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HANKKEEN YLEISTIEDOT

Rakennushankkeen kuvaus

Tämä työselitys koskee Pöytyän kunnan Kyrön taajaman Latomäentien rakentamiseen liittyviä kunnallistek-
nisiä rakennustöitä. Suunnitelmat on esitetty 1:1000 ja 1:500 karttapohjalla, 1:1000/1:100 pituusleikkaus-
piirustuksilla sekä 1:100 tyyppi- ja paalukohtaisissa poikkileikkauksissa. Suunnitelmia ei ole laadittu kone-
ohjaus- tai tietomalliformaatissa.

Tilaaja, suunnittelija ja muut osapuolet

Tilaaja:

Katusuunnittelutyön tilaaja ja rakennuttaja on Pöytyän kunta, yhteyshenkilönä on toiminut tekninen johtaja
Tarmo Rantanen, puh. 050 082 0415 (tarmo.rantanen@poytya.fi).

Suunnittelijat:

Kunnallistekniikan suunnitelmien laatija on Sitowise Oy, hankkeen projektipäällikkönä toimii Mikael Koi-
visto, puh. 050 559 7208 (mikael.koivisto@sitowise.com) ja suunnittelijana Laura Haonperä p. 050 554
5472 (laura.haonpera@sitowise.com).

Muut osapuolet:

YLEISTÄ

Noudatettavat asiakirjat ja määräykset

Rakentamisessa noudatetaan viranomaisten sekä työnvalvojan määräyksiä ja ohjeita sekä seuraavia julkai-
suja:

- Lait, asetukset, valtioneuvoston ja ministeriöiden päätökset sekä niihin rinnastettavat julkisoikeu-
delliset määräykset

- Suomen rakentamismääräyskokoelma.
- Kunnalliset, rakentamista koskevat, paikalliset määräykset ja ohjeet
- InfraRYL Päällys- ja pintarakenteet 5/2017. Korvaa InfraRYL 2010 osan 1 Väylät ja alueet -julkaisun

osat päällys- ja pintarakenteista.
- InfraRYL Maa-, pohja- ja kalliorakenteet 6/2018. Korvaa InfraRYL 2010 osan 1 Väylät ja alueet -

julkaisun osat maa-, pohja ja kalliorakenteista.
- InfraRYL2006: Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat
- INFRA 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö; Määrämittausohje

Lisäksi rakentamisessa noudatetaan viranomaisten sekä työnvalvojan määräyksiä ja ohjeita sekä seuraavia
asiakirjoja ja julkaisuja:

- RIL 77 Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket. Asennusohjeet.
- RIL 121 Pohjarakennusohjeet.
- RIL 128 Salaojaputkien laatumääräykset
- RIL 263 Kaivanto-ohje
- RIL:n ja BY:n ohjeet ja standardit
- PANK ry ASFALTTINORMIT 2017
- Valmistajien ja hankkijoiden antamat ohjeet

Näitä ohjeita täydentää hankekohtaiset laatuvaatimukset, joka on pätevyysjärjestyksessä ensimmäisenä.

Jos asiakirjoista puuttuu jonkin osasuorituksen kohdalta työnsuorituksen määrittely, noudatetaan työnsuo-
rituksessa edellä esitettyjen asiakirjojen määräyksiä ja ohjeita sekä rakennusalalla yleisesti vastaavissa ta-
pauksissa noudatettua hyvää ja luotettavaa työtapaa.
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Laadunvalvonta ja kelpoisuusasiakirja

Väylien rakentamiseen käytettävien materiaalien rakeisuusvaatimukset on esitetty InfraRYL vaatimuksissa.

Ennen johtolinjojen peittämistä urakoitsijan on mitattava kaikkien putkien ja kaivojen (kannet, vesijuoksut,
venttiilit, yms. rakenteet) tarkka sijainti xyz-koordinaatistossa rakennuttajalle Tekla-formaatissa.

Urakoitsijan tulee toimittaa vastaanottotarkastuksessa rakennuttajalle itselle dokumentoidusti luovutettu
laatukansio. Siinä esitetään mm. tarkepiirustukset joihin on merkitty kaikki muutostyöt ja poikkeamat suun-
nitelmapiirustuksista sekä muut esille tulleet oleelliset asiat.

Urakoitsija teettää kiinteistökatselmuksen ennen rakentamistyön aloittamista riittävän laajalta alueelta
huomioiden paalutus ja louhintatöiden vaikutus.

Mittaukset

Suunnitelma on laadittu ETRS-GK23 -koordinaattijärjestelmään ja N2000 korkeusjärjestelmään.

Suunnitelman maastotiedot perustuvat konsultin laatimaan maastomalliin. Suunnittelussa on käytetty Mic-
roStation ja Terra- ohjelmistoa. Latomäentien rakennettua osuutta ei ole mitattu, korkeustiedot perustuvat
arviointiin pohjakartan perusteella.

Kaikki suunnitelmaan sisältyvien teiden mittalinjat ja rakennettavat kaivot on sidottu koordinaatistoon.
Maaston merkkaamista varten tarvittavat tiedot ilmenevät mittaussuunnitelmaan sisältyvästä aineistoista.
Mittalinjojen ja tasausviivan sijainti on esitetty kadun pituus- ja tyyppipoikkileikkauksissa.

Massalaskennat ja suoritemäärien mittaus

Rakennuttaja ei ole suorittanut määrälaskentaa.

Varamaaottopaikat, läjitysalueet, koneasemapaikat ym. tukikohdat

Ylijäämämassojen läjityksistä sovitaan tarkemmin ennen töiden alkamista. Soveliaita leikkausmassoja, käy-
tetään penkereisiin, täyttöihin ja lisäksi maisemahoidollisiin täyttöihin. Myös luiskatäytöt tehdään hank-
keelta saatavilla leikkausmassoilla. Ylijäämämassojen käytöstä sovitaan aina rakennuttajan kanssa.

Tilaajalla on mahdollisesti osoittaa ylijäämälouheelle vastaanottopaikka.

Maaperätiedot

Suunnittelualueella suoritettiin pohjatutkimuksia. Tutkimukset suoritti SM Maanpää Oy. Maaperätutkimus-
ten tiedot on esitetty suunnitelmissa.

Rakenteiden suunnitteluperusteet

Katurakenteet on mitoitettu niin, että ne täyttävät InfraRYL kantavuusvaatimukset valitulle katuluokalle.
Hulevesiviemärit on mitoitettu kerran kolmessa vuodessa tulevan 30 minuutin rankkasateen mukaan.

Toiminnan järjestely

Työmaaliikenne on hoidettava ainoastaan niitä reittejä myöten, jotka on rakennuttajan kanssa sovittu. Työt
rakennuskohteen läheisyyteen johtavilla nykyisillä teillä ja kaduilla tulee hoitaa siten, ettei liikenteelle, asu-
tukselle ja muille ko. kulkuyhteyksien käyttäjille aiheudu kohtuutonta haittaa rakennustöiden johdosta.
Tämä tulee ottaa huomioon eri työvaiheiden suunnittelussa ja aikatauluissa.

