Mallihakemus sähkökaapelin sijoittamisesta tiealueelle
Tämä mallihakemuksessa esitetyt tiedot eivät perustu todellisiin tietoihin eivätkä todelliseen
tilanteeseen, vaan toimivat ainoastaan esimerkkinä siitä, minkälaisia tietoja hakemuksessa tulisi olla ja
missä muodossa tiedot tulisi esittää.
Tämä mallihakemus sisältää uuden sähkö- ja telekaapelit ja maantiet –ohjeen mukaiset esiselvitykset.
Hakemuksessa on esitetty mm:
-

sähkökaapelin sijoittaminen loivaluiskaisella tiellä sisäluiskaan
kaapelin sijoittaminen loivaluiskaisella tiellä tiealueen rajalle
tuleva tiehanke: hankkeen huomioonottaminen ja kaapelin sijoittaminen hankkeen kohdalla
sijoittaminen kallioleikkauksen juureen olevan kaapelin viereen ja suojaus; esiselvitysvaihtoehdot kun oleva kaapeli kaivetaan esiin ja uusi kaapeli sijoitetaan vanhan kaapelin viereen
kaapelin sijoittaminen ja suojaus tievalaisinpylväiden kohdalla
kaapelin sijoittaminen liittymärumpujen kohdalla: sijoitus tien ja rummun väliin sekä rummun
kierto
kaapelin sijoittaminen maantien alittavan rummun kohdalla: rummun kierto ja kaapelin suojaus
kierrolla sekä sijoitus maantien alittavan rummun päältä
kaapelin suojaaminen silloin kun normaaliin asennussyvyyteen ei päästä sekä rumpujen kierrolla
yhteisrakentaminen: miten ilmoitetaan hakemuksessa ja miten merkitään suunnitelmakarttoihin
sisäluiskan kaltevuus- ja leveystietojen esittäminen suunnitelmakartoissa ja kuvissa
olemassa olevien kaapeleiden ja muiden maanalaisten johtojen, putkien ja muiden laitteiden
esittäminen
maaperäkartan sekä maakerroksen paksuuden mittaustulokset maaperäkartan kallio-osuuksien
kohdalta
kallioleikkaukset/näkyvät kalliot sekä maakerroksen paksuuden mittaustulokset niiden kohdalta,
kaapelin sijoitus ja suojaus
maantien alitukset
kaapelin suojaus silloin kun normaaliin asennussyvyyteen ei päästä sekä rumpujen kierrolla
muuntamorakennusten sijoitus tien suoja-alueelle ja suoja-alueen ulkopuolelle
olemassa olevien ilmajohtojen purkaminen: merkitseminen suunnitelmakarttoihin (voidaan
myös tehdä erilliset kartat purettavista ilmajohdoista)
liikenteenohjaussuunnitelma kaapelin asentamiselle ja ilmajohtojen purkamiselle
kuvia kaapelireitiltä

Hakemus ja ohje
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Sähköjohdon/sähkömaakaapelin/telekaapelin/kaukolämpöjohdon tai
maakaasuputken asentaminen tiealueelle
Yhteystiedot
Johdon omistaja ja yhteyshenkilön nimi

Y-tunnus

Sähköyritys Oy / Ville Virta

1234567-8

Lähiosoite ja postiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Sähkötie 1

12345 SÄHKÖLÄ

Sähköposti

Puhelin

ville.virta@sahkoyritys.fi

040 123 4567

Laskutusosoite (jos ei sama kuin hakijalla)
Nimi

Y-tunnus

Sähköyritys Oy
Postiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

PL 12345

00010 LASKUTUS

Laskuun tuleva viite

OVT-tunnus

1234567/Virtanen

003712345678

Välittäjätunnus

Verkkolaskuosoite

003719283746

003712345678

Suunnittelutoimiston ja suunnittelijan nimi

Suunnittelu Oy / Seppo Suunnittelija
Postiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Maisematie 2

12345 SÄHKÖLÄ

Sähköposti

Puhelin

seppo.suunnittelija@suunnittelu.com

050 987 6543

Asennustyön urakoitsija ja yhteyshenkilö

Asennustyö Oy / Anssi Asentaja
Sähköposti

Puhelin

anssi.asentaja@asennustyo.fi

0400 123 456

Liikenteenohjauksesta vastaava yritys ja yhteyshenkilö

Tieturvakortin nro

Asennustyö Oy / Alpo Asentaja

12345 6789123

Sähköposti

Puhelin

alpo.asentaja@asennustyo.fi

0400 987 654

Sijainti
Kunta

Tien numero

Pälkäne

322, 3221, 13972

Muu selvitys sijainnista

Aitoo, Aitoontie (322), Miemolantie (3221) ja Silmontie (13972)
Asennettavan johdon/kaapelin tiedot
Maakaapeli 0,4 kV
Maakaapeli 20 kV
Puistomuuntamo
Ilmajohto 0,4 kV
Ilmajohto 20 kV
Pylväsmuuntamo
Verkkoliittymä yksityiselle

Voimalinja 110 kV
Telekaapeli
Maakaasuputki
Kaukolämpöjohto
Muu, mikä?

