokat on esitetty taulukossa 14350:T3. Rumpujen olosuhdeluokat ja
liitosten vaatimukset on esitetty taulukossa 14350:T4. Rakenneolosuhde todetaan
maastossa, jos sitä tai liitosluokkaa ei ole esitetty suunnitelmassa. Asennuksen yhteydessä
varmistutaan, että putket tulevat koko pituudeltaan tuetuiksi.
Suojattavaksi määrätyllä pohjavesialueella noudatetaan lukua 14230.
Rumpujen liitosten tiiviysluokat on esitetty taulukossa 14350:T5.

VE

Taulukko 14350:T3. Rumpujen liitosluokkien määrittely. (DN/ID = rummun sisähalkaisija).
Liitosluokkien määrittely
Betoniset kiintotiivisteputket, jotka täyttävät standardin SFS-EN 1916 ja julkaisun
Betoniset viemäri- ja hulevesijärjestelmät – suunnittelu ja toteutus vaatimukset.

TO

Muovi-, komposiitti-, alumiini- ja teräsputket, joissa holkki- tai muhviliitos, jonka
limitys on vähintään 5 x (DN/ID/mm) 0,5 mm.
Yhtenäinen putki, jossa ei ole liitossaumoja tai liitoksen vetokapasiteetti on sama
kuin putkella.

UN

Muovi-, komposiitti-, alumiini- ja teräsputket, joissa on vetoa osittain vastustava
vähintään kohdan L2 mukaisesti kiinnitetty holkki, joka sallii 100 mm:n liikkeen
ennen repeämistään tai 2 x 100 mm:n liikkeen, jos holkkia ei kiinnitetä
kumpaankaan putkeen.

LA
US

Betoniset kiintotiivisteputket, jotka on sidottu vetotangoilla. Vetotankoja on
vähintään kaksi ja yhteenlaskettu vetokapasiteetti on varmuuskertoimella 1,0
vähintään 0,3 kN x DN/ID/mm.

Liitosluokka
L2

L3

14

Taulukko 14350:T4. Rumpujen olosuhdeluokat ja liitosten vaatimukset.

Maantiet, kadut ja radat (vt, kt, se). Liikkumaton, routimaton ja painumaton
rakenne (laskennallinen kokonaispainuma alle 30 mm)
Maantiet ja kadut (vt, kt, se). Painuva tai routiva
Sivuojarummut. Liikkumaton, routimaton ja painumaton rakenne
Sivuojarummut. Painuva tai routiva

Hyväksyttävät
luokat
(L2) vain tilaajan
luvalla
L2, L3
(L2), L3
L2, L3
(L2), L3

IO

Olosuhteet

RS

Merkintä (x) tarkoittaa, että putki on toissijaisesti hyväksyttävä putkityyppi ja se on normaalisti sallittu suunnitelmaasiakirjojen mukaan.

VE

Olosuhteiden määrittely
 liikkumaton, routimaton ja painumaton rakenne: routimaton pohjamaa tai routimaton ympärystäyte ts.
rakennetyyppi A, B, C1, C2 tai C5, ei painumia
 painuva: pohjamaassa pehmeää savea, liejua, turvetta tai märkää silttiä, eikä käytön aikaisia painumia ole
rajoitettu alle 200 mm:iin eikä arinalla rajoitettu venymiä alle 100 mm:n
 routiva: rakennetyyppi C3 tai C4 routivassa pohjamaassa (siltti, silttimoreeni, savi ja lieju)
 Routiva maantierumpu = C3 ja C4 routivassa tai C2, C3 tai C4 erittäin routivassa maaperässä
 Routiva sivuojarumpu = C4 routivassa tai C3 tai C4 erittäin routivassa

TO

Penkereen ja massanvaihdon kohdalla pengertäyte määrittää maaperän, jos täyte ulottuu vähintään yhden metrin
rummun alapuolelle. Muussa tapauksessa pohjamaa määritetään taulukon 14350:T2 mukaisesti.

UN

Rakennetyypit on määritelty kuvassa 14350:K3 ja niissä oletetaan olevan luvun 14350.2 mukainen arina.
Vetotankojen syöpymisnopeus eri olosuhteissa määritetään taulukossa Taulukko 16510:T3. Vetotankojen
tavoitekäyttöikä on sama kuin rumpuputken, johon tangot asennetaan. Kokonaisvarmuus terästankojen
katkeamista vastaan tulee olla vähintään 1,5 rummun koko tavoitekäyttöiän ajan.

Taulukko 14350:T5. Rumpujen liitosten tiiviysluokat tierakenteissa.
Luokat

Liitoksen tiiviys

LA
US

a) rako ≤ 5 mm, kun limitys ≤ 250 mm

Hiekkatiivis

b) rako ≤ 10 mm, kun limitys > 250 mm
c) rako ≤ 30 mm, kun limitys > 250 mm +
suodatinkangas.
a) täyttää standardin SFS-EN 1610 tai

Vesitiivis

b) täyttää julkaisun Betoniset viemäri- ja
hulevesijärjestelmät – suunnittelu ja
toteutus tiiviysvaatimukset.
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Viitteet




IO



14230 Pohjavedensuojaukset, InfraRYL
SFS-EN 1916 + AC Betoniset putket ja osat, raudoitetut, raudoittamattomat ja
teräskuiduilla vahvistetut
SFS 7033 Betoniputkilta eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille
asetetut vaatimustasot
Betoniset viemäri- ja hulevesijärjestelmät –suunnittelu ja toteutus (Betoniteollisuus
ry, 2017).
SFS-EN 1610 Construction and testing of drains and sewers

RS




14350.3.4 Rumpujen päiden käsittely
Vaatimus

VE

Rummun päät voivat olla suorat tai luiskan suuntaisesti viistetyt. Rummut asennetaan siten,
että putken päät eivät haitallisesti ulkone luiskan tasosta. Putken alapinnan pituus
määrätään kuvaliitteen 14350KLA kuvan K11 perusteella, ellei edellytetä suurempaa
pituutta.

TO

Tierakenteissa maantierummuissa rumpuputkien päät viistetään sisähalkaisijaltaan 600
mm:n putkista kuvaliitteen 14350KLA kuvan K11 mukaisesti. Maantien sivuojalinjassa
sijaitsevat sisähalkaisijaltaan yli 600 mm:n putket viistetään kuvaliitteen 14350KLA kuvan
K11 mukaisesti 1/3 korkeudesta ylöspäin.

UN

Katurakenteissa rumpuputkien päät viistetään sisähalkaisijaltaan 600 mm:n putkista luiskan
suuntaiseksi. Putken alimman kolmanneksen osalta päät voidaan tehdä pystysuorina.