Urakoitsija huolehtii urakka-alueella yleisessä käytössä olevien liikenneväylien kunnossa- ja puhtaanapi-
dosta, myös talvikunnossapidosta (mm. auraus ja liukkauden torjunta), koko urakka-ajan. Urakka-alueella
olevien väylien ajopinnan tasaisuus ja tasaamiseen käytettävän kiviaineksen raekoko on oltava yleiselle ajo-
neuvoliikenteelle kohtuullinen. Puhtaanapito myös urakka-alueen ulkopuolisilla väylillä kuuluu urakoitsijan
vastuulle, mikäli likaantumisen voidaan katsoa johtuvan urakoitsijasta.
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Kaivannot tulee suojata asianmukaisesti siten, että putoamisvaaraa ei ole. Erityisesti on huolehdittava, että
suojaukset ovat kunnossa työvuorojen välisinä aikoina.

Teiden ja katujen katkaisut on tarvittaessa tehtävä sillakkeilla, joiden leveys vastaa ajoradan olevan päällys-
teen leveyttä. Sillakkeiden kantavuuden täytyy olla riittävä esim. pelastusajoneuvoille.

Alku- ja loppukatselmus

Alkukatselmuksessa todetaan työalueen laajuus ja rakennustyön vaikutusalueella olevan kasvillisuuden, ra-
kennusten, rakenteiden ja laitteiston kunto sekä sovitaan niitä koskevista suojaus- ja tukitoimenpiteistä.
Katselmuksissa on huomioitava myös kasvualueiden ulkopuolella tehtävät työt, mm huleveden purkulinjat,
tonttien vesihuoltoliittymät jne.

Huom! Kaikesta purettavista ja poistettavasta kasvillisuudesta on järjestettävä katselmus rakennuttajan ja
kadun varren kiinteistön omistajan kanssa, ennen purkutöiden aloittamista. Katselmuksessa todetaan töi-
den takia purettava kasvillisuus ja rajataan se maastoon. Katselmuksesta tehdään kirjallinen muistio. Kas-
villisuutta saa poistaa vain katualueelle sijoittuvalta osuudelta, ei katuun rajautuvien kiinteistöjen alueelta.

Katselmoitavat, siirrettävät, suojattavat ja purettavat rakenteet on käytävä tarkoin läpi laitteiden omistajien
kanssa. Rakentamisessa ja kulkuyhteyksien käytössä mahdollisesti vaurioituvat rakenteet ennallistetaan ja
siistitään (omistajien taholta) hyväksyttävään kuntoon.

Räjäytys- ja tärinäkatselmukset

Ennen louhintatöiden tai tms. töiden aloittamista on katselmoitava ja laadittava pöytäkirjat kaikista alueella
(noin 100m säteellä räjäytyskohteesta) olevista vaurioitumisalttiista kohteista, kuten nykyiset vesijohdot ja
viemärit, kaapelit, pylväät ja rakennukset, sekä sovittava rakennuttajan ja omistajien kanssa toimenpiteistä
vahinkojen välttämiseksi. Louhinnan päätyttyä tehdään jälkitarkastukset pöytäkirjoineen. Urakoitsija suo-
rittaa louhintoihin liittyvät katselmukset.

Lisäksi tulee selvittää räjäytystöiden vaikutukset valtatielle Vt9.

Työturvallisuus ja terveydenhoito

Tehtävään valittu urakoitsija vastaa päätoteuttajan velvollisuuksista työturvallisuusasioissa. Urakka-asiakir-
jojen liitteenä on turvallisuusasiakirja, jossa on määritelty työturvallisuuteen liittyvät asiat.

10000 MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET

11000 OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT

11100 Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus

11111 Poistettava kasvillisuus

Ainoastaan työn suorittamisen kannalta välttämätön kasvillisuus poistetaan katulueelta.

Huom! Poistettava kasvillisuus on katselmoitava rakennuttajan ja kadun varren kiinteistön omistajan kanssa
ennen töiden aloittamista.

11112  Hyötypuun hakkuu

Puusto ja kannot poistetaan tarvittavin osin katualueelta.

Kannot kerätään hyötykäyttöön tai jyrsitään ennen niiden viemistä pintamaiden mukana läjittämiseen.

11200 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet

Olemassa olevat, suunnitelmapiirustuksissa esittämättömät, työn johdosta katkeavat ojat, salaojat, rum-
mut, putket, johdot ja muut rakenteet korjataan putken omistajan ja rakennuttajan antamien ohjeiden mu-
kaisesti. Urakoitsija on vastuussa katkaisemiensa salaojien ja viemäreiden ym. rakenteiden säilymisestä
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toimintakuntoisina. Alueella sijaitsevat käytöstä poistettavat nykyiset avo-ojat täytetään liikennealueella
jakavan kerroksen materiaalilla, muualla ylijäämämassoilla.

Olemassa olevien laitteiden, rakenteiden ja kasvillisuuden suojaamisessa noudatetaan erityistä tarkkuutta
ja huolellisuutta. Urakkaan kuuluu työsuorituksen edessä tai haittana olevien laitteiden ja rakenteiden
siirto. Urakoitsija on vastuussa suojattavien kohteiden säilymisestä vahingoittumattomina.

11213  Suojattavat rakenteet

Ennen rakennustöiden aloittamista on rakentajan yhdessä johtojen (mm. vesijohdot, viemärit, hulevesilait-
teet, kaukolämpö, kaapelit) omistajien kanssa selvitettävä johtojen tarkka sijainti ja sovittava hyvissä ajoin
niiden suojaamisesta ja mahdollisesti tarvittavista purku- ja siirtotöiden suorittamisesta. Siirrettyjen johto-
jen sijainnista on tehtävä tarkekuvat omistajien toimesta ennen johtojen peittämistä.

Työalueella sijaitsee Pöytyän kunnan kunnallisteknisiä laitteita ja järjestelmiä, joihin suunniteltu kunnallis-
tekniikka liitetään.

11300 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat järjestelmät

11320 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat kaapelirakenteet

Työalueella sijaitsevista kaapeleiden ja ilmajohtojen suojaamisesta antaa tietoja paikalliset sähköyhtiö ja
teleoperaattorit. Työskenneltäessä kaapeleiden läheisyydessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Kai-
vettaessa kaivantoa kaapelilinjaston alle on kaivannon yli kulkevat kaapelit tuettava asian mukaisesti.

Sahantien ja Latomäentien risteyksessä sijatsevan jakokaapin läheisyydessä suoritetaan kaivutöitä. Ennen
kaivamista urakoitsijan on otettava yhteys kaapelioperaattoriin ja sovittava mahdollisista siirto- ja suojaus-
toimenpiteistä.

Kaapeleiden suojauksista ja siirroista vastaavat laitteiden omistajat. Kaikki kaapelit on selvitettävä ennen
rakentamista omistajien toimesta näyttötoimenpiteellä.

Nykyisten pylväiden ja kaapeleiden tilapäiset tuenta-, siirto- ja suojaustyöt kuuluvat urakkaan.

