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Micro Trenching – menetelmä mikrokaapeliasennuksessa

1
1.1

JOHDANTO
Mikro-ojitus menetelmän kuvaus
Pääosin ulkomailla (Kanada, Ruotsi, Yhdysvallat, Ranska) käytetystä matala-asennustekniikasta, Micro-trenching tekniikasta käytetään tässä selvityksessä termiä mikro-ojitus. Mikro-ojituksessa mikrokuitukaapelin suojaputkiuran tekemiseen käytetään pientä päältä tai sivulta ohjattavaa konetta,
joka on varustettu leikkauskiekolla. Menetelmässä käytetään poikkileikkausprofiililtaan suorakaiteen tai ympyrän muotoisia suojaputkia, jotka
asennetaan leikattuun, noin 300 - 400 mm syvään ja 24 - 32 mm leveään
uraan. Sahattuun uraan asennetaan mikroputki tai vaihtoehtoisesti mikroputkipatteri eli useampia erillisiä mikroputkia. Mikro-ojitettu verkosto sijaitsee kadun kantavassa kerroksessa, 300 – 400 mm:n syvyydessä. Tästä
johtuen asennettaessa ei poikkeustapauksia lukuun ottamatta tarvitse varoa
vesihuoltoverkon laitteita, koska ne sijaitsevat syvempänä katurakenteessa. Ongelmia aiheuttavatkin lähinnä erilaiset kaivot, sähkö-, tietoliikenneja tunnistinkaapelit sekä kaukolämpö, jotka sijaitsevat katurakenteen pintakerroksissa. Sahauksessa syntyvää hienojakoista ainesta ei käytetä uran
täyttämiseen, vaan se kerätään sahauksen yhteydessä tai sen jälkeen talteen. Haittavaikutuksia aiheuttaakin lähinnä vain laitteiston leikkausääni ja
leikkauskiekon jäähdytysvedestä syntyvä lieju. Mikro-ojituksen hyvänä
puolena on pieni työtilan tarve. Esimerkiksi kevyen liikenteen väylä on
mahdollista pitää työn aikana liikennöitynä, joten erityisiä liikennejärjestelyjä tarvitaan lähinnä vain kadun poikkisuuntaisia asennuksia tehtäessä.

Kuva 1.

Mikro-ojitusta Espoon Olarissa. (Espoon Pilotti 2011)
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Mikro-ojaan voidaan asentaa valokuitukaapeli, mikroputket tai mikroputkipatterit, joihin kuidut asennetaan jälkikäteen. Asennetun suojaputken
päällä käytetään suojakerroksen vaatimukset täyttävää hienorakeista ja
routimatonta kiviainesta. Tämän päälle asennetaan ja tiivistetään kantavaksi kerrokseksi Kam 0 – 12…16 mm murske. Markkinoilla on kapeiden
urien tiivistämiseen soveltuvaa laitteistoa, joilla tärytyksellä tehostettu
kuormitus välitetään kapean kuormansiirtorakenteen avulla tiivistettävään
rakenteeseen. Kaapelin tai putken päälle tulevan suojahiekan päälle tehtävä kantavankerroksen täyttö, voidaan tehdä joko murskeella tai vaahtobetonilla. Täytteenä käytettävä vaahtobetonimassa tai murske voidaan värjätä esimerkiksi punaiseksi. Vaahtobetonimassa toimii varoitusnauhan tapaan varoittaen tulevia kaivajia. (Västerås 2012) Päällysteeseen sahattu
ura juotetaan kiinni kuumalla bitumipohjaisella materiaalilla. Viimeisenä
pinta viimeistellään alkuperäistä vastaavalla pinnoitteella.

Asfaltti 50 mm

Kantavakerros 180 - 200 mm,
Kam 0-12 mm

Mikrosuojaputket ¤ 14 mm
Kuva 2.

Suojahiekka 50 -70 mm

Havainne kuva mikro-ojituksen rakenteesta. (Harri Lähteinen, Relacom Oy)

Laitteiston avulla kyetään päällystetyillä alueilla tekemään päivässä noin
100 - 500 metriä valmista, viimeisteltyä mikro-ojitusta olosuhteista riippuen. (Relacom Finland Oy, Espoon Pilotti).
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Kuva 3.

Uran tiivistämistä tiivistyspyörällä . (Lindköping 2013)

Kuva 4.

Mikrokaapelin suojaputken suojahiekka näkyvillä sahatussa, vielä avoimessa
urassa. (Espoon Pilotti)
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Kuva 5.

Syöttölaite mahdollistaa suojaputkien ja metallijohtimen asennuksen suoraan
sahaus-uran pohjaan. Samalla lisätään myös suojahiekka. (Espoon Pilotti)

Kuva 6.

Mikro-ojitus sauman esijuotos elastisella bitumipohjaisella massalla. (Espoon
Pilotti)

Tehdystä työstä jää päällysteeseen vain yksi sauma, leikkausura voidaan
päällystää bitumilla ilman sahausuran erillistä viimeistelyä. Pintamassan
tartunnan varmistamiseksi sahaus-ura puhdistetaan ja kuivataan esijuotosmassan asennuksen jälkeen ennen pintamassan asennusta. Asfalttipinnan täyttö voidaan vaihtoehtoisesti tehdä vain yhdellä massalla. Tällöin
sahausura harjataan huolellisesti puhtaaksi ennen asfalttimassan asennusta.
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Kuva 7.

Lopullinen sauma (Espoon Pilotti)

Vaikka menetelmä on verrattain uusi, on se osoittautunut nopeaksi ja edulliseksi menetelmäksi. Menetelmän hyvänä puolena on myös ympäristövaikutusten vähäisyys. Suomessa menetelmää on käytetty tässä käsitellyn
Espoon pilotin lisäksi Elisan ja Soneran työmailla Kangasalla ja Naantalissa sekä Academican työmaalla Helsingin Viikissä (Elisa 2011, Sonera
2011, Academica 2013). Elisan kohteen Kangasalla toteutti Eltel Networks Oy (Anttonen 2011). Helsingin Viikin kohteen toteuttajana oli
Hannet Oy. Ruotsissa tällä menetelmällä on lähiaikoina toteutettu kohteita
mm. Västeråsissa (Mälär Energi Stadsnät 2012), Havstensundissa (Svenneby/Bottna fiberföreningen 2013) ja Lindköpingissä (Utsikt Berdband
2013). Menetelmänä mikro-ojitus on samankaltainen kuin maasahaus.
Maahan sahattavan uran koko on merkittävästi pienempi verrattuna varsinaiseen maasahalla tehtyyn kaivantoon.
1.2

Tutkimuksen taustaa
Uusien asennusmenetelmien testaaminen vaatii pilottikohteita, jotta teoreettinen tiedon soveltuvuus saadaan käytännön kautta todettua toimivaksi
tai ei-toimivaksi. Espoon kuiturinki-pilotti kohteessa mikro-ojitusta suoritettiin 9300 m, joka on laajuudeltaan huomattavasti suurempi Suomessa
aikaisemmin toteutettuihin kohteisiin verrattuna.
Valtioneuvoston (VN) periaatepäätöksessä on asetettu valtakunnalliseksi
tavoitteeksi, että vuoden 2015 loppuun mennessä lähes kaikki suomalaiset
olisivat enintään kahden kilometrin etäisyydellä 100 Mbit/s yhteyden
mahdollistavasta kuitu- tai kaapeliverkosta. Tämän tavoitteen mukaiset
siirtonopeudet on mahdollista saavuttaa vain kuitukaapelilla. Jotta tämä
tavoite ei jäisi vain tavoitteeksi, kaapeleiden rakentaminen on moninkertaistunut ja sen pitää vielä moninkertaistua seuraavan kahden vuoden ai
kana. Uutta kaapelireittiä rakennetaan kymmeniä tuhansia kilometrejä, osa
maanteiden varsille, osa taajama-alueille.
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Vaihtoehtoisten kustannustehokkaiden asennusmenetelmien kehittyminen
on hidasta. Varsinkin operaattorit ovat halukkaita selvittämään soveltuvatko jo muualla maailmassa käytetyt metodit käytettäväksi Suomen oloissa,
etenkin päällystetyillä katualueilla, sillä perinteisen leveiden kaivantojen
toteuttaminen kaivutyönä on kallista, esimerkiksi päällystystöiden osuus
on n. 40 – 70 % tietoliikenneverkon asennustyön kustannuksista.
1.3

Tutkimuksen tavoitteet
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten mikro-ojitus soveltuu tekniikkana ja rakenteena Suomen katuverkostoon, sääoloihin, talvi kunnossapitotoimiin ja olemassa olevaan kunnallistekniikkaan.

1.4

Tutkimuksen menetelmät ja tekijät
Kuituringin mikro-ojitus aloitettiin 30.08.2011 ja mikro-ojitus osuus saatiin valmiiksi 25.10.2011. Koko urakka vastaanotettiin 05.12.2012. Pilottikohteen aikana pidettiin seurantakokouksia 5 kpl, joiden lisäksi pidettiin
sekä aloitus- ja vastaanottokokous. Kohde kuvattiin sen valmistuttua seuranta-ajan vertailun pohjaksi. Pilottikohteen seuranta-ajaksi sovittiin kaksi
vuotta ja tänä aikana suoritettiin kohdetarkastukset kahtena keväänä ja
syksynä, jotta saataisiin kattava kuva siitä, miten rakenne kestää talven
routaliikkeet, kunnossapitotoimet ja jatkorakentamisen. Lisäksi suoritettiin
muutamia kenttätestejä sekä kerättiin kokemuksia Espoon kaupungin kunnossapito-osastolta, alueella toimivilta urakoitsijoilta ja kuntalaisilta.

2
2.1

NYKYTILANNE
Mikro-ojitus pilottikohteen organisaatio
Tilaaja:
Espoon kaupunki / Palveluliiketoimen toimiala / Konsernipalvelut / Tietotekniikkapalvelut
Luvitus ja valvonta:
Espoon kaupunki / Tekninen keskus / katu- ja viherpalvelut / ylläpito /
alueiden käyttö
Pääurakoitsija: TDC OY
Aliurakoitsijat: Relacom Oy, Medam Ab
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2.2

Mikro-ojitus pilottikohteen urakka-alue
Urakka-alueella rakennettiin mikrokanava tekniikkaa käyttäen kuiturengas
Olarin ja Matinkylän alueen kouluihin ja päiväkoteihin. Urakan laajuus
kokonaisuudessaan 15670 m, josta mikro-ojituksen osuus 8600 m, kaapelin vetoa olemassa olevaan putkeen 3080 m, kaivuuta 3200 m.
Sahausura sijoitettiin pääosin kevyenliikenteen väylille, periaatteellisesti
samoilla sijoitusehdoilla kuin kaivamallakin asennettavat kaapelit.
Kuiturinkiin yhdistettiin päiväkoteja ja kouluja yhteensä 37 kpl. (Relacom
Finland Oy)

Kuva 8.

Kuituringin urakka-alue, jossa yhdistettiin 37 koulua ja päiväkotia, OlariMatinkylä alueella.

Mikro-ojituksen osuus kuituringistä oli merkittävä, reitin kokonaispituuden ollessa 21 000 m. Olemassa olevaa putkitusta käytettiin niiltä osin,
kuin se oli mahdollista. Kaivamalla tehtiin sellaiset paikat, missä mikroojitus ei ollut mahdollista tai toteutus oli järkevämpää kaivamalla.
Useimmat ajoradan ylitykset suoritettiin myös kaivutyönä. Alla olevassa
taulukossa on esitetty projektin työmassat.
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Taulukko 1.

Espoon pilotin päämassat (Kari Kukkonen, Relacom Finland Oy)

Mikro-ojitus

8600 m

Perinteinen kaivutyö

3200 m

Kaapelin veto olemassa olevaan putkeen

3080 m

Kokonaispituus

15670 m

Kuituhitsaukset 96 k ja 288 k (jatkaminen) 7 kpl

2.3

Kuituhitsaukset 24 k (päättäminen)

15 kpl

Kuituhitsaukset 96 k (päättäminen)

43 kpl

Mikro-ojitus pilottikohteen riskianalyysi
Projektin mahdolliset riskit ja niiden vaikutukset projektin aikatauluun arvioitiin oheisen taulukon mukaisesti.
Taulukko 2.

Riskien todennäköisyys ja vaikutus (Relacom Oy)

Vakavuus
Todennäköisyys
1
Hyvin epätodennäköinen
2
Epätodennäköinen
3
Mahdollinen
4
Hyvin todennäköinen
P

1

2

3

4
Kaukolämpövaurio
Sähkökaapelivaurio

Teletekniset työt
Sääolosuhteet
Telekaapelivaurio

Projektin riskeistä todennäköisin ja vaikutukseltaan suurin riski oli kaapelivaurio telekaapeliin. Tätä riskiä vastaan päädyttiin ratkaisuun, jossa koko
reitille tilattiin kaapelinäytöt. Riskin poistamiseksi päädyttiin myös kaivamaan kaikki risteämäkohdat (kaapelit ja kaukolämpökanavat) esiin n.
350 – 400 mm syvyyteen asti. Lisäksi riskinä oli, että johtotiedoissa ei
välttämättä näy kaikki maanalaiset telekaapelit. Todennäköisyys sille, että
telekaapeli olisi alle 300 mm syvyydessä ja se olisi kartoittamaton oli hyvin pieni. Tästä johtuen päätettiin käyttää epävarmoihin kohtiin vielä maatutkaa, joka kaapelin x,y - aseman lisäksi ilmoittaa myös kaapelin sijainnin
/ korkeusaseman katurakenteen pinnasta alaspäin.
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Lisäksi projektin aloituskokouksessa listattiin riskialttiita rakenteita seuraavasti:
- betoniset kaivot, erityisesti kartiot
- sähkö- ja telekaappien edustat, kaapelit usein hyvin pinnassa kaappien
edustoilla.
- katuvalo- ja liikennemerkkien jalustat, myös kartioita
- aurausviittojen asennuspaikat
- taitorakenteet kuten sillat vedeneristyksineen
- linja-auto pysäkit ja niihin liittyvät perustukset ja tekniikka
2.4

Nykyiset asennusmenetelmät ja niiden kehittäminen
Telekaapeleita asennetaan maahan joko suojaputkeen tai maanvaraisesti.
Yleensä maahan asennettavien kaapeleiden ja suojaputkien asennusmenetelmänä on kaivaminen tai auraus. Haettaessa entistä kustannustehokkaampia verkonrakennustekniikoita vaihtoehtoina on otettu esille erilaisten matala-asennustekniikoiden ja vaihtoehtoisten kaivumenetelmien käyttö. Erityisesti verkko-operaattorit ajavat uusien menetelmien käyttöönottoa. Varsinkin kaupunkialueilla perinteisten rakentamismenetelmien käyttäminen aiheuttaa jo tilan puutteen takia kasvavissa määrin haasteita rakentajille. Nykyisten työmenetelmien käyttö keskittyy valtaosin kesäkaudelle ja sulan maan aikaan. Talvikuukausina perinteisillä menetelmillä rakentaminen on kallista ja aikaa vievää, joten kesäkuukausien aikana pyritään tekemää vuoden ajaksi budjetoidut rakennustyöt. Talvikauden ajaksi
urakoitsijoiden on löydettävä korvaavia töitä. Kustannuksista kaivamis- ja
päällystyskustannukset muodostavat merkittävän osan, 40–70 prosenttia.
Uuden PKS - ohjeen mukaisesti alle kolme metriä leveät kevyen liikenteen
väylät sekä ajoradoilla alle kolme metriä leveät kaistat päällystetään kaivutyön yhteydessä pääsääntöisesti koko leveydeltään uudestaan. Toki huolellisella kaivu- ja asennusreittien suunnittelulla voidaan kaivutöiden ja asfaltointien määrään jonkin verran vaikuttaa.
Kaivettaessa kaupunkialueella vaihtelee työsaavutus kymmenistä metreistä sataan metriin päivässä. Suuri hajonta työsaavutuksessa selittyy sillä, että televerkkoa täydennetään ja rakennetaan monesti jo olemassa olevan
rakennuskannan ja infran sisällä. Luonnollisesti työmaan kestolla on suora
vaikutus kustannuksiin sekä käyttäjien asumismukavuuteen, elinympäristöön ja liikenteen sujuvuuteen. Varsinkin kesäkaudelle sijoittuvat työt koetaan erityisen häiritseviksi, melun, lisääntyneen liikenteen ja maiseman pilaantumisen takia. Mikäli työt saadaan etenemään nopeasti ja työn jäljet
saadaan korjattua helposti, saavutetaan etua ympäristön positiivisena suhtautumisena. Samat asiat korreloivat kustannusten kanssa. Nopeammin
tehdyt työt tuottavat kustannussäästöä.
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Pilottikohdetta aloittaessa erilaiset televerkon rakentamista koskevat ohjeet ja suositukset eivät ottaneet huomioon erilaisia matalaasennustekniikoita. Ohjaavaa ohjeistusta aloitettiin laatia Rakennustieto
ry:n InfraRYL työryhmällä vuoden 2012 alussa ja valmis ohjeistus julkaistiin kesäkuussa 2012. (uusi ohjeistus liitteenä) Kaapelien asennus 300 millimetrin syvyyteen ei ole ollut normaalitilanteessa mahdollista ohjeiden
mukaan ilman erillistä suojausta. InfraRYL ohjeistusta ja suositusta päivitettiin siten, että ne ottavat huomioon uudet menetelmät.
2.5

Kirjallisuus ja tutkimukset
Mikro-ojitus menetelmän toimivuudesta käytännössä ei ole saatavilla kovinkaan paljon tutkimuksia tai muuta kirjallista aineistoa. Tässä selvityksessä on lähteinä käytetty Espoon pilottikohteen tulosten lisäksi alan urakoitsijoiden haastatteluja ja ulkomailla tehtyjä selvityksiä sekä mikroojitus tekniikan teoriaan perehtyviä tutkimuksia. Käytetyt kirjalliset lähteet
on esitetty lähdeluettelossa.