LA
US

Ratarakenteissa rumpuputkien päät ulotetaan penkereen yli siten, että pään viistetty osuus
on näkyvissä vähintään 600 mm. Päätettäessä rumpu normaalilla putkella, se jää näkyville
rummun sisäpohjan korkeudella vähintään 300 mm. Rummun pään verhoukset tehdään
suunnitelma-asiakirjojen mukaan. Jos verhousmateriaalia ei ole suunnitelma-asiakirjoissa
esitetty, verhous tehdään sepelistä.
Tierakenteissa rummun pään luiskapinnat rakennetaan alkutäytön materiaalista kuvaliitteen
14530KLA kuvan K11 mukaisesti. Verhous tehdään suunnitelma-asiakirjojen mukaisella
materiaalilla. Ellei asiaa ole suunnitelma-asiakirjoissa esitetty, käytetään verhouksena
betonikiveä. Katurakenteissa käytettävät verhoustavat esitetään kuvaliitteen
14350KLA kuvissa K12...K14.
Ratarakenteissa tukirakenteet ja verhoukset tehdään kuvien 13311:K4, 13311:K5 ja
13313:K3 mukaisesti.
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Viitteet

Kuvaliite 14350KLA, InfraRYL
13311 Kiviainesarinat, InfraRYL
13313 Teräsbetoniarinat, InfraRYL

14350.4 Valmis rumpurakenne

RS

Vaatimus

IO





VE

Radan, maantien tai jalankulku- ja pyörätien alittavan rummun asennustason sallittu
poikkeama on +0...–50 mm suunnitelma-asiakirjojen mukaisesta tasosta. Kadun rummun ja
sivuojarummun asennustason sallittu poikkeama on +30...–50 mm suunnitelma-asiakirjojen
mukaisesta tasosta.

TO

Rummun keskilinja saa poiketa suunnitellusta keskilinjan sijainnista katu- ja ratarakenteissa
±100 mm, maantierummuissa ±200 mm ja tien sivuojarummuissa ±500 mm, jos
poikkeama ei haittaa rummun toimivuutta.
Rumpu ei saa olla liian kaareva. Rummun puolessa välissä vesijuoksun vaakasijainti saa
poiketa päiden vesijuoksujen kautta piirretystä suorasta enintään 5 % rummun pituudesta.

UN

Rummun tulee ulottua luiskassa kuvaliitteen 14350KLA kuvien mukaisesti niin, että
rumpuun ei valu maata.
Ratarakenteessa sivuojarummun asennustarkkuus on sama kuin ratarummun sillä
poikkeuksella, että rummun toteutunut keskilinja saa poiketa suunnitelma-asiakirjojen
mukaisesta keskilinjasta vain radasta poispäin.

LA
US

Vaatimus

Rummun päiden välinen korkeusero saa poiketa enintään ± 20 mm suunnitelmaasiakirjoissa osoitetusta korkeuserosta.

Viitteet



Kuvaliite 14350KLA, InfraRYL
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14350.5 Rumpujen kelpoisuuden
osoittaminen
Vaatimus

IO

Rummun sijainti ja korkeusasema todetaan työn aikana tehtävin tarkemittauksin, jotka
merkitään rumpuluetteloon. Ratarakenteissa tarkemittauksien tuloksista laaditaan
rumpukortit.

RS

Ratarakenteissa rumpukortit liitetään luovutettavaan kelpoisuusasiakirjaan.

Suunnitelmassa on voitu määrätä, että pohjavesialueilla joidenkin rumpujen tiiviys
testataan putkityypille soveltuvalla painekokeella.

VE

14350.6 Rumpujen tekemisen
ympäristövaikutukset

TO

14350.6.1 Vaikutukset ympäristöön
Vaatimus

UN

Vesien johtaminen ei saa aiheuttaa haitallista samentumista. Työnaikaiset hulevedet
hallitaan suunnitelmallisesti. Sulfidisavien esiintymisalueella kaivun vaikutukset hallitaan
suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti.
Ohje

LA
US

Erityisesti on huomioitava herkät vesistöt, joita ovat kirkasvetiset lammet ja purot hiekka- ja
sora-alueilla, kalatalouden kannalta merkittäviksi todetut purot, vähävetiset norot, lammet
ja kapeat järven lahdet sekä erityiset pienialaiset suojelukohteet.
Erillinen suunnitelma haittojen ehkäisemiseksi on tehtävä myös silloin, kun kaivetaan ojia
sulfidisavessa.
Taajamissa hulevesien käsittely suunnitellaan Suomen Kuntaliiton Hulevesioppaan
mukaisesti ja taajamien ulkopuolella Väyläviraston ohjeen Teiden ja ratojen kuivatuksen
suunnittelu mukaan.

Viitteet




Hulevesiopas. Suomen Kuntaliitto
RT 89-11196 Hulevesien hallinta
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Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu, Väyläviraston ohje
(www.vayla.fi/ohjeluettelo)

14350.6.2 Jätteiden käsittely

IO

Vaatimus

Työmaalla syntyvän jätteen määrä pidetään mahdollisimman vähäisenä.

RS

Ohje

VE

Jätteen määrää voidaan vähentää laskemalla materiaalimenekki ja hankkimalla tuotteita
vain tarpeellinen määrä. Mikäli hankitaan pakattuja rakennustuotteita, hankitaan tuotteita,
joissa pakkausmateriaalin määrä on mahdollisimman vähäinen ja, joiden
pakkausmateriaaleissa on käytetty kierrätysmateriaaleja ja ympäristöystävällisiä
pakkausmateriaaleja.
Vaatimus

TO

Jätteen haltijalla on velvollisuus huolehtia jätteen asianmukaisesta käsittelystä.
Rakentamisen aikana syntyvät jätteet erilliskerätään jätelain 15 §:n ja jäteasetuksen 26 §:n
mukaisesti. Sekalaisen rakennusjätteen syntymistä vältetään. Vaaralliset jätteet kerätään
erilleen muista jätteistä ja pakataan asianmukaisesti. Jätteiden ja roskien leviäminen
ympäristöön estetään.

UN

Rakentamisen jätteistä laaditaan siirtoasiakirja, pois lukien pilaantumattomat maa-ainekset.
Siirtoasiakirjavelvollisuudesta säädetään jätelain § 121 ja § 121a ja sen sisällöstä
jäteasetuksen § 33.