11400 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet

Rakenteisiin kelpaamattomat tai muuten ylimääräiset massat ja tarvikkeet kuuluvat urakoitsijalle ja ne vie-
dään niille tarkoitettuun asianmukaiseen paikkaan.

11410 Poistettavat pintamaat

Suoritetaan ainoastaan välttämättömät raivaustyöt. Poistettava multa/turve välivarastoidaan ja käytetään
nurmetuksen tai muiden vihertöiden yhteydessä urakka-alueella.

Kannot, risut ym. on käsiteltävä asianmukaisesti, niitä ei saa olla ylijäämämaan joukossa.

13000 PERUSTUSRAKENTEET

13300 Arinarakenteet

13311 Kiviainesarina

Kiviainesarina (Murskearina) tehdään kaikille vesihuoltolinjoille. Arina tehdään murskeesta
KaM #0…32 mm. Arinan paksuus on vähintään 250 mm. Arina ympäröidään suodatinkankaalla N3.

Kiviainesarinaa ei tehdä kalliokaivantoihin. Kallion ja pehmeikön rajalle tehdään siirtymärakenne kiviai-
nesarinan materiaalista.

Valmis kiviainesarina on InfraRYL mukainen.
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14000 POHJARAKENTEET

14150 Vahvistetut maarakenteet

14152 Synteettiset geolujitteet maarakenteissa

Paaluvälille 140-170 asennetaan yhdistelmälujiteverkko 30/30 kN/m koko kadun leveydeltä. Latomäentien
nykyisessä katurakenteessa noin plv. 140-157 yhdistelmälujite asennetaan kantavan kerroksen alapintaan
ja uudella osuudella plv. 157-176 nykyisen maanpinnan yläpintaan. Pintamaat poistetaan yhdistelmälujit-
teen alta. Yhdistelmälujitteen saumakohdan poikittainen limitys tulee olla vähintään 0,5 m.

Lujitteiden tulee ulottua yhtenä jatkuvana kappaleena kuormitettavassa pääsuunnassa.

Yhdistelmälujite asennetaan InfraRYL vaatimusten sekä valmistajan ohjeiden mukaan.

14200 Suojaukset ja eristykset

14211 Roudaneristykset solumuovista

Mikäli ei saavuteta riittävää peitesyvyyttä, tulee käyttää lämpöeristettä.

Minimi peitesyvyydet ilman routaeristettä ovat seuraavat:

- vesijohdon peitesyvyys ilman routaeristettä >1,8 m
- jätevesiviemärin peitesyvyys ilman routaeristettä >1,5 m
- hulevesiviemärin peitesyvyys ilman routaeristettä >1,3 m

Lämpöeristeenä käytetään suulakepuristettua polystyreenisolumuovilevyä (XPS-levy), jonka pitkäaikainen
puristuslujuus on vähintään 400 kPa.

Lämpöeristettävät kohteet ja eristeen paksuus on hyväksytettävä rakennuttajalla ennen kaivannon peittä-
mistä.

14300 Kuivatusrakenteet

14311 Salaojat

Rakennekerroksissa virtaavat vedet johdetaan salaojien kautta hulevesiviemäreihin, avo-ojiin tai louhera-
kenteessa suotosalaojissa.

Salaojaputkina käytetään tekniseen salaojituksiin tarkoitettuja lujuusluokan SN8 PE 110/95 mm tuplaseinä-
mäputkia.

Salaojat ympäröidään 200 mm paksuisella salaojasorakerroksella. Salaojasorana käytetään rakeisuusvaati-
mukset täyttävää salaojasoraa. Salaojan ympärystäyttö tehdään murskeesta InfraRYL:n mukaisesti.

Salaojat liitetään sakkapesällisiin kaivoihin. Salaojat on esitetty suunnitelmakartalla ja katujentyyppipoikki-
leikkauksissa.

14330  Avo-ojat ja -uomat

Avo-ojat ja painanteet kaivetaan suunnitelmassa esitettyihin paikkoihin. Ojaluiskat tehdään maalajin mu-
kaisesti, taulukko InfraRYL 14330:T1. Ojien ja painanteiden luiskien sivukaltevuus tehdään kaltevuudessa
1:2 tai loivempana.

Ojanperkauksessa irrotettavat kannot ja juurakot on poistettava alueelta. Pehmeät ojanperkausmassat le-
vitetään ja muotoillaan uoman molemmille puolille siten, ettei ympäröivän alueen pintavesien liikkuminen
esty. Mahdolliset louhintamassat on poistettava alueelta.

Perkauksessa on huomioitava mahdollisesti olevat ojan alittavat johdot ym. rakenteet. Ojaan laskevien
purkuputkien ympärille tehdään kiviheitokeverhous.

Noin paalulla 110 poistetaan katualueelle levittäytynyt pihamaa ojan luiskan tieltä.
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14340 Rummut

Rummut rakennetaan suunnitelman osoittamiin paikkoihin InfraRYL kuvan 14340:K12, tyypin C5 mukai-
sesti. Rumpuputkina käytetään SN8 luokan muovisia rumpuputkia.

Asennusalustan paksuus vähintään 150mm ja murskearinan paksuus vähintään 250mm. Arina ympäröidään
suodatinkankaalla N3.

16000 MAALEIKKAUKSET JA –KAIVANNOT

Ennen kaivu- ja tuentatöiden aloittamista tulee erikseen selvittää alueella olevien johtojen, kaapeleiden ja
laitteiden tarkka sijainti sekä niihin liittyvät turvallisuusmääräykset kyseisten johtojen, kaapeleiden ja lait-
teiden omistajan kanssa. Siirto- ja tukemistöiden toteutuksessa on noudatettava laitteen omistajan ohjeita.

16100 Maaleikkaukset

Maaleikkaukset, kaivannot ja avo-ojat tehdään rakennussuunnitelman paalukohtaisten poikkileikkausten
mukaisesti.

Leikkausluiskat ja ojanpohjat muotoillaan tyyppipoikkileikkausten mukaisesti.

Maaleikkauksista syntyviä massoja käytetään soveltuvin osin luiskatäyttöihin.

Uusia päällysrakennekerroksia varten tehdään riittävä kaivanto. Leikkausluiskat ulotetaan nykyiseen maan-
pintaan saakka poikkileikkausten kaltevuudessa.  Leikkaustyö on suoritettava siten, ettei maapohja tarpeet-
tomasti häiriinny eikä kaivannon viereinen kasvillisuus tarpeettomasti vahingoitu

16200 Maakaivannot

Maakaivantojen luiskakaltevuuksien tulee olla tukemattomissa, lyhytaikaisissa kaivannoissa InfraRYL taulu-
kon 16200:T1 mukaiset.

Kaivumassoja läjitettäessä kaivannon viereen tai työkoneiden ollessa kaivannon läheisyydessä on etäisyys
kaivannon reunaan oltava RIL-263 Kaivanto-ohjeen mukainen.

Kaivutöiden aikana urakoitsijan tulee tarkkailla kaivannon tuentatarvetta, ja ilmoittaa välittömästi raken-
nuttajalle, mikäli tuentatarvetta ilmenee.