Hakemus ja ohje

Tien pituussuuntaista maakaapelia tiealueella yhteensä

Tien alituksia yhteensä

3200 m
metriä
Tien
pituussuuntaista ilmajohtoa yhteensä
0 metriä

7 kpl
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Tien ylityksiä yhteensä

0 kpl

Silta-asennuksia 0 siltaan (kpl). Muut siltakohteet kierretään sillan ulkopuolelta.
Lisätietoja

Sähköyritys Oy toteuttaa maakaapelointihankkeen Aitoossa. Työn aikana 3kpl vanhoja
pylväsmuuntamoita puretaan ja tilalle rakennetaan puistomuuntamoita. Maantieden alitukset tehdään
tunkkaamalla tai poraamalla.Samalla puretaan tien ylittäviä ilmajohtoja suunnitelmakartoissa esitetyn
mukaisesti.
Tiellä 322 20 kV:n kaapelit sijoitetaan olemassa olevan Teleyritys Oy:n telekaapelin ulkopuolelle.
Aitoontie 476-491 kallioleikkauksen kohdalla tehty maaperämittaukset (kuvat 14-17). Aitoontie 370, 667
ja 744 kohdalla puistomuuntamo yli 20 m etäisyydelle tien keskilinjasta. Tielle 322 tehdään 3 alitusta.
Aitoontie 620 kohdalla kaapeli asennetaan maantien alittavan rummun päältä (kuva 9). Muut reitillä
olevat maanteiden alittavat rummut kierretään ulkokautta. Aitoontie 726 kohdalla oleva vesistösilta
kierretään tiealueen ulkopuolelta. Tiellä 322 Aitoontie 450 kohdalla olevan rummun kierrosta ojan ali
lähetetty lausuntopyyntö Pirkanmaan ELY:n Y-vastuualueelle.
Tiellä 3221 20 kV maakaapeli sijoitetaan alkuosalla tiealueen rajalle ja loppuosalla sisäluiskan
alareunaan tievalaisinpylväiden ulkopuolelle. Osalle matkaa myös 0,4 kV. Metsäsaarekkeen kohdalla
kaapelit sijoitetaan tiealueen ulkopuolelle pellon reunaan. Kajantilantien risteyksen kohdalle sijoitetaan
puistomuuntamo noin 15 metrin etäisyydelle tien keskilinjasta. Tielle 3 alitusta. Teleyritys Oy:n
kuitukaapeli sijoitetaan samaan kaivantoon Miemolantiellä. Teleyritys Oy lähettää oman hakemuksen.
Tien 3221 suoja-alueelle sijoitettavasta muuntamosta lähetetty Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon
poikkeuslupahakemus.
Tarkemmat esiselvitykset hakemuksen liitteenä. Lisäksi reitiltä kuvia liitteenä. Tiehankkeet ja
pohjavedensuojaukset selvitetty Pirkanmaan ELY-keskukselta.
Rakennustyön ajankohta
Paikka

4 / 2015

-

9 / 2015

Allekirjoitus

Sähkölä
Aika

Nimen selvennys

1.10.2014

Seppo Suunnittelija

LIITTEET

Paperiset suunnitelmat ja kartat kahtena kappaleena
Yleiskartat, 1:200 000 ja 1:50 000
Suunnitelma johdon/kaapelin sijoittamisesta tiealueelle ja tien läheisyyteen, kartat 1:2000
(kaava-alueet) tai 1:5000
Liikenteenohjaussuunnitelma
Työsuunnitelma ja menetelmät, erikoiskohteet (esim. sillat, paalutukset, pohjavesisuojaukset)
Johdon/kaapelin sijainnin merkitseminen tien poikkileikkauspiirustukseen
Valokuvia (esim. alitus-/ylityskohta, erikoiskohteet, kevyen liikenteen väylät)
Esikatselmusmuistio
Hyväksytetyt siltakiinnityssuunnitelmat
Maaperäselvitykset

Lähestymiskartta 1:100 000

Lähestymiskartta 1: 40 000

Indeksikartta

Kartta 4
Kartta 3

Kartta 1

Kartta 2

Kartta 5

Olemassa olevat kaapelit ja muut maanalaiset johdot
Teleyritys Oy:n telekaapeli
tien 322 sisäluiskassa

Kunnan vesi- ja viemärijohto
Kuva 19
Kuva
13

Kuva 22

Kuva 1
Kuva 18
Kuva 8
Kuvat
14-17

Kuva 2
Kuvat
3-7
Kuva 23
Kuvat
24-26

Kuvat
9-12

Kuvat 20
ja 21

Suunnitelmakartta 1

Tie 322

Uusi muuntamorakennus yli
50 m tien 322 keskilinjasta.

