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1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT
1.1 Rakennushankkeen kuvaus
Tämä työselostus käsittää Hattulan kunnassa sijaitsevien Kutojantien (290 m) ja Tekstiilitien (350 m)
kadun ja vesihuollon saneerauksen. Samassa yhteydessä rakennetaan hulevesiviemäröinti alueelle,
jotta nykyisin sekaviemäröity alue saadaan erillisviemäröityä. Vedenjakelu ja viemäröinti saneerataan
aukikaivamalla pois lukien länsipuolen kevyen liikenteen väylän alla kulkevaa sujuttamalla
saneerattavaa vesijohtoa.

1.2 Rakennuttajan yhteystiedot ja -henkilöt

Rakennuttajana ja tilaajana toimii Hattulan kunta

Yhteystiedot:
Hattulan kunta, tekninen toimiala Puhelin: 050 509 0347
Pappilanniemetie 9 Faksi: 03 637 1644
13880 Hattula Sähköposti: etunimi.sukunimi@hattula.fi

Kotisivu: www.hattula.fi

Rakennuttajan edustajina toimivat:

Hallinto- ja sopimusasiat:
Ensisijaisesti: Varahenkilö:
Tekninen johtaja Juha Prittinen Arja Kauppi
Puh. 050 599 3447 Puh. 050 509 0104

Tekniset asiat ja työmaavalvonta:
Ensisijaisesti: Varahenkilö:
Katupäällikkö Miika Salminen Projektinjohtaja Liisa Jokinen
Puh. 050 477 1734 Puh. 050 303 7310

Hankkeen turvallisuuskoordinaattori
Katupäällikkö Miika Salminen
Puh. 050 477 1734

Toisena tilaajana urakassa toimii Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy

Yhteystiedot:
HS-Vesi Puhelin: 03 621 2279
Paroistentie 7 Faksi: 03 621 3717
13600 Hämeenlinna Sähköposti: etunimi.sukunimi@hsvesi.fi
Y-tunnus: 1711549-6 Kotisivu: www.hsvesi.fi

Tilaajan edustajina toimivat:

Hallinto- ja sopimusasiat:
Ensisijaisesti: Varahenkilö:
Verkostopäällikkö Leo Aspholm Toimitusjohtaja Jukka Meriluoto
Puh. 03 621 3721 Puh. 03 621 2280
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Tekniset asiat ja työmaavalvonta (vesihuolto- ja huleveden runko- sekä tonttijohtojen valvonta):
Ensisijaisesti: Varahenkilö:
Työmaainsinööri Annukka Soinola Työmaavalvoja Miika Laakso
Puh. 03 621 2705 Puh. 03 621 3149

2 TEKNISET VAATIMUKSET
Hankkeen yleiset tekniset vaatimukset ja kelpoisuuden osoittaminen on esitetty Rakennustieto Oy:n
julkaisuissa ”InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1, Väylät ja alueet”,
”InfraRYL 2010 Osa 2, Järjestelmät” ja ”InfraRYL 2018 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset,
Maa-, pohja- ja kalliorakenteet”. Näitä julkaisuja noudatetaan ilman eri viittaustakin.

Rakennusosien ja tuotanto-osien sisällöt on kuvattu Rakennustieto Oy:n julkaisussa ”Infra 2015
Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje”.

Tässä hankekohtaisessa työselostuksessa tarkennetaan ja täydennetään em. julkaisuissa esitettyjä
teknisiä vaatimuksia ja ohjeita. Tässä selostuksessa esitetyt vaatimukset tulevat pätemisjärjestyksessä
ennen InfraRYL:n ja muiden yleisten ohjeiden vaatimuksia. Yksityiskohtainen asiakirjojen
pätemisjärjestys esitetään urakkasopimuksessa.

Tässä rakennushankkeessa noudatetaan InraRYL:ssa taajama-alueista annettuja toleransseja, teknisiä
vaatimuksia ja ohjeita, jollei ao. asiakohdassa tässä työselostuksessa muuta sanota.

Lisäksi noudatetaan seuraavia yleisiä työselityksiä ja normeja:

· Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y.:
o Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket, RIL77-2013
o Pohjarakennusohjeet, RIL121-2004
o Kaivanto-ohje RIL 263-2014
o Routasuojaus – rakennukset ja infrarakenteet, RIL 261-2013

· Suomen kuntatekniikan yhdistys:
o Katusuunnittelun ja -rakentamisen ohjeet, KATU 2002

· SFS 7033 Betoniputkilta eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille
asetetut vaatimustasot. SFS 7035 Betonirenkailta (betoniset hulevesi- ja
viemärikaivot) eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut
vaatimustasot.