Kaivantotöitä saattaa vaikeuttaa pohjamaassa virtaava pohjavesi. Kaivannon kuivana pitäminen kuuluu
urakkaan.

16210 Putki- ja johtokaivannot

Liikakaivua sekä leveys- että syvyyssuunnassa on vältettävä. Kaivannon alaosa kaivetaan varovaisesti, jotta
alapuolista maaperää ei tarpeettomasti häiritä. Valmiiksi kaivettu kanaalin pohja tasoitetaan ja siitä poiste-
taan kivet ja lohkareet. Mahdollinen liikakaivu korvataan kiviainesarinarakenteella.

Urakoitsija mitoittaa kaivantojen tuennan. Tuentasuunnitelma on hyväksytettävä rakennuttajalla ennen
töiden aloitusta. Kaivutöiden aikana urakoitsijan tulee tarkkailla kaivannon tuentatarvetta, ja ilmoittaa vä-
littömästi rakennuttajalle, mikäli tuentatarvetta ilmenee.

Mikäli jätevettä tai lietettä pääsee maakaivantoon, tulee se poistaa ennen kaivannon täyttämistä. Kaivu- ja
tuentatöitä saattaa vaikeuttaa pohjavesi. Kaivannon kuivana pitäminen kuuluu urakkaan.
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InfraRYL kuva 16210:K1 Tukemattoman maakaivan-
non vähimmäismitat. Huom. tyyppikaivantoon kuuluu
myös murskearina 13310.

InfraRYL kuva 16210:K2 Tukemattoman maakaivan-
non vähimmäismitat (kaivon kohta). Huom. tyyppi-
kaivantoon kuuluu myös murskearina 13310.

16212 Kaapelikaivannot

Kaapelikaivantojen teossa noudatetaan InfraRYL:n ohjeita sekä kaapeleiden ja suojaputkien omistajien oh-
jeita.

Kaapelikaivannot tehdään siten, että kaapelit voidaan asentaa ja kanavat rakentaa suunnitelma-asiakirjojen
mukaisesti sallittujen mittapoikkeamien rajoissa. Kaivun aikana esiin tulleet jäätymiselle alttiit johdot ja lait-
teet tulee pakkaskautena suojata jäätymiseltä.

Maakaivannon vähimmäismitat määräytyvät kaapelin tai laitteen asennussyvyyden mukaan. Kaapelin asen-
nussyvyys määrätyy kaapelin tai suojaputken omistajan ohjeen mukaisesti, asennussyvyyden tulee kuiten-
kin olla vähintään 0,7m syvyydellä valmiista maanpinnasta.

Urakoitsija on työn aikana yhteydessä kaapeliyhtiöihin ja sovittaa työt siten, että ko. yhtiöt voivat suorittaa
tarvittavat kaapelointityöt kaduille mahdollisimman suurina kokonaisuuksina.

16300 Kaivannon tukirakenteet

Urakkaan sisältyy tarvittava kaivantojen tukeminen. Urakoitsija vastaa kaivantojen tukemisesta. Urakoitsija
valitsee itselleen soveliaat kaivannon tukemistavat sekä suorittaa tarvittavat mitoitukset ja tuentasuunni-
telmat. Urakoitsijan tulee tarkkailla myös luiskaamalla tehdyn kaivannon tuentatarvetta kaivutöiden aikana,
ja ilmoittaa välittömästi rakennuttajalle, mikäli tuentatarvetta ilmenee.

Kaikki yli 2 metriä syvät kaivannot joita ei voi luiskata ohjeiden mukaiseeen luiskakaltevuuteen tulee tukea.

Kaivu- ja tuentatöitä saattaa vaikeuttaa pohjavesi. Kaivannon kuivana pitoon on kiinnitettävä erityistä huo-
miota.

17000 KALLIOLEIKKAUKSET, -KAIVANNOT JA TUNNELIT

17100 Kallioavoleikkaus

Kallioleikkauspohja on irtilouhittava vähintään 1.0 m syvyyteen valmiin pinnan alapuolelle. Irtilouhittavassa
kerroksessa suurin lohkarekoko saa olla 500 mm.

Irtilouhituilla osuuksilla louhetta on poistettava niin paljon, että kantava kerros voidaan tehdä. Louheen
yläpinta kiilataan ja tasataan murskeella ja/tai pienlouheella kantavan kerroksen alapinnan korkeuteen. Kii-
latun ja tasatun louheen yläpinnan suurin sallittu yksittäinen poikkeama suunnitelman mukaisesta korkeu-
desta saa olla +- 30 mm.
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Irtilouhinnan yläpinnan jäädessä kantavan kerroksen alapintaa alemmaksi, irtilouhinnan päälle tehdään lou-
heen lisäys ja louheen yläpinta kiilataan murskeella KaM # 0-100 ja tasataan edellä kuvatulla tavalla.

Louhintaa varten tulee laatia räjäytys- ja louhintasuunnitelma. Louhinta- ja räjäytystyöt on tehtävä kaikki
lupa-asiat, työturvallisuus- ja varo-ohjeet huomioiden. Töissä on noudatettava valtioneuvoston päätöstä
räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista (644/2011). Tarvittavat rakennus-, rakenne- ja laitekatselmukset
on pidettävä ennen töiden aloittamista.

Kaikki louhintakentät tulee peittää. Louhinta tehdään InfraRYL vaatimusten mukaisesti.

Kallioleikkaus tehdään näkyviin jääviltä osin tarkkuuslouhintana siten, reunareikäväli on kalliolaadun mu-
kaan enintään 200...300 mm. Tarkkuuslouhinta tehdään jälkilouhintana. Tarkkuuslouhintana tehdyn kallio-
leikkauksen seinämän porarei’istä vähintään 75 % on oltava näkyvissä louhitussa pinnassa.

Louhintaan sisältyvät kaikki 1 m3 kivet, joita ei voi kiertää tai poistaa kaivamalla. Louhintakohteet on hyväk-
sytettävä ennen louhintaa rakennuttajalla.

Louhinnan yhteydessä tehdään istutusten louhinnat.

Kiinteistöille, jotka sijaitsevat alle 100 m:n etäisyydellä työmaasta, on suoritettava alkukatselmus ennen
louhintatöiden aloittamista ja loppukatselmus välittömästi louhintatöiden päättymisen jälkeen.

Lisäksi tiealue sijaitsee n. 100 m päässä. Louhintaan varten on haettava tarvittavat luvat tienpitäjältä.

17100.3 Kallioavoleikkauksen tekeminen

Louhintaluiskan ollessa jyrkempi kuin 1:2 luiskien louhinta tehdään tarkkuuslouhintana ja kallion puhdista-
minen ulotetaan 1.0 m teoreettisen louhintarajan ulkopuolelle.

Louhinnan jälkeen jyrkistä louhintaluiskista poistetaan irrallinen kallioaines ja seinämä rusnataan huolelli-
sesti. Lisäksi jyrkistä louhintaluiskista poistetaan rumentavat ulkonevat kallio-osat.