Alitus 20 kV
1 kpl 140 mm
A-lk suojaputki

Tien ylittävät 20 kV
ilmajohdot puretaan

Vesistösilta kierretään,
ei siltakiinnitystä

Uusi pylväs
tiealueen
ulkopuolelle

Liittymän kohdalla 20 kV
kaapeli tiealueen ulkopuolelle

20 kV ulkoluiskan päälle tiealueen
rajalle vesijohdon viereen
20 kV kaapeli ulkoluiskan päälle
tiealueen rajalle. Puuston kohdalla
sijoitus puuston ulkopuolelle

Uusi maakaapeli 20 kV

Purettava ilmajohto

Uusi muuntamorakennus

Suunnitelmakartta 2 Tie 322
Uusi muuntamorakennus noin 26 m
tien 322 keskilinjasta.
Tien 322 alitus 20 ja 0,4
kV, 1 kpl 140 ja 1 kpl
110 mm A-lk suojaputki

20 kV kaapeli ulkoluiskan
päälle tiealueen rajalle.
Puuston kohdalla sijoitus
puuston ulkopuolelle

Purettava ilmajohto
Maantien alittava rumpu

Tien ylittävät 20 kV
ilmajohdot puretaan

Reunakaideosuus,
liittymän asfalttilippa
kierretään

Tiehanke (Aitoon
liittymä), 20 kV +
telekaapelin sijoitus
nykyisen tiealueen
ulkopuolelle

Uusi maakaapeli 20 kV
Uusi 20 kV + telekaapeli

Maantien alittava rumpu, 20 kV
kaapeli rummun päältä. Rummun
päällä n. 1,9 m maakerros kaapelin
sijoituskohdalla

20 kV + telekaapeli
tiealueen rajalle

Tien 3221 alitus 20 kV
ja telekaapeli, 1 kpl
140 ja 1 kpl 110 mm
A-lk suojaputki

20 kV kaapeli tien sisäluiskaan olevan telekaapelin ulkopuolelle

Tiehankekartta, Aitoon liittymä (teiden 322 ja 3221 risteys)
Kaapelit sijoitetaan Aitoon liittymän länsipuolella pellolle tiesuunnitelman mukaisen uuden tiealueen rajalle.
Sijoituspaikasta sovittu Pirkanmaan ELY:n Tiina Tiesuunnittelijan kanssa.

Suunnitelmakartta 3 Tie 322

Maantien alittava rumpu, 20 kV
kaapeli rummun päältä. Rummun
päällä n. 1,9 m maakerros.

Maaperäkartan kallioalue
Mitattu maakerros yli 70 cm
Sisäluiskan kaltevuus
kaiteen takana 1:1,5-1:2
ja leveys noin 4-5 m

20 kV kaapeli tien sisäluiskaan olevan telekaapelin ulkopuolelle

Reunakaide, liittymän
asfalttilippa kierretään

Tiehanke, 20 kV +
telekaapelin sijoitus
nykyisen tiealueen
ulkopuolelle

20 kV kaapeli pellon
reunaan/yksityistien varteen
tiealueen ulkopuolelle. Kierretään
samalla maantien alittava rumpu.

20 kV kaapeli tien sisäluiskaan olevan telekaapelin ulkopuolelle

Uusi maakaapeli 20 kV

Uusi 20 kV ja telekaapeli

Maantien alittava rumpu

Suunnitelmakartta 4 Tie 322
Kallioleikkaus, 20 kV
kaapelin sijoitus olevan
telekaapelin viereen +
suojaus

Maantien alittava rumpu, 20 kV
kaapeli kiertää rummun ulkokautta.

Tien ylittävät 20 ja
0,4 kV ilmajohdot
puretaan
Tien 322 alitus 20 ja 0,4 kV
1 kpl 140 mm + 1kpl 110 mm
A-lk suojaputki

Sisäluiskan kaltevuus 1:2,5
ja leveys noin 2-2,5 m

20 kV kaapeli tien sisäluiskaan olevan telekaapelin ulkopuolelle

Uusi maakaapeli 20 kV

Tien 13972 alitus 20 kV
liittymän rummun
ulkopuolelta, 1 kpl 140
mm A-lk suojaputki.

Uusi maakaapeli
20 ja 0,4 kV

20 kV kaapeli tien sisäluiskaan olevan telekaapelin ulkopuolelle

Purettava ilmajohto

Kaapeli ylös
pylvääseen, uusi
muuntamorakennus
32 m tien keskilinjasta

Uusi muuntamorakennus

Suunnitelmakartta 5

Tie 3221
Tien 3221 alitus 20 kV
ja telekaapeli, 1 kpl
140 ja 1 kpl 110 mm
A-lk suojaputki

20 kV + telekaapeli
tiealueen rajalle

Tien 3221 alitus 0,4 kV,
1 kpl 110 mm A-lk
suojaputki

20 +0,4 kV ja telekaapeli
tiealueen ulkopuolelle
pellon reunaan

Maantien alittava rumpu kierretään
20 +0,4 kV ja
telekaapeli tiealueen rajalle

Uusi muuntamorakennus noin
15 m tien 3221 keskilinjasta.
Lähetetty poikkeuslupahakemus
Pirkanmaan ELY-keskukselle

20 + 0,4 kV ja telekaapeli
sisäluiskaan 1 m
tievalaistuspylväistä.
Suojaus pylväiden kohdalla
A-lk suojaputki