· Työsuojeluhallinnon julkaisu ”Kapeat kaivannot”
· Asfalttityöt: Asfalttinormit 2017, PANK ry
· Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17
· Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta 16.6.2011/644
· Panostajalaki 3.6.2016/423
· Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset: Talo-RYL
· Suomen rakentamismääräyskokoelma

Putki- ja materiaalitoimittajien antamat asennus- ja käsittelyohjeet
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3 LAADUNVALVONTA JA KELPOISUUSASIAKIRJA
Kaikki laadun varmistamiseksi tehtyjen mittausten ja kokeiden tulokset, katselmuspöytäkirjat,
laadunvalvontaraportit ja suorituspöytäkirjat kootaan työmaalla ajan tasalla pidettävään
kelpoisuusasiakirjaan. Työsuorite katsotaan kokonaan valmiiksi vasta, kun siihen liittyvät mittaukset,
merkinnät ja jälkityöt on tehty, dokumentit toimitettu rakennuttajalle ja rakennuttaja on ne hyväksynyt.

4 MITTAUKSET JA MAAPERÄTIEDOT
4.1 Mittaukset
Suunnitelmat on laadittu Euref- ja N2000 sijainti- ja korkeusjärjestelmässä.

Urakoitsijan tulee toimittaa HS-Vedelle kaikki rakennuskohteiden mittaustiedot Euref-
ja N2000 järjestelmissä. Urakoitsijan on noudatettava HS-Veden tarkemittausohjetta.

Suoritettavat tarkemittaukset on esitetty kohdassa 30000.

4.2 Maaperätiedot
Alueelta on tehty seuraavat pohjatutkimukset Ramboll Finland Oy:n toimesta vuonna 2019:

· 8 kpl puristinheijarikairauksia
· 2 sarjaa häiriintyneitä maaperänäytteitä

Pohjatutkimukset on esitetty tutkimuskartassa sekä pituusleikkauksissa. Maaperänäytteistä
määritettiin vesipitoisuudet sekä maalajit silmämääräisesti. Osasta näytteistä on lisäksi määritetty
rakeisuus maaperän vedenläpäisevyyden arviointia varten.

Pohjamaa

Alueen maanpinnan korkeusasema vaihtelee suunniteltujen vesihuoltolinjojen ja katujen kohdalla
tasolla noin +93,6…+95,9. Pohjamaa on alueella maaperänäytteiden perusteella löyhää tai keskitiivistä
silttiä, hiekkaista silttiä tai silttistä hiekkaa. Silttisten maakerrosten paksuus vaihtelee arviolta 1,5…5 m
välillä. Siltin tai silttisen hiekan vesipitoisuus vaihtelee 14…25 % välillä.

Katualueilla pohjamaan pinnassa on nykyisiä rakennekerroksia vastaava täyttö. Tutkimusten
perusteella rakennekerrosten paksuus on 0,6…0,7 m.

Puristinheijarikairaukset on päätetty 4…12 m määräsyvyydessä maanpinnasta. Pohjatutkimuksissa
pohjamaan pintaosissa on havaittu maakiviä tai lohkareita.

Selvitysalueen läheisyydessä on havainnoitu pohjaveden pinnan korkeustasoa havaintoputkesta
GTK106, joka sijaitsee noin 500 m suunnittelualueesta luoteeseen. Havaintotietojen perusteella
pohjaveden pinta on vaihdellut korkeustasolla +84,8…+85,2, eli noin 9,5 m syvyydessä maanpinnasta.
Lisäksi pohjaveden pinnan tasoa on selvitetty HS-Veden toimesta noin 200 m päässä
suunnittelualueesta sijaitsevasta käytöstä poistetusta kaivosta. Kaivossa pohjaveden pinta on havaittu
noin 9,5 m syvyydessä maanpinnasta.

5 TYÖMAAN HALLINTO
5.1 Alku- ja loppukatselmukset
Työkohteissa tehtävissä katselmuksissa tulee olla mukana maanomistajat sekä rakennuttajan ja
urakoitsijan edustajat (tarkoittaa urakoitsijan työnjohtajaa kyseisessä kohteessa) sekä tarpeen mukaan
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muiden sidosryhmien, kuten kaupungin katualueiden kunnossapidon edustajat. Urakoitsija järjestää ja
kutsuu katselmukset koolle.

Alkukatselmuksessa työkohde luovutetaan urakoitsijan käyttöön. Alkukatselmuksessa työkohde
dokumentoidaan (valokuvaus/videointi) ja kuvat liitetään laadittavaan pöytäkirjaan, josta ennen
rakennustyötä olleiden rakenteiden kunto voidaan tarkastaa myöhemmin. Alkukatselmuksista tehdään
pöytäkirja.