Kallioluiskan yläpuolelle jäävään maaluiska tehdään kaltevuuteen 1:2 ja se verhotaan kuorikatteella. Luiskan
päältä valuvien pintavesien poisjohtamiseen kiinnitettävä huomiota.

Irtilouhitun rakenteen yläpinta kiilataan pientareen reunaan saakka. Kiilauksen yläpinta tehdään ylemmän
kerroksen alapinnan tasoon. Kiilauksen lopputuloksena hyväksytään pinta, joka estää ylemmän kerroksen
aineksien varisemisen alemmaksi. Murskekiilauksen paksuus on enintään 10 cm. Kiilauksen yläpinnan ta-
saisuus ja sijaintivaatimukset ovat samat kuin jakavan kerroksen yläpinnalla.

17110.6.2 Ympäristön riskianalyysi

Ennen räjäytys- ja louhintatöiden aloittamista urakoitsijan tulee laatia riskianalyysi. Riskianalyysissä esite-
tään katselmoitava alue, alueella olevien rakenteiden tärinäraja-arvot sekä muut mahdolliset herkät ja eri-
tyissuojausta vaativat kohteet sekä tarvittavat toimenpiteet

17110.6.4 Kiinteistökatselmukset

Ennen louhintatöiden tai tms. töiden aloittamista on laadittava katselmuspöytäkirjat kaikista alueella (noin
100m linjan molemmin puolin) olevista vaurioitumisalttiista kohteista, kuten nykyiset vesijohdot ja viemä-
rit, kaivot, kaapelit, pylväät, rakennukset ja silta ja sovittava rakennuttajan ja omistajien kanssa toimenpi-
teistä vahinkojen välttämiseksi. Louhinnan päätyttyä tehdään jälkitarkastukset pöytäkirjoineen.

Katselmusten kustannukset on sisällytettävä louhinnan yksikköhintoihin.

17110.6.5 Tärinämittaukset

Tärinämittaukset tehdään ympäristön riskianalyysin mukaisissa kohteissa.
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17120 Kallion irrotus ja kuljetus penkereisiin

Matalat kallioleikkaukset (ns.”kalliokynnet”) ja huonolaatuiset kallioleikkaus- kohdat voidaan louhia maa-
luiskan  kaltevuuteen, mikäli luiska ei ylitä haltuunottoaluetta. Toimenpide valitaan työn aikana tapauskoh-
taisesti.

Rikkoutuneet kalliot louhitaan maaleikkauksen kaltevuuteen ja viimeistellään poikkileikkaustyypin periaat-
teiden mukaisesti.

17170 Irtilouhittu rakenne

Irtilouhinta on tehtävä vähintään suunnitelmassa esitetyn paksuisena, jotta maaleikkausten ja kallioleik-
kausten muutoskohtien kuivatus toimii.

Irtilouhittu rakennepaksuus tasausviivasta on määritetty seuraavasti:

· Kaduilla irtilouhinnan paksuus on 1 m.
· Nurmialueilla irtilouhinnan paksuus on 0,5m, louhe poistetaan ja korvataan kaivumailla

17200 Kalliokanaalit, -syvennykset ja – kuopat

Kaikki louhintakentät tulee peittää. Louhinta tehdään InfraRYL vaatimusten mukaisesti.

Louhintaan sisältyvät kaikki  1 m3 kivet, joita ei voi poistaa kaivamalla. Louhintakohteet on hyväksytettävä
ennen louhintaa rakennuttajalla.

Vesihuolto- ja kaapelikaivantojen kohdalla ei päällysrakenteeseen saa jättää louhetta vaan päällysrakenne
tehdään jakavan kerroksen murskeella.

Kalliokanaalin vähimmäismitat tulee olla InfraRYL kuvan 17210:K1 kuvan mukaiset. Kalliokaivannon pohjan
minimileveys on 1 metri.

InfraRYL kuva 17210:K1 Vesihuoltokaivannon vähimmäismitat
kallioleikkauksessa.

Liikenteenohjauslaitteiden perustusten kohdat louhitaan, mikäli perustus ei mahdu kokonaan irtilouhitulle
alueelle.

17500  Jälkikäsitellyt kalliopinnat

17520 Kiviaineksella tasattu louhittu kalliopinta

Louheen yläpinta on kiilattava ja tasattava kantavan kerroksen alapinnan korkeuteen. Sama koskee myös
louherakennetta (kts. 181121 Maalle pengerretyt louhepenkereet).
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18000 PENKEREET, MAAPADOT JA TÄYTÖT

18100 Penkereet

18112 Louhepenkereet

181121 Maalle pengerretyt louhepenkereet

Louhinnassa syntyvää riittävän pienikokoista <250 mm louhetta voidaan käyttää tukikerroksen materiaalina
katujen ja kevyen liikenteen väylän tukikerroksissa. Käytettäessä louherakennetta on rakennekerrosten ko-
konaispaksuus oltava 1m.

18170 Luiskatäyte

Luiskatäyttöihin käytetään leikkausmaita, jotka täyttävät sille asetetut vaatimukset. Maalaatikkorakenteissa
luiskatäyttö materiaalin tulee olla mahdollisimman hyvin vettä pidättävää.

Jos luonnon pohjamaa tai rakennettu täyttö on erityisen läpäisevää, kuten louhetta, rakennetaan pohja-
maan ja kasvualustan väliin vettä, ravinteita ja kasvualustan huuhtoutumista hidastava kerros suodatinkan-
kaasta, savesta tai moreenista. Tämä rakenne ei vähennä kasvualustan paksuutta.

18300 Kaivantojen täytöt

18310 Asennusalustat

Putkilinjoille tehdään ennen putkien asentamista asennusalusta murskeesta KaM #0-16 mm. Kerroksen
paksuus tulee olla vähintään 150 mm. Asennusalusta tehdään InfraRYL mukaisesti. Asennusalusta tehdään
kaikille vesihuoltolinjoille. Vaatimukset  InfraRYL mukaisesti.

18320 Alkutäytöt

Kaivannon alkutäyttö tehdään samalla materiaalilla kuin asennusalusta. Tiivistetty alkutäyttö ulotetaan 300
mm ylimmän putken yläpuolelle. Täyttömateriaali ei saa sisältää sellaisia aineita, jotka voivat vahingoittaa
putkia tai liitosmateriaalia. Vaatimukset  InfraRYL mukaisesti.

18330 Lopputäytöt

Liikennöitävän alueen lopputäyttö tehdään jakavan kerroksen materiaalilla. Kaivuutöiden takia rikkoutunut
päällyste uusitaan. Muualla lopputäyttö tehdään kaivumailla siten, että ylimmäksi tulee ruokamultakerros.
Puistoalueella lopputäytön pinta tasataan siten, että se on kaivantolinjalla n. 200 mm ympäristön maanpin-
taa korkeammalla. Kaivojen, venttiilien yms. ympäristötäyttö tehdään murskeesta KaM # 0-16 mm. Täyttö-
materiaali ei saa sisältää aineita, jotka voivat vahingoittaa putkia tai liitosmateriaalia. Vaatimukset  InfraRYL
mukaisesti.