2.6

Lainsäädäntö ja lupakäytännöt
Kunnat toimivat lupaviranomaisena omistamillaan tai hallinnassaan olevilla alueilla eli katu- ja muilla yleisillä alueilla. Kaapelireittien suunnittelusta vastaa teleyritys. Lupaviranomainen ja teleyritys selvittävät yhdessä, että kaapelireitti on molempien osapuolten kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukainen. Katu- ja muilla yleisillä alueilla lupakäytännöt ovat periaatteiltaan samat kuin maanteiden tiealueilla.
Kaapelien ja muiden laitteiden sijoittaminen vaatii sijoittamisluvan tai sopimuksen lisäksi erillisen luvan katu- ja yleisillä alueilla tehtäville töille
(katulupapäätös tai kaivulupa). Käytännöt vaihtelevat kunnittain. Sähköja televerkkojen kaapelit sijoitetaan pääosin kuntien ja valtion omistamille
alueille – lähinnä katu- ja tiealueille. Kaapelien sijoittamista suunniteltaessa on otettava huomioon seuraavia seikkoja:
· viranomaisten ohjeet
· rakenteelliset seikat
· verkoston rakentamisen vaikutukset työalueen ja sen lähiympäristön käytettävyyteen
· rakentamisen ja sijoittamisen vaikutukset niin verkoston kuin alueen ylläpitoon
· vaikutukset tulevaisuuden saneeraus- ja lisärakentamiseen
Käytännössä tämä merkitsee sitä, että sijoittaminen on suunniteltava niin
että, työstä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa niin alueiden käyttäjille, nykyisille laitteille kuin tulevaisuuden rakentamiselle. Kaapelien sijoittaminen toisen omistamalle tai toteutettavaksi tarkoitetulle alueelle on lakien (Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL, Maantielaki MTL, Kiinteistönmuodostamislaki KML ja viestintämarkkinalaki VML) nojalla luvan/sopimuksenvaraista. (InfraRYL 34-710102 Televerkon kaapelien asennusmenetelmät 2012)
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Espoon Kuiturinki pilotti lähti liikkeelle Relacom Oy:n sijoituslupahakemuksista, joissa haettiin sijoituslupaa kuitukaapelille mikro-ojitus menetelmää käyttäen. Menetelmän käytöstä oli haettu hyväksyntä Espoon kaupungin, Palveluliiketoimen toimialan, Konsernipalveluiden Tietotekniikkapalveluiden osastolta ennen sijoituslupahakemuksen lähettämistä. Sijoituslupahakemukset käsiteltiin Espoon teknisen keskuksen alueiden käyttö
yksikössä ja sijoituslupa mikro-ojitus tekniikalla asennettavalle kuidulle
annettiin pilottikohteen statuksella, joka mahdollisti uuden tekniikan erityispiirteiden seurannan ja normaaleista sijoitus- ja kaivulupalupaehdoista
poikkeavan sijoituksen ja työtekniset seikat.
Espoossa yleisillä alueilla työskenneltäessä mahdollisesti tarvittavan sijoitusluvan lisäksi ennen työn aloittamista tarvitaan johtoselvitys (Espoon
Johtotietojaos), kaivulupa ja tarvittaessa tilapäinen liikennejärjestelylupa.
Ennen itse työn aloitusta, työkohteessa suoritetaan aloituskatselmus alueen
katutarkastajan toimesta. Kun työ on valmis, suoritetaan työkohteessa lopputarkastus. (HKR / Oiva Akatemia, Kaivutyöt ja tilapäiset liikennejärjestelyt pääkaupunkiseudulla 16.04.2013) Kohteen pilottistatuksen myötä
päätettiin normaalikäytäntöjen lisäksi pitää kohteesta aloituskokous sekä
seurantakokouksia n. kolmen viikon välein mikro-ojitus osuuden aikana.

Kuva 9.

Televerkon kaapelin sijoittamisprosessi. (Infra kortti 34-710102)

Lainsäädännön yleisellä tasolla kiinteistön omistaja on velvollinen sallimaan kiinteistöä tai yhdyskuntaa palvelevien johtojen, johtoihin liittyvien
vähäisten laitteiden, rakennelmien sekä laitosten sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, ellei sijoittamista muulla tavalla voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Koska yleispätevää ohjetta kaapelien ja muiden yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamiseen katu- ja muille yleisille alueille ei ole, ohjeet sijoituksesta on haettava erikseen sijoitettavan paikan omistajan / haltijan mukaan.
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Maanteiden tiealueille kaapelireittejä suunniteltaessa noudatetaan ohjetta
(Telekaapelit ja maantiet 2009, TIEH 2000026-v-09). Kyseisessä teoksessa on annettu ohjeita muun muassa kaapelien sijoittamisesta maantie poikkileikkaukseen. Maanteillä telekaapelireitin suunnittelu alkaa teleyrityksen
tai sen edustajan yhteydenotolla tienpitoviranomaiseen, jona toimii paikallinen ELY - keskus.
Yksityisteiden varsilla noudatetaan soveltavasti maanteillä käytössä olevaa
suunnitteluohjeistusta, (Telekaapelit ja maantiet 2009, TIEH 2000026-v09). Yksityisteiden varsilla kaapelin tai muun sellaisen laitteen sijoittamisesta on sovittava tiekunnan tai kiinteistönomistajan kanssa.
Koska kaapelien sijoittaminen toisen omistamalle tai toteutettavaksi tarkoitetulle alueelle on lakien (MRL, MTL, KML ja VML) nojalla luvan/sopimuksenvaraista, sijoittamisehdoista ja rasite- ynnä muista järjestelyistä on aina laadittava sopimus tai saatava erillinen lupa. Maanomistaja tai
maanomistajan edustaja myös määrittelee, millä asennusmenetelmällä ja
mihin telekaapelit asennetaan.
Kaapeli- ynnä muita johtoreittejä suunniteltaessa pääperiaatteena on sitomattomien päällysrakenteiden, muun muassa erilaisten murskepintaisten
alueiden ja viheralueiden, hyödyntäminen. Sidotuissa päällysrakenteissa
kaapelit sijoitetaan ensisijaisesti kevyen liikenteen väylille. Kaapelien sijoittamista ajorataosuuksille on vältettävä. (InfraRYL 34-710102 Televerkon kaapelien asennusmenetelmät 2012) Viestintämarkkinalain (VML)
nojalla teleyrityksen on laadittava telekaapelin sijoittamisesta suunnitelma,
mikäli osapuolet eivät pääse sopimukseen telekaapelin sijoittamisesta toisen omistamalle tai hallitsemalle alueelle (VML 23.5.2003/393; 102 §).
Telekaapelisuunnitelman sisältö- ynnä muista vaatimuksista säädetään
VML:n 10. luvussa. Matala-asennuksesta ei ole aikaisemmin ollut erillistä
ohjeistusta - tai lainsäädäntöä. Vuoden 2012 kesäkuussa julkaistu Rakennustieto Ry:n päivitetty InraRYL - kortti ohjeistaa mm. mikro-ojituksen sijoituksesta, asennussyvyydestä sekä rakenteesta.

3

3.1

MIKRO-OJITUS
ALUEET

PILOTTIKOHTEEN

TUTKITTAVAT

OSA-

Kokein ja tarkastuksin tutkitut asiat
Pilottikohteessa suoritettiin kauden vuoden seuranta-aikana kohdetarkastuksia syksyisin ja keväisin sekä yksittäisinä kokeina mikroojituslaitteiston melutason mittaus sekä mikrosuojaputken kesto roudan
sulatuksessa.
- mikrosuojaputken ja – kuidun sulatuksen kesto, sulatuskokeella
- sahauslaitteen melumittaus, melumittauslaitteistolla
- mikro-ojitus rakenteen talven- ja kunnossapitotoimien kesto, kohdetarkastuksin.
- mikrokuidun / mikrosuojaputken mekaaninen kestävyys
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3.2

Rinnakkaiskohteet
Tässä työssä käsitellyt rinnakkaiskohteet valittiin pääkohteesta eroavien
ominaisuuksien vuoksi. Vertailuun valittiin neljä Ruotsissa ja yksi Suomessa toteutettu kohde.
1) Västerås 2011 – 2012, Mälar Energi Stadsnät, ME Elnät, kohteen laajuus 7.650m, erityispiirteenä vaahtobetoni kantavan kerroksen täytössä.
2) Västerås 2013, Mälar Energi Stadsnät, ICT Networks, kohteen laajuus
4000 m, erityispiirteenä kapeat asuntokadut ja kiinteistökohtaiset liittymät mikro-ojituksella.
3) Helsinki 2013, Academica, kohteen laajuus 2000 m, erityispiirteenä
toteutus talvityönä tammikuussa sekä mikro-ojitusuran syvyys 420
mm.
4) Lindköping 2013, Utsikt Bredband, kohteen laajuus 11000 m, erityispiirteenä kapeat asuntokadut sekä asuntokohtaiset haarat.
5) Havstenssund ja Grebbestad 2013, Sannäs fiberförening, kohteen laajuus 5600 m, erityispiirteenä kadun alusrakenteen louhetäyttö kantavan
kerroksen alapintaan sekä kapeat asuntokadut.
Rinnakkaiskohteet toteutettiin samalla tekniikalla ja pääosin samalla kalustolla kuin Espoon pilotti. Tekniikka on kehittynyt pilottikohteen kahden
vuoden seuranta-aikana niin, että leikkauskiekon vesijäähdytyksestä on
luovuttu siirtymällä kuivasahaukseen. Ylläluetellut rinnakkaiskohteet otettiin vertailtavaksi erilaisten toteutusolosuhteiden vuoksi. Vertailuun saatiin
talvitoteutus, louhetäyttö kadun alusrakenteena, kapeat ja ahtaat asuntokadut, päälinjasta risteävät kiinteistöliittymät sekä vaahtobetonin käyttö kantavankerroksen täytössä.

Kuva 10.

Toteutusta talviolosuhteissa. (Academica, Helsinki 2013)
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Kuva 11.

3.3

Vaahtobetonin asennus käynnissä (Västerås 2012)

Mikro-ojituksen suhde olemassa olevaan tekniikkaan ja jatkorakentamiseen
Mikro-ojituksella asennetun tietoliikenneverkoston sijainti on katurakenteen pinnasta katsottuna 300 – 400 mm:n syvyydessä. Tämä saattaa hankaloittaa tulevia saneeraustöitä ja jatkorakentamista, kuten suurin osa matala- ja pinta-asennetuista kaapeleista aiheuttavat muun tekniikan ollessa syvempänä katurakenteessa.
Koska mikrokaapelit kestävät huonosti kumpaakin, vetoa ja puristusta,
jatkorakentamisessa on kiinnitettävä erityistä huomioita esiin kaivettujen
kaapelien työnaikaiseen tuentaan. Sisäasennuskaapelin suurin sallittu puristusvoima on 2000 N, 100 mm:n laatalla. Ulkoasennus kaapelin suurin
sallittu puristusvoima on 4000 – 8000 N, vaatimuksen ollessa 5000 N/100
mm. (Onninen 2008, 122.) Laadukkaimmatkin mikrokanavakaapelit ovat
mekaanisilta ominaisuuksiltaan sisäasennuskaapelin luokkaa. Ne ovat vain
paremmin vedeltä ja kosteudelta suojattuja. (Koivisto 2011.) Tästä syystä
suurempaa huomiota onkin kiinnitettävä mikrosuojaputken laatuun ja
ominaisuuksiin. Espoon pilotissa käytettiin 14/10 mm mikrosuojaputkea,
jonka tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä 4.
Maahan asennetut kuitukaapelit joutuvat samanlaisten rasitusten alle riippumatta niiden kestävyydestä. Maaperässä kaapeleihin vaikuttaa veto, puristus, vesi eri muodoissaan, lämpötila ja erilaisten toimenpiteiden vaikutukset. (Koivisto 2011.) Kosteuden kestolla ja puristus- ja vetolujuuksilla
on merkitystä, koska maan routiminen voi aiheuttaa vetoa tai puristusta
suojaputkeen ja sitä kautta itse kuitukaapeliin. Kuitukaapelien ja suojaputkien on kestettävä jatkorakentamisen lisäksi kosteuden ja varsinaisen veden aiheuttama rasitus. Lisäksi lähelle pintaa asennetun verkoston vaurioitumisriski voi kasvaa tulevaisuudessa katutilan lisääntyneen kuormituksen
vuoksi varsinkin jos kadun pintarakenteeseen tehtävien asennusten määrä
kasvaa.
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Mikro-ojitusta tehtäessä reitin suunnittelu ja olemassa olevan tekniikan
etukäteiskartoitus on onnistumisen kannalta olennaisen tärkeää. Onnistuneella reitin valinnalla ja huolellisella kunnallistekniikanrakenteiden kartoituksella sekä asennetun mikro-ojitus reitin välittömällä kartoituksella
voidaan pois sulkea useampi mikro-ojitus tekniikan suurimmista riskitekijöistä.
3.4

Vertailu nykyisiin menetelmiin
Seuraavaan vertailuun mikro-ojituksen kanssa on otettu tarkasteltavaksi
Suomessa yleisimmin käytössä olevat telekaapelien asennusmenetelmät.
Maasaha ja jyrsintä on jätetty vertailusta pois työtapojen käytön vähäisyyden johdosta ja /tai niistä saatavan tiedon vähäisyyden vuoksi.

3.4.1 Mikro-ojitus
Asennus asfalttipintaiselle katualueelle onnistuu parhaiten hyväkuntoiselle
tai hiljattain päällystetylle pinnalle. Huonokuntoisilla ja vanhoilla asfalttipinnoilla suositeltavin asennuspaikka on asfaltin reunaan, pientareen puolelle. Mikro-ojitus soveltuu parhaiten kevyenliikenteen väylille ja sellaisille alueille, missä ei ole katurakenteen pinnassa olevia yhdyskuntateknisiä
laitteita. Ajoradoilla pituussuuntaista asennusta suositellaan vain pientareen ja asfaltin rajakohtaan kun taas poikkisuuntainen sahausura soveltuu
ajoradoillakin käytettäväksi vähäisen pistekuorman johdosta. Mikro-ojitus
on käyttökelpoinen vaihtoehto suuntaporaukselle mm. väylien alituksessa
alikulkutunneleita hyväksi käyttäen, sahauskaluston koosta riippuen.

SIDOTTU PÄÄLLYSRAKENNE

SITOMATON PÄÄLLYSRAKENNE

Ympäristön vaatimukset täyttävä päällysrakenteen pintakerros
Viheralue

40

Murskepinta
tms.

H

Suojatäyttö

Mikroputki tai
mikroputkipatteri
(sis.metallijohtimen)
20...50
Asennussyvyys H

Kuva 12.