Tien 3221 alitus 20 + 0,4 kV
1kpl 140 mm + 1 kpl 110mm
A-lk suojaputki

Tien ylittävät 20 ja
0,4 kV ilmajohdot
puretaan

Uusi maakaapeli 20+0,4 kV
ja telekaapeli

Uusi maakaapeli 20 kV
ja telekaapeli

Purettava ilmajohto

Uusi muuntamorakennus

Esiselvitykset, Aitoo tiet 322, 3221 ja 13972
1. Maaperäkartta hakemuksen liitteenä.
Maaperäkartassa kalliota tien 322 varressa 2 kohdassa, joista käyty mittaamassa maakerroksen paksuus.
Mittaustulokset kuvissa 13 – 17 hakemuksen liitteenä.
2. Sisäluiskan kaltevuus ja leveys mitattu maastossa.
Tiellä 322 sisäluiskan kaltevuus pääosin vähintään 1:3 ja sisäluiskan leveys vähintään 2,5 metriä.
Liitteenä oleviin kuviin merkitty osuudet, joissa sisäluiska on jyrkempi kuin 1:3.
3. Olemassa olevat kaapelit selvitetty.
Tiellä 322 on koko matkalla Yritys xxx:n telekaapeli sisäluiskassa. Muita kaapeleita ei ole.
Teiden 3221 ja 13972 varressa ei ole kaapeleita. Olemassa olevat kaapelit merkitty liitteenä olevaan
karttaan.
4. Olemassa olevat muut maanalaiset johdot/putket/laitteet selvitetty.
Maantiellä 322 on 2 kohdassa tien eteläpuolella tiealueen ulkopuolella Pälkäneen Kunnan vesi- ja
viemärijohdot. Maantiellä 3221 Pälkäneen kunnan vesi- ja viemärijohdot alittavat tien. Vesijohtojen sijainti
merkitty liitteenä olevaan karttaan.
5. Pohjavedensuojaukset selvitetty Pirkanmaan ELY-keskuksesta.
Suunnitellulla kaapelireitillä ei ole pohjavedensuojauksia.
6. Tulevat tiehankkeet selvitetty Pirkanmaan ELY-keskuksesta.
Suunnitellun kaapelireitillä on Aitoon liittymän parantamishanke. Keskusteltu ELY-keskuksen suunnittelijan
Tiina Tiesuunnittelijan kanssa ja sovittu että kaapelit sijoitetaan liittymän kohdalla nykyisen tiealueen
ulkopuolelle (sijoitus uuden tulevan tiealueen rajalle). Tiehankkeen suunnitelmakartta hakemuksen
liitteenä. Tiehankkeen kohdalla asennetaan myös Teleyritys Oy:n telekaapeli samaan kaivantoon. Teleyritys
Oy lähettää tästä oman hakemuksen.
7. Kallio-osuudet ja kallioleikkaukset selvitetty maastossa ja maaperäkartasta.
Maaperäkartassa kalliota tien 322 varressa, josta käyty mittaamassa maakerroksen paksuus (kuva 13).
Kallioleikkauksen kohdalla kaapelit sijoitetaan kallioleikkauksen juurelle ja suojataan betonoimalla ja Aluokan suojaputkella (kuvat 14-17).
Tiellä 3221 kallioleikkaus, jonka kohdalla kaapelit sijoitetaan pellon reunaan tiealueen ulkopuolelle (kuvat
23-24).
8. Louherakenne selvitetty tien 322 kallioleikkauksen kohdalla, jossa louhetta noin 70 metrin matkalla.
Louheen päällä olevan maakerroksen paksuus mitattu. Mittaustulokset ja kuvat hakemuksen liitteenä (kuvat
14-17).
9. Isot kivet ja kivikkoiset osuudet selvitetty. Reitillä ei ole isoja kiviä tai kivikkoa näkyvissä.
10. Sillat ja maantien alittavat rummut selvitetty. Reitillä vesistösilta, joka kierretään tiealueen ulkopuolelta.
Maantien alittavat rummut kierretään ulkokautta, paitsi kuvassa 9 olevan rummun kohdalla kaapeli
sijoitetaan rummun päältä.
11. Sähkökaapelin varoitusverkko ja kaapelin muu suojaus.
Kaapelin päälle noin 0,1 – 0,15 m syvyyteen maan pinnasta asennetaan 30 cm leveä keltainen
varoitusverkko. Tien 322 kallioleikkauksen kohdalla kaapeli suojataan ohjeen mukaisesti betonoimalla ja Aluokan suojaputkella (kuvat 14-17).
Poikittaiset kaapelit suojataan kourulla tai suojaputkella tiealueella.

Maaperäkartta (www.paikkatietoikkuna.fi)

Kuva 13: Sijoitus
sisäluiskaan.

Kuva 14-17: Sijoitus
sisäluiskaan/kallioleikkauksen juureen.

Kuva 1: tie 322, Rakennetaan uusi pylväs tiealueen ulkopuolelle, johon ilmajohto päätetään.
Kaapeli sijoitetaan tiealueen ulkopuolelle kunnan vesijohdon viereen. Maantien alitus 20 kV.
Tien ylittävät 20 kV
ilmajohdot puretaan

Kuva 2: tie 322, 20 kV sijoitus vesijohdon läheisyyteen tiealueen rajan tuntumaan

Vesijohto
tiealueen
ulkopuolella

Uusi 20 kV
kaapeli

Oleva telekaapeli
vihreä viiva

Kuva 3: Tie 322, Liittymän jälkeen vesijohto ei ole tien varressa. 20 kV kaapeli sijoitetaan
tiealueen rajalle.

Kuva 4: tie 322, Kajantilantien liittymässä 20 kV kaapelin sijoitus tiealueen ulkopuolelle. Rumpu
kierretään ulkokautta.