LA
US

Erilliskerätyt jätteet toimitetaan ensisijaisesti uudelleenkäyttöön tai hyödynnettäväksi
materiaalina. Ellei materiaalin hyödyntäminen ole mahdollista, jätteet hyödynnetään
energiantuotannossa. Ellei mikään hyödyntäminen ole mahdollista, jätteet loppukäsitellään
joko polttamalla tai loppusijoittamalla kaatopaikalle.
Jätteen haltijalla on velvollisuus selvittää jätehuoltopalveluita tarjoavat toimijat, joilla on
lupa ottaa vastaan eri jätejakeita. Kunnallinen jätehuoltoyhtiö voi ottaa vastaan
rakennusjätteitä vain, jos kaupallista jätteenkäsittelyä ei ole kohtuudella saatavilla. Tämä
palveluntarjonnan puute, pitää olla todettu jätelain 33 §:n mukaisesti (ns. TSV-palvelu).

Ohje

Jätehuoltopalveluiden tarjoajia voi etsiä Motivan ylläpitämästä materiaalitori.fi verkkopalvelusta, jonka kautta voi myös tehdä TSV-palvelupyynnön kunnalliselle
jätehuoltoyhtiölle.
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Materiaalitori.fi -palvelussa voi myös etsiä hyödyntäjiä jätteille ja rakennusmateriaalin
ylijäämille.
Ohje

IO

Erilliskerätyt, puhtaat ja kuivat pakkausjätteet voidaan toimittaa alueellisiin
tuottajavastuuyhteisöjen ylläpitämiin vastaanottopisteisiin.





Jätelaki 646/2011
Valtioneuvoston asetus jätteistä 978/2021
Materiaalitori.fi, Motiva.

RS

Viitteet

VE

14350.6.3 Käytöstä poistaminen
Vaatimus

TO

Kun rakenteeseen käytetty materiaali poistetaan käytöstä, esimerkiksi muutostöiden tai
tuotteen vaihtamisen johdosta, tulee poistettavat materiaalit tai rakennusosat ensisijaisesti
ohjata uudelleenkäyttöön eli käyttää sellaisenaan uudelleen jossakin toisessa
käyttökohteessa.
Mikäli uudelleenkäyttö ei ole mahdollista, jätteet lajitellaan, erilliskerätään ja toimitetaan
jätteen käsittelyyn kohdan 14350.6.2 mukaisesti.

UN

Ohje

Putken materiaali, esim. muovilaatu, on voitu esittää putken seinämässä.

LA
US

14351 Betoniputkirummut
Viitteet



Infra 2015 Määrämittausohje 1435.

14351.1 Betoniputkirumpujen materiaalit

Vaatimus

Betoniputkirummut rakennetaan julkaisun Betoniset viemäri- ja hulevesijärjestelmät –
suunnittelu ja toteutus mukaisista betoniputkista, joissa on esiasennettu kiintotiiviste.
Putket ovat pyöreitä tai jalallisia.
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Ratarakenteissa putken lujuusluokka on ratarummuissa Dr ja radan sivuojarummuissa Br tai
Dr.
Viitteet




IO



SFS-EN 1916 + AC Betoniset putket ja osat, raudoitetut, raudoittamattomat ja
teräskuiduilla vahvistetut
SFS-EN 1917 + AC Betoniset hulevesi- ja viemärikaivot, raudoitetut,
raudoittamattomat ja teräskuiduilla vahvistetut
SFS 7033 Betoniputkilta eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille
asetetut vaatimustasot.
Betoniset viemäri- ja hulevesijärjestelmät – suunnittelu ja toteutus (Betoniteollisuus
ry, 2017).

RS



Vaatimus

TO

Noudatetaan kohtaa 14350.2.
Viitteet



VE

14351.2 Betoniputkirumpujen alusta

14350.2 Rumpujen alusta, InfraRYL.

Vaatimus

UN

14351.3 Betoniputkirumpujen tekeminen

LA
US

Betoniputket kuljetetaan, käsitellään ja varastoidaan siten, että putket eivät vaurioidu tai
kolhiinnu, eivätkä putkivalmistajan sallimat pienimmät taivutussäteet alitu tai muhvit
kuormitu. Kuljetus- ja varastointialusta on tasainen eikä varastointikorkeus ylitä
putkivalmistajan sallimia suurimpia arvoja.

Vaatimus

Betoniputket asennetaan tarkoitukseen suunnitellulla laitteella.

Ohje

Putkien urospuolet asennetaan alavirtaan. Putkien asennus aloitetaan rummun alavirran
puoleisesta päästä. Asennuksen yhteydessä varmistetaan, että putket tuetaan koko
pituudeltaan. Käytettäessä 2 m lyhyempiä betoniputkia tai putkikoon ollessa ≥ 1600 mm
voidaan kolme ulointa putkea sitoa molemmilta sivuiltaan yhteen kuumasinkityllä tai
ruostumattomalla teräksellä putkien luisumisen estämiseksi. Sidontatarve harkitaan
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tapauskohtaisesti. Ratarakenteissa sidonta tehdään Väyläviraston ohjeen Ratarumpujen
korjausohje (RUMKO) ohjeita soveltaen.
Vaatimus

RS

IO

Pyöreät betoniputket asennetaan asennusalustalle siten, että ne on tuettu vähintään
alimman neljänneskaaren leveydeltä. Alkutuentamateriaalina käytetään hiekkaa, soraa tai
mursketta, jonka suurin raekoko on 32 mm tai vastaavat vaatimukset täyttävää kaivumaata.
Jalallisten betoniputkien alla ei käytetä alkutuentaa, vaan asennustyön helpottamiseksi
voidaan käyttää kahta asennusalustaan upotettua pitkittäistä asennuspuuta, joiden
poikkileikkausmitat ovat enintään 100 mm x 50 mm. Alkutäytön yleiset vaatimukset on
esitetty luvussa 18320.

TO

VE

Maantien ja kadun alla rumpujen sallitut nimellispeitesyvyydet ovat taulukoiden 14351:T1a
ja T1b mukaiset. Radan alla rummun peitesyvyys on vähintään 1,4 m, mikä tarkoittaa sitä,
että nimellispeitesyvyys on laen seinämäpaksuuden verran suurempi, ja
enimmäispeitesyvyys 10 m. Tie-, rata- ja katurakenteiden sivuojarumpujen sallitut
nimellispeitesyvyydet ovat taulukoiden 14351:T2a ja T2b mukaiset. Nimellispeitesyvyys
mitataan putken sisähalkaisijan yläreunasta siinä liikenneväylän pinnan kohdassa, missä
peitesyvyys on pienin.
Ohje

Taulukoissa 14351:T1a, 14351:T1b, 14351:T2a ja 14351:T2b esitettyä pienemmät ja
suuremmat nimellispeitesyvyydet on tarkasteltava mitoituslaskelmalla.

LA
US

Vaatimus

UN

Betoniputkien mitoitusvaatimukset on esitetty julkaisussa Betoniset viemäri- ja
hulevesijärjestelmät – suunnittelu ja toteutus (Betoniteollisuus ry, 2017). Betoniputkien
varastointi ja käsittely tehdään saman julkaisun ohjeiden mukaisesti. Katso lisäksi soveltuvin
osin kohta 14350.3 ja Väyläviraston Ratarumpujen korjausohje (RUMKO).