18370 Johtokaivantojen virtaussulut

Vesihuoltokaivantoihin tehdään vettä pidättävä pato noin 50 m välein estämään veden virtausta täyttöma-
teriaalissa. Padot rakennetaan savesta tai hienoja lajitteita sisältävästä silttimoreenista. Kuivakuorisaven
käyttö on kielletty. Padon paksuus vesihuoltolinjan pituussuunnassa on noin 1m. Pato ulotetaan kiviainesa-
rinan alapinnasta päällysrakennekerrosten alapintaan. Padon kohta tiivistetään alkutäytön tiiviysvaatimuk-
sia vastaavaksi.

20000 PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET

21000 PÄÄLLYSRAKENTEEN OSAT

Päällysrakenne tehdään suunnitelmien mukaisesti ja materiaalit valitaan hankekohtaisten laatuvaatimus-
ten mukaisesti.
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21100 Suodatinrakenteet

21120 Suodatinkankaat

Pohjamaan ja kerrosrakenteiden murskeen väliin laitetaan aina routivilla pohjamailla suodatinkangas N3
luokkaa.

Mikäli jakavan kerroksen materiaalina käytetään louhetta, tulee louheen ja pohjamaan väliin asentaa N5
luokan suodarinkangas.

Suodatinkankaan saumakohdan limityksen tulee olla vähintään 0,5 m.

21200 Jakavat kerrokset, eristys- ja välikerrokset

21210 Jakavat kerrokset

Jakavan kerroksen materiaalina käytetään mursketta KaM #0-100 mm. Kerrosmateriaalin tulee täyttää ja-
kavan kerroksen rakeisuusvaatimukset. Vaatimukset on esitetty InfraRYL taulukoissa 21210:T1 - 21210:T5.

Jakava kerros tiivistetään työhön soveltuvalla täryjyräkalustolla kaluston kapasiteettia vastaavina kerrok-
sina. Tiivistyön laatu osoitetaan työmaan valvojalle koejyräyksin.

Jakavan kerroksen materiaalina voidaan käyttää louhetta. Louherakenne tehdään kohdan 181121 mukai-
sesti.

21210.4 Valmis jakava kerros

Jakavan kerroksen tulee olla suunnitelma-asiakirjoissa osoitettujen mittojen ja InfraRYL taulukon 21210:T6
tarkkuusvaatimuksien mukainen. Valmiin jakavan kerroksen tasot ja leveys varmistetaan 20m:n välein.

21210.5 Jakavan kerroksen kelpoisuuden osoittaminen

Jakavan kerroksen kelpoisuus osoitetaan InfraRYL mukaisesti. Tiivistystyön laatu varmistetaan menetel-
mällä 2 (pudotuspaino- tai levykuormituslaitteella). Tiiviysmittauksia tehdään 40 m:n välein siten, että poik-
kileikkauksesta tehdään kaksi mittausta. Jos mittavälillä on johtokaivantoja, suoritetaan joka toinen mittaus
johtokaivannon päältä.

Jakavan kerroksen rakenne, sijainti (tarkemittaukset) ja kantavuus (kantavuusmittaukset) tulee hyväksyttää
rakennuttajalla ennen seuraavan rakennekerroksen rakentamista.

21300 Kantavat kerrokset

21310 Sitomattomat kantavat kerrokset

Sitomattoman kantavan kerroksen materiaalina käytetään mursketta KaM #0–32 mm. Kerrosmateriaalin
tulee täyttää InfraRYL mukaiset sitomattoman kantavan kerroksen rakeisuusvaatimukset.

Kerros tiivistetään työhön soveltuvalla täryjyräkalustolla kaluston kapasiteettia vastaavina kerroksina. Tii-
vistyön laatu osoitetaan työmaan valvojalle koejyräyksin.

21310.4 Valmis sitomaton kantava kerros

Kantavan kerroksen tulee olla suunnitelma-asiakirjoissa osoitettujen mittojen ja InfraRYL taulukon
21310:T3 tarkkuusvaatimuksien mukainen. Valmiin kantavan kerroksen tasot ja leveys varmistetaan 20 m:n
välein tarkemittauksin.

21310.5 Sitomattoman kantavan kerroksen kelpoisuuden osoittaminen katurakenteissa

Kantavan kerroksen kelpoisuus osoitetaan InfraRYL mukaisesti. Tiivistystyön laatu varmistetaan menetel-
mällä 2 (pudotuspaino- tai levykuormituslaitteella). Tiiviysmittauksia tehdään 40 m:n välein siten, että poik-
kileikkauksesta tehdään kaksi mittausta. Jos mittavälillä on johtokaivantoja, suoritetaan joka toinen mittaus
johtokaivannon päältä.

Kantavuusvaatimus sitomattoman kantavan kerroksen päältä ajoradalla on 208 MN/m2 (katuluokka 4).
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Kantavan kerroksen rakenne, sijainti (tarkemittaukset) ja kantavuus (kantavuusmittaukset) tulee hyväksyt-
tää rakennuttajalla ennen seuraavan rakennekerroksen rakentamista.

21400 Päällysteet ja pintarakenteet

21410 Asfalttibetoni (AB)

Kulutuskerros ajoradalle tehdään asfalttibetonista AB 16 kerroksen paksuus 50 mm.

Asfalttipäällyste tehdään InfraRYL ja asfalttinormit 2017 ohjeiden mukaisesti.

Kantavuusvaatimus päällysteen (valmiin rakenteen) päältä on ajoradalla 250 MN/m2 (katuluokka 4).

21440 Sitomattomat kulutuskerrokset

Jos päällystettäväksi suunniteltu katu tai kevytväylä otetaan käyttöön ennen päällysteen tekemistä, tulee
kadulle tehdä väliaikainen kulutuskerros. Kulutuskerros tehdään sitomattomana kulutuskerroksena (KaM
#0-16).

Jos väliaikainen päällyste tehdään jakavan kerroksen päälle, poistetaan myöhemmin kantavaa kerrosta teh-
täessä kadun pinnasta epäpuhtaudet ja tarvittaessa pinta muotoillaan uudelleen.

Kantavan kerroksen päälle tehty väliaikainen murske- tai kivituhkapäällyste poistetaan ennen päällystä-
mistä.

21500 Siirtymärakenteet

21510 Siirtymäkiilat

Kiilat tehdään siirtymäkiila syvyyteen 1.5 m. Luiskien kaltevuus katuluokassa 4 on 1:10.

Siirtymäkiilat rakennetaan todellisten olosuhteiden mukaan. Siirtymäkiilat rakennetaan InfraRYL  kuvien
21510:K1–K8 mukaisesti.

23000 KASVILLISUUSRAKENTEET

23100 Kasvualustat ja katteet

Nurmetusten vaatiman kasvualustan paksuus on tiivistettynä vähintään 150 mm. Kasvualustan on täytet-
tävä Viherympäristöliiton suositukset kasvualustaohjearvoiksi. Maaleikkausmassojen käyttäminen kasvu-
alustana on hyväksytettävä rakennuttajalla.