Varoitusnauha
(tarvittaessa)
200

200

H

Varoitusnauha
(tarvittaessa)

Suojatäyttö

Mikroputki tai
mikroputkipatteri
(sis.metallijohtimen)
20...50

0,3...0,4 m

Mikro-ojituksen teoreettinen rakenne sidotussa- ja sitomattomassa päällyrakenteessa. InfraRYL kortti 34-710102
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Kuva 13.

Vaihtoehtona suuntaporaukselle (Espoon Pilotti)

3.4.2 Kaivutyö
Kaivamalla tapahtuva kaapeliasennus soveltuu parhaiten paljon yhdyskuntateknisiä laitteita sekä maanalaisia sekä useita erillisiä työvaiheita ja viimeistelytöitä sisältäviin kohteisiin. Kaivaminen on ehdottomasti käytetyin
tietoliikenneverkon asennustavoista. Kaivaminen on käytännössä ainoa
asennusmenetelmä kun työalueella on paljon olemassa olevaa tekniikkaa.
Tämän lisäksi kaivamalla tehtävän asennustyön etuja ovat helppo kontrolloitavuus sekä asennussyvyyden ja -sijainnin laajempi skaala. Kaivutyönä
tehtävän kaapeliasennuksen huonoina puolina voidaan pitää mm. seuraavia seikkoja: työsaavutus ei ole paras mahdollinen, rakennus- ja materiaalikustannukset ovat suuret, talvityö aiheuttaa lisäkustannuksia, laitteet,
työtapa ja materiaalit vaativat paljon tilaa. Lisäksi työ- ja asennusvaiheessa häiriöt ympäristölle liikenteenvälityskyvylle ja –esteettömyydelle ovat
suuret.

Kuva 14.

Maakaivannon vähimmäismitat. InfraRYL 16212
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3.4.3 Ketjukaivu
Soveltuu parhaiten suurten liikenneväylien vierustoille sekä hajaasutusalueille, kohteisiin, joissa ei ole juurikaan yhdyskuntateknisiä laitteita. Suositeltavin asennus viherkaistaleelle tai pientareelle, joskin suurimmilla laitteistolla pystytään sahaamaan myös kalliota. (harvoin käytetty)
Kaivusyvyys vaihtelee kaluston koosta riippuen muutamasta kymmenestä
sentistä kolmeen metriin. Menetelmän etuina ovat verrattain hyvä työsaavutus ja tasalaatuisuus. Ketjukaivu ei sovellu alueille, joissa on paljon yhdyskuntateknisiä laitteita, eikä taajama-alueille voimakkaan pölyämisen
johdosta.

Kuva 15.

Ketjukaivu–uran teoreettinen rakenne sekä sidotussa että sitomattomassa
päällysrakenteessa.

Kuva 16.

Pieni ketjukaivuri Helsingin pilottikohteessa syyskuussa 2012. (Helsingin pilotti 2012)
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3.4.4 Auraus
Kaapeleiden asennus auraamalla soveltuu parhaiten tieverkon keskikaistalle tai reuna-alueelle, joissa maa on kivetöntä ja pehmeää. Rajoituksia auraamisen kannalta aiheuttavat mm. louhepenkererakenteet, risteysalueet,
sekä taajamat. Auraus soveltuu televerkon kaukoverkon kaapelien asennukseen sekä sähkön pien- ja keskijänniteverkon asentamiseen.

Kuva 17.

3.5

Auratun uran teoreettinen rakenne (RT 33110, RTS 12:11)

Taloudellinen vertailu nykyisiin asennustapoihin
Kustannus valmiille rakenteelle metriä kohden on n. 46,00 – 55,00 €, kohteesta riippuen. Tämä hinta kattaa sahauksen, suojaputket, metallijohtimen, täytön ja pinta-asfaltin, sekä aloituskuoppien täytön ja asfaltoinnin.
Kaivamalla tehdyn täysin valmiin rakenteen metrihinnaksi tulee asfaltointimäärästä riippuen 43,00 – 97,00 €. Mikro-ojitus menetelmän kannattavuus perustuu menetelmän nopeuteen, päivittäisen työsaavutuksen ollessa
300 – 500 m kaupunkialueella, jossa vastaavasti kaivamalla saadaan täysin
valmiiksi 20 – 80 m.
Taloudellisesti kannattavammaksi mikro-ojitus tulee varsinkin seuraavanlaisissa kohteissa:
· missä kaivutyö tuottaa kohtuutonta haittaa käyttäjille
· kaivutyön suorittaminen katualueella vaatii raskaat liikennejärjestelyt
· kohteissa, missä katurakenne itsessään on kaivamisen kannalta
hankala (esim. louhetäyttö kantavan kerroksen alapintaan)
· kun katualue on hyvin kapea, jolloin leveä kaivanto tekee kadun
työnaikaisesta liikennöitävyydestä mahdottoman.
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Erityisesti huomioitavaa on se, että talvityönä toteutettava asennustyö ei
aiheuta lisäkustannuksia sulatuskaluston ja suojauksien osalta. Lopullinen
asfalttipinnoite katualueille tehdään sulan maan aikana, kuten muissakin
asennustavoissa. Edullisin tapa toteuttaa mikro-ojitusta on sijoittaa sahausura asfaltin reunaan pientareen puolelle. Tällöin pinta-asfaltti jää kokonaan pois ja kustannus metrille on 34,00 – 36,00 €.

Kuva 18.

Mikro-ojitusta kapealla asuntokadulla. Kuvassa näkyy myös samalla tekniikalla toteutettu kiinteistöliittymän haara. (Havstenssund 2013)

Kaivamalla tehtyjen asennusten, varsinkin jälkiasennusten kustannukset
ovat suuret. Suurimmat kustannuserät muodostuvat liikennejärjestelyistä,
kiviaineksista ja päällysteestä sekä talvikuukausina sulatuskalustosta. Katurakenteessa olevan tekniikan määrä vaikuttaa olennaisesti työsaavutukseen. Jälkiasennustöissä hinta valmiille rakenteelle on samoissa lukemissa
kuin mikro-ojituksen, työsaavutuksen ollessa merkittävästi pienempi.
Ketjukaivu on materiaalikustannuksiltaan säästäväisempi kaivutyönä toteutettuun asennustyöhön verrattuna. Menetelmä on kilpailukykyisin hienorakeisessa tai keskikarkeassa, suhteellisen kantavassa maaperässä. Ketjukaivulla päästään maaperästä riippuen 160 - 1000 metrin työsaavutukseen päivässä. Mikä säästetään talvikuukausina tehdyssä asennustyössä
asfaltin ja kaivu-uran reunojen säilyessä ehjempänä, menetetään vastaavasti kustannuksissa tehdyn työn työsaavutuksen vähetessä noin puoleen
kesäkuukausina tehtyyn verrattuna.
Suuntaporaus on materiaalimenekiltään pienin, mutta aloitus- ja lopetuskaivannot nostavat asennustyön hintaa ja rajoittavat tekniikan soveltuvuutta ahtaisiin kohteisiin.. Suuntaporaus soveltuu parhaiten hienojakoisiin,
kivettömiin maalajeihin. Työsaavutus vaihtelee suuresti maalajista, putkilinjan halkaisijasta ja pituudesta sekä olemassa olevan tekniikan määrästä.
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3.6

Vertailu nykyiseen sijoitusmenettelyyn
Perinteisesti kaapelit suojaputkineen on sijoitettu katurakenteessa suodatinkerrokseen. Tällöin liikenteen kaapeleihin tai niiden suojarakenteisiin
aiheuttama rasitus on vähäistä ja suodatinkerroksen materiaali täyttää suojatäytölle asetetut vaatimukset. Matala-asennuksena tehtävissä kaapeliasennuksissa ei yleensä ole ollut mahdollista rakentaa perinteistä suojatäyttöä asennettavien kaapelirakenteiden ympärille suojaamaan rakennetta
liikenteen ja roudan aiheuttamilta rasituksilta. Espoossa käytetyssä tekniikassa urakoitsijan laitteisto mahdollisti suojahiekan asennuksen mikrosuojaputken päälle uran sahausvaiheessa.
Koska mikro-ojitus ura sijoittuu pääosin kantavaan kerrokseen ja alaosaltaan jakavaan kerrokseen, kaapelien sijoittamisessa on erityisesti otettava
huomioon vesihuoltokaivannot. Mikrokaapeleita, niin kuin tavanomaisiakaan kaapeleita ei saa sijoittaa vesihuoltokaivantojen yläpuolisiin rakenteisiin, minkä noudattaminen katutilojen nykyisellä teknisten laitteiden
kuormituksella alkaa olla mahdotonta varsinkin jälkiasennuksissa. Lisäksi
mietittäessä sijoitettavan kaapelin etäisyyttä nykyisiin laitteisiin on otettava huomioon, että laitteiden todellinen tilantarve/tilavaraus on huomattavasti suurempi kuin laitteen fyysinen tilantarve. Laitteet on sijoitettava siten, että niin nykyiset kuin asennettavat laitteet ovat korjattavissa erilaisissa häiriötilanteissa.
Laitteiden sijoittamiseen oikeutettu taho on rakentamisen yhteydessä velvollinen kartoittamaan sijoittamissopimuksessa tarkoitetut rakenteet. Sitomattomilla päällysteillä kartoitus on tehtävä ennen kuin ura on täytetty
pintaan asti. Sidotuilla päällysteillä kartoitus voidaan tehdä uran täytön rakentamisen jälkeen, pintaan kun jää selvästi havaittava jälki mikroojitusurasta. Asennetuista laitteista taltioidaan sekä taso- että korkeussijainti. Sijaintitietojen rekisteröinnin osalta noudatetaan sijoittamissopimusehtojen mukaista menettelyä. Matala-asennettujen laitteiden (asennussyvyys < 0,5 m) osalta sijaintitietokartoista on yksiselitteisesti ilmettävä,
että kyseessä on matala-asennus. Matala-asennus yksilöidään käyttämällä
tunnusta "L" (Low) kaapelin/suojaputken yksilöivän viivakuvion päällä ja
lisäksi matala-asennus on vielä erikseen mainittava sijaintitietokartan selitekentässä tai kansilehdessä. Espoon pilotissa kartoitus suoritettiin viikon
välein ja tiedot toimitettiin Espoon johtotietojaokseen välittömästi.
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Kuva 19.

3.7

Ote Espoon kaupungin johtoselvityskartasta. (Espoon pilotti)

Ympäristövaikutuksellinen vertailu
Ympäristövaikutuksellisesti mikro-ojitus on muihin menetelmiin verrattuna ylivoimainen, varsinkin kaupunkialueilla, nopeutensa ja itse työstä johtuvien vähäisten häiriöiden johdosta. Päivän aikana tehty urasahaus täytetään, tiivistetään ja päällystetään optimitilanteessa välittömästi, jolloin katualue saadaan nopeasti takaisin liikennöitävään kuntoon. Työnaikaisista
haitoista suurin lienee sahauskoneiston aiheuttama melu, pöly sekä sahauksessa syntyvä lieju.

Kuva 20.

Sahauksessa syntyvä liete ja pöly Espoon Olarissa. (Espoon Pilotti 2011)
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Kuva 21.

Alipaineella toimiva sahausliejun keräyslaitteisto. (Helsingin pilotti 2012)

Liejun aiheuttamaan katutilan sotkeutumisen estämiseksi voidaan käyttää
liejun keräykseen suunniteltua laitteistoa, joka kerää sahauksessa syntyneen liejun alipaineella suoraan keräyssäiliöön. Nykyisin tekniikka on kehittynyt niin, että veden tarve leikkauskiekon jäähdytyksessä on minimoitu, eli on siirrytty ns. kuivasahaukseen. Toteutustekniikat poikkeavat urakoitsija- ja laitekohtaisesti.
Nopeus on mikro-ojituksen positiivisimpia ominaisuuksia kadunkäyttäjän
kannalta. Pienen työtilan tarve mahdollistaa kadun säilymisen liikennekäytössä työn aikana ja katualue saadaan palautettua nopeasti lopulliseen
käyttökuntoon. Mikro-ojitus soveltuu erittäin hyvin kapeille asuntokaduille, missä kaivutyönä toteutettu kaivanto ei mahdollistaisi kadun työn aikaista liikennöintiä. Tekniikka sopii myös sellaisiin kohteisiin, missä kaivutyönä toteutettu työ olisi kadun alusrakenteen esim. louhetäytön johdosta liian kallista ja/tai hankalaa toteuttaa.
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Kuva 22.

Mikro-ojitus tekniikka on nopeaa ja mahdollistaa kapeiden asuntokatujen ja
risteysalueiden kaapelisijoituksen vähäisillä liitännäishaitoilla. (Havstenssund, 2013)

Soveltuvin osin mikro-ojitus tekniikalla voidaan toteuttaa risteysalueiden
ylityksiä ilman kaivutyössä tarvittavia raskaita liikennejärjestelyitä. Sahausuran etenemä on n. 1000 cm – 1500 cm / minuutti, joten esimerkiksi
kuvassa 22. näkyvän risteyksen ylitys aiheutti liikennöitävyys haittaa alle
kymmenen minuuttia. Liikennesuuntaan poikittain tehdyn uran päältä voidaan ajaa välittömästi joka mahdollistaa sen, että toinen ajokaista on käytettävissä itse sahaustyön aikana. Liikennejärjestelyinä tarvitaan liikenteen
ohjaaja ja siirrettävät varoitusmerkit ylityksen ajaksi.

Kuva 23.

Risteysalue säilyy liikennöitävässä kunnossa ilman ajosiltoja ja raskaita liikennejärjestelyitä. (Espoon Pilotti 2011)
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4
4.1

MIKRO-OJITUS PILOTTIKOHTEEN TULOKSET
Tutkittavien osa-alueiden tulokset
Seuraavassa on esitetty pilottikohteessa tehtyjen kokeiden ja tarkastusten
tulokset, joita ovat melumittaus- ja sulatuskokeen tulokset sekä kohdetarkastuksissa havaitut rakenteelliset seikat. Lisäksi käsitellään menetelmän
ympäristövaikutuksia ja taloudellista kannattavuutta.

4.1.1 Koetulokset
Mikro-ojitus sulatuskoe 06.03.2012
Sulatusaika 24 h. (aloitus 06.03.2012 klo 10.00 ja lopetus 07.03.2012 klo
10.00) Ulkolämpötila sulatuksen alussa - 11 C ja lopussa -12 C, yön alin
lämpötila -19 C, lämpötila 24 h:n sulatuksen jälkeen alimmassa putkessa
(as. syvyys 300 mm) oli +27,7 C.
Sulatuskalusto: Kaasulämmitin,
Sulatettava rakenne: Tiivistetty murske Kam 0…32 mm
Tulokset: Suojaputken kestävyys
Asennussyvyys 100 mm,
- suojaputki pehmeä, ei havaittavia vaurioita/muodonmuutoksia
Asennussyvyys 200 mm,
- suojaputki OK, ei muutoksia
Asennussyvyys 300 mm
- suojaputki OK, ei muutoksia.
Kuitukaapeli pysyi täysin ehjänä kaikissa asennussyvyyksissä.

Kuva 24.

Sulatuskoe käynnissä, (Espoon Pilotti)
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Melumittaus 27.09. 2011. klo 10.00 alkaen. Olarin keskusta, Espoo.
Taulukko 3.

Melumittauksen tulokset

Mittauspisteen etäisyys me- Mittaustulos, dB(A)
lunlähteestä, m
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Mittaustulokset alittavat niukasti suositellut raja-arvot hetkelliselle altistumiselle, joka tässä kohtaa on kadunkäyttäjän altistumisaika mikroojituskaluston aiheuttamalle melulle (ohittamisen etäisyydeksi laskettu
matka 3 m).
Taulukko 4.

VN asetuksen 85/2006 mukaan melun raja-arvot 8 h altistuksena.

Alempi toiminta-arvo
Ylempi toiminta-arvo
Raja-arvo

LAeq8h

LCpeak,max

Huom.

80 dB(A)

135 dB(C)

(kuulosuojainten päältä )

85 dB(A)

137 dB(C)

(kuulosuojainten päältä)

87 dB(A)

140 dB(C)

(kuulosuojaimen sisällä )
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4.1.2 Kohdetarkastukset
Kohdetarkastuksissa havaittiin kaksi huomioitavaa ongelmaa. Olarinhaanpolulle mikro-ojitus uraan syntyi pituushalkeama. Halkeaman liikkeitä
seurattiin roudan ja sulan aikana. Halkeaman syntyyn mahdollisesti vaikuttaneita asioita listattiin seuraavasti.
-

mikro-ojitus uran pinta-asfaltin ja kadun asvaltin välisen tartunnan
heikkous.
mikro-ojitus uran syvyys ja sijainti poikkileikkauksessa ojan puolella
penkereellä alla olevan kuvan mukaisesti, mikä mahdollisti vapaan
routalaajenemisen ojan suuntaan aiheuttaen halkeaman.