Alkukatselmuksessa urakoitsija esittää työtavat riittävällä tarkkuudella, jättää yhteystiedot
yhteydenottoja varten jne. ja vastaa tarvittaessa kolmannen osapuolen esittämiin kysymyksiin
(tarvittaessa myös tilaisuuden jälkeen).

Mikäli urakka-aikana joudutaan työskentelemään yksityisillä alueilla, tulee kyseisten maan- ja
kiinteistönomistajien kanssa pitää kohteessa alku- ja loppukatselmus, jossa tarkastetaan, voidaanko
työn jälki hyväksyä ja vastaako se työtä edeltänyttä tilannetta. Katselmuksista laaditaan pöytäkirjat.
Rakennuttajan edustajalle on annettava mahdollisuus osallistua katselmukseen.

6 TOIMINNAN JÄRJESTELY
6.1 Liikennejärjestelyt ja suojatoimenpiteet
Urakoitsija hakee työkohteelle katuluvan Hattulan kunnan ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti.

Kaikki työaikaiset liikennejärjestelyt ja niistä tiedottaminen kuuluvat urakoitsijalle. Erityistä huomiota
tulee kiinnittää riittävään määrään ohjaavia merkkejä ja opasteita.

Kaikilla liikennealueilla tulee avokaivannot tukea sekä suojata aidoin ja pimeään aikaan merkitä
vilkkuvaloin. Kaivannot pidetään auki mahdollisimman lyhyen ajan. Jos lyhyttä kiertotietä ei ole
osoitettavissa, on liikenteelle järjestettävä kaivannon ohitus.

Urakoitsijan tulee laatia suunnitelmat liikennejärjestelyistä hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista,
noudattaen Hattulan kunnan ja ELY-keskuksen vaatimuksia. Töitä työkohteessa ei saa aloittaa ennen
kuin katulupa on myönnetty ja liikennejärjestelyt hyväksytty.

6.3 Työnaikaiset viemäriveden johtamiset
Viemäröinnin häiriötön toiminta on varmistettava rakennustyön aikana. Kiinteistöjen viemäreiden
tulee toimia koko rakennustyön ajan eikä kaivantoihin saa johtaa viemärivesiä.

6.4 Työalue
Työalueen laajuudesta sovitaan ko. kohteen alkukatselmuksessa huomioiden kiinteistöjen omistajien
kanssa sovitut säilytettävät ja suojattavat rakenteet.

Urakoitsija hankkii ja pystyttää kustannuksellaan työmaalle sellaiset työmaakyltit, joista selviää sekä
rakennuttajan että urakoitsijan edustajat yhteystietoineen sekä työmaan aikataulu.
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10000 MAA- JA POHJA- JA KALLIORAKENTEET

11000 Olevat rakenteet ja rakennusosat
11100 Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus
Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL kohdan 11100 mukaiset.

Säilytettävä kasvillisuus yksilöidään alkukatselmuksessa.

Katualueella sijaitsee kiinteistöjen omistajien/haltijoiden istuttamia puita ja pensaita sekä
nurmialueita. Nämä alueet on huomioitava rakentamisen aikana joko suojaamalla tai siirtämällä
viherrakenteet ja/tai korjaamalla aiheutetut vahingot vastaavilla istutuksilla. Nykyiset viherrakenteet
kartoitetaan ennen työhön ryhtymistä. Kaivantojen ja istutusten välillä pidetään 40 cm suoja-alue.

11120 Puiden poisto
Tekstiilitien alkupäästä ja viivytyspainanteelta joudutaan oletettavasti poistamaan puita vesihuoltoa
rakennettaessa. Myös puiden kannot ja juuristot poistetaan. Työhön sisältyy risujen ja muun
tarpeettoman puuaineksen lajittelu ja käsittely sekä toimittaminen jätteenkäsittelylaitokselle tai
hyötykäyttöön.

11200 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet
Ennen kaivutöiden aloitusta on urakoitsijan selvitettävä kaikkien rakennettujen putkien, kaapeleiden,
salaojien ja maanalaisten rakenteiden tarkka sijainti ja pyydettävä niiden maastomerkinnät ko.
rakenteiden omistajilta.

Rakennustyön seurauksena vaurioituvat tai siirrettävät rummut, aidat, liikennemerkit ja muut
rakenteet korjataan entistä vastaavaan kuntoon urakoitsijan kustannuksella.

Työn aikana vaurioituneiden tai siirtyneiden rajapyykkien takaisinlaiton kustannukset kuuluvat
urakoitsijalle.