Taulukko 14351:T1a. Maantien ja kadun alittavien betoniputkien kestävyys- ja
nimellispeitesyvyysvaatimukset, kun alkutäyttö on tiivistetty luvun 18320 mukaisesti .
Putkiluokka

B
Br
Dr

Vähintään, m,
Vähintään, m,
kun halkaisija kun halkaisija on
on ≤ 1000 mm
> 1000 mm
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3

Enintään, m
5
8
13
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Taulukko 14351:T1b. Maantien ja kadun alittavien betoniputkien kestävyys- ja
nimellispeitesyvyysvaatimukset, kun alkutäytön tiivistys ei ole täysin luvun 18320 mukainen

B
Br
Dr

Vähintään, m,
Vähintään, m,
kun halkaisija kun halkaisija on
on ≤ 1000 mm
> 1000 mm
1,2
1,1
0,8
0,7
0,6
0,5

Enintään, m
4
5
7,5

IO

Putkiluokka

Putkiluokka

Enintään, m

5
8
13

VE

B
Br
Dr

Vähintään, m,
Vähintään, m,
kun halkaisija kun halkaisija on
on ≤ 1000 mm
> 1000 mm
0,7
0,6
0,5
0,4
0,4
0,3

RS

Taulukko 14351:T2a. Tie-, rata- ja katurakenteiden sivuojarumpujen betoniputkien
kestävyys- ja nimellispeitesyvyysvaatimukset, kun alkutäyttö on tiivistetty luvun 18320
mukaisesti

B
Br
Dr
Viitteet



Enintään, m
4
5
7,5

14350.3 Rumpujen tekeminen, InfraRYL
18320 Alkutäytöt, InfraRYL
Betoniset viemäri- ja hulevesijärjestelmät – suunnittelu ja toteutus (Betoniteollisuus
ry, 2017)
Ratarumpujen korjausohje (RUMKO), Väyläviraston ohje (www.vayla.fi/ohjeluettelo)

LA
US





Vähintään, m,
Vähintään, m,
kun halkaisija kun halkaisija on
on ≤ 1000 mm
> 1000 mm
1,2
1,1
0,8
0,7
0,6
0,5

UN

Putkiluokka

TO

Taulukko 14351:T2b. Tie-, rata- ja katurakenteiden sivuojarumpujen betoniputkien
kestävyys- ja nimellispeitesyvyysvaatimukset, kun alkutäytön tiivistys ei ole täysin luvun
18320 mukainen

14351.4 Valmis betoniputkirumpurakenne

Vaatimus

Noudatetaan kohtaa 14350.4.
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Viitteet

14350.4 Valmis rumpurakenne, InfraRYL

14351.5 Betoniputkirumpujen
kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus

RS

Noudatetaan kohtaa 14350.5.
Viitteet



IO



14350.5 Rumpujen kelpoisuuden osoittaminen, InfraRYL

VE

14351.6 Betoniputkirumpujen tekemisen
ympäristövaikutukset

TO

Vaatimus

Noudatetaan kohtaa 14350.6.
Viitteet

14350.6 Rumpujen tekemisen ympäristövaikutukset, InfraRYL.

UN



14352 Metallirummut

LA
US

Viitteet



Infra 2015 Määrämittausohje 1435.

14352.1 Metallirumpujen materiaalit
14352.1.1 Aallotettujen teräsrumpujen
materiaalit

Vaatimus

Aallotetun teräsrummun materiaalivaatimukset ovat:


materiaali on standardin SFS-EN 10346 mukainen
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Teräksen myötölujuus vähintään 250 MPa
Jäykkyys EI on taulukon 14352:T1, 14352:T2 tai 14352:T3 mukainen

Teräsrumpu on kierresaumattua ja pintakäsittely on seuraava:




tie- ja katurakenteissa sinkitys on taulukon 14350:T1 mukainen
mahdollinen polymeerikalvo on valmistettu standardin SFS-EN 10169 mukaan
mahdollinen pintakäsittely ja korroosiomaalaus on standardin SFS-EN ISO
12944 mukainen.

IO



RS

Ratarakenteissa teräsrumpujen korroosiosuojauksen tulee täyttää taulukon 14352:T4
vaatimukset
Materiaalien kelpoisuus eri olosuhteissa on esitetty taulukossa 14350:T1.

VE

Profiloitujen teräsputkien liitokset täyttävät taulukon 14350:T3 liitostavat.

TO

Taulukko 14352:T1. Maantien ja kadun alittavien aallotettujen metallirumpujen kestävyys- ja
nimellispeitesyvyysvaatimukset. Alkutäyttö on tiivistetty luvun 18320 alkutäytöt mukaisesti.
Halkaisijan väliarvoilla teräsputken EI interpoloidaan.
Seinämän kimmoinen taivutusjäykkyys EI,
kNm

UN

Vähimmäispeitesyvyys Vähimmäispeitesyvyys
0,3 m
0,5 m

LA
US

Halkaisija
DN/ID,
mm
≤ 300
400
500
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
1990

—
—
—
—
—

0,8
0,8
0,9
2,3
5,2
8

0,8
0,8
0,9
1,7
3,4
5
6,5
8
19
30
40
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Taulukko 14352:T2. Tie-, katu- ja ratarakenteiden sivuojarumpujen aallotettujen
metallirumpujen kestävyys- ja nimellispeitesyvyysvaatimukset. Alkutäyttö on tiivistetty luvun
18320 alkutäytöt mukaisesti. Halkaisijan väliarvoilla teräsputken EI interpoloidaan.

VE

—
—
—
—
---

0,8
0,8
0,9
1,7
3,4
5
6,5
8
19
30
40

RS

0,8
0,8
0,9
1,7
3,4
5

TO

Halkaisija
DN/ID, mm
≤ 300
400
500
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
1990

Vähimmäispeitesyvyys Vähimmäispeitesyvyys
0,3 m
0,5 m

IO

Seinämän kimmoinen taivutusjäykkyys EI,
kNm

Taulukko14352:T3. Radan alittavien aallotettujen metallirumpujen kestävyys- ja
nimellispeitesyvyysvaatimukset. Alkutäyttö on oltava tiivistetty luvun
18320 alkutäytöt mukaisesti. Halkaisijan väliarvoilla teräsputken EI interpoloidaan.