Mikro-ojitusura
Routalaajenemisen
suunta

Kuva 25.

Olarinhaanpolun mikro-ojitus uran halkeaman sijainti poikkileikkauksessa.
(Olarinhaanpolun katusuunnitelma 5588/006)
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Kuva 26.

Olarinhaanpolun mikro-ojitus uran halkeama (Espoon Pilotti)

Kuva 27.

Olarinhaanpolun halkeama korjattuna (Espoon Pilotti)
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Toinen huomioitava seikka oli menetelmän huono soveltuvuus vanhalle ja
huonokuntoiselle asfaltille. Alla olevan kuvan mukaisissa kohteissa mikroojitus uran suositeltava sijoitus olisi viherkaistaleen ja asfaltin yhtymäkohdassa.

Kuva 28.

Mikro-ojitus uraa ei suositella sijoitettavaksi paikatulle, verkottuneelle ja
huonokuntoiselle asfaltille. (Espoon Pilotti)

4.1.3 Ympäristövaikutukselliset vaikutukset
-

vähemmän häiriötä työmaasta yhteisölle, katualue palautuu nopeasti
liikennöitävään käyttöön
”luontoystävällinen”, materiaalimenekit marginaalisia
vähemmän liikennejärjestelyjä
merkittävästi vähemmän uutta pinnoitetta
nopeammin valmistuvat työmaat,
lyhyemmät työvaiheet
ei avo-ojia, eikä työnaikaisia suoja-aitoja
työn jälki perinteistä kaivamista siistimpää

Kuntalaispalautetta kohteen aikana saatiin Espoon teknisen keskuksen
asiakaspalveluun yhteensä 6 kpl. Palautteet liittyivät pääosin sahauksessa
syntyneen lietteen aiheuttamasta sotkusta ja haitasta. Lehdistöön yleisönosastolle saatiin kaksi (2) palautetta, joista toinen käsitteli sahausuran vaarallisuutta pyöräilijöille, toinen tekniikan innovatiivisuutta.
Kuntalaiset seurasivat aktiivisesti projektia työkohteissa, uusi menetelmä
aiheutti uteliaisuutta. Pääsääntöisesti kaikki työmaalla sanallisesti saatu
palaute oli positiivista.
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4.1.4 Taloudellinen kannattavuus
Mikro-ojitus menetelmän kannattavuus perustuu menetelmän nopeuteen,
päivä saavutusta 300 – 500 m kaupunkialueella, jossa vastaavasti kaivamalla saavutusta 50 – 80 m. Taloudellisesti kannattavammaksi mikroojitus tulee varsinkin sellaisissa kohteissa, missä kaivaminen tuottaa kohtuutonta haittaa käyttäjille, katurakenne itsessään on kaivamisen kannalta
hankala (louhetäyttö kantavan kerroksen alapintaan), katualue on hyvin
kapea. Edullisin tapa toteuttaa mikro-ojitusta on sijoittaa sahausura asfaltin reunaan pientareen puolelle. Tällöin pinta-asfaltti jää kokonaan pois ja
kustannus metrille on 34,00 – 36,00 €. Huolellisella etukäteissuunnittelulla
ja mikro-ojitus tekniikkaa hyödyntäen voidaan aikaansaada muutos yllämainitun kaltaisissa kohteissa taloudellisesti kannattamattomasta kannattavaksi.
4.2

Seuranta-ajan tuloksia

4.2.1 Vuositarkastusten tulokset
Ensimmäinen vuositarkastus suoritettiin 2012 toukokuussa. Vertailukohteena käytettiin 2011 lokakuun silmämääräistä tarkastusta sekä pistekohtaisesti otettuja valokuvia. Tässä tarkastuksessa havaittiin Olarinhaanpolun
mikro-ojituskanavan pintahalkeama. Koska halkeama aiheutti vain vähäistä haittaa kadunkäyttäjälle, halkeamaa päätettiin seurata siinä tilassa vielä
vuosi eteenpäin. Ensimmäisessä vuositarkastuksessa havaittiin myös mikro-ojitusrakenteen huono soveltuvuus rikkonaiselle asfaltille.
Toisen vuoden seurantatarkastus tehtiin 2013 toukokuussa. Vertailukohteena käytettiin 2012 syksyllä tehtyä esitarkastusta. Routaolosuhteiltaan
erilaisen talven jäljiltä mikro-ojitusuran pintahalkeilua havaittiin jonkin
verran enemmän kuin ensimmäisessä tarkastuksessa. Yhteensä 1160 m.
Tästä määrästä 680 m sijoittui Olarinhaanpolulle.

Kuva 29.

Kohdetarkastuksissa havaitut ongelmapaikat siirrettynä Espoon Webmapsovelluksen karttapohjalle. (Ote WebMap paikkatietojärjestelmäsovelluksesta, Espoon Pilotti)
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Kaikki kohdetarkastuksissa havaitut ongelmakohteet dokumentoitiin valokuvin, korjauksen aihe ja tapa kirjattiin ja sijainnit siirrettiin Espoon
WebMap paikkatietojärjestelmäsovelluksen karttapohjiin paikallistamisen
ja korjaustoimenpiteiden helpottamiseksi.
4.2.2 Takuuajan korjaukset

Kuva 30.

Takuuajan tarkastuksessa havaittua pinta-asfaltin halkeilua. (Espoon Pilotti)

Kuva 31.

Pinta-asfaltti korjattuna. (Espoon Pilotti)
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Espoon kuiturinki pilotissa erillisessä asfalttialueiden tarkastuksessa kirjattiin korjattavaksi huonokuntoisia asfalttialueita 11 % kokonaissahauksen
määrästä, takuuajan tarkastuksessa mikro-ojitusuran päällysteen korjausta
1160 m, joka oli 12 % mikro-ojituksen kokonaismäärästä.
4.3

Sidosryhmien kommentit
Lopputilaajan, eli Espoon tietotekniikkapalveluiden kommentit olivat seuraavat: Kuiturenkaan osalta on kahden vuoden aikana sattunut yksi jälkirakentamiseen liittyvä vahinko Matinkylän jäähallin kupeessa. Länsimetron takia on siirretty yksi mikrokaapeli Iso - Omenan kauppakeskuksen
kupeessa ja Olarin renkaaseen on liitetty myös Suurpellon syöttävä kuitu.
Mikrokanava tekniikan ja perinteisen kuidun jatkaminen keskenään on
vaatinut hiukan enemmän suunnittelua normaaliin verrattuna. Varsinainen
kuitu on toiminut tosi hyvin.
”Suurin harmi on ollut, ettei tämä kuiduttaminen sahaamalla ole oikein ottanut tuulta alleen. Sahaamisen tulevaisuus on paljon kiinni siitä miten asfaltointi sääntö mahdollistaa, nykyisellään säästöt ovat aika mitättömiä.
Mikrokanavatekniikkaa on myös mahdollista hyödyntää perinteisessä
asennuksessa / putkituksessa, jolloin saadaan kuidut nätisti suoraan kiinteistöihin.” (Jan-Mikael Lindström 25.02.2014)

Kuva 32.

Onnistunutta jatkorakentamista matala-asennus kohteessa. Steiner-koulu,
Olari, Espoo 2011. (Espoon Pilotti)
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Espoon katuylläpidon kunnossapito-osaston kommentit liittyivät lähinnä
jo tässä käsiteltyyn tekniikan huonoon soveltuvuuteen rikkonaisille ja
vanhoille asfalttialueille. Itse kunnossapitotoimia mikro-ojitus sauma ei
olut haitannut lainkaan, eikä se myöskään ollut vaurioitunut kunnossapitotoimien tuloksena.

Kuva 33.

Mikro-ojitusura risteysalueella kahden talven jälkeen.

Alueella toimivilta urakoitsijoilta saatiin kahdensuuntaista palautetta. Toisaalta kadun pintarakenteessa oleva kaapeli vaikeutti kaivutöitä, mutta
mikro-ojitusuran näkyvä jälki pinta-asfaltissa helpotti kaapelin paikallistamista.

32

Micro Trenching – menetelmä mikrokaapeliasennuksessa

5
5.1

JOHTOPÄÄTÖKSET
Rakenne ja sijoitus

5.1.1 Mikro-ojitettavan kohteen olemassa oleva pinta
Espoon pilotissa yhtenä tärkeimpänä havaintona todettiin, että mikroojitus tekniikka sopii kokonaisteknisenä ratkaisuna huonosti vanhoille,
ohuille ja verkottuneille asfalttipinnoille. Huonokuntoinen asfaltti purkautuu ja lohkeaa sahausuran ympäriltä. Repeytyneeseen asfalttiin ei saada
järkevästi asennettua tekniikassa käytettyä loppupinnoitetta. Espoon Pilotissa huonokuntoista asfalttia oli varsinkin Olarin alueella. Kohdetarkastuksissa kartoitettiin alueet, missä asfaltti oli huonokuntoista. Näiltä osin
asfalttipinta uusittiin, osin laajemmaltikin, jos katsottiin asfaltin olevan
uusimisen tarpeessa normaali kunnossapitotoimien puitteissa.

Kuva 35.

Mikro-ojitusuraa ohuella, verkottuneella asfaltilla. (Espoon Pilotti)
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Kuva 36.

Mikro-ojitusuraa ehjällä hyväkuntoisella asfaltilla. (Espoon Pilotti)

5.1.2 Sahausuran sijoitus poikkileikkauksessa
Tärkeimmäksi havainnoksi Espoon pilotin tiimoilta muodostui routaliikkeen aiheuttama halkeama mikro-ojitus urassa. Ura havaittiin ensimmäisen talven jälkeen Olarinhaanpolulla, mikro-ojitus reitin aloituskohteesta.
Pilotin seurantaryhmässä pohdittiin mahdollisia syitä halkeaman syntyyn
ja yksi niistä oli mikro-ojitus uran sijoitus poikkileikkauksessa. Alla olevassa kuvassa on esitetty mikro-ojitus uran suositeltavat ja ei-suositeltavat
sijainnit kadun poikkileikkauksessa.

1

3

2

Ei suositeltavat sijainnit poikkileikkauksessa

Suositeltavat sijainnit
poikkileikkauksessa

Kuva 37.

4

Sahausuran paikat kevyenliikenteenväylän poikkileikkauksessa. (Olarinhaanpolun katusuunnitelma 5588/006)
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Selitteet kuvan kohtiin 1-4
1) Sijoitus pientareen puolelle, asfaltin reunaan. Nopein ja kustannuksiltaan edullisin. Ei pinta-asfalttia, täyttö murskeella. Riskinä pinnassa
olevat valasinkaapelit.
2) Sijoitus 500 mm asfaltin reunasta. Suositeltava vähimmäismitta ehjälle
asfaltille, jolla ehkäistään mahdollinen reunan purkautuminen/ asfalttikaistan irtoaminen. Sahausuran sijainti kadun reunassa, ei haittaa käyttäjälle.
3) Sijoitus kadun harjaan/keskikohtaan ei ole suositeltavaa, varsinkin jos
poikkileikkauksen kaato on molemmille puolille kaatava. Mikro-ojitus
uran sijoittaminen kadun harjaan aiheuttaa suuremman mahdollisuuden sahausuran aukeamiselle roudan vaikutuksesta. Haitta liikennöitävyydelle ja kadun käyttäjälle sekä kunnossapitotoimille.
4) Sijoitus 500 mm asfaltin reunasta penkereen puolelle ei ole suositeltavaa, avoin tila mahdollistaa routaliikkeet, josta aiheutuu suurempi
mahdollisuus sahausuran aukeamiselle.
5.1.3 Sahausuran syvyys
Mikro-ojituksessa urasyvyyden kasvattaminen 300 mm suuremmaksi saattaa aiheuttaa enemmän ongelmia, kuin saatu hyöty kuormituskeston kasvulla syvyyttä kasvattamalla. Mitä syvemmäksi mikro-ojituksen ura sahataan kadun rakennekerroksiin, sitä enemmän se rikkoo rakennekerrosten
sisäisiä sidoksia, jotka muodostuvat kunkin kerroksen suurimpien raekokojen limittyessä tiivistetyssä rakennekerroksessa.
Mikrokuitukaapelin ja suojaputken kestävyyttä 300 mm syvässä urassa on
testattu mm. Yhdysvalloissa, jossa simuloitiin routaliikkeen aiheuttamaa
venymistä suojaputkessa ja mikrokuitukaapelissa. Venymän ollessa 600
mm, 15 metrin matkalla, suojaputki ja kaapeli olivat vielä ehjiä. (Broadband Properties – lehti 2009). Kuitukaapelin kestävyyden kannalta asennussyvyyttä tärkeämpi asia onkin mikrokuitukaapelin suojaputken laatu ja
ominaisuudet. Mikro-ojitus tekniikan toimivuuden kannalta uran syvyyttä
tärkeämpi on se, mihin mikro-ojitus ura sijoitetaan. Pääsääntöisesti sijoitus
kevyenliikenteenväylälle, missä kuormitus on vähäisempää, jos mikroojitus sijoitetaan ajoradalle, niin sijoituspaikaksi olisi suositeltavinta valita
piennaralue, jossa liikenteen aiheuttama rasitus rakenteelle on vähäisempää. Piennaralueella suositeltavin sijoituspaikka olisi aivan asfaltin reunassa kiinni. Pientareelle sijoittaessa on otettava huomioon onko kyseessä
penger/leikkaus ja kadun / väylän poikkileikkaus yleensä.
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5.1.4 Uran täyttömateriaalit
Monissa julkaisuissa ohjeistetaan suojatäytön materiaalin valinnassa selvästi ympäröivän rakenteen materiaalista erottuvaksi: sorarakenteissa uran
erottuvuuden korostamiseksi suojatäyttö voidaan rakentaa harmaasta kivituhkasta tai kalliomurskeesta ja puolestaan kalliomursketta olevassa rakenteessa on perusteltua suosia hiekkaa. Kaivumenetelmällä tehdessä suositus toimii, varsinkin, jos sora- ja kalliomurske täytöt erotetaan toisistaan
suodatinkankaalla.
Mikro-ojituksessa uran täyttö tulisi tehdä soramurskeperusteisilla kaduilla
ja alueilla hiekalla tai hienojakoisella soramurskeella ja kalliomurskeella
tehdyissä kivituhkalla ja Kam 0-12…16 murskeella. Mikro-ojituksen materiaalimenekin ollessa marginaalinen verrattuna kaivutyönä toteuttaessa,
täyttömateriaalin voi valita myös värillisenä, mikä materiaalin vähyyden
takia ei olennaisesti nosta kustannuksia metriä kohden.
Myös muita suojatäyttömateriaaleja on kokeiltu, muun muassa itse tiivistyvää vaahtobetonia, mutta niiden pitkäaikaiskäyttäytymistä tie-, katu- ja
muissa vastaavissa rakenteissa ei ole selvitetty. Lyhyen ajan käyttökokemusta vaahtobetonista sen sijaan on. Västeråsissa toteutetussa kohteessa
käytettiin kokeilumielessä itse tiivistyvää vaahtobetonia n. kilometrin pituiselle katuosuudelle. Käyttökokemukset eivät olleet positiivisia, sillä
päinvastoin kuin ajateltiin, että vaahtobetoni täyttäisi mahdolliset tyhjätilat
ja muodostaisi ns. sidotun kantavan kerroksen, vaahtobetoni kutistui kovettuessaan sahausurassa. Vaahtobetonin kutistuminen murskeessa sijaitsevassa kapeassa täyttöurassa oli itse asiassa loogista, ajatellen betonin sitoutumisreaktiota. Tämän lisäksi voidaan päätellä, että ko. vaahtobetoni ei
ollut ominaisuuksiltaan oikea valinta kohteeseen.
Lisäksi vaahtobetonin käyttö aiheutti ylimääräisen viiveen loppumassan
asennusta ajatellen. Pinta asfaltti voitiin asentaa vasta vaahtobetonin sitoutumisajan jälkeen joka oli tässä kohteessa 36 h. Mikro-ojitus tekniikan
toimivuuden sekä työtekniikan kokonaisajatuksen kannalta hienojakoisen
kalliomurskeen käyttö uran täyttö materiaalina on perusteltua.
Uratäytön pintamassana Espoon pilotissa käytettiin kahta eri massaa. Asfaltin alapintaan asennettiin elastinen bitumimassa, joka mahdollisti sahausuran puhdistuksen painepesurilla maksimaalisen tartunnan aikaansaamiseksi lopulliselle pintamassalle. Pintamassana käytettiin kitkaominaisuudella varustettua Sweflex- asfalttisaumausmassaa. Sahausosuuksien
aloitus kuopat - ja leikkuuterien vaihtokaivannot paikattiin veden kanssa
reaktivoituvalla asfalttimassalla, Rephalt 0/8, NCC Oy.
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5.2