Rakennettava vesihuoltolinja risteilee nykyisten kaapelien, johtojen ja rakenteiden kanssa. Urakoitsijan
on oltava yhteydessä johtojen, kaapelien ja laitteiden omistajiin ennen risteämistä ja sovittava
toimintatavoista. Nykyisen vesijohdon korkeusasemaa joudutaan mahdollisesti muuttamaan
risteämäkohdissa.

11211 Puupylvään ja valaisimen purku
Nykyisten Tekstiilitien ja Kutojantien pylväissä olevat valaisimet siirretään uusiin pylväisiin

valaisinvarsien mukana. Urheilukentän valaistus puretaan.

11129 Muut poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet
1129.1 Postilaatikkoryhmien siirto ja uudelleenasennus
Alueella sijaitsevat postilaatikoita voidaan tarvittaessa siirtää kaivuutyön niin vaatiessa, kuitenkin niin
että siirto häiritse niiden käyttöä.
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11300 Poistettavat ja siirrettävät ja suojattavat järjestelmät
1131.1 Rumpujen purku (muovi)
1131.2 Putkijohdon purku (muovi)
1131.3 Muovikaivon purku
1131.4 Vesijohdon sulkuventtiilin poisto
Nykyiset tonttiliittymien rummut poistetaan.

Suunnitelma-alueella sijaitsevat nykyiset muoviputket, muovikaivot sekä vesijohtojen laitteet puretaan.
Jos nykyisiin poistettaviksi esitettyihin hulevesi- ja jätevesikaivoihin tulee muita kuin suunnitelmissa
esitettyjä liitoksia, on asiasta informoitava tilaajaa.

Nimikkeisiin sisältyy lisäksi:

- poistettavan hulevesikaivon sakkapesän tyhjennys ja materiaalin toimittaminen viranomaisen
hyväksymälle vastaanottopaikalle

- tarvittavat kaivu-, täyttö-, tiivistys- ja siistimistyöt hankintoineen
- kaikkien poistettavien rakenteiden ja materiaaleiden toimittaminen viranomaisen

hyväksymälle vastaanottopaikalle (sis. kuljetus- ja vastaanottomaksut).

11400 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet
Rakentamiseen kelpaamaton maa-, asfaltti-, kivi- ja betoniaines yms. ovat urakoitsijan omaisuutta ja ne
tulee kuljettaa asianmukaisen jatkokäsittelyyn.

11500 Poistettavat päällysrakenteet
1151.1 Asfalttipäällysteen poisto kaivamalla, sis. kuljetus
Asfalttipäällysteiden purku tehdään leikkaamalla asfaltti vähintään 0,5 metrin etäisyydeltä
suunnitellusta kaivannon reunasta ennen kaivamista. Leikkausreunan on oltava suora ja kadun
suuntainen tai sitä vastaan kohtisuorassa.

Asfalttipäällyste jyrsitään vähintään 0,25 m etäisyydeltä leikatusta päällysteen reunasta. Jyrsintäreunan
on oltava suora ja kadun suuntainen tai sitä vastaan kohtisuorassa. Jyrsitylle alueelle tehdään alustan
liimaus ja reunaan bitumijuotos.

Poistettavat päällysteet kuljetetaan viranomaisen hyväksymälle jätteenkäsittelypaikalle tai
välivarastointialueelle, tai murskataan ja otetaan hyötykäyttöön.

Väylien kohdalla nykyiset rakennekerrokset ennallistetaan.

1159.1 Betonikiveyksen purkaminen ja uudelleen asentaminen
Suunnitelma-alueella kiinteistöjen tonttiliittymissä nykyiset betoni-/luonnonkivet poistetaan
suunnitelmissa esitetyiltä rasteroiduilta alueilta.

Suunnitelma-alueella kiinteistöjen tonttiliittymissä nykyiset betoni-/luonnonkivet puretaan vähintään
0,5 metrin etäisyydeltä (sopivasta kivisaumasta) suunnitellusta kaivannon reunasta ennen kaivamista.
Kivet puretaan/varastoidaan asianmukaisesti (ei esimerkiksi kauhalla kasaan) ja puhdistetaan ennen
uudelleenasennusta.
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13000 Perustusrakenteet
Putkilinjan perustaminen tehdään InfraRYL:n mukaisesti.

Venttiilit ja laitekaivot perustetaan vastaavasti kuin putket, mikäli ei ole erikseen muuta mainittu.

Pohjamaan laatu todetaan aukikaivun yhteydessä ja tarvittaessa suunniteltu perustamistapa muutetaan
maaperäolosuhteiden mukaiseksi.