Kuva 5: tie 322, 20 kV kaapeli sijoitetaan tiealueen rajalle puiden ulkopuolelle. Tiealueen raja noin
4 metriä puiden ulkopuolella.

Kuva 6: tie 322, 20 kV kaapeli sijoitetaan tiealueen rajalle pumppaamon liittymään saakka.
Liittymän jälkeen 20 kV ja telekaapelin sijoitus nykyisen tiealueen ulkopuolelle huomioiden tulevat
liittymäjärjestelyt.

Kuva 7: tie 322, Maantien alitus 20 kV. Uusi muuntamorakennus tien vasemmalle (pohjois-)
puolelle noin 26 m tien 322 keskiviivasta.

Uusi muuntamorakennus

Kuva 8: Maantien 3221 alitus 20 kV ja telekaapeli.

Kuva 9: tie 322, Reunakaideosuus. 20 kV kaapelin sijoitus sisäluiskaan enintään 1 m etäisyydelle
olevan telekaapelin ulkopuolelle maantien alittavan rummun päältä. Sisäluiskan kaltevuus 1:3 ja
leveys 6-8 m. Kaapelin sijoituskohdalla rummun päällä maata 1,9 m. Rummun kohdalla noin 5 m
matkalla sisäluiskan kaltevuus noin 1:2.

Betoninen rumpu

Kuva 10: tie 322, Reunakaideosuus. Sisäluiskan kaltevuus 1:15-1:2 ja leveys 4-5 m.
20 kV kaapelin sijoitus sisäluiskaan enintään 1 m etäisyydelle olevan telekaapelin ulkopuolelle.

Kuva 11: tie 322, Kierretään maantien alittava rumpu tiealueen ulkopuolelta. 20 kV kaapeli
tiealueen ulkopuolelle pellon reunaan.

Kuva 12: tie 322, Kaapeli palaa takaisin tiealueelle. 20 kV kaapelin sijoitus sisäluiskaan enintään
1 m etäisyydelle olevan telekaapelin ulkopuolelle. Sisäluiskan kaltevuus 1:3 ja leveys noin 2,8 m.

Kuva 13: 20 kV kaapelin sijoitus sisäluiskaan enintään 1 m etäisyydelle olevan telekaapelin ulkopuolelle. Sisäluiskan kaltevuus 1:3 ja leveys noin 4,6 m. Maaperäkartassa merkityn kallioalueen
kohdalla mitattu maakerroksen paksuus sisäluiskasta 2 metrin etäisyydeltä päällysteen reunasta
noin 200 m matkalta noin 20 metrin välein. Koko matkalla maakerroksen paksuus yli 70 cm.

>70 cm

Kuva 14: 20 kV kaapelin sijoitus sisäluiskaan 1 m olevan telekaapelin ulkopuolelle. Ennen
kallioleikkausta sisäluiskan kaltevuus 1:3 ja leveys noin 4 m. Maaperäkartassa merkityn
kallioalueen kohdalla mitattu maakerroksen paksuus sisäluiskasta 2 metrin etäisyydeltä
päällysteen reunasta 5 -10metrin välein. Sähkökaapeli suojataan A-lk suojaputkella.

45 cm

50 cm

Oleva
telekaapeli

>70 cm

Kuva 15: 20 kV kaapelin sijoitus kallioleikkauksen kohdalla. Kaivetaan olemassa oleva telekaapeli
esiin ja sijoitetaan uusi 20 kV sähkökaapeli olevan telekaapelin viereen. Kaapelit sijoitetaan
suojaputkeen ja suojataan betonoimalla. Kallioleikkauksen kohdalla mitattu maakerroksen
paksuus 5-10 metrin välein. Sisäluiskan kaltevuus noin 1:2,5 ja leveys 2-2,5 m.
Kuvat 15-17:
Mikäli oleva kaapeli kaivetaan
esiin ja uusi kaapeli sijoitetaan
olevan viereen (≤30 cm),
voidaan maakerroksen
paksuuden mittauksen sijasta
ilmoittaa myös:
1) kaapelitutkalla mitattu
kaapelin syvyys.
2) olemassa olevan kaapelin
toteutuneet syvyysmittaustulokset, mikäli sellaiset on
olemassa.
3) olemassa olevan kaapelin
esiselvityksessä mitatut tai
ilmoitetut maakerroksen
paksuudet.

30 cm

40 cm

35 cm

Oleva
telekaapeli

Kuva 16: 20 kV kaapelin sijoitus kallioleikkauksen kohdalla. Kaivetaan olemassa oleva telekaapeli
esiin ja sijoitetaan uusi 20 kV sähkökaapeli olevan telekaapelin viereen. Kaapelit sijoitetaan
suojaputkiin ja suojataan betonoimalla. Kallioleikkauksen kohdalla mitattu maakerroksen paksuus
5-10 metrin välein.

35 cm

25 cm

Oleva
telekaapeli

30 cm

Kuva 17: tie 322, 20 kV kaapelin sijoitus kallioleikkauksen kohdalla. Kaivetaan olemassa oleva
telekaapeli esiin ja sijoitetaan uusi 20 kV sähkökaapeli olevan telekaapelin viereen. Kaapelit
sijoitetaan suojaputkeen ja suojataan betonoimalla. Kallioleikkauksen kohdalla mitattu
maakerroksen paksuus 5-10 metrin välein.