Tekniikan toimivuus käytännössä
Seuraavaan on listattu olennaisia asioita mikro-ojitustekniikalla toteutetun
kohteen onnistumiselle. Listauksen perusteena on käytetty kokemuksia
Espoon pilotista sekä mainittuja rinnakkaiskohteita.
1) Reittisuunnittelu ja etukäteiskartoitus maastossa on tärkeää. Tällä pois
suljetaan menetelmälle soveltumattomat osuudet ja minimoidaan mahdolliset vauriot olemassa olevalle tekniikalle. Reittikartoitus on tehtävä
kaapelipeilauksella ja maatutkalla, tarvittaessa koekuopin. Pilottikohteessa 0 kpl todettuja kaapelivaurioita.
2) Sahausuran välitön täyttö ja katualueen palauttaminen käyttäjille. Haitta kadunkäyttäjälle on vähäisempi kuin perinteisellä kaivumenetelmällä toteutettuna menetelmän nopeuden johdosta. Pilottikohteessa työsaavutus oli 9 km valmista rakennetta kahdessa kuukaudessa.
3) Kaapelikartoitus on tehtävä välittömästi ja tiedot on välitettävä alueen
johtokarttapalveluun. Jatkorakentajien informointi katu/puisto alueilla
olevista matala-asennus kaapelista on olennaista vaurioiden ehkäisemiseksi.
4) Sahaus-uran asfalttireunojen huolellinen puhdistus ennen lopullisen
pintamassan asennusta, jotta saavutetaan paras mahdollinen tartunta
vanhan ja uuden pinnan välillä. Sahaus-uran syvyys mahdollisuuksien
mukaan 30 – 40 cm välille, mitä syvempi leikkausura, sitä enemmän
kadun alusrakenteen sidokset vaurioituvat.
5) Asennuslaitteistossa on oltava suojaputken uran pohjalle ohjaava syöttölaite, joka asentaa suojaputken ja metallijohtimen sekä suojahiekan
sahauksen yhteydessä mikro-ojitusuran pohjalle. Suojaputken jälkiasennusta on kokeiltu useammassa kohteessa huonoin tuloksin. Suojaputkea ja metallijohdinta ei saada jälkiasennettua kapean uran pohjalle haluttuun syvyyteen mikro-ojitusuran kapeuden ja sahausuran
seinämistä irtoavan murskeen johdosta.
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Kuva 38.

Valmista mikro-ojitusta ajoradalle sijoitettuna. (Västerås 2012)

Kuva 39.

Mikro-ojitusuran pinta-asfaltti kesti hyvin talvikunnossapidon toimet. (Espoon Pilotti)
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Menetelmän miinukset
-

-

Olemassa olevien laitteiden vaurioitumisriski on suuri jos kartoitustyö
ja etukäteissuunnittelu tehdään puutteellisesti.
Ei sovellu kaikkialle (pintakaapelit yms.)
Verkoston sijainti katurakenteen pinnassa hankaloittaa jonkin verrantulevia saneeraustöitä.
Ei sovellu vanhalle / huonokuntoiselle / verkottuneelle asfaltille. Sahausuran reunasta tulee rikkonainen ja talven jäljiltä verkottuminen lisääntyi sahaus-uran ympäristössä.
Sijoitus ajoradoille rajoitettua, pituussuuntainen sijoitus vain reunaalueille, missä ei kuormitusta / ajouria/ kadunharjaa.
Useampien mikro-ojitusurien sijoittaminen samaan poikkileikkaukseen
kyseenalaista.

Kuva 40.

Jälkiasennettua mikrosuojaputkea mikro-ojitusurassa. (Academica, Helsinki
2012)
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Menetelmän plussat
-

Hyvä työsaavutus, nopeasti valmista rakennetta
Väliaikaista päällystettä ei tarvitse tehdä
Sopi ahtaisiin paikkoihin ja mutkitteleviin linjoihin
Katutilan liikenteenvälityskyky kärsi vähän, haitta käyttäjälle vähäinen
Liikennejärjestelyiden tarve on vähäinen
Rakenne on kestänyt talvi kunnossapidon toimenpiteet hyvin
Rakenne on kestänyt routavaikutukset hyvin
Olemassa oleva hyväkuntoinen pinta-asfaltti on kestänyt mikroojituksen hyvin
Rakenne kestää roudan sulatustoimenpiteitä talvirakentamisessa
Vähemmän valituksia jatkorakentajilta, kuin oletettiin
Talvitoteutus ei aiheuta erillisiä toimenpiteitä ja kustannuksia
Tekniikka mahdollistaa verkkorakentamisen työsesongin pidentämisen
Mikrosuojaputkipattereiden käyttö mahdollistaisi myös ns. yhteisasennuskohteet

Mikro-ojitus menetelmä on Suomessa niin tuore ja vähän käytetty menetelmä, että pitkän aikavälin tietoa menetelmästä ja sen kestävyydestä ei
ole. Vertailevaa tutkimustulosta ja tietoa mikro-ojituksen toimivuudesta
saadaan tulevaisuudessa toteutetuista projekteista. Menetelmä on käyttökelpoinen työtapa vaihtoehtona kaivutyöasennukselle, mutta ei korvaa sellaisenaan nykyisiä menetelmiä.

Kuva 41.

Mikro-ojitus uraa ehjällä ja hyväkuntoisella asfaltilla. (Espoon Pilotti)

40

Micro Trenching – menetelmä mikrokaapeliasennuksessa

5.3

Kehittämiskohteita
Tulevaisuuden piloteissa ja mahdollisesti muuttuvan lainsäädännön puitteissa mikro-ojitus tekniikka voisi olla sopiva menetelmä myös pienjänniteverkon asennustöihin. Menetelmästä voisi olla soveltuvin osin apua
myrskytuhoille alttiina olevan ilmaverkon maahan asennukselle. Muita
kehittämiskohteita ovat sopivan vaahtobetonin tai vastaavan uratäyttömateriaalin löytäminen ja testaaminen sekä sahauskiekon aiheuttaman melun
minimointi esimerkiksi leikkuuterän koteloinnin parantamisella.
Vuonna 2012 julkaistun Infra ohjeistuksen lisäksi olisi tarve kehittää koulutusmateriaalia suunnittelijoille sekä laatia laatukriteerien yksilöinti, jotka
molemmat helpottaisivat tulevaisuudessa toteutettavien kohteiden läpivientiä alusta loppuun.
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2

KÄSITTEITÄ

Tässä ohjeessa käytetään seuraavia käsitteitä:
Jälkiasennusmenetelmällä tarkoitetaan asennusmenetelmää, jossa
nykyinen tie-, katu- tai muu sellainen rakenne rikotaan suojaputken ja
kaapelin tai muiden vastaavien laitteiden asentamista varten.
Matala-asennuksella tarkoitetaan jälkiasennusta, jossa nykyiseen
rakenteeseen tehdään alle 0,5 m:n syvyinen ura, johon suojaputki ja/
tai kaapeli asennetaan.
Ketjusahauksella tarkoitetaan jälkiasennusmenetelmää, jossa nykyiseen rakenteeseen tehdään ketjumaisella terärakenteella varustetulla
koneella 0,2 . . . 0,5 m:n levyinen ja 0,4 . . . 3 m:n syvyinen ura.
Jyrsinnällä tarkoitetaan jälkiasennusmenetelmää, jossa nykyiseen
rakenteeseen tehdään sirkkelimäisellä terärakenteella varustetulla
koneella ja lähinnä materiaalia jyrsintäurasta pois nostavalla tekniikalla 50 . . . 100 mm:n levyinen ja yleensä 0,4 . . . 0,7 m:n syvyinen ura.
Jyrsintä on mahdollista tehdä myös matala-asennuksena.
Mikro-ojituksella (engl. micro trenching) tarkoitetaan matala-asennusmenetelmää, jossa nykyiseen rakenteeseen tehdään sirkkelimäisellä terärakenteella varustetulla koneella ja sahausta muistuttavalla
tekniikalla 20 . . . 50 mm:n levyinen ja 0,3 . . . 0,4 m:n syvyinen ura.
Mikro-ojituksessa suojaputken – mikrokanava tai mikrokanavanippu
– asennus tehdään sahaustyön yhteydessä.
Mikrokanavalla tarkoitetaan yksittäisen mikrokanavakaapelin suojaputkea. Mikrokanavan ulkohalkaisija on tyypillisesti alle 16 mm.
Mikrokanavanipulla tarkoitetaan usean mikrokanavan muodostamaa kokonaisuutta.
Mikrokanavakaapelilla tarkoitetaan halkaisijaltaan a l l e 10 mm
olevia valokaapeleita, jotka asennetaan puhallustekniikalla mikrokanavaan.
Tiealueella tarkoitetaan maantielain (MTL) mukaan ajorataa pientareineen ja muita liikenteen käyttöön tarkoitettuja alueita, ”kuten
jalkakäytävä, pyörätie, erikoiskuljetustie, pysäköintipaikka tai -alue,
joukkoliikennettä ja sen käyttöä palveleva alue taikka levähdys-, varastotai kuormausalue.” Lisäksi tiealue pitää sisällään edellä mainittujen
alueiden säilymistä ja käyttämistä varten pysyvästi tarvittavat ja niihin
välittömästi liittyvät rakenteet, rakennelmat ja laitteet. Tiealue, jonka
rajoja ei ole määrätty kiinteistötoimituksessa, ulottuu kahden metrin
etäisyydelle ojan tai siinä tapauksessa, että ojaa ei ole, tieluiskan tai
-leikkauksen ulkosyrjästä. (MTL 23.6.2005/503; 5 §).
Tienpito käsittää MTL:n mukaan ”maantien suunnittelun, rakentamisen, kunnossapidon ja liikenteen hallinnan.” Rakentamisella tarkoitetaan sekä uuden tien tekemistä että nykyisen tien parantamista.
(MTL 23.6.2005; 9 §). Yksityisistä teistä annetun lain (YksTL) nojalla
tienpidolla tarkoitetaan tien tekemistä ja kunnossapitoa (YksTL
15.6.1962/358; 6 §).
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teistörekisteriin.” (KML 12.4.1995/554; 2 §). Kiinteistörekisterilain (KRL)
nojalla kiinteistörekisteriin merkitään kiinteistöinä muun muassa
tontit ja yleiset alueet (KRL 16.5.1985/392; 2 §).
Katualueella tarkoitetaan MRL:n mukaan asemakaavassa katualueeksi osoitettua aluetta maanalaisine ja maanpäällisine sekä yläpuolisine johtoineen, laitteineen ja rakenteineen, jos asemakaavassa ei
ole toisin osoitettu (MRL 5.2.1999/132; 83 §).
Kadunpito käsittää MRL:n mukaan ”kadun suunnittelemisen, rakentamisen ja sen kunnossa- ja puhtaanapidon sekä muut toimenpiteet, jotka
ovat tarpeen katualueen ja sen ylä- sekä alapuolisten johtojen, laitteiden
ja rakenteiden yhteen sovittamiseksi.” Kadunpidon järjestäminen vastaa kunta, joskin kunta voi antaa sille kuuluvan kadunpidon kokonaan
tai osittain muiden tehtäväksi. (MRL 5.2.1999/132; 84 §).

3

LAINSÄÄDÄNTÖ JA LUPAKÄYTÄNNÖT

3.1

Lainsäädäntö

Kaapelien sijoittaminen toisen omistamalle tai toteutettavaksi tarkoitetulle alueelle on lakien (MRL, MTL, KML ja viestintämarkkinalaki) nojalla luvan-/sopimuksenvaraista. Otteet kyseisistä lainkohdista ovat liitteessä Lainsäädäntö.
Kiinteistön omistaja on velvollinen sallimaan kiinteistöä tai
yhdyskuntaa palvelevien johtojen, johtoihin liittyvien vähäisten laitteiden, rakennelmien sekä laitosten sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, ellei sijoittamista muulla
tavalla voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin.

3.2 Lupakäytännöt
Kaapelien sijoittaminen toisen omistamalle tai toteutettavaksi
tarkoitetulle alueelle on luvan-/sopimuksenvaraista. Maanteillä lupaviranomaisena toimii valtakunnallisesti Pirkanmaan ELY-keskus.
Kunnat toimivat lupaviranomaisena omistamillaan tai heidän
toteutettaviksi tarkoitetuilla alueilla eli katu- ja muilla yleisillä
alueilla. Kaapelin sijoittamiselle ja tie-/katu-/yleiseen alueeseen kohdistuvalle työlle vaaditaan erilliset luvat, vaikka ne
käsitellään yleensä samassa yhteydessä. Kuvassa 1 on esitetty
yksinkertaistettu kaavio televerkon kaapelien sijoittamisprosessin vaiheista.
Teleyritys vastaa kaapelireittien suunnittelusta. Teleyritys
ja lupaviranomainen yhdessä selvittävät, että kaapelireitti on
molempien osapuolten kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukainen.

Tienpitäjänä toimii MTL:n nojalla valtio, joka on vastuussa ”tienpidosta
ja sen kustannuksista sekä käyttää tienpitoa varten saatuja oikeuksia.”
(MTL 23.6.2005/503; 10 §). Yksityisteillä tienpidosta vastaavat yleensä
tieosakkaat.
Tienpitoviranomaisena toimii MTL:n nojalla toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), joskin valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tienpitoviranomaiseksi jokin muu
valtion viranomainen (kuin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus),
jos sitä pidetään tienpidon kannalta tarkoituksenmukaisena (MTL
23.6.2005/503; 11 §).
Yleisellä alueella tarkoitetaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL)
mukaan ”asemakaavassa katualueeksi, toriksi, liikennealueeksi, virkistysalueeksi tai näihin verrattavaksi alueeksi osoitettua kunnan, valtion
tai muun julkisyhteisön toteutettavaksi tarkoitettua aluetta.” (MRL
5.2.1999/132; 83 §).
Kiinteistönmuodostamislain (KML) mukaan yleisellä alueella tarkoitetaan ”kunnan omistamaa kiinteistöä, joka on muodostettu asemakaavassa katualueeksi, toriksi tai katuaukioksi, virkistysalueeksi, liikennealueeksi, vaara-alueeksi, erityisalueeksi tai vesialueeksi osoitetusta alueesta
tai sen osasta ja joka on merkitty yleisenä alueena kiinteistörekisteriin.”
Kiinteistöllä tarkoitetaan sellaista ”itsenäistä maanomistuksen yksikköä, joka kiinteistörekisterilain nojalla on merkittävä kiinteistönä kiin-
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Kuva 1. Televerkon kaapelin sijoittamisprosessi.
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Lupakäytännöt maanteillä
Maanteillä telekaapelireitin suunnittelu alkaa teleyrityksen tai
sen edustajan yhteydenotolla tienpitoviranomaiseen, jona toimii paikallinen ELY-keskus.
Työnaikaisen liikenteenohjaussuunnitelman laadinnassa voidaan käyttää apuna muun muassa Liikenne tietyömaalla, Luvanvaraiset työt -ohjetta (TIEH 2200052-09), Liikenne tietyömaalla,
Tienrakennustyömaat -ohjetta (TIEH 2200053-v-09), Suomen
Kuntatekniikan yhdistyksen julkaisua Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella ja Työturvallisuuskeskuksen julkaisua Liikennejärjestelyt verkostotöissä (2011).

rakentaa perinteistä suojatäyttöä asennettavien kaapelirakenteiden ympärille suojaamaan rakennetta liikenteen ja roudan
aiheuttamilta rasituksilta.
Kaapelien sijoittamisessa on erityisesti otettava huomioon
vesihuoltokaivannot: kaapeleita ei saa sijoittaa vesihuoltokaivantojen yläpuolisiin rakenteisiin. Lisäksi mietittäessä sijoitettavan kaapelin etäisyyttä nykyisiin laitteisiin on otettava
huomioon, että laitteiden todellinen tilantarve/tilavaraus on
huomattavasti suurempi kuin laitteen fyysinen tilantarve. Laitteet on sijoitettava siten, että nykyiset ja asennettavat laitteet
ovat korjattavissa erilaisissa häiriötilanteissa.