13300 Arinarakenteet
1331.1 Murskearina KaM 0/32 h=300 mm
Putkilinjoille tehdään suunnitelmissa osoitetuille väleille kiviainesarina, jonka materiaalina käytetään
sora- tai kalliomursketta (0-32 mm). Kiviainesarinan paksuus on 300 mm. Arina ympäröidään
kuitukankaalla N3, limityspituus 300 mm. Arinan tiiviyden tulee olla vähintään 90 %.  Mikäli kaivannon
pohja häiriintyy, tehdään välittömästi 500 mm paksu arina.

Murskearinoiden sijainti on esitetty pituusleikkauksissa sekä tyyppipoikkileikkauksissa.

14000 Pohjarakenteet
14200 Suojaukset ja eristykset
1421.1 XPS-routaeriste 100 mm
Viivytyspainanteen alla sijaitseva 41 m pitkä 800B hulevesilinja eristetään XPS-routaeristeellä (100
mm).

Eristelevy ulotetaan 3,00 m leveydelle. Eristeenä käytetään EPS tai XPS levyjä, joiden lyhytaikainen
puristuslujuus on 200 kPa. Levyn paksuus on 100 mm. Levyjen on oltava pontattuja.

14230 Kuivatusrakenteet
14231.2 Rakenteen yhteydessä olevat salaojat Ø110 M SN8
Salaojat tehdään tyyppipoikkileikkausten ja asemapiirrosten mukaisesti ja liitetään hulevesikaivoihin
tai salaojan tarkastuskaivoihin. Salaojaputkina käytetään ns. tuplaputkea Ø110 M SN8).  Salaojan
ympärystäyttö tehdään laatuvaatimusten mukaisella salaojasoralla.

1432.1 Salaojan tarkastuskaivot Ø315/200 M valurautaisella kansistolla 40t
Salaojalinjoihin rakennetaan suunnitelmien mukaiset tarkastuskaivot.  Salaojan tarkastuskaivoina
käytetään muovisia tarkastuskaivoja, Ø315/200 M. Tarkastuskaivot varustetaan valurautaisilla
kansistoilla (40 tn) ja kaivojen tulee sijaita kestopäällystetyllä tai sorapintaisella alueella.

1435.3 Rumpuputki 250 M SN8
Tonttiliittymien rummut uusitaan suunnitelmien mukaisesti. Liittymiin asennetaan muoviset
rumpuputket, Ø250 M (SN8).
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16000 Maaleikkaukset ja kaivannot
16100 Maaleikkaukset
Liittymä- ja tonttialueilla tehtävien maaleikkaus- ja täyttötöiden massat sisältyvät määräluetteloiden
maaleikkauksen ja päällysrakennekerrosten massamääriin. Tonttiliittymien pintamateriaalit on
eritelty määräluettelossa (kiveys/asfaltti/murske).

Pinta- ja maakivet ≤ 2 m3 sisältyvät maaleikkauksiin.

1611.1 Maaleikkaukset, erittelemätön
Maaleikkaukset tehdään suunnitelmapiirustuksissa esitettyihin, rakennekerrosten edellyttämiin
tasoihin. Myös nykyisten johtojen ja putkitusten kohdalla on maaleikkausten ulotuttava suunnitelman
mukaisiin tasoihin. Leikkauksen pohja ei saa miltään osin olla suunnitelman mukaisen korkeuden
yläpuolella. Pohjassa ei saa olla vettä kerääviä painanteita tai löyhtyneitä maakerroksia.
Maaleikkauksien luiskat ja maanpinnan yhtymäkohdat muotoillaan ympäristöön sopivaksi.
Maaleikkausmassoja ei saa läjittää kaivantojen reunoille.

Tasauksen ja olosuhteiden muutoksen johdosta joudutaan joidenkin tonttiliittymien ja piha-alueiden
tasoa muuttamaan. Piha-alueilla tehtävistä toimenpiteistä sovitaan tarvittaessa kiinteistökohtaisesti
rakennuttajan ja kiinteistön omistajan/haltijan kanssa. Piha-alueiden päällysrakenne korjataan
vähintään saneerausta edeltävää tilannetta vastaavaksi.

Ylijäämämaiden kuljetus viranomaisen hyväksymälle vastaanottopaikalle sisältyy työsuoritukseen.

16200 Maakaivannot
1621.1 Putkikaivannon kaivu, erittelemätön
Työn aikana on jatkuvasti tarkkailtava kaivantoluiskien tilaa, ja mikäli on aihetta epäillä niiden
pysyvyyttä, loivennetaan luiskaa tai käytetään tuentaa. Kaivantojen tulee olla suunnitelma-asiakirjojen
sekä kadunpitäjän määräysten mukaisia.

Kaivumaita ei saa läjittää kymmentä (10) metriä lähemmäksi kaivannon reunoja.