UN

Seinämän kimmoinen
taivutusjäykkyys EI,
kNm

LA
US

Halkaisija
DN/ID, mm
800
1000
1200
1400
1600
1800

Vähimmäispeitesyvyys
1,4 m

8
12,5
18
24,5
32
40,5
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Taulukko 14352:T4. Ratarakenteissa teräsrumpujen sadan vuoden käyttöiälle mitoitettu
korroosiosuojaus olosuhdeluokittain.
Korroosiosuojaus

OL1

Sinkitys 1000 g/m2+maalaus EH100
Sinkitys 600 g/m2+polymeeri 0,3 mm

OL3
Virtaus ≤ 1,5m/s

Sinkitys 1000 g/m2+maalaus EH400
Sinkitys 600 g/m2+polymeeri 0,3 mm

OL4
Virtaus ≤ 4,5m/s

Sinkitys 1200 g/m2+maalaus E600
Sinkitys 600 g/m2+ polymeeripinnoite 0,6mm

RS

VE

Virtaus tarkoittaa jatkuvaa keskimääräistä virtausta koko vuoden
EH400 = Hartsimodifioitu epoksi
E600 = Modifioitu epoksi merivesiolosuhteisiin
Polymeeri 0,3mm = Valmis polymeeripinnoite metallin päällä
Polymeeripinnoite 0,6mm = Polyureapinnoite tai vastaava

IO

Olosuhdeluokka

TO

Ohje

Putkituotteen EI-arvo riippuu putken materiaalin kimmokertoimesta, seinämäprofiilista ja
seinämäpaksuudesta, mutta ei esimerkiksi materiaalin lujuusluokasta. Putkituotteen EIarvon saa valmistajalta.

Viitteet

SFS-EN 10025 Kuumavalssatut rakenneteräkset. Osat 1...6
SFS-EN 10169 Orgaanisilla aineilla pinnoitetut (maalipinnoitetut) ohutlevyteräkset.
Tekniset toimitusehdot.
SFS-EN 10346 Jatkuvatoimisella kuumaupotusmenetelmällä pinnoitetut
ohutlevyteräkset. Tekniset toimitusehdot
SFS-EN ISO 12944 Maalit ja lakat. Teräsrakenteiden korroosionesto
suojamaaliyhdistelmillä. Osat 1...8 Aallotetut teräsputket

LA
US




UN

Taulukoissa 14352:T1, 14352:T2 ja 14352:T3 esitettyä pienemmät ja suuremmat
nimellispeitesyvyydet on tarkasteltava mitoituslaskelmalla.
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14352.1.2 Aallotettujen alumiinirumpujen
materiaalit
Vaatimus

RS

Alumiinirumpu on kierresaumattua AlMg3 alumiiniputkea.

IO

Aallotetun alumiinirummun materiaalivaatimukset ovat:
 materiaali on standardin SFS-EN 485-2+A1 mukainen
 Materiaaliarvo myötöraja vähintään 130 MPa
 Jäykkyys EI on taulukon 14352:T1, 14352:T2 tai 14352:T3 mukainen

Materiaalien kelpoisuus eri olosuhteissa on esitetty taulukossa 14350:T1.

VE

Ratarakenteissa alumiinirumpujen korroosiosuojauksen tulee täyttää taulukon 14352:T5
vaatimukset.

Olosuhdeluokka
OL1

TO

Taulukko 14352:T5. Ratarakenteissa alumiinirumpujen sadan vuoden käyttöiälle mitoitettu
korroosiosuojaus olosuhdeluokittain.
Korroosiosuojaus

Alumiini AlMg3, s ≥ 2,0mm

Alumiini AlMg3, s ≥ 2,0mm

UN

OL3
Virtaus ≤ 1,5m/s
OL4
Virtaus ≤ 4,5m/s

Alumiini AlMg3, s ≥ 2,5mm

Virtaus tarkoittaa jatkuvaa keskimääräistä virtausta koko vuoden

LA
US

Profiloitujen alumiiniputkien liitokset täyttävät taulukon 14350:T3 liitostavat.
Ohje

Putkituotteen EI-arvo riippuu putken materiaalin kimmokertoimesta, seinämäprofiilista ja
seinämäpaksuudesta, mutta ei esimerkiksi materiaalin lujuusluokasta. Putkituotteen EIarvon saa valmistajalta.
Taulukoissa 14352:T1, 14352:T2 ja 14352:T3 esitettyä pienemmät ja suuremmat
nimellispeitesyvyydet on tarkasteltava mitoituslaskelmalla.

Viitteet



SFS-EN 485-2+A1 Aluminium and aluminium alloys. Sheet, strip and plate. Part 2:
Mechanical properties
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Suurten rumpuputkien rakennemitoitusta koskevat laatuvaatimukset, Väyläviraston
ohje (www.vayla.fi/ohjeluettelo).
SFS-EN 1999-1-4+AC+A1 Eurokoodi 9. Alumiinirakenteiden suunnittelu. Osa 1-4:
Kylmämuovatut kantavat muotolevyt

IO

14352.1.3 Massiiviteräsrumpujen
materiaalit

RS

HUOM. Toimikunta TK 439 ei ole käsitellyt InfraRYLin massiiviteräsrumpuja käsitteleviä
kohtia 14352.1.3 Massiiviteräsrumpujen materiaalit ja 14352.3.2 Massiiviteräsrumpujen
asentaminen. Nämä kohdat päivitetään 2023 samalla, kun käydään läpi InfraRYLin luku
16500 Rakenteiden alitukset ja MaaRYLin rummut -luvun massiiviteräsrumpuja käsittelevät
kohdat. Tämä kokonaisuus tulee lausunnolle yhtä aikaa.

VE

Vaatimus

Massiiviteräsrumpujen materiaalivaatimukset ovat luvun 16510 mukaiset.
Teräsrummun materiaali on standardin SFS-EN 10025 mukaista.

TO

Massiiviset teräsputket valmistetaan standardin SFS-EN 10219 mukaan. Teräksen
lujuusluokka vähintään S235.

UN

Massiivisen teräsputken seinämäpaksuus ilman korroosiovaraa on luvun 16510 mukainen.
Suojaamattoman teräsputken korroosiovara on taulukon 16510:T3 mukainen.
Seinämäpaksuutta valittaessa otetaan huomioon myös taulukossa 16510:T1 esitetyt
tyypilliset seinämäpaksuudet.
Ohje

LA
US

Työntämällä tai poraamalla tehtävissä alituksissa seinämäpaksuuden tulee olla yleensä
vähintään 8–12 mm putken halkaisijasta ja asennusmenetelmästä riippuen.

Viitteet






SFS-EN 10025 Kuumavalssatut rakenneteräkset. Osat 1...6
SFS-EN 10219-1 Kylmämuovatut hitsatut seostamattomista teräksistä ja
hienoraeteräksistä valmistetut rakenneputket. Osa 1: Tekniset toimitusehdot
SFS-EN 10219-2 Kylmämuovatut hitsatut teräksiset rakenneputket. Osa 2:
Toleranssit, mitat ja poikkileikkaussuureet
16510 Maa- ja kalliorakenteiden alitukset, InfraRYL.
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14352.2 Metallirumpujen alusta
Vaatimus

Noudatetaan kohtaa 14350.2.