Lupakäytännöt katu- ja muilla yleisillä alueilla
Katu- ja muilla yleisillä alueilla lupakäytännöt ovat periaatteiltaan vastaavat kuin maanteiden tiealueilla. Kaapelien ja muiden laitteiden sijoittaminen vaatii sijoittamisluvan lisäksi erillisen luvan katu- ja yleisillä alueilla tehtäville töille. Katualueilla
sijaitsevista johdoista, kaapeleista ja laitteista saa tietoa verkkoyhtiöiltä, kadunpitäjältä ja Johtotieto Oy:ltä. Sijoittamisluvan
ohjeet ja -ehdot – kuten myös yleisillä alueilla tehtäviä töitä
koskevat ohjeet, ehdot ja määräykset – ovat yleensä saatavissa kuntien internet-sivuilla. Kuntaliiton julkaisussa Kaduilla ja
muilla yleisillä alueille tehtävien töiden ohjaaminen (2006) on
asiasta tarkempaa ohjeistusta.

4.1

Lupakäytännöt yksityisteiden varsilla
Yksityisteiden varsilla kaapelin tai muun sellaisen laitteen sijoittamisesta on sovittava tiekunnan tai kiinteistönomistajan kanssa. Sovittaessa kaapelien sijoittamisesta yksityisteiden varsille
voidaan noudattaa esimerkiksi Tietoliikenteen ja tietotekniikan
keskusliitto FiCom ry:n ja Suomen Tieyhdistys ry:n suositusta
Suositus tietoliikenneyhteyksien sijoittamisesta yksityisteiden
varsille.
Lupakäytännöt yksityisalueilla
Yksityisessä omistuksessa olevilla alueilla kaapelin tai muun
sellaisen laitteen sijoittamisesta on aina sovittava maanomistajan kanssa. Sijoittamisehdoista ja rasite- ynnä muista järjestelyistä on laadittava sopimus.

4

OHJEITA JÄLKIASENNUKSIEN SUUNNITTELUUN

Kaapelireitin suunnittelu on yksi sijoittamisprosessin tärkeimmistä vaiheista. Reitin sijainnille reunaehtoja asettaa etenkin
käytettävissä oleva tila – esimerkiksi katualueen leveys – sekä
kaikkien nykyisten maanalaisten rakenteiden sijainti ja ohjeistus. Nykyisen tekniikan sijoittuminen käytössä olevan alueen
poikkileikkaukseen on täysin tapauskohtaista, mikä erityisesti
korostaa kohdekohtaisen suunnittelun tarvetta. Peruslähtökohta kohdekohtaiselle suunnittelulle on nykyisten laitteiden
sijainnin selvittäminen (Ks. johtojen ja laitteiden sijaintitietojen
saatavuuden osalta kohdasta 3.2 kappaleet lupakäytännöistä
maanteillä sekä katu ja muilla yleisillä alueilla).
Haasteita suunnittelulle asettaa muun muassa se, että nykyisten laitteiden sijaintitieto on usein puutteellista tai likimääräistä, etenkin korkeustiedon osalta. Edellisen vuoksi ennen kaapelin asennustöiden aloittamista nykyisten laitteiden sijainti
ja vastaavasti suunnitellun kaapelireitin sijainti on merkittävä
maastoon, jotta varmistutaan suunnitelman toteuttamiskelpoisuudesta (ks. kohta 6.2 Aloituskatselmus).
Esimerkiksi katurakenteissa – muun muassa kevyen liikenteen väylillä ja ajoradoilla – kaapelit suojarakenteineen on
perinteisesti sijoitettu suodatinkerrokseen. Tällöin liikenteen
kaapeleihin tai niiden suojarakenteisiin aiheuttama rasitus
on vähäistä, ja toisaalta suodatinkerroksen materiaali (hiekka)
täyttää suojatäytölle asetetut vaatimukset. Matala-asennuksena tehtävissä kaapeliasennuksissa ei yleensä ole mahdollista
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Suunnittelu maanteille

Maanteiden tiealueille kaapelireittejä suunniteltaessa noudatetaan ohjetta Telekaapelit ja maantiet 2009 (TIEH 2000026-v-09).
Kyseisessä julkaisussa on annettu ohjeita muun muassa kaapelien sijoittamisesta maantiepoikkileikkaukseen.

4.2 Suunnittelu katu- ja muille yleisille alueille
Kaapelien ja muiden yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamiseen katu- ja muille yleisille alueille ei ole yleistä ohjetta – joskin
alan kirjallisuudessa on esitetty viitteellisiä ohjeita kaapelien
ynnä muiden laitteiden poikkileikkaukseen sijoittamiseen.
Käytännöt vaihtelevat huomattavasti eri kunnissa. Kunnilla on
omia ohjeistuksiaan kaapelien sijoittamiseen, joten suunnittelijan on ennen varsinaisen kaapelireitin suunnittelua oltava yhteydessä kunnan lupaviranomaiseen selvittääkseen paikallisen
ohjeistuksen.
Kaapeli- sekä muita johtoreittejä suunniteltaessa pääperiaatteena on sitomattomien päällysrakenteiden, muun muassa
erilaisten murskepintaisten alueiden ja viheralueiden, hyödyntäminen. Sidotuissa päällysrakenteissa kaapelit sijoitetaan
ensisijaisesti kevyen liikenteen väylille. Kaapelien sijoittamista
ajorataosuuksille on vältettävä.

4.3 Suunnittelu yksityisteiden varsille
Yksityisteiden varsilla noudatetaan soveltuvin osin maanteillä
käytössä olevaa suunnitteluohjeistusta, Telekaapelit ja maantiet
2009 (TIEH 2000026-v-09).

4.4 Matala-asennuksen erityispiirteet
Matala-asennuksia suunniteltaessa tärkeintä on löytää poikkileikkauksesta matala-asennukselle mahdollisimman hyvin
soveltuva alue. Erityisen tärkeää on sijoittaa matala-asennetut
kaapelit alueille, joissa niihin ei kohdistu liikennekuormitusta
tai liikenteen kuormitus on vähäistä. Tällaisia alueita ovat muun
muassa kevyen liikenteen väylät tukipientareineen sekä viheralueet. Piennaralueille kaapelien sijoittamista suunniteltaessa
on kuitenkin ehdottomasti otettava huomioon, sijaitseeko
piennarkaistaleella liikennemerkkejä tai asennetaanko pientareelle aurausviittoja. Kaapelit on aina pyrittävä sijoittamaan
sitomattomiin päällysrakenteisiin.
Matala-asennusmenetelmiä käytettäessä väylien alituksissa/
poikituksissa hyödynnetään nykyisiä suojaputkituksia aina kuin
se on mahdollista. Jos nykyisiä putkia ei ole, uudet suojaputket
suunnitellaan ensisijaisesti asennettavaksi kaivamattomilla menetelmillä – erityisesti vilkkaasti ja/tai raskaasti liikennöidyillä
väylillä. Jos kaivamattomien menetelmien käyttö ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista, uudet suojaputket suunnitellaan asennettavaksi kohtisuorasti nykyisen väylään nähden,
noin 0,7 . . . 1,0 m:n syvyyteen. Tämä edellyttää esimerkiksi perinteisen kaivumenetelmän käyttöä.

Infra 34-710102

Kuva 2. Mikro-ojitusta asfaltoidulla piha-alueella.
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MENETELMIEN OHJEISTUS

Ketjusahaus, jyrsintä ja mikro-ojitus ovat pintaa rikkovia (vrt.
niin sanotut no dig -menetelmät) jälkiasennusmenetelmiä, jotka poikkeavat perinteisestä kaivumenetelmästä käytettävän
kaluston, uran leveyden sekä yleensä myös uran täytön suhteen. Ketjusahauksella, jyrsinnällä ja mikro-ojituksella voidaan
suotuisissa olosuhteissa päästä moninkertaiseen työsaavutukseen perinteiseen kaivumenetelmään verrattaessa. Kyseisten
menetelmien käyttö on varteen otettava vaihtoehto alueilla,
joilla työnaikaisten liikenne- ynnä muiden haittojen minimointi
korostuu. Kivetyillä tai laatoitetuilla päällysteillä ketjusahaus ja
mikro-ojitus eivät sovellu käytettäviksi. Kuvassa 2 on esimerkki
mikro-ojituskalustosta.
Ketjusahausta, jyrsintää tai mikro-ojitusta käytettäessä on
erityisen huolellisesti selvitettävä ja paikannettava nykyisten
johtojen ja laitteiden sijainti. Sellaiset kohdat, joissa nykyisten
laitteiden sijaintia ei voida luotettavasti paikantaa, on kaivettava auki laitteiden sijainnin varmistamiseksi. Muuntamoiden ja
työturvallisuusnäkökulmasta erityistä huomiota vaativien rakenteiden ja laitteiden läheisyydessä nykyisen tekniikan sijainti
on varmistettava auki kaivamalla.
Ketjusahatun uran ollessa 0,4 . . . 0,5 m:n levyinen täyttö voidaan tehdä perinteisellä tavalla uraa ympäröivää rakennetta
vastaavia materiaaleja käyttäen ja kerroksittain tiivistäen. Uran
leveyden ollessa alle 0,4 m se tiivistetään kuten jyrsinnässä ja
mikro-ojituksessa, joskin uran leveyden vuoksi täyttöön on
mahdollista käyttää karkeahkoja – esimerkiksi kantavassa kerroksessa käytettäviä – materiaaleja.
Jyrsimällä ja mikro-ojittamalla tehtyjen urien leveys ja yleensä myös syvyys poikkeavat oleellisesti perinteisistä kaapelikaivannoista, minkä vuoksi täyttömateriaalit ja mm. tiivistämisen
työtekniikat poikkeavat perinteisestä kaivumenetelmästä. Perinteisesti kaapelit on asennettu noin 0,7 . . . 0,8 m:n syvyyteen,
katu- ja tierakenteissa yleensä suodatinkerrokseen. Jyrsimällä
tehtävän uran leveys on 50 . . . 100 mm ja syvyys 0,4. . . 0,7 m.
Mikro-ojittamalla tehtävän uran leveys on ainoastaan 20 . . . 50
mm ja syvyys 0,3 . . . 0,4 m. Perinteisissä tie- ja katurakenteissa
tämä tarkoittaa, että mikro-ojitetun uran pohja ulottuu kantavan kerroksen alaosaan tai jakavan kerroksen yläosaan.
Jos kaapelit asennetaan matala-asennuksena, kaapeliuraan
on jälkeenpäin tehtävien paikannusten varmistamiseksi asennettava metallijohdin, ellei kaapelissa tai sen suojarakenteessa
jo itsessään ole metallia. Metallijohtimen on oltava korroosionkestävää. Merkkiantenneja asennetaan tarvittaessa kaapelireitin epäjatkuvuuskohtiin: putkien päihin, mutkiin ja haarakohtiin. Tehtyyn uraan suositellaan asennettavaksi varoitusnauha.
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Kuva 3. Nykyisen päällysteen reunojen alle muodostuvia
tyhjätiloja.

5.1

Uratäyttö

Ketjusahaamalla, jyrsimällä ja mikro-ojittamalla tehtyjen urien
täyttöön käytettävistä materiaaleista ja työtekniikoista on aina
sovittava työhön oikeuttavan luvan myöntäjän kanssa. Suunnitelmissa on otettava kantaa täyttöratkaisuihin. Suojatäytön
materiaalin tulee olla putken valmistajan ohjeiden mukainen.
Asfaltoiduilla alueilla tehtyyn uraan muodostuu kuvassa 3
esitetyn kaltaisia tyhjätiloja nykyisen päällysteen reunojen
alapuolelle. Uran täytön valmis pinta on jätettävä noin 40 mm
nykyisen päällysteen alapintaa syvemmälle, jotta päällysteeksi
levitettävä massa täyttäisi mahdollisimman hyvin muodostuvat tyhjätilat.
Ketjusahatut urat
Kuvassa 4 on esitetty ketjusahaamalla tehdyn uran teoreettinen
rakenne sekä sidotussa että sitomattomassa päällysrakenteessa. Täyttömateriaalien laatua ja täytön rakentamista on ohjeistettu kohdissa 5.2 . . . 5.4.
Jyrsityt urat
Kuvassa 5 on esitetty jyrsimällä tehdyn uran teoreettinen rakenne sekä sidotussa että sitomattomassa päällysrakenteessa.
Täyttömateriaalien laatua ja täytön tekemistä on ohjeistettu
kohdissa 5.2 . . . 5.4.
Mikro-ojitetut urat
Kuvassa 6 on esitetty mikro-ojittamalla tehdyn uran teoreettinen rakenne sekä sidotussa että sitomattomassa päällysrakenteessa. Täyttömateriaalien laatua ja täytön tekemistä on
ohjeistettu kohdissa 5.2 . . . 5.4.

5.2 Uratäytön materiaalivaatimukset
Suojatäytön materiaali voidaan valita esimerkiksi uraa ympäröivän rakenteen materiaalista erottuvaksi: sorarakenteissa uran
erottuvuuden korostamiseksi suojatäyttö voidaan rakentaa
harmaasta kivituhkasta tai kalliomurskeesta ja puolestaan kalliomursketta olevassa rakenteessa on perusteltua suosia hiekkaa. Myös muita suojatäyttömateriaaleja on kokeiltu, muun
muassa itse tiivistyvää vaahtobetonia, mutta niiden pitkäaikaiskäyttäytymistä tie-, katu- ja muissa vastaavissa rakenteissa
ei ole selvitetty.
Ketjusahaamalla tehdyn uran täyttö on tarkoituksenmukaista rakentaa kahdesta eri materiaalista uran tiivistettävyyden
vuoksi. Kaapelin/suojaputken päälle rakennetaan kuvan 4 (ks.
kohdan 5.2. kappale Ketjusahaamalla tehtävä uran täyttö) mukainen suojatäyttö, jonka on täytettävä kuvassa 7 esitetyt hiekan rakeisuusvaatimukset.

ohjeet – 5
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Ketjusahattu ura.
Kuva 4. Ke

Kuva 5. Jyrsitty ura.

Kuva 6. Mikro-ojitettu ura.
Huom. sahaussyvyys tulee olla
suurempi kuin asennussyvyys.
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Uran lopputäyttö voidaan yleensä rakentaa urasta poistetusta materiaalista, ellei se esimerkiksi ole sahatun materiaalin
liiallisen hienontumisen tai sahatun materiaalin ja pintamaiden
sekoittumisen vuoksi pois suljettua. Asfaltoiduilla alueilla uran
lopputäyttö rakennetaan kantavan kerroksen vaatimukset
täyttävästä kalliomurskeesta KaM 0/32 (ks. InfraRYL osa 1, luku
21300).
Jyrsimällä ja mikro-ojittamalla tehtyjen urien suojatäyttö on
yleensä tarkoituksenmukaista rakentaa yhdestä materiaalista.
Jos jyrsitty tai mikro-ojitettu ura tehdään liikennekuormitetulle alueelle, kantavuusvaatimuksien vuoksi suojatäyttö voi
uran leveydestä riippuen olla perusteltua rakentaa esimerkiksi
kahdesta eri materiaalista. Suojatäyttöön voidaan käyttää kuvassa 7 esitetyt rakeisuusvaatimukset täyttävää hiekkaa. Myös
kivituhkan tai hienorakeisen kalliomurskeen, esimerkiksi KaM
0/11, käyttäminen on mahdollista.

5.3 Materiaalien tiivistäminen

ohjeet – 6

Jos paikattua uraa ei hyväksytä lopulliseksi päällysteeksi, päällysteen paksuudesta riippuen uran ympärystästä poistetaan päällystettä asfalttijyrsimellä tai päällyste poistetaan kokonaan esimerkiksi timanttileikkurilla. Asfalttijyrsintä tai päällysteen poisto on
ulotettava vähintään noin 0,2 m uraa leveämmälle. Kaikki jyrsityt
pinnat on käsiteltävä bitumiemulsiolla (ns. liimaus) juuri ennen
päällystämistä. Jos päällyste on poistettu kokonaan, uusi päällyste
levitetään tasoitetulle murskepinnalle. Jos murskepinnalle levitetty
asfalttimassa rajoittuu nykyiseen päällysteeseen, nykyisen päällysteen pystysuoraksi sahatut seinämät on joko käsiteltävä bitumiemulsiolla/bitumiliuoksella tai vaihtoehtoisesti lämmitettävä juuri
ennen päällystämistä.