Rakenteisiin kelpaamattoman maa-aineksen sijoituksesta määrätään urakka-asiakirjoissa. Kivet ja
louhe kuljetetaan ja tasataan maankaatopaikalle. Rakennuttaja ei osoita läjityspaikkaa.

Putkijohtojen maakaivannot toteutetaan luiskattuina tai tuettuina pituusleikkauksissa esitetyissä
kohdissa. Putkijohtokaivanto kaivetaan katuleikkauksen valmistuttua tai jos katuleikkausta ei ole,
erillisenä kaivantona. Luiskattua kaivantoa ei saa pitää avonaisena tarpeettomasti ja viimeistään
työpäivän päätteeksi kaivanto on täytettävä mahdollisimman lyhyeksi. Kaivanto on oltava suoja-
aidoilla suojattu koko työn ajan.

Luiskattu kaivanto on tehtävä suunnitelman mukaisiin kaltevuuksiin ja InfraRYL 16200.3
Maakaivantojen tekeminen mukaisesti. Kaivantoa ja ympäristöä on tarkkailtava. Mikäli maaperä tai
muut pohjaolosuhteet poikkeavat suunnitelmanmukaisista tiedoista, on otettava yhteys
suunnittelijaan. Tarvittaessa kaivanto tuetaan tuentaelementeillä.

Kaivantoon kohdistuvia kuormituksia (mm. rakennustyöt, liikenne) ja sääolosuhteiden vaikutusta
kaivantoon on seurattava jatkuvasti. Silttinen pohjamaa häiriintyy herkästi pinta- ja pohjavesien
vaikutuksesta. Kaivannon reunalle ei sallita läjitystä eikä työmaa- tai ajoneuvoliikennettä.
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Putkijohtolinjojen maatyöt tulee tehdä siten, että putket voidaan asentaa sallittujen mittapoikkeamien
rajoissa.

Kaivannon ympäristö on pidettävä siistinä ja kaivumaiden kulkeutuminen viemäriin ja
ympäristöön on estettävä.

Kaivanto on pidettävä niin kuivana, että kaivannossa tehtävät työt voidaan suorittaa asianmukaisesti
ja materiaalit tiivistää vaadittavaan tiiviyteen. Kaivantoon tullut vesi ohjataan (tarvittaessa
pumpataan) maastoon siten, ettei siitä ole haittaa alueen kiinteistöille tai kadunpidolle.
Hulevesiviemäriin johdettaessa vesi johdetaan saostusaltaiden kautta. Pumppauksesta tulevan
sedimentin poistaminen kuuluu myös työsuoritukseen. Vettä ei saa johtaa jätevesiviemäriin.

Kaivantoihin ei saa johtaa tai päästää jätevettä missään työvaiheessa. Jätevedellä saastunut maaperä
on puhdistettava.

Mikäli kaivannon pohja häiriintyy työn yhteydessä, asennetaan kaivannon pohjalle suodatinkangas N3
ja 500 mm arina murskeesta 0/65.

Ylijäämämaiden kuljetus viranomaisen hyväksymälle vastaanottopaikalle sisältyy työsuoritukseen.

1620 Laadunvarmistus:

Kaivannon pohjan leveys ja putkien keskinäinen etäisyys on osoitettava mittauksin (mittanauha).
Kaivannon pohjan tasaisuus ja pohjamaan muutokset todetaan ensisijaisesti silmämääräisesti.
Pohjamaan muutokset on kirjattava esim. työmaapäiväkirjaan ja tarpeen mukaan otettava yhteyttä
suunnittelijaan.

Maankaivutöistä on laadittava työvaihekohtainen työ- ja laatusuunnitelma
(kaivantotyösuunnitelma).

16212 Kaapelikaivanto ≥70cm muiden maanrakennustöiden yhteydessä
Hinnoiteltavaan määräluetteloon sisältyy ainoastaan ulkovalaistuksen kaapeliputkitusreittien
rakentaminen. Tyyppipoikkileikkauksissa sekä kaapelointisuunnitelmissa esitettyjen
muiden putkitusten rakentamisesta valittu urakoitsija neuvottelee toimijoiden kanssa.

Suojaputket asennetaan hiekkaan ja alkutäyttö tehdään hiekalla. Putket asennetaan rinnakkain ja
putkien välin on oltava vähintään 5 cm. Kaapelikaivannon syvyys on vähintään 70 cm.

1620 Laadunvarmistus:

Kaivannon pohjan leveys ja putkien keskinäinen etäisyys on osoitettava mittauksin (mittanauha).
Kaivannon pohjan tasaisuus ja pohjamaan muutokset todetaan ensisijaisesti silmämääräisesti.
Pohjamaan muutokset on kirjattava esim. työmaapäiväkirjaan ja tarpeen mukaan otettava yhteyttä
suunnittelijaan.