>70 cm
70 cm

40 cm

Oleva
telekaapeli

35 cm

Kuva 18: tie 322, Kierretään maantien alittava rumpu. Suojataan kaapeli rummun kierrolla
suojaputkella tai -kourulla. Sisäluiskan kaltevuus 1:3 ja leveys vähintään 4,5 m.
Peltoliittymän rummun etäisyys päällysteen reunasta noin 5 m. Rummun kohdalla kaivetaan 20 kV
kaapeli enintään 1 m telekaapelin ulkopuolelle.

Kuva 19: Kierretään maantien alittava rumpu tiealueen ulkopuolelta. Suojataan 20 kV kaapeli
rummun kierrolla suojaputkella tai -kourulla. Pyydetään lausunto Pirkanmaan ELY:n Yvastuualueelta vesistön alituksesta. Sisäluiskan kaltevuus 1:3-1:3,5 ja leveys noin 4-7 m.

Betoninen rumpu
Oleva
telekaapeli

Kuva 20: tien 13972 alitus. Kierretään liittymässä oleva rumpu ulkokautta. Tien 13972 alitus
tunkkaamalla/poraamalla.

Kuva 21: tie 322, 20 kV kaapelin sijoitus sisäluiskaan enintään 1 m etäisyydelle olevan telekaapelin
ulkopuolelle. Sisäluiskan kaltevuus 1:3-1:4 ja leveys vähintään 5 m.

Kuva 22: tie 322, 20 kV kaapeli sisäluiskassa enintään 1 m etäisyydelle olevan telekaapelin
ulkopuolella. tien 322 alitus 20 ja 0,4 kV tunkkaamalla/poraamalla. Uusi muuntamorakennus tien
oikealle (etelä-) puolelle noin 32 m tien 322 keskiviivasta.
Olemassa olevat tien ylittävät 20 ja 0,4 kV ilmajohdot puretaan.

Uusi muuntamorakennus

Kuva 23: tie 3221, 20 kV ja telekaapelin sijoitus pellon reunassa tiealueen rajalla. Tien alitus 0,4 kV
tunkkaamalla/poraamalla. Alituksen jälkeen 20 + 0,4 kV ja telekaapelin sijoitus tiealueen
ulkopuolelle metsäsaarekkeen kohdalla.

Kuva 24: tie 3221, 20 + 0,4 kV ja telekaapeli pellolla tiealueen rajalla, Rumpusillan jälkeen kaapeli
sisäluiskan alareunaan 1 m tievalaistuspylväiden ulkopuolelle. Suojaus pylväiden kohdalla A-lk
suojaputkella.

Kuva 25: tie 3221, 20, 0,4 kV ja telekaapelin sijoitus sisäluiskan alareunaan 1 m
tievalaistupylväiden ulkopuolelle. Sisäluiskan kaltevuus 1:2,5-1:3 ja leveys vähintään 5 m. Suojaus
pylväiden kohdalla A-lk suojaputkella.

Kaapelit suojataan
betonoimalla tai A-lk
suojaputkella 3 m matkalla
valaisinpylväiden kohdalla

Kuva 26: tien 3221 alitus 20 ja 0,4 kV tunkkaamalla/poraamalla. Uusi muuntamorakennus tien
vasemmalle (itä-) puolelle noin 15 m tien 3221 keskiviivasta. Haetaan muuntamon sijoittamiselle
poikkeuslupa Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Olemassa olevat tien ylittävät 20 ja 0,4 kV ilmajohdot
puretaan.

Uusi muuntamorakennus

Seuraavaksi esimerkkinä sähkökaapeleiden vaihtoehtoinen sijoitus tiellä
322 osoitevälillä Aitoontie 664-704 . Vaihtoehto 1: Sijoitus olevan
kaapelin viereen.
Kuva 3.v1: tie 322, Kaivetaan asfaltin reunan ja valaisinpylväiden välissä oleva telekaapeli esiin ja
sijoitetaan uusi 20 kV sähkökaapeli olevan telekaapelin viereen. Linja-autopysäkin kohdalla kaapeli
kiertää pysäkkikatoksen. Valaisinpylväiden kohdalla 3 m matkalla kaapelit suojataan joko
betonoimalla tai A-lk suojaputkella, jos kaapelin etäisyys pylväistä alle 1 metri.

Kuvat 3v1, 4v1 ja 6v1
Kaivetaan oleva telekaapeli esiin ja
sijoitetaan uusi 20 kV kaapeli
vanhan viereen.
Kaapelit suojataan suojaputkella
3 m matkalla valaisinpylväiden
kohdalla, jos etäisyys pylväistä
alle 1 m.
Kaapeleiden sijoittaminen alle 1 m
etäisyydelle pylväistä vain
poikkeustapauksissa.

Oleva telekaapeli
vihreä viiva

Kuva 4.v1: tie 322, Kaivetaan asfaltin reunan ja valaisinpylväiden välissä oleva telekaapeli esiin ja
sijoitetaan uusi 20 kV sähkökaapeli olevan telekaapelin viereen. Valaisinpylväiden kohdalla 3 m
matkalla kaapelit suojataan joko betonoimalla tai A-lk suojaputkella, jos kaapelin etäisyys
pylväästä alle 1 metri..