IO

Viitteet

14350.2 Rumpujen alusta, InfraRYL.

RS

14352.3 Metallirumpujen asentaminen
Vaatimus

TO

VE

Metalliputket kuljetetaan, käsitellään ja varastoidaan siten, että putket eivät vaurioidu tai
naarmuunnu eivätkä putkivalmistajan sallimat pienimmät taivutussäteet alitu tai muhvit
kuormitu. Kuljetus- ja varastointialusta on tasainen eikä varastointikorkeus ylitä
putkivalmistajan sallimia suurimpia arvoja. Lisäksi huolehditaan, että jos teräsputkessa on
sinkkipinnoite tai lisäsuojaus, se ei vaurioidu. Teräsputkien sinkityksen ja lisäsuojauksen
vauriot puhdistetaan ja korjataan ennen asennusta.
Työmaalla tehtävä pintakäsittely tehdään kohdan 14352.1.1 mukaisesti.
Viitteet

14350.3 Rumpujen tekeminen, InfraRYL
14352.1.1 Aallotettujen teräsrumpujen materiaalit, InfraRYL

UN




LA
US

14352.3.1 Aallotettujen metallirumpujen
asentaminen

Vaatimus

Kohteen alusta tehdään routimattomaksi suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti.
Metallirumpu toimitetaan työmaalle yhtenä kappaleena, jolloin se nostetaan suoraan
arinan päälle. Pienemmillä putkilla nosto tapahtuu nostoliinoilla ja suuremmilla putkilla
valmiiksi asennetuista nostokorvista ketjuilla tai liinoilla.
Alkutuentamateriaalina käytetään hiekkaa, soraa tai mursketta, jonka suurin raekoko on 32
mm tai vastaavat vaatimukset täyttävää kaivumaata. Alkutäytön yleiset vaatimukset on
esitetty luvussa 18320.
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IO

Tie- ja katurakenteissa halkaisijoilla 1000 mm < D < 1900 mm sekä ratarakenteissa D ≥ 800
mm ympärystäyttömaan, hiekka, sora tai murske, tiiviysvaatimus on vähintään 92 %
parannetusta Proctor-tiiviydestä. Ympärystäyttö tehdään enintään 0,3 m:n kerroksina
tiivistäen tärylevyllä ajamalla enintään 4 kertaa yli tiivistettävän kerroksen. Suuremmilla
putkilla pitää varoa ylitiivistämistä, ettei putki muuta muotoaan. Kerrosten tiiviysmittaukset
voidaan tehdä Liitteen 2 Kerrosrakenteiden tiivistystyön ja tiiviydentarkkailun menetelmät
mukaan.

RS

Maantien ja kadun alittavien rumpujen sallitut nimellispeitesyvyydet ovat taulukon
14352:T1 mukaiset ja tie-, katu- ja ratarakenteiden sivuojarummuilla
taulukon 14352:T2 mukaiset. Radan alittavien rumpujen nimellispeitesyvyys on Taulukon
14352:T3 mukainen. Nimellispeitesyvyys mitataan putken sisähalkaisijan yläreunasta siinä
liikenneväylän pinnan kohdassa, missä peitesyvyys on pienin.

VE

Metalliputkien enimmäispeitesyvyys taulukoiden 14352:T1, 14352:T2 ja 14353:T3 arvoilla on
teräsputkilla 8 m ja alumiiniputkilla 6 m tai valmistajan ilmoittama arvo.
Ohje

TO

Taulukoissa esitettyä pienemmät ja enimmäispeitesyvyyttä suuremmat
nimellispeitesyvyydet on tarkasteltava mitoituslaskelmalla. Katso lisäksi soveltuvin
osin kohta 14350.3.
Viitteet

14350.3 Rumpujen tekeminen, InfraRYL
18320 Alkutäytöt, InfraRYLLiite 2 Kerrosrakenteiden tiivistystyön ja
tiiviydentarkkailun menetelmät, InfraRYL

UN




LA
US

14352.3.2 Massiiviteräsrumpujen
asentaminen
HUOM. Toimikunta TK 439 ei ole käsitellyt InfraRYLin massiiviteräsrumpuja käsitteleviä
kohtia 14352.1.3 Massiiviteräsrumpujen materiaalit ja 14352.3.2 Massiiviteräsrumpujen
asentaminen. Nämä kohdat päivitetään 2023 samalla, kun käydään läpi InfraRYLin luku
16500 Rakenteiden alitukset ja MaaRYLin rummut -luvun massiiviteräsrumpuja käsittelevät
kohdat. Tämä kokonaisuus tulee lausunnolle yhtä aikaa.

Vaatimus

Massiiviputkia asennetaan joko kaivamalla kuten aallotettuja teräsrumpuja tai kaivamatta.
Teräsputkirummun työmaalla tehtävän hitsauksen hitsausluokka on C (entinen WC).
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Ohje

Kaivamatta toteutettavia alitusmenetelmiä on kuvattu Väyläviraston
ohjeessa Vesihuoltoverkostot ja maantiet ja luvussa 16500.
Viitteet

16500 Rakenteiden alitukset, InfraRYL
Vesihuoltoverkostot ja maantiet, Väyläviraston ohje (www.vayla.fi/ohjeluettelo).

IO




RS

14352.3.3 Rummun virtausputkien
asentaminen suojaputken sisälle
Vaatimus

VE

Virtausputkella tarkoitetaan suojaputken sisään asennettavaa putkea, jolla vähennetään
suojaputken sisäpintaan kohdistuvaa kulumista.
Suunnitelmassa määritellään miten virtausputken ja suojaputken väli täytetään.

TO

Rakenteen päät tiivistetään betonilaastilla siten, että välitilaan ei pääse vettä.
Ohje

UN

Jos välitilan täytön on oltava lämpöä eristävä, käytetään polyuretaania. Jos välitilan täytön
ei ole oltava lämpöä eristävä, täyttöä ei tarvita.

14352.4 Valmis metallirumpurakenne
Vaatimus

LA
US

Noudatetaan kohtaa 14350.4.

Viitteet



14350.4 Valmis rumpurakenne, InfraRYL.

14352.5 Metallirumpujen kelpoisuuden
osoittaminen

Vaatimus

Noudatetaan kohtaa 14350.5.
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Viitteet



14350.5 Rumpujen kelpoisuuden osoittaminen, InfraRYL.

IO

14352.6 Metallirumpujen tekemisen
ympäristövaikutukset
Noudatetaan kohtaa 14350.6.
Viitteet



14350.6 Rumpujen tekemisen ympäristövaikutukset, InfraRYL.

Viitteet

TO

Infra 2015 Määrämittausohje 1435.