Kasvualusta tiivistetään huolellisesti. Nurmikon kasvualustan on oltava pinnanmuodoltaan tasainen ja sen
on liityttävä luontevasti ympäröiviin alueisiin. Pinta on muotoiltava siten, ettei siihen muodostu vettä ke-
rääviä painanteita. Tiivistetyn kasvualustan pintakaltevuuden tulee olla vähintään 2%.

23112 Paikalla tehtävät kasvualustat

Hankkeella voidaan käyttää mahdollisuuksien mukaan myös paikalla tehtäviä kasvualustoja. Paikalla tehtä-
vät kasvualustat tulee täyttää

InfraRYL laatuvaatimuksen kasvualustan ravinneisuudesta. Paikalla tehtävien kasvualustojen käyttökelpoi-
suus on todettava käytettävästä erästä otettujen viljavuusanalyysien avulla.

23200 Nurmi- ja niittyverhoukset

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 2320 mukaiset, jos ei muuta ole tässä selostuksessa mainittu.

23210 Nurmikot

Katujen luiskat ja ojapainanteet rakennetaan siten, että pintavesikaivot toimivat suunnitelman mukaisesti.
Katualueen nurmetukset tehdään A3 – luokan mukaisesti.

Kylvö voidaan tehdä käsin tai koneellisesti. Siemenet tulee sekoittaa kasvualustan pintaan, jonka jälkeen
kylvös tiivistetään.
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Itämättömille ja huonosti itäneille alueille tehdään paikkauskylvöt ensimmäisenä sopivana kylvöajankoh-
tana.

23300 Istutukset

23312 Katupuut

Puuistutukset tehdään InfraRYL luvun 23311.3 mukaisesti. Istutettavat puut tuetaan kahdella tukisei-
päällä. Istutettavat puut ovat koivuja ja niiden istutuskuoppa on 1mx1mx1m.

30000 JÄRJESTELMÄT

31000 VESIHUOLLON JÄRJESTELMÄT

Käytettävien tarvikkeiden tulee olla ensiluokkaisia ja virheettömiä sekä rakennuttajan hyväksymiä. Käytet-
tävien putkien ja muiden tarveaineiden tulee olla suunnitelmien mukaista materiaalia sekä koko- ja lujuus-
luokkaa. Niiden tulee olla myös jatkuvassa laaduntarkkailussa hyväksyttyjä. Muoviputkien tulee olla Suo-
men Standardisoimisliitto ry:n myöntämällä SFS -merkinnällä leimattuja. Lisäksi muoviputkien tulee olla
Nordic Poly Mark hyväksyttyjä (NPM-merkki).

Laadunvalvonnassa noudatetaan tämän työselityksen lisäksi InfraRYL annettuja ohjeita. Yleisenä periaat-
teena on, että ennen ylemmän rakenneosan tekoa rakennuttajan tulee hyväksyä alempi rakenneosa.

Rakentajan on vaadittaessa esitettävä laadunvalvontatodistukset rakentamiseen käyttämistään tuotteista
ja tarvikkeista. Todistusten tulee olla joko materiaalin toimittajan tai virallisen tutkimuslaitoksen oikeaksi
varmentamia.

Putkiasentajien pätevyysvaatimuksena on Valviran myöntämä vesityökortti. Tulitöitä tekevillä henkilöillä
tulee olla tulityökortti. Muoviputkien sähköhitsaustöitä tekevillä henkilöillä tulee olla riittävä koulutus hit-
saustyön tekemiseen. Työssä käytettävien hitsauskoneiden tulee olla raportoivia.

Putkia ei saa asentaa jäätyneelle alustalle. Asennustyössä tulee noudattaa yleisen työselityksen lisäksi put-
ken valmistajan ja julkaisussa "RIL 77. Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket. Asennusohjeet."
annettuja ohjeita.

Urakoitsijan hankkimat tarvikkeet on ennakkohyväksytettävä rakennuttajalla.

Työalue viimeistellään suunnitelmien mukaisesti. Kaikki rakennusjätteet ja tilapäisiksi tarkoitetut rakenteet
poistetaan.

31100 Jätevesiviemärit

Alueella on nykyistä viemäriverkostoa, johon uudet linjat liitetään. Rakentamistöissä tulee huomioida tar-
vittavat jäteveden ohipumppaukset.

Rakentamisessa käytetään uusia, laadultaan hyviä ja hyväksi tunnetuilta valmistajilta hankittuja putkia, put-
kien ja kaivojen osia sekä liitostarvikkeita.

31100.1 Jätevesiviemärin materiaalit

Jätevesiputkina viettoviemäreissä käytetään SN 8 – luokan sileitä PVC-putkia. Putkikoot on esitetty suunni-
telmapiirustuksissa.

Vanhaan viemärilinjaan tulevien liitoksien kohdalla urakoitsijan on varmistettava vanhan linjan putkimate-
riaali, putkikoko ja korkeusasema ennen liitoksen tekemistä.

Teollisuustonttien tonttiliittymät rakennetaan halkaisijaltaan 160mm PVC SN8 putkesta. Putken kaltevuus
on oltava vähintään 2 %. Tonttiliittymät rakennetaan noin metrin tontin puolelle. Päät tulpataan ja merki-
tään maastoon.

Viettoviemärin tiiviyskoe ja huuhtelu suoritetaan InfraRYL mukaisesti.
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Urakoitsijan hankkimat tarvikkeet on ennakkohyväksytettävä rakennuttajalla ja urakoitsijan on vaadittaessa
esitettävä laadunvalvontatodistukset rakentamiseen käyttämistään tuotteista ja tarvikkeista. Todistusten
tulee olla joko materiaalin toimittajan tai virallisen tutkimuslaitoksen oikeaksi varmentamia.

31100.1.2 Tarkastus- ja hulevesikaivot sekä -putket

Jätevesikaivoina käytetään tilauskaivoja, 560/500 mm PEH teleskooppikaivoja. Kansistoina käytetään valu-
rautaisia umpikansia, kantavuudeltaan 40 tn. Kaivot valmistetaan kaivokorttien mukaan. Kaivokortit on tar-
kistettava ennen kaivojen tilaamista.

31100.5 Kelpoisuuden osoittaminen

31100.5.1.1 Jätevesiviemärin sijainnin toteaminen

Vesi- ja viemärijohtojen tarkemittaukset suorittaa urakoitsija. Urakoitsijan tulee huolehtia tiedonkulusta
siten, että kyseiset työt tulee suoritetuksi ennen kaivantojen täyttämisiä.

31110.5.1.4 Jätevesiviemärin tarkastuskuvaus

Huuhtelun jälkeen valmiit viettoviemärilinjat TV-kuvataan urakoitsijan kustannuksella. Kuvaus tehdään lin-
jojen tarkemittauksen jälkeen. Viemäreitä ei saa liittää runkoviemäriin ennen kuin urakoitsija on huuhdellut
ja TV-kuvannut putket hyväksyttävästi.