Sora- ja murskepäällysteiset alueet
Sora- ja murskepintaisilla alueilla päällysrakenteen pintakerros
rakennetaan uran ympärystän pintakerrosta vastaavasta materiaalista. Uran pinta on viimeisteltävä tasaiseksi ja sovitettava
uran ympärystän korkeustasoon.

Yleisesti saatavilla olevan täryttävän tiivistyskaluston enimmäisleveys on noin 0,3 m. Sen vuoksi kapeahkojen urien, uraleveys < 0,4 m, tiivistäminen on tehtävä kapeiden urien tiivistämiseen soveltuvalla laitteistolla. Tällöin tärytyksellä tehostettu
kuormitus välitetään kapean kuormansiirtorakenteen avulla
tiivistettävään rakenteeseen. Tiivistystyössä on otettava huomioon, että kaapelien tai niiden suojarakenteiden yläpuolella saa
tiivistyksen tehdä vasta, kun laitteen päällä on paksuudeltaan
kaapelin/rakenteen valmistajan ohjeistuksen mukainen täyttökerros, joka yleensä on noin 0,3 m. Liikennekuormitetuilla
alueilla tiivistystyössä on hyvä käyttää apuna vesikastelua.
Liikennekuormittamattomilla alueilla tiivistys voidaan tehdä siten, että ensin ylitäytetään ura täyttömateriaalilla, minkä
jälkeen se tiivistetään ylitäytön päältä perinteisellä tiivistyskalustolla. Liikennekuormittamattomilla alueilla mikro-ojittamalla tehdyn uran täytön tiivistäminen voidaan tehdä pelkällä
vesikastelulla.

Kasvillisuusalueet
Kasvillisuusalueilla kasvualustan syvyys ja maa-aines valitaan
työkohteen käyttötarkoituksen ja vaativuuden mukaan. Usein
kaapelit sijoitetaan vaativuustasoltaan vähäisille viheralueille,
jolloin uran viimeistelyyn voidaan käyttää urasta saatua ylijäämämateriaalia sekä kohteen pintamaita. Työalue on saatettava
vähintään työtä edeltäneeseen kuntoon.

5.4 Päällysteet ja pintarakenteet

6.1

Asfalttipäällysteiset alueet
Asfalttipäällyste tehdään yleensä kaksivaiheisesti: ensin rakennetaan tilapäinen päällyste, minkä jälkeen erikseen määritettävän ajan kuluessa on rakennettava lopullinen päällyste.
Tilapäisen päällysteen on täytettävä lopullisen päällysteen toiminnalliset ominaisuudet pinnan tasaisuuden ja kitkan osalta.
Päällysmenetelmän valintaan vaikuttaa oleellisesti uraleveys.
Käytettävien asfalttityyppien on oltava kulloinkin voimassa
olevien Asfalttinormien mukaisia. Seuraavissa kappaleissa ohjeistetaan urapaikkauksia. Väylänpitäjän luvalla voidaan käyttää myös muita asfalttityyppejä. Kapeat, noin 20 . . . 30 mm:n
levyiset, urat saumataan ensisijaisesti niin sanotulla avarrussaumaus-menetelmällä. Avarrussaumaus tehdään Liikenneviraston ohjeessa Päällysteiden paikkaus (TIEH 2200009-v-09)
esitetyn mukaisesti, joskaan ura (”sauma”) ei vaadi avarrusta.
Paikatun uran pinnalle sirotellaan kuivaa hiekkaa, jonka enimmäisraekoko on 2 mm.
Uraleveyden vaihdellessa välillä 30 . . . 300 mm asfalttityypiksi
on syytä valita valuasfaltti (VA). Asfalttilajiksi valitaan kapeahkoissa urissa VA 6 tai VA 8. Leveähköissä urissa (”roilot”) voidaan
käyttää myös asfalttilajeja VA 11 tai VA 16. Valuasfalttia käytettäessä on aina huolehdittava pinnan karkeutuksesta. Valuasfalttin pinnan karkeutukseen käytetään sirotekiviainesta, jonka
enimmäisraekoko on enintään 6 mm.

Työn toteuttajan on ennen työhön ryhtymistä hankittava kaikkien maanalaisten rakenteiden ja laitteiden sijaintikartat. Työn
toteuttajan on varmistettava, että sijaintitiedot (sijaintikartta)
ovat ajan tasalla. Katso tarkemmat tiedot ohjeesta Maanrakennustyöt ja teleoperaattoreiden tietoliikennelaitteet, joka on
saatavissa teleoperaattoreilta. Lisäksi työn toteuttajan on perehdyttävä johtoyhtiöiden antamiin työturvallisuus- ynnä muihin ohjeisiin, jotka koskevat nykyisten laitteiden läheisyydessä
työskentelyä.
Ennen työhön ryhtymistä on selvitettävä suunnitellun asennusreitin välittömässä läheisyydessä olevien nykyisten kaapelien ja muiden laitteiden sijainti ensisijaisesti saatujen sijaintikarttojen avulla ja merkittävä maastossa selvästi näkyviin
esimerkiksi maalimerkinnöin. Tarvittaessa kaapelin/laitteen
omistaja järjestää niin sanotun maastonäytön kaapelin/laitteen
paikantamiseksi. Katso tarkemmat tiedot ohjeesta Maanrakennustyöt ja teleoperaattoreiden tietoliikennelaitteet. Asennusreitin välittömässä läheisyydessä olevien nykyisten kaapelien ja
muiden laitteiden sijainti varmistetaan tarvittaessa maatutkaamalla ja peilaamalla.

Jos uraleveys ylittää 0,3 m, asfalttilajina voidaan käyttää asfalttibetonia (AB). Asfalttibetonia käytettäessä nykyinen päällyste on
poistettava ennen päällystämistä vähintään noin 0,2 m uraa leveämmältä.
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Tilaaja antaa työn toteuttajalle tarvittavat lähtötiedot ja työn
toteuttajan on ennen työhön ryhtymistä tarkistettava, että annetut tiedot pitävät paikkansa.
Työ- ja käyttöturvallisuudesta huomioon otettavat asiat esitetään rakennustyön turvallisuudesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa VNa 205/2009.

Valmistelevat työt

Suojausta vaativat puut, istutukset, laitteet ja rakenteet on
selvitettävä maastokäynnillä jo hyvissä ajoin ennen varsinaiseen
rakentamiseen ryhtymistä. Työalue on varauduttava eristämään
ympäristöstään vaurioiden ja vahinkojen estämiseksi. Urasta poistettava materiaali ei saa sinkoilla työalueen ulkopuolelle. Uran
läheisyyteen sijoittuvat hulevesikaivot on suojattava, jotta urasta
poistettava materiaali ei pääse tukkimaan kaivoja ja viemäreitä.

Infra 34-710102
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Kuva 7. Suojatäytön hiekan
rakeisuuden ohjealue.

6.2 Aloituskatselmus

6.4 Varsinainen rakentaminen

Työkohteessa pidetään ennen varsinaisen rakentamisen aloittamista aloituskatselmus, jos joko työhön oikeuttavan luvan
myöntäjä tai luvan saaja näin edellyttää. Aloituskatselmuksessa
todetaan ja tarkistetaan ainakin seuraavat asiat:
• suunnitellun asennusreitin sijainti ja suunnitelman toteutettavuus
• käytettävissä oleva tila (mm. suojattavat laitteet, rakenteet
ja kasvillisuus)
• erityistä huomiota työturvallisuuden näkökulmasta vaativat
laitteet ja rakenteet (sähkökaapelit, muuntamot yms.)
• liikennealueella työskentelyn varotoimet (työkoneen varolaitteet, kaapelikaivannosta ja -urasta varoittaminen jne.)
• jalankulkijoiden turvallisuus.
Katselmuksen suorittaminen edellyttää, että luvan saaja on mitannut tai mittauttanut tai muulla tavoin yksiselitteisesti merkinnyt suunnitelman mukaisen asennusreitin maastoon. Lisäksi
luvan saajan on merkittävä nykyisten kaapelien, johtojen ynnä
muiden laitteiden sijainnit maastoon ennen katselmuksen pitämistä.

Ellei lupaehdoissa ole toisin edellytetty, rakentaminen tapahtuu tämän ohjeen mukaisen menetelmän osalta kuten luvussa
5 on ohjeistettu. Erityistä huomiota on kiinnitettävä työnaikaisiin liikennejärjestelyihin. Luvan myöntäjä määrittelee muun
muassa kuinka pitkä yhtäjaksoinen kaapeliuraosuus sallitaan
kerrallaan olevan avoinna. Vaikka rakentamista ei joltain osin
olisikaan erikseen ohjeistettu, työn toteuttaja on aina velvollinen noudattamaan hyvää rakentamistapaa.
Luvan saaja on velvollinen informoimaan luvan myöntäjää
kaikista rakentamisen yhteydessä mahdollisesti syntyneistä
vaurioista. Luvan saaja tekee ehdotuksen vaurioiden korjaamisesta ja korvaamisesta.

Aloituskatselmuksesta on laadittava muistio. Luvan saajan on
huolehdittava, että kaikki edellä kohdassa 6.2 esitetyt asiat tulevat
tehdyksi ennen varsinaisen rakentamisen aloittamista, vaikka varsinaista aloituskatselmusta ei pidettäisikään. Jos kaluston saannin
ynnä muiden sellaisten seikkojen puolesta on mahdollista, niin
sanotun koeuran (ks. kohta 6.3) tekeminen on pyrittävä sisällyttämään aloituskatselmukseen.
Jos on tarpeen, työkohteessa voidaan myöhemmin kumman tahansa sopijapuolen aloitteesta järjestää erillinen katselmus jonkin
suunnitelmaan tai työn toteuttamiseen liittyvän seikan ratkaisemiseksi tai toteamiseksi, ellei asia ole muulla tavoin selvitettävissä.

6.3 Laadunseuranta ja laadun osoittaminen
Rakentamisen laadunseuranta tehdään työtapatarkkailuna.
Ennen laitteiden asennusta on jokaisessa työkohteessa tehtävä koeura, jonka pituus on noin 5 m, ellei lupaehdoissa toisin
mainita. Koeura on erikseen tehtävä kaikille työkohteessa varsinaisella asennusreitillä oleville päällysrakennetyypeille: muun
muassa kevyen liikenteen väylille ja viheralueille.
Koeurista mitataan uran leveys ja syvyys. Mittoja verrataan
käytettävällä terällä saavutettaviin teoreettisiin uradimensioihin. Koeuran muodon perusteella todetaan, onko ura kyseisessä työkohteessa ja kyseisenä ajanjaksona tehtävissä uran
tekemiseen käytettäväksi kaavaillulla laitteella siten, että lupaehdoissa esitetyt asennussyvyys- ja muut mahdolliset vaatimukset täyttyvät. Urasta todetaan uran pohjan soveltuvuus
suojaputken, mikrokanavanipun tai kaapelin asennusalustaksi
(uran pohjalla ei saa olla teräväsärmäisiä kiviä tms.).
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Rakentamisen valmistuttua työn toteuttaja saattaa työalueen
lupaehtojen mukaiseen kuntoon. Työn toteuttajan on muun muassa huolehdittava, että työalue ja työn vaikutuspiiri puhdistetaan
työhön käytettyjen materiaalien jäämistä.

6.5 Asennettujen laitteiden kartoitus ja kartoitustiedon dokumentointi
Laitteiden sijoittamiseen oikeutettu taho on rakentamisen
yhteydessä velvollinen kartoittamaan sijoittamissopimuksessa tarkoitetut rakenteet. Sitomattomilla päällysteillä kartoitus
on tehtävä ennen kuin ura on täytetty pintaan asti. Sidotuilla
päällysteillä kartoitus voidaan tehdä uran täytön rakentamisen
jälkeen – kuitenkin työn yhteydessä.
Asennetuista laitteista taltioidaan sekä taso- että korkeussijainti. Sijaintitietojen rekisteröinnin osalta noudatetaan sijoittamissopimusehtojen mukaista menettelyä. Matala-asennettujen
laitteiden (asennussyvyys < 0,5 m) osalta sijaintitietokartoista
on yksiselitteisesti ilmettävä, että kyseessä on matala-asennus.
Matala-asennus yksilöidään käyttämällä tunnusta ”L” (Low)
kaapelin/suojaputken yksilöivän viivakuvion päällä ja lisäksi
matala-asennus on vielä erikseen mainittava sijaintitietokartan
selitekentässä.

6.6 Loppukatselmus
Jos väylänpitäjän ja luvan saajan välisessä sopimuksessa ei ole
toisin mainittu, työkohteen loppukatselmuksen osalta noudatetaan soveltuvin osin Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen
YSE 1998 (Infra 052-710016, RT 16-10660) mukaista menettelyä
(ks. YSE 1998).
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[2005] - lisälehti, seurattu säädökseen 1242/2009 asti. [2010] (2011)
Valtion maksuperustelaki (150/1992).
Infra YM-720076 Maankäyttö- ja rakennusasetus. Suomen säädöskokoelma 895/1999. - lisälehti, seurattu säädökseen 283/2011 asti.
(2011)
Infra YM-720075 Maankäyttö- ja rakennuslaki. Suomen säädöskokoelma 132/1999. Seurattu säädökseen 589/2011 asti. (2011)
Infra MMM-720164 Kiinteistönmuodostamislaki (554/1995). (2012)
Infra MMM-720165 Kiinteistörekisterilaki (392/1985). (2012)
Infra LVM-720166 Viestintämarkkinalaki (393/2003). (2012)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten
sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna
2012 (1538/2011)
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009).
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LIITE

Lainsäädäntö

Yleistä
Kaapelien sijoittaminen toisen omistamalle tai toteutettavaksi tarkoitetulle alueelle on lakien (MRL, MTL, KML ja viestintämarkkinalaki) nojalla luvan-/sopimuksenvaraista. Viestintämarkkinalain (VML) nojalla teleyrityksen on laadittava
telekaapelin sijoittamisesta suunnitelma (telekaapelisuunnitelma), mikäli osapuolet eivät pääse sopimukseen telekaapelin sijoittamisesta toisen omistamalle tai hallitsemalle alueelle (VML
23.5.2003/393; 102 §). Telekaapelisuunnitelman sisältö- ynnä
muista vaatimuksista säädetään VML:n 10. luvussa.

Kaapelien sijoitusalue
VML:n nojalla telekaapelit on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava MTL:n tarkoittamalle tiealueelle tai KML:n mukaiselle
yleiselle alueelle. VML:n nojalla telekaapelin sijoittamisesta
tai kunnossapidosta ei saa aiheutua sellaista haittaa tai vahinkoa, joka on ”kohtuullisin kustannuksin vältettävissä.” (VML
23.5.2003/393; 101 ja 102 §). Myös MRL:ssa mainitaan, ettei johtoa tai muuta laitetta saa rakentaa siten, että ”vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista.” (MRL 5.2.1999/132;
161 §). Edellä mainitut seikat on otettava huomioon kaapelien
sijoittamista suunniteltaessa.
Yleisellä alueella sijaitsevan johdon, laitteen tai rakennelman vaikeuttaessa asemakaavan toteuttamista tai kadunpitoa johdon, laitteen tai rakennelman omistaja on velvollinen
siirtämään sen kunnan hyväksymään paikkaan. Edellinen
pätee myös, mikäli johto, laite tai rakennelma on maisemaan
tai kaupunkikuvaan soveltumaton. (MRL 5.2.1999/132; 89 §).
Nämä seikat on niin ikään otettava huomioon suunniteltaessa
laitteiden sijoittamista.