VE

14353 Muoviputkirummut


RS

Vaatimus

14353.1 Muoviputkirumpujen materiaalit

UN

Vaatimus

Rumpuina käytettävien muovisten polyeteeni- ja polypropeeniputkien raaka-aine täyttää
standardin SFS-EN 13476-1 vaatimukset, jonka mukaisesti muoviputket luokitellaan
rengasjäykkyysluokkiin. Rengasjäykkyys määritetään standardin SFS-EN ISO
9969 mukaisesti. Putkien iskulujuus testataan standardin SFS-EN ISO 11173 mukaisesti.

LA
US

Sisähalkaisijaltaan vähintään 1250 mm:n polyeteeniputkien (PE) ja polypropeeniputkien
(PP) raaka-aineen pitkäaikaislujuus täyttää tässä kohdassa esitettyjen vaatimusten lisäksi
kuormitusmitoitusvaatimukset, jotka on esitetty Väyläviraston ohjeessa Suurten
rumpuputkien rakennemitoitusta koskevat laatuvaatimukset. Lisäksi putkien raaka-aine
täyttää taulukon 14353:T1 laatuvaatimukset.
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Taulukko 14353:T1. Vaatimus tierakenteissa käytettävien PE-putkien raaka-aineen
jännityssäröilyn kestävyydelle.

Jännityssäröilyn
vastustuskyky,
ESCR

Yksikkö

Vaatimus

≥ 20

h

Koemenetelmä

ISO 16770

IO

Ominaisuus

RS

ESCR: environmental stress cracking resistance

Vaatimus

VE

Sisähalkaisijaltaan enintään 500 mm:n rummuissa voidaan käyttää tunnetuista putken
valmistukseen soveltuvista kierrätysmateriaaleista valmistettuja muoviputkia, jotka eivät
täytä kaikkia tässä kohdassa esitettyjä vaatimuksia. Murtovenymän vähimmäisarvo on
normaalisti 150 %, ellei valmistustekniikka edellytä suurempaa. Erityisen selvityksen
perusteella voidaan hyväksyä murtovenymän vähimmäisarvoksi 100 %.

TO

Raaka-aine valitaan ja valvotaan standardien SFS-EN 14541-1 ja CEN/TS 14541-2
mukaisesti.
Vaatimus

Ohje

UN

Hitsaamalla liitettävien rumpujen perusraaka-aine täyttää PP- ja PE-muoviputkia
käytettäessä sulaindeksivaatimuksen standardin SFS-EN 13476–1 mukaisesti.

Sulaindeksivaatimus määritetään standardin SFS-EN ISO 1133 mukaan.

LA
US

Vaatimus

Ratarakenteissa muovirumpuja voidaan käyttää vain sivuojissa. Sivuojissa muovirummut
ovat polyeteenistä (PE) valmistettuja massiivi- tai monikerrosputkia (sisäpinta sileä,
ulkopinta poimutettu tai tasainen), joiden lujuusluokka on SN4 tai SN8 ja sisähalkaisija
DN/ID ≥ 600 mm.

Ohje

Katurakenteissa muoviputket ovat julkaisun RIL 77 mukaisia polyeteenistä (PE) valmistettuja
massiivi- tai monikerrosputkia, jotka täyttävät vähintään lujuusluokan SN4
monikerrosputket ja massiiviputket vaatimukset.
Lisää asennusohjeita esitetään julkaisussa RIL 77.
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Katso lisäksi soveltuvin osin kohta 14350.1.
Viitteet








IO

RS



VE




SFS-EN 13476–1 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage
and sewerage. Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride)
(PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE). Part 1:General requirements and
performance characteristics
SFS-EN ISO 9969 Thermoplastics pipes. Determination of ring stiffness
SFS-EN ISO 11173 Thermoplastics pipes. Determination of resistance to external
blows. Staircase method (ISO 11173:1994)
ISO 16770 Plastics - Determination of environmental stress cracking (ESC) of
polyethylene – Full notch creep test (FNCT)
SFS-EN 14541-1 Plastics pipes and fittings. Utilisation of thermoplastics recyclates.
Part 1: Vocabulary
CEN/TS 14541-2 Plastics pipes and fittings. Utilisation of thermoplastics recyclates.
Part 2: Recommendations for relevant characteristics
Suurten rumpuputkien rakennemitoitusta koskevat laatuvaatimukset, Väyläviraston
ohje (www.vayla.fi/ohjeluettelo).
SFS-EN ISO 1133 Plastics. Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and melt
volume-flow rate (MVR) of thermoplastics.
14350.1 Rumpujen materiaalit, InfraRYL
RIL 77 Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket. Asennusohjeet.

TO



Vaatimus

UN

14353.2 Muoviputkirumpujen alusta

LA
US

Noudatetaan kohtaa 14350.2.
Viitteet



14350.2 Rumpujen alusta, InfraRYL.

14353.3 Muoviputkirumpujen tekeminen

Vaatimus

Muoviputket kuljetetaan, käsitellään ja varastoidaan siten, että putket eivät vaurioidu tai
naarmuunnu eivätkä putkivalmistajan sallimat pienimmät taivutussäteet alitu tai muhvit
kuormitu. Kuljetus- ja varastointialusta on tasainen, ja varastointikorkeus ei ylitä
putkivalmistajan sallimia suurimpia arvoja.
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Putket liitetään kumitiivisteliitoksella tai vastaavalla.
Alkutuentamateriaalina käytetään hiekkaa, soraa tai mursketta, jonka suurin raekoko on 32
mm tai vastaavat vaatimukset täyttävää kaivumaata. Alkutäytön yleiset vaatimukset on
esitetty luvussa 18320.

IO

Tierakenteissa maantierumpujen sallitut nimellispeitesyvyydet ovat taulukon 14353:T2
mukaiset. Tie- ja ratarakenteiden sivuojarumpujen sallitut nimellispeitesyvyydet
ovat taulukon 14353:T3 mukaiset. Nimellispeitesyvyys mitataan putken sisähalkaisijan
yläreunasta siinä liikenneväylän pinnan kohdassa, missä peitesyvyys on pienin.

RS

Ohje

Taulukoissa esitettyä pienemmät ja suuremmat peitesyvyydet on tarkasteltava
mitoituslaskelmalla. Ks. lisäksi soveltuvin osin kohta 14350.3.

VE

Ohje

Katurakenteissa muoviputket asennetaan julkaisun RIL 77 mukaan.