Kuva 5.v1: tie 322, Kajantilantien liittymässä 20 kV kaapelin sijoitus tiealueen ulkopuolelle. Rumpu
kierretään ulkokautta.

Kuva 6.v1: tie 322, Kaivetaan asfaltin reunan ja valaisinpylväiden välissä oleva telekaapeli esiin ja
sijoitetaan uusi 20 kV sähkökaapeli olevan telekaapelin viereen. Valaisinpylväiden kohdalla 3 m
matkalla kaapelit suojataan joko betonoimalla tai A-lk suojaputkella.

Oleva telekaapeli
vihreä viiva

Seuraavaksi esimerkkinä sähkökaapeleiden vaihtoehtoinen sijoitus tiellä
322 osoitevälillä Aitoontie 664-704 . Vaihtoehto 2: Sijoitus ulkoluiskaan
valaisinpylväiden ulkopuolelle.
Kuva 3.v2: tie 322, 20 kV kaapelin sijoitus ulkoluiskaan tievalaistuspylväiden ulkopuolelle
vähintään 1 m pylväistä. Linja-autopysäkin kohdalla kaapeli kiertää pysäkkikatoksen. Telekaapeli
tien ja pylväiden välissä.

Oleva telekaapeli
vihreä viiva

Kuva 4.v2: tie 322, 20 kV kaapelin sijoitus tievalaistuspylväiden ulkopuolelle vähintään 1 m
pylväistä. Telekaapeli tien ja pylväiden välissä.

Kuva 5.v2: tie 322, Kajantilantien liittymässä 20 kV kaapelin sijoitus tiealueen ulkopuolelle. Rumpu
kierretään ulkokautta.

Kuva 6.v2: tie 322, 20 kV kaapelin sijoitus tievalaistuspylväiden ulkopuolelle vähintään 1 m
pylväistä. Telekaapeli tien ja pylväiden välissä.

Seuraavaksi esitetään esimerkkinä sähkökaapeleiden vaihtoehtoinen
sijoitus sisäluiskaan tiellä 3221 .
Tie 3221: 20 kV ja telekaapelin sijoitus sisäluiskaan 1,2 ± 0,2 m päällysteen reunasta. Tien alitus
0,4 kV tunkkaamalla/poraamalla. Alituksen jälkeen 20 + 0,4 kV ja telekaapeli. Sisäluiskan kaltevuus
noin 1:3 ja leveys noin 4-5 m.

Tie 3221: 20 + 0,4 kV ja telekaapelin sijoitus sisäluiskaan 1,2 ± 0,2 m päällysteen reunasta.
Kallioleikkauksen kohdalla kaapelit sijoitetaan A-luokan suojaputkiin. Kallioleikkauksen kohdalla
mitattu maakerroksen paksuus 1,2 metrin etäisyydeltä päällysteen reunasta 5 metrin välein.
Sisäluiskan kaltevuus noin 1:2,5 ja leveys noin 3 m.

>70 cm
55 cm
45 cm
50 cm

70 cm

>70 cm

Tie 3221, Rumpusilta kierretään ulkokautta. Rummun kierrolla 20+0,4kV ja telekaapeli suojataan
suojaputkella tai -kourulla. Tievalaisinpylväiden kohdalla kaapelit sijoitetaan sisäluiskan
alareunaan 1 m tievalaistuspylväiden ulkopuolelle. Suojaus pylväiden kohdalla A-lk suojaputkella.

Kaapelit suojataan
betonoimalla tai A-lk
suojaputkella 3 m matkalla
valaisinpylväiden kohdalla

Tie 3221, 20+0,4 kV ja telekaapelin sijoitus sisäluiskan alareunaan 1 m tievalaistupylväiden
ulkopuolelle. Sisäluiskan kaltevuus 1:2,5-1:3 ja leveys vähintään 5 m. Suojaus pylväiden kohdalla
A-lk suojaputkella.

Kaapelit suojataan
betonoimalla tai A-lk
suojaputkella 3 m matkalla
valaisinpylväiden kohdalla

LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA
Tie 322
LIIKENTEEN PYSÄYTTÄMINEN, työ ajoradalla
Tiekohtainen nopeusrajoitus 80/60km/h à 50 km/h
- Liikennemerkit suurikokoisia kun liikennemäärä yli 3000 ajon./vrk ja kun nopeusrajoitus ≥ 80km/h
- Merkit molemmin puolin ajorataa, kun liikennemäärä yli 3000 ajon./vrk

300 m

tai

Palautetaan tien normaali
nopeusrajoitus
Jos yleisrajoitus, päätetään
50 km/h päättyy -merkillä

150 m

0m

Liikenteen ohjaaja + pysäytysmerkki tai liikennevalot

alle
3m

Vähintään 2 liikenteenohjaajaa tai
liikennevaloja tulee käyttää jos:
- Ohituskieltoalueella, kanavoidussa liittymässä tai näkyvyyden
ollessa muuten rajoitettu (tien
mutkaisuus/mäkisyys) liikenteelle
käytettävissä olevan ajokaistan
leveys on alle 3 metriä.

Työalue

alle
5,5 m
Päällystetty piennar

- Liikenteelle käytettävissä olevan
ajoradan leveys on alle 5,5 metriä.