Oikeus kaapelin sijoittamiseen ja luvanvaraisuus
Maanteillä lupa sijoittamiselle ja tiealueeseen kohdistuvalle
työlle voidaan maantielain mukaan myöntää, mikäli ”toimenpiteestä ei aiheudu vaaraa liikenteelle eikä haittaa tienpidolle.” Luvan saaja on velvollinen tekemään rakennelman tai laitteen ja
pitämään sen tienpitoviranomaisen antamien ohjeiden mukaisessa kunnossa. Mikäli rakennelman tai laitteen käyttämisestä
aiheutuu ”vaaraa liikenteelle tai haittaa tienpidolle”, luvan saaja
on velvollinen kustannuksellaan tekemään tienpitoviranomaisen vaatimat muutokset tai siirtämään tai poistamaan laitteen.
(MTL 23.6.2005/503; 42 §).
Muun muassa MRL:ssa säädetään teleyrityksen oikeudesta
sijoittaa telekaapeli kunnan tai ylipäätään toisen omistamalle
tai hallinnoimalle alueelle. MRL:n nojalla kiinteistön omistaja on
velvollinen sallimaan kiinteistöä tai yhdyskuntaa palvelevien
johtojen, johtoihin liittyvien vähäisten laitteiden, rakennelmien sekä laitosten sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, ellei sijoittamista muulla tavalla voida järjestää
tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Jos sijoittamisesta
KM/1/kesäkuu 2012/Rakennustieto Oy © Rakennustietosäätiö RTS 2012

ei päästä sopimukseen, kunnan rakennusviranomainen voi
teleyrityksen hakemuksesta päätöksellään antaa teleyritykselle sijoitusoikeuden vahvistamalla MRL:n 102§:ssä tarkoitetun
telekaapeli-suunnitelman. (MRL 5.2.1999/132; 161 §).
Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta säädetyn lain nojalla (”kunnossapitolaki”; myöh.
KPL) työstä vastaavan on tehtävä kadulla ja yleisellä alueella
tehtävästä työstä ilmoitus kunnalle. Työn voi aloittaa kunnan
annettua suostumuksen työn aloittamiseen tai viimeistään 21
vuorokauden kuluttua ilmoituksen tekemisestä, mikäli kunta
ei ole käsitellyt ilmoitusta. (KPL 31.8.1978/669; 14 a §). KPL:n
perusteluissa (hallituksen esitys; HE) täsmennetään, että työstä
vastaavalla tarkoitetaan sitä, jonka lukuun työtä tehdään – esimerkiksi teleyhtiötä. Työstä vastaava voi antaa ilmoituksen laatimisen käyttämänsä urakoitsijan tehtäväksi (valtakirja), mikä
ei kuitenkaan siirrä laissa tarkoitettuja vastuita. (HE 281/2004).
Ilmoituksessa on osoitettava tarvittavassa laajuudessa alueen työnaikainen käyttö, työn kesto, työssä käytettävien laitteiden ja rakenteiden sijoitus, kaikki liikennemuodot huomioon
ottava tilapäinen liikennejärjestely ja työstä vastaava henkilö
sekä hänen ammattipätevyytensä. Lisäksi kunta voi vaatia
muita ilmoituksen käsittelemisen kannalta tarpeellisia selvityksiä. Kunta voi antaa ilmoitukseen vuoksi työn suorittamista
koskevia määräyksiä, jotka ovat tarpeen työstä mahdollisesti
”liikenteen sujuvuudelle, turvallisuudelle ja esteettömyydelle,
kadulla ja yleisellä alueella sijaitseville johdoille ja laitteille sekä
kadun ja yleisen alueen rakenteille aiheutuvan haitan ja vahingon vähentämiseksi.” Työmaalla on oltava taulu, josta ilmenevät
sekä työn suorittaja että työstä vastaavan yhteystiedot. Kunnan
antamien määräysten lainmukaisuus on mahdollista saattaa
kunnan rakennusvalvontaviranomaisen ratkaistavaksi. (KPL
31.8.1978/669; 14 a §).

Ohjeita työn suorittamiseen
Työn suorittajan on vaurioiden välttämiseksi ”ennen maarakennus-, metsä-, vesirakennus- tai muuhun telekaapeleita mahdollisesta vaarantavaan työhön” ryhtymistä selvitettävä, sijaitseeko
työalueella telekaapeleita. Teleyrityksen on maksutta annettava tietoja telekaapelien sijainnista sekä lisäksi teleyrityksen on
annettava työn suorittajalle tarpeelliset tiedot ja ohjeet vaaran
välttämiseksi. (VML 23.5.2003/393; 111 §).
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) nojalla kunta voi
”kadunpidon järjestämiseksi, katualueen ja sen yläpuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden tilojen yhteen sovittamiseksi pitää
kartastoa tai tiedostoa, johon johtojen, laitteiden ja rakennelmien
omistajan tai haltijan on toimitettava tarpeelliset tiedot.” (MRA
10.9.1999/895; 45§).

Infra 34-710102

Korvaukset
Tienpitoviranomainen on valtion maksuperustelain nojalla oikeutettu perimään maksun lupaprosessista, joka liittyy laitteiden sijoittamiseen tiealueelle sekä tiealueella työskentelyyn.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen vuoden 2011 maksullisista suoritteista annetun
valtioneuvoston asetuksen (VNA 1394/2010) nojalla lupa (sijoittamissopimus), joka oikeuttaa johtojen ja laitteiden sijoittamiseen maantielle sekä suorittamaan sijoittamiseen liittyviä
toimenpiteitä – kuuluu niin sanottujen omakustannusarvoa
alempana perittävien maksujen piiriin (VNA 1394/2010; 3 §).
Käytännössä Pirkanmaan ELY-keskus perii kiinteän kertakorvauksen tiellä työskentelyyn oikeuttavasta luvasta, joka sisällytetään sijoittamissopimukseen.
Kiinteistön omistajalla ja haltijalla – muun muassa kunnalla
yleisen alueen omistajana ja haltijana sekä valtiolla yleisen alueen omistajana – on VML:n nojalla oikeus saada täysi korvaus
haitasta ja vahingosta, joka on aiheutunut kaapelin sijoittamiseksi vaadittujen, VML:n 107 §:ssä kuvattujen, toimenpiteiden
seurauksena. Korvausvaatimus on esitettävä teleyritykselle
vuoden kuluessa haitan tai vahingon aiheutumisesta. (VML
23.5.2003/393; 108 §).
Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on myös MRL:n nojalla
oikeus saada korvaus haitasta ja vahingosta, joka aiheutuu
johdon, johtoon liittyvän vähäisen laitteen, rakennelmien ja
laitosten sijoittamisesta. Kiinteistön omistajalla ja haltijalla tarkoitetaan muun muassa yleisen alueen omistajaa ja haltijaa.
(MRL 5.2./199/132; 161 §).
Kunta on oikeutettu perimään maksun, joka perustuu kadulla ja yleisellä alueella tehtävästä työstä laadittavan ilmoituksen
tarkastamisesta ja työn valvonnasta kunnalle aiheutuviin kustannuksiin. Kunta voi lisäksi periä aikaan, alueen laajuuteen ja
alueen keskeisyyteen perustuvan kohtuullisen maksun alueen
tilapäisestä käyttämisestä työmaana, mikäli alue rajataan pois
yleisestä käytöstä. (KPL 31.8.1978/669; 14 b §).
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www.ace-fibreoptic.com
Version: 02

ACE code:

MC-MTDR-0114-0200-xx

Product name:

Mini Tube direct Buried Ribbed 14mm

Temperature characteristics
● Transport:
● Storage:
● Installation:
● In operation:
● Recommended blowing temperature:
Identification

-10°C
-10°C
-10°C
-20°C
-5°C

-/-/-/-/-/-

50°C
50°C
50°C
60°C
35°C

Standard: ACE TKF MC MTDR 14/10 “TKF article
number” - “A” – “Length” M
With “A” = manufacturer number + traceability code
(for example batch number)

Colour table:

xx =
IEC-304
RD
Red
RAL 3020
GR
Green
RAL 6001
BL
Blue
RAL 5015
YE
Yellow
RAL 1021
Other colours on request available

Delivery Conditions
The duct shall be delivered on a wooden drum. The drum is identified with a number.
The duct lengths on a drum are continuous and shall not contain welds or joints.
Open ends of the duct on the reel shall be sealed with a cap to prevent ingress of water.
The duct on the drum shall be protected against UV-radiation.
The standard length and drum sizes are given below.
Duct type
Standard length in meters
14 x 2.0
1000

Standard drum size in mm (HxW+core+bore )
Max. 1200x440 ; Core=485 ; Bore =80

 Copyright TKF 2008
No rights whatsoever can be derived from the contents of this document

Data Sheet
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4. First aid
Inhalation:
If the inhalation of fumes from hot Sweflex mastic smoke or irritating to the nose or
throat or cause cough, visit area with fresh air. If symptoms persist, seek medical
attention.
Skin Contact:
If the skin burn, rinse with plenty of water for a long time to cool off. "Avoid removing
the piece of mastic from the skin because it forms an airtight and sterile protection
over the burn and will fall off at the same time with wounds crust when the injury
healed. All Burns should be seen by a doctor. Note that the Sweflex pulls together to
chill. If an arm or a leg covers of hot Sweflex, one should be aware that no
congestion occurs during cooling. If the mastic for some reason needs to be
removed, this can be done with the help of lukewarm medical parrafinoil.
Splashes in eyes:
Cool product: flush eyes with large quantities of water very carefully and make sure
that the eyelids are held open. Search medical attention if pain or redness occurs.
Hot product: Flush with water for cooling. the remnants of Sweflex persists, do not
attempt to remove otherwise than by flushing with water.

5. Fire fighting measures
Suitable extinguishing media:
Dry chemical powder, foam, carbon dioxide, water spray (fog) and sand.
Extinguishing media which must not be used:
Water with sealed beam.
Special hazards:
Overcooking of thoughts and violent outbursts in the presence of water (sprinkling of
hot material).Respiratory problems or nausea due to high exposure of tubes from hot
Sweflex. Burning Sweflex gives rise to a complex mixture of gases and airborne
particles, which also included carbon monoxide and sulphur dioxide.
Special protective equipment for firefighters:
Suitable equipment (gloves, shoes and protective eyewear and, where necessary, a
full face mask).

6. Accidental release measures
Personal precautions:
Do not let water or any liquid to come into contact with hot Sweflex in tight spaces.
Hot Sweflex should be managed so that there is no hazard of burns.
.

Precautions concerning the environment:
Prevent waste flows into the drain.
Measures at the disposal of waste:
Small quantities:
Let the material to cool and solidify. For the mechanically to the waste containers for
the transport or recycling in accordance with local regulations.
Large quantities:
Stopping the spread by digging a trench or build a barrier of sand, Earth or other
material. In the same measure as for small spills.

7. Handling and storage
Management:
Maximum temperature for safe handling are at least 30°C below the flash point.
Avoid overheating to minimize smoke formation.
Sweflex is managed as a viscous fluid, which means high temperatures (> 100°C).
Avoid contact with skin (Burns) and inhalation of smoke (irritation of the respiratory
tract).Hot Sweflex to be handled so that the danger of scalding exists. Ensure that the
hot Sweflex not come into contact with water. At indoor handling ensure that the
ventilation is good. Mechanical ventilation and local exhaust ventilation may be
necessary.
Storage:
If the product is packaged in cardboard packing should be done in cool storage and
sun protective layers.

8. Exposure controls/personal protection measures
Control parameters
Chemical name :
Bitumen

National residue hygienic
In absence of national or local
regulations recommended the following:
Bitumen smoke a maximum of 5 mg/m3
(per value)

Technical measures:
Bitumen has low volatility. Smoke formation is therefore low.
Exposure to bitumen smoke from Sweflex should be kept to a minimum.
Respiratory Protection:
Respiratory protection must not be used under normal conditions for adequate
ventilation.
Use approved respirator in areas where bitumen smoke can accumulate.
Eye Protection:
Shields and/or goggles if there is a risk of splashing.

Protective Clothing:
Use protective clothing like during normal handling of hot materials, such as heatresistant overalls
(pull trouser legs over the shoes/boots and the sleeves over the gloves), heat
resistant gloves
and protective boots.
If the spray is also likely to the following:
Fully and face protection as well as protection for the neck.

9. Physical and chemical properties
Physical state: Solid at ambient temperature.
Form: Liquid during normal handling temperatures.
Color: Dark brown to black.
Odor: Characteristic
Density: 2 000 kg/m3
Flash point: > 200°(C)
Autoignition Temperature: > 230°(C)
Water Solubility: Insoluble, non-miscible.
Fat Solubility: Partly soluble.
Solubility in organic solvents: Soluble in organic solvents.
Hygroscopic: Non-hygroscopic.

10. Stability and reactivity
Stability:
Stable at normal operating temperature.
Conditions to avoid:
Heating much over the recommended handling and storage temperatures causes the
development of flammable vapors only.
Materials to avoid:
Don't let the fused bitumen coming into contact with water or other liquids.
Avoid contact with strong oxidizing agents.
Insulation material that can be subjected to soaking should be replaced with nonabsorbent quality. Self-heating leading to spontaneous combustion on the surface of
porous or fibrous material, impregnated with Sweflex or with condensed smoke from
bitumen, can occur at temperatures below 100°c.

11. Toxicological information
Acute toxicity:
The data reviewed from other petroleum products shows that bitumen acute toxicity
is likely to be low.

Inhalation:
Smoke from Sweflex may cause slight irritation of the upper respiratory tract.
Sensitization:
As far as we know, does not give the Sweflex rise to sensitization of skin, although
condensed bitumen smoke possibly may cause slight skin irritation. Fumes from hot
Sweflex can be slightly irritating to the eyes and upper respiratory tract.
Chronic toxicity:
Sweflex is not a chronic hazard at ambient temperature, it contains very low
concentrations of polycyclic aromatic compounds (PAC 's). in non-diluted bitumen is
not considered these PAC's be bioavailable. However, if the Sweflex is mixed with a
solvent, it is not excluded that some components of the mixture becomes bioavailable if the product has low viscosity at ambient temperature.
Notwithstanding the presence of PAC's found no evidence that exposure to Sweflex
or its fumes are dangerous.
However, it is recommended to minimize any unnecessary exposure to the extent
practicable. During normal working conditions are expected to skin contact with
Sweflex to be limited due to the high processing temperature.

12. Ecotoxicological information
Environmental impact:
Bitumen:
Bitumen is not expected to pose a danger to the environment. In case of spillage of
hot bitumen on the ground or in the water is a Quick cooling and bitumen hardens.
The only danger that exists is littering.
Bitumen is not readily degradable.
Polymer:
The product is not expected to pose any danger to the environment.
Mobility:
Bitumen:
Because of their physical properties is bitumen not fluid and remains on the ground.
In case of spillage into water, bitumen to sink to the bottom (salinity can affect the
outcome).
Bitumen is insoluble in water.
Polymer:
The product will remain on the ground and floating on the water.
Peristens and nedbrybarhet:
Bitumen:
The degradation is very slow. Under normal conditions, the product will be staying at
their place.
Polymer:
The product is not inherently biodegradable.

Bioaccumulation:
Bitumen:
Not likely due to the low water solubility.
Polymer:
The product does not bio accumulate.
Ekotoxicities effects:
Bitumen:
The product is non-toxic to the environment. It is not harmful to plants or aquatic
environment.
Polymer:
The product is non-toxic to the environment. It is not harmful to plants or aquatic
environment.

13. Disposal considerations
Waste from residues/unused products:
Not classified as hazardous waste.
Recycling is recommended.
Waste is treated in accordance with national and local regulations.
Contaminated packaging:
Methods for safe waste management:
Via authorized contractor or collector.
In case the goods are packed in cardboard packing recommended combustion in
thermal power stations

14. Transport information
Transport in warm conditions in mobile transport facilities.
UN NO: 3257
Packing Group: (III)
RID/ADR/RID, ADR's (country):
Class:
9

ADR Hazard no:
99

subject number:
20 (C)

IMDG (sea): (not current)
Class: IMDG page: EmS No: MFAG No:
---------IATA (air): (not current)
Class: FN-nr: packaging group:
----

----

ADR label:
9

----

----

15. Applicable provisions
Classification according to the European directive for the classification of
dangerous preparations and substances with regard to the Swedish special
provisions.
Not classified as dangerous. No statutory label is required.

16. Other information
The legislation and other sources used to compile these safety precautions
is the following:

CONCAVE Product Dossier 92/104 Bitumen and bitumen derivates, december
1992.
Institute of Petroleum –Bitumen Safety Code. Part 11 of the Model Code of
Safe practice, July 1990.
CEN/TC 18/SC 1 N80 Petroleum Products. Bitumen and bituminous bindersTerminology.