TO

Vaatimus

Taulukko 14353:T2. Maantierumpujen muoviputkien (SN8) kestävyys- ja
nimellispeitesyvyysvaatimukset tierakenteissa. Muoviputkien alkutäytön on oltava
tiivistetty luvun 18320 alkutäytöt mukaisesti.

UN

Nimellispeitesyvyys

Halkaisija DN/ID, mm
Vähintään
650...1249
DN/ID 1)

Osoitettava Väyläviraston hyväksymillä
mitoituslaskelmilla.

LA
US

1250...1990

Enintään
5 m (tai valmistajan
ilmoittama)

DN/ID 650...1249 mm:n putkilla voidaan hyväksyä putkien
sisähalkaisijaa pienempi peitesyvyys Väyläviraston hyväksymien
mitoituslaskelmien perusteella. Muoviputkien seinämät
mitoitetaan Väyläviraston julkaisun Suurten rumpuputkien
rakennemitoitusta koskevat laatuvaatimukset mukaan. DN/ID =
rummun sisähalkaisija.
1)

36

Taulukko14353:T3. Tie- ja ratarakenteiden sivuojarumpujen muoviputkien (SN4) kestävyysja nimellispeitesyvyysvaatimukset tierakenteissa. Muoviputkien alkutäytön on oltava
tiivistetty luvun 18320 alkutäytöt mukaisesti.
Peitesyvyys

0,5 m 1)

5 m (tai valmistajan
ilmoittama)

650...1249

DN/ID 2)

5 m (tai valmistajan
ilmoittama)

1250...1990

DN/ID 2)

5 m (tai valmistajan
ilmoittama)

VE

500...649

IO

Enintään
5 m (tai valmistajan
ilmoittama)

RS

Halkaisija DN/ID,
mm
Vähintään
≤ 499
0,4 m 1)

Jos alkurengasjäykkyys ≥ 8 kN/m2 (SN8),
vähimmäispeitesyvyyttä vähennetään enintään 0,1 m. Jos
rengasjäykkyys on ≥ 16 kN/m2 (SN16), vähennys on
enintään 0,2 m

TO

1)

DN/ID 650...1990 mm:n putkilla voidaan hyväksyä
putkien sisähalkaisijaa pienempi peitesyvyys Väyläviraston
hyväksymien mitoituslaskelmien perusteella. DN/ID =
rummun sisähalkaisija.

UN

2)

Taulukko 14353:T4. Standardisoidut PE-putket standardin SFS-EN 12201-2 mukaan,
rengasjäykkyyden ja paineluokan vastaavuus. Muoviteollisuus ry:n putkijaoston julkaisu no
42 Paineputkijärjestelmät polyeteenistä (PE), (2012).
SDR 6

SDR 7,4

LA
US

SDR-luokka
PE 80
PE 100

PN 25
-

PN 20
PN 25

SDR 9

PN 16
PN 20

Jäykkyysluokka

SDR 11 SDR 13,6 SDR 17

SDR 21

SDR 26

SDR 33

SDR 41

PN 12,5 PN 10
PN 16
PN 12,5

PN 8
PN 10

PN 6
PN 8

PN 5
PN 6

PN 4
PN 5

PN 3,2
PN 4

SN 64

SN 16

SN 8

SN 4

SN 2

SN 1

SN 32

PE-materiaalin tyyppi (Esim. PE80 tai PE100).
SDR-arvo = ulkohalkaisija/seinämän paksuus

Tavallisimmat SDR-luokat ovat 11, 17 ja 26.

Ohje

Massiiviseinämä PE-muovirumpuja määritellään standardissa SFS-EN 12666-1.
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Viitteet





IO



14350.3 Rumpujen tekeminen, InfraRYL .
Suurten rumpuputkien rakennemitoitusta koskevat laatuvaatimukset, Väyläviraston
ohje (www.vayla.fi/ohjeluettelo). 18320 Alkutäytöt, InfraRYL
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston julkaisu no 42 Paineputkijärjestelmät polyeteenistä
(PE), (2012)
SFS-EN 12201-2 + A1 Muoviputkijärjestelmät veden johtamiseen ja
paineviemäröintiin. Polyeteeni (PE). Osa 2: PutketSFS-EN 12666-1 + A1 Plastics
piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage. Polyethylene
(PE). Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system
RIL 77 Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket. Asennusohjeet.

RS




Vaatimus

Noudatetaan kohtaa 14350.4.



TO

Viitteet

VE

14353.4 Valmis muoviputkirumpurakenne

14350.4 Valmis rumpurakenne, InfraRYL.

Vaatimus

UN

14353.5 Muoviputkirumpujen
kelpoisuuden osoittaminen

LA
US

Noudatetaan kohtaa 14350.5.
Viitteet



14350.5 Rumpujen kelpoisuuden osoittaminen, InfraRYL.

14353.6 Muoviputkirumpujen tekemisen
ympäristövaikutukset

Vaatimus

Noudatetaan kohtaa 14350.6.
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Viitteet



14350.6 Rumpujen tekemisen ympäristövaikutukset

14354 Komposiittiputkirummut

IO

Vaatimus

RS

Komposiittiputkirummut toteutetaan tie- ja ratarakenteissa suunnitelma-asiakirjojen
mukaan.
Ohje

VE

Putken rakenteellisen kestävyyden kannalta tärkeimpiä ominaisuuksia ovat putken
rengasjäykkyys, materiaalin taivutusvetolujuus tai murtovenymä (putkityypistä riippuen) ja
väsytyskuormien kestävyys. Edellä mainituista ominaisuuksista tarvitaan lyhyt- ja
pitkäaikaiset arvot, jotta putken kestävyys koko suunnittelukäyttöiän aikana voidaan
varmistaa.

TO

Putkien laadun/käyttöiän takaamiseksi tärkeitä ominaisuuksia ovat pakkas- ja
suolarasituskestävyys, mekaaninen kulutuskestävyys, mahdollisten kemikaalien kestävyys ja
materiaalin kestävyys jännityssäröilyä vastaan. Lisäksi muovi- ja komposiittiputkisillat eivät
saa aiheuttaa rakenteista johtuvia ympäristöhaittoja. Putkissa käytettävien materiaalien ja
mahdollisten pinnoitteiden on kuluttava niin hitaasti ja pieninä pitoisuuksina, että niistä ei
ole vaaraa ympäristölle.

UN

Putken mitoituksessa voidaan käyttää esim. standardin CEN/TR 1295-3 mukaista
mitoitusmenettelyä ja esim. Väyläviraston määrittelemiä mitoitusparametrejä.

LA
US

Liitoksen ominaisuudet (vesitiiviys, kuormien välittyminen, jne.) valitaan käyttökohteen
mukaisiksi.
Viitteet



CEN/TR 1295-3 Structural design of buried pipelines under various conditions of
loading. Part 3: Common method.