16212 Kaapelikaivanto ≥70cm, erillinen

16300 Kaivannon tukirakenteet
1631.1 Tuentaelementti
Vesihuoltokaivannot rakennetaan elementtituilla tuettuina suunnitelmien mukaisesti
pituusleikkauksissa ja tyyppipoikkileikkauksissa esitetyissä kohdissa.
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Kaivanto on tuettava aina, jos epäillään luiskatun kaivannon pysyvyyttä. Tuettavan kaivannon määrä
on laskettu kaivantometreinä ja työnsuorittajan tulee ottaa huomioon, että kaivannon molemmat
reunat tuetaan. Kaivannot tuetaan tukielementein ja tuennan toteutus kuuluu urakkaan. Ennen
tuentatöihin ryhtymistä tuentasuunnitelmat tulee esittää rakennuttajalle. Kaivannon tuennan pitää
olla riittävän tukeva kestämään syntyvät kuormitukset.

Käytettäessä tuentaelementtejä vetisessä maaston kohdassa on kaivannon pohjaa seurattava
huolellisesti koko työn aikana. Mikäli kaivannon pohjan hydraulinen murtuma tapahtuu tai näyttää
ilmeiseltä, on työ välittömästi keskeytettävä ja ryhdyttävä toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi.

Kitkamaassa kaivanto voidaan kaivaa tukematta leikkaussyvyyteen noin 5:1 kaltevuudessa ja
elementtituki asennetaan välittömästi kaivun jälkeen. Kaivannon reunan ja elementin välinen tila
täytetään välittömästi karkeilla kaivumailla.

Kaivanto on tuettava välittömästi kaivannon kaivun jälkeen.

18000 Penkereet, maapadot ja täytöt
1812.1 Luiskatäyte kaivumassoilla
Luiskatäytöt rakennetaan puhtaista kaivumaista suunnitelmassa esitettyihin kaltevuuksiin.

18300 Kaivantojen täytöt
Tiiviys- ja tiiviyssuhdemittaukset tehdään kevyellä pudotuspainolaitteella.

Parannetun Proctor -kokeen ja kevyen pudotuspainolaitteen kokeen arvojen ohjeellinen vastaavuus
pohjalevyn halkaisijan mukaan on esitetty julkaisun InfraRYL taulukossa 18110:T5 (arvot koskevat
Loadman-laitetta).

Koe otetaan kaikista rakennekerroksista 20 m välein. Tässä selostuksessa esitetyt arvot ovat
pohjalevylle D=132 mm.

1831.1 Asennusalusta KaM 0/16 h=150 mm
Asennusalustan tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 18310 mukaiset seuraavin tarkennuksin:

- Vesihuollon putket asennetaan aina vähintään 150 mm vahvuiselle asennusalustalle.

- Tasauskerroksen materiaalina käytetään sora- tai kalliomursketta 0/16 mm.

- Asennusalusta (sekä mahd. arina, kanaalin pohja jne.), on tiivistettävä enintään 150 mm
kerroksin soveltuvaa tiivistyskalustoa käyttäen. Asennusalustan materiaalin kelpoisuus on
osoitettava materiaalitoimittajan kelpoisuusasiakirjalla (rakeisuus) ja satunnaisilla näytteillä
asennusalustasta.

- Kivituhkan käyttäminen asennusalustassa ei ole sallittua.

- Putket asennetaan siten, että ne tukeutuvat koko pituudeltaan tiivistettyyn tasauskerrokseen.
Muhvien ja laippojen kohdalle kaivetaan alustaan kolot, jotta putket eivät joudu kannatukselle
niiden varaan.

- Mikäli kaivannon pohja häiriintyy työn yhteydessä, asennetaan kaivannon pohjalle
suodatinkangas N3 ja 500 mm murskearina.

- Asennusalustana käytettävä materiaali ei saa olla jäätynyttä eikä siinä saa olla lunta tai muita
epäpuhtauksia seassa.
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1832.1 Alkutäyttö KaM 0/16
Alkutäytön tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 18320 mukaiset seuraavin tarkennuksin:

- Vesihuollon putkijohtokaivannon alkutäyttö tehdään sellaisesta materiaalista, että se sopii
kaikille kaivannon putkille. Putkikaivannon alkutäyttö ulotetaan vähintään 300 mm ylimmän
putken laen yläpuolelle. Alkutäyttö tehdään ja tiivistetään aina kerroksittain. Alkutäytössä ei
saa käyttää kivituhkaa eikä täyttömateriaali saa vahingoittaa putkien pinnoitteita. Alkutäytön
sallittu raekoko on 0/16, kuitenkin alkutäyttömateriaalina saa olla rakeisuudeltaan enintään 10
% pienimmän putken halkaisijasta.

