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KAIVANTO-OHJE

Maakaivannon tekemisessä noudatetaan InfraRYL sekä Kaivanto-ohje RIL 263-2014 ohjeita ja määräyksiä.

Kaivantoluiskien kaltevuudet määräytyvät InfraRYL taulukon 16200:T1 ja kaivanto-ohjeen RIL 263-2014
taulukon 7.6 mukaisesti. Urakoitsija mitoittaa luiskakaltevuudet ohjeiden mukaisesti ottaen huomioon
pohjamaan laadun, kaivantosyvyyden, pohjatutkimustulokset sekä työssä käytettävät työkoneet.

Kapeissa kaivannoissa on kiinnitettävä erityistä huomiota työturvallisuuteen, koska poikkileikkaukseltaan
kapeassa kaivannossa työskentelevillä henkilöillä on suuri riski jäädä sortuvan kaivannon seinämän alle.
Lisäksi erityistä huomiota on kiinnitettävä kaivantoluiskasta mahdollisesti irtoaviin lohkareisiin tai muihin
partikkeleihin.

Putkikaivannon luiska ei saa olla jyrkempi kuin 2:1. Kaivannon pohjan vähimmäisleveys on 1m.

Taulukon 16200:T1 ohjeellisia luiskakaltevuuksia voidaan käyttää seuraavin rajoituksin:
- maaparametrien määrityksen tulee perustua pohjatutkimustuloksiin
- kaivusyvyys hienorakeisilla ja välimaalajeilla < 2,0 metriä, karkearakeisilla < 3,0 metriä.
- kaivanto ei ulotu pohjavedenpinnan alapuolelle ja pohjanousun riskiä ei ole
- kaivannon vaikutusalueella ei ole siirtymälle herkkiä rakenteita
- kaivannon reunalla enintään 200 kN:n työkone

InfraRYL taulukko 16200:T1

Mikäli urakoitsija käyttää em. taulukoissa määriteltyjä kaltevuuksia jyrkempiä kaivantoluiskia, pitää
kaivanto tukea.

Kaivantosuunnitelma tehdään kaikista yli 2m syvistä kaivannoista, sekä kaivannoista, joissa on olemassa
sortumisvaara, Vna 205/09. Kaivantosuunnitelmassa esitetään kaivannon ja lähirakenteiden tuenta,
kaivusyvyys, luiskan kaltevuus, pohjaveden alentamisen tarve ja kaivannon vaativuusluokka tapauksittain
paikallisten olosuhteiden mukaan ja ulkopuolisen kuormituksen yms tekijöiden perusteella.

Kaivu tehdään kaivantosuunnitelmassa esitetyssä laajuudessa ja kaivantosuunnitelman mukaisesti siten,
että varmuus sortumista vastaan säilyy kaikissa olosuhteissa.

Kaivanto pidetään työn aikana niin kuivana, että kaivannossa tehtävät työt voidaan asianmukaisesti tehdä
ja että pohjamaa pysyy mahdollisimman häiriintymättömänä maanvaraisten rakenteiden kohdilla.
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Tuentatapaan ja tuettaviin kaivanto-osuuksiin on otettu kantaa pituusleikkauspiirustuksissa. Tuettavaksi
merkityt kaivanto-osuudet on tuettava. Urakoitsija valitsee tuentatavan olosuhteiden ja urakoitsijan
riskitarkastelun perusteella. Tuennan mitoitus kuuluu urakoitsijalle.

Kaivantoja tehtäessä on aina huomioitava kaivumassojen läjittäminen. Massoja ei tilapäisestikään saa
läjittää siten, että ne aiheuttavat kaivannon luiskan sortumisvaaran. Kaivannon reunan vapaa vyöhyke on
oltava aina riittävä.