31200 Hulevesiviemärit

31200.1 Hulevesiviemärin materiaalit

Hulevesiputkina käytetään SN 8 - luokan PE- tai PP-putkia.

Tonttiliittymissä putken kaltevuus on oltava vähintään 2 % ellei suunnitelmassa ole esitetty toisin. Liittymät
rakennetaan noin metrin tontin puolelle, päät tulpataan ja merkitään maastoon.

31200.1.2 Tarkastus- ja hulevesikaivot sekä -putket

Hulevesikaivoina käytetään PE- tai PP –teleskooppikaivoja, lietepesän tilavuus väh. 150 L.

Kansistoina käytetään valurautaisia umpi- ja ritiläkansia, kantavuudeltaan 40 tn.

Kaivot valmistetaan kaivokorttien mukaan. Kaivokortit on tarkistettava ennen kaivojen tilaamista.

31200.5 Kelpoisuuden osoittaminen

31200.5.1.1 Hulevesiviemärin sijainnin toteaminen

Tarkemittaukset suorittaa urakoitsija. Tarkemittaukset tulee suoritetuksi ennen kaivantojen täyttämisiä.
Tarkemittausaineisto tulee luovuttaa rakennuttajalle.

31200.5.1.4 Hulevesiviemärin tarkastuskuvaus

Huuhtelun jälkeen valmiit viettoviemärilinjat TV-kuvataan. Kuvaus tehdään linjojen tarkemittauksen jäl-
keen.

31300 Vesijohdot

Kaikkien vesijohdon putkien ja laitteiden on oltava Pöytyän kunnan ohjeiden mukaisia ja hyväksymiä.

Rakentamisessa käytetään uusia, laadultaan hyviä ja hyviksi tunnetuilta valmistajilta hankittuja putkia ja
tarvikkeita. Niiden tulee olla voimassa olevien suomalaisten standardien ja määräysten mukaisia. Lisäksi
muoviputkien tulee olla Nordic Poly Mark hyväksyttyjä (NPM-merkki). Ellei suunnitelmassa tai muussa työ-
kohteen asiakirjassa ole toisin määrätty, on käytettävä vähintään nimellispaineelle PN 10 tarkoitettuja ve-
sijohtotarvikkeita. Satuloiden, laippaliitosten jne. liitostarvikkeiden (pultit, mutterit, prikat ym.) on oltava
haponkestävää laatua.
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Putkia ei saa asentaa jäätyneelle alustalle. Asennustyössä tulee noudattaa yleisen työselityksen lisäksi put-
ken valmistajan ja julkaisussa "RIL 77-2013 Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket. Asennusoh-
jeet." annettuja ohjeita.

31300.1 Vesijohtoputkistot
Vesijohdot rakennetaan kokonaan sinisistä tai siniraidallisista, perusväritykseltään mustista putkista. Uu-
sina vesijohtoputkina käytetään PEH PN-10 muoviputkea (halkaisija > 50 mm), seinämäsarja SDR 17, PE
100. Putkikoot on esitetty suunnitelmapiirustuksissa. Putket jatketaan hitsaamalla (joko puskuun tai säh-
köhitsausmuhveilla). Hitsaustyötä saavat tehdä vain ammattihenkilöt, jotka ovat antaneet näytteen hit-
saustaidostaan ja jotka rakennuttaja on hyväksynyt.

Vesijohdon asennussyvyys on esitetty suunnitelmapiirustuksissa. Mikäli vesijohto asennetaan tätä lähem-
mäs maanpintaa, tulee lämmöneristystarpeesta neuvotella tilaajan valvojan ja suunnittelijan kanssa ks.
kohta 14200.

31300.1.10 Vesijohtolinjan laitteet

Vesijohtoon liitettävien laitteiden tulee paineenkestävyydeltään, materiaaliltaan ja pintakäsittelyltään vas-
tata kohteessa olevaa vesijohtoputkea ja täyttää yleiset materiaalivaatimukset. Kaikki käytettävät liitostar-
vikkeet on oltava haponkestävää laatua.

Vesijohtoverkossa käytettävät venttiilit ovat kumiluistiventtiileitä. Sulkuventtiilien tulee olla tiiviitä, toimin-
tavarmoja sekä hyvin suojattuja korroosiota vastaan. Niiden tulee olla myötäpäivään sulkeutuvia. Venttii-
lien karan tulee olla ruostumatonta terästä ja varren on oltava säädettävä. Linjasulkuventtiilien paikat on
merkitty piirustuksiin. Venttiilit merkitään maastoon rakennuttajan käyttämän mallin mukaan ja varuste-
taan valurautaisin venttiilihatuin.

Venttiilien tulee olla rakennuttajan hyväksymiä malleja.

31330.5 Kelpoisuuden osoittaminen

31330.5.2 Vesijohdon kelpoisuuden osoittaminen

Kaikki uudet vesijohdot laitteineen tarkemitataan ja dokumentoidaan ennen kaivantojen täyttämisiä. Vesi-
johdon tiiviys varmistetaan painekokeella InfraRYL mukaisesti. Painekoe tehdään kaikille uusille paine-
viemäreiden ja vesijohtojen johto-osille.

31300.5.2.2 Vesijohdon desinfionti

Vesijohtojen desinfiointi suoritetaan hyväksytyn painekokeen jälkeen InfraRYL mukaisesti (SFS 3115). Ura-
koitsija suorittaa vesijohtoverkoston huuhtelun ja ottaa näytteet veden puhtaudesta. Veden laboratorio-
tutkimukset maksaa urakoitsija. Urakoitsija suorittaa verkoston desifioinnin kustannuksellaan.

32000 TURVALLISUUSRAKENTEET JA OPASTUSJÄRJESTELMÄT

32600 Opastus- ja ohjausjärjestelmät

Työssä noudatetaan seuraavia julkaisuja:

· Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä TIEH 2000006-03
· Liikenteen ohjaus, Viitoitus TIEL 2130006-96
· Tiemerkinnät TIEH 2000005-04
· Tiemerkintöjen laatuvaatimukset 2200014-08
· Liikennemerkkien käyttö kaduilla, Kuntaliiton julkaisu

32610 Liikenne- ja opastusmerkit
Liikennemerkit ja jalustat on esitetty katusuunnitelmakartoissa. Merkkien sijoituksessa tulee noudattaa
Kuntaliiton julkaisua ”Liikennemerkkien käyttö kaduilla”. Merkkien, pylväiden ja jalustojen materiaalien on
oltava InfraRYL mukaisia. Asennus tehdään InfraRYL mukaisesti. Liikennemerkkien tulee olla normaali



 Latomäentien kunnallistek-
niikka

18/18

15.6.2020

kokoisia ja materiaalin tulee olla alumiinia. Heijastava kalvo määräytyy InfraRYL taulukon 32610:T1 mukai-
sesti. Lisäksi liikennemerkkien tulee olla uuden tieliikennelain 1.6.2020 mukaisia.

Turussa 15.6.2020

Ilkka Ojaniittu, RI

Osastopäällikkö

Tie ja katu Turku