Päällystetty piennar

TAI

Liikenteen ohjaaja + pysäytysmerkki tai liikennevalot

0m

150 m
Palautetaan tien normaali
nopeusrajoitus

tai

Jos yleisrajoitus, päätetään
50 km/h päättyy -merkillä

300 m
1.10

LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA
Tie 322
TYÖ OSITTAIN AJORADALLA, Käytettävissä oleva TIEN leveys ≥ 5,5 metriä TAI
käytettävissä oleva AJOKAISTAN leveys ≥ 3,0 metriä
Tiekohtainen nopeusrajoitus 80/60 km/h à 50 km/h
- Liikennemerkit suurikokoisia kun liikennemäärä yli 3000 ajon./vrk ja kun nopeusrajoitus ≥ 80km/h
- Merkit molemmin puolin ajorataa, kun liikennemäärä yli 3000 ajon./vrk

200 m

tai

Palautetaan tien normaali
nopeusrajoitus
Jos yleisrajoitus, päätetään
50 km/h päättyy -merkillä

0m

≥3m

Työalue

Työmaan pituus
enintään 1 km

0m
Päällystetty piennar

Palautetaan tien normaali
nopeusrajoitus

Päällystetty piennar

≥ 5,5 m

tai

Jos yleisrajoitus, päätetään
50 km/h päättyy -merkillä

200 m

3.9

LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA
Tie 322, 3221
TYÖ JA KALUSTO AJORADAN ULKOPUOLELLA
Tiekohtaisen nopeusrajoituksen laskeminen ei ole tarpeellista
- Liikennemerkit suurikokoisia, kun nopeusrajoitus ≥ 80km/h ja liikennemäärä yli 3000 ajon./vrk.-Merkit molemmin puolin ajorataa, kun liikennemäärä on yli 3000 ajon./vrk

150 m

0m
Rajoitetun osan
Pituus enintään 1 km

Työalue

Työalueen kohdalle tien
reunaan sulkupylväät

0m

150 m

4.6

LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA
Tie 322
Tunkkaus/poraus tien ali, työ ja kalusto ajoradan ulkopuolella
Tiekohtainen nopeusrajoitus 80/60 km/h à 50 km/h
- Liikennemerkit suurikokoisia, kun nopeusrajoitus ≥ 80km/h ja liikennemäärä yli 3000 ajon./vrk.
- Merkit molemmin puolin ajorataa, kun liikennemäärä on yli 3000 ajon./vrk

150 m

tai
Jos yleisrajoitus, päätetään
50 km/h päättyy -merkillä

0m

Työalueen kohdalle tien
reunaan sulkupylväät

0m

tai
Jos yleisrajoitus, päätetään
50 km/h päättyy -merkillä

150 m

4.8

LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA
Tiet 322 ja 3221
Tunkkaus/poraus tien ali, työ ja kalusto ajoradan ulkopuolella
Tiekohtaisen nopeusrajoituksen laskeminen ei ole tarpeellista
- Merkit molemmin puolin ajorataa, kun liikennemäärä on yli 3000 ajon./vrk

150 m

0m

Työalueen kohdalle tien
reunaan sulkupylväät

0m

150 m

4.9

LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA 322 ja 13972 risteys
Tunkkaus/muu työ risteysalueella ajoradan ulkopuolella
Työ ja kalusto ajoradan ulkopuolella
Tiekohtainen nopeusrajoitus 80/60 km/h à 50 km/h
- Liikennemerkit suurikokoisia kun liikennemäärä yli 3000 ajon./vrk ja kun nopeusrajoitus ≥ 80km/h
- Merkit molemmin puolin ajorataa, kun liikennemäärä yli 3000 ajon./vrk

100 m

100 m

0m

0m

Tie 322
Tie 322

100 m

0m
0m
Tie 13972

tai
Jos yleisrajoitus, päätetään
50 km/h päättyy -merkillä

150 m

6.4

LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA
Tie 322
LIIKENTEEN PYSÄYTTÄMINEN
Ilmajohdon purkaminen
Tiekohtainen nopeusrajoitus 80/60km/h à 50 km/h
- Liikennemerkit suurikokoisia kun liikennemäärä yli 3000 ajon./vrk ja nopeusrajoitus ≥ 80km/h
- Merkit molemmin puolin ajorataa, kun liikennemäärä yli 3000 ajon./vrk

300 m

tai

Palautetaan tien normaali
nopeusrajoitus
Jos yleisrajoitus, päätetään
50 km/h päättyy -merkillä

Liikenteen ohjaaja + pysäytysmerkki tai liikennevalot

Päällystetty piennar

0m

Päällystetty piennar

150 m

Ilmajohdon purku

Liikenteen ohjaaja + pysäytysmerkki tai liikennevalot

0m

150 m
Palautetaan tien normaali
nopeusrajoitus

tai

Jos yleisrajoitus, päätetään
50 km/h päättyy -merkillä

300 m
1.2

LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA
LIIKENTEEN PYSÄYTTÄMINEN
Ilmajohdon purkaminen risteysalueella
Tiekohtainen nopeusrajoitus enintään 50 km/h

Tie 3221

- Merkit molemmin puolin ajorataa, kun liikennemäärä yli 3000 ajon./vrk

250 m

0m

150 m

150 m

0m

250 m

150 m

Ilmajohdon purku

0m

0m

150 m

250 m

1.8

250 m