- Ensimmäisen alkutäyttökerroksen paksuus on tiivistettynä enintään puolet putken
halkaisijasta. Putken sivuille tuleva alkutäyttö tiivistetään varovasti enintään 200 mm
kerroksina. Koneellisen tiivistämisen putken päällä saa aloittaa vasta kun yläpuolinen täyttö on
vähintään 300 mm putken laesta.  Alkutäytön  leveys  putken sivulla  on  oltava  vähintään 400
mm, jotta tiivistämisessä voidaan käyttää tarkoitukseen sopivaa kalustoa.

- Alkutäytön tiivistäminen sullomalla tulee tehdä huolellisesti, erityisesti kun on kaksi putkea
kaivannossa (koneellinen tiivistäminen ei ole mahdollista).

- Kaivannon tukielementtejä on nostettava sitä mukaa kun alkutäytön tiivistäminen etenee.

- Tiivistyksessä on huolehdittava riittävästä kastelusta.

- Alkutäytön tiiveyttä on seurattava jatkuvasti.

Alkutäyttö tehdään vaiheittain noudattaen julkaisun "Maahan ja veteen asennettavat
kestomuoviputket" kohdan "4.6 alkutäyttö" ohjeita (RIL 77). Putken yläpuolella ei saa tehdä koneellista
tiivistystä.

Alkutäytön tiiviysasteen tulee olla ≥95 % tai tiiviyssuhde ≤2,5 (kevyt pudotuspainolaite).

Alkutäytössä käytettävä materiaali ei saa olla jäätynyttä eikä siinä saa olla lunta tai muita epäpuhtauksia
seassa.

1833.1 Lopputäyttö kaivumassoilla ja
1833.2 Lopputäyttö kaivumassoilla ja rakennekerrosten ennallistaminen
Liikennealueiden ulkopuolella lopputäyttö tehdään kaivumailla. Lopputäyttö ei saa sisältää orgaanista
ainesta ja suurin sallittu raekoko on 200 mm. Liikennealueiden ulkopuolella lopputäyttöä ei tiivistetä.
Se ulotetaan sellaiseen korkeuteen, että se myöhemmin itsestään tiivistyessään päälle levitetyn
humusmaan kanssa asettuu ympäröivän maan pinnan korkeuteen. Täytön pintakerrokseen ei saa tulla
sellaisia kiviä, jotka routa saattaa nostaa pintaan.

Liikennealueilla lopputäyttö tehdään tiivistämiskelpoisella kiviaineksella. Suurin sallittu raekoko on
200 mm. Lopputäyttö ulotetaan tien rakennekerrosten alapintaan. Tiiviysaste tulee olla ≥90 % tai
tiiviyssuhde < 2,8 kannettavalla pudotuspainolaitteella mitattuna.

Lopputäytössä käytettävä materiaali ei saa liikennealueilla olla jäätynyttä eikä siinä saa olla lunta tai
muita epäpuhtauksia seassa.

Tien ja kadun rakennekerrokset sekä muut rakennustyön yhteydessä purettavat
tierakenteet tulee korjata entistä vastaavaan kuntoon (ennallistaminen), mukaan lukien
myös pinnoitteet, kunnan katuosaston myöntämän kaivuluvan määräysten mukaisesti.
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Työalueet siistitään työtä edeltävään kuntoon. Yksityisten kiinteistöjen kohdalla pihat korjataan entistä
vastaavaan kuntoon tai alkukatselmuksessa sovitulla tavalla.

20000 PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET

21000 Päällysrakenteen osat
Kohdissa, joissa nykyisiä liikenneväylien tai päällystettyjen piha-alueiden rakenteita
joudutaan rikkomaan, korjataan ne vähintään työtä edeltävään kuntoon ensisijaisesti
Hattulan kunnan ohjeiden (kaivulupa) ja ELY:n ohjeiden (sijoituslupa) tai toissijaisesti
InfraRYL:n mukaisesti.

Ennen päällysrakenteen uusimista tulee toteutuneeseen kaivantoon mahdollisesti syntyneet ”lipat” ja
painuneet tai rikkoutuneet päällysrakenteen osat poistaa ja entisöidä katurakenteen vaatimusten
mukaisiksi. Mikäli kaivutöissä on tullut esiin katu- tai putkirakenteisiin liittyviä kuitukankaita tai
lujiteverkkoja, käytetään korjaamiseen alkuperäistä vastaavaa materiaalia limityspituuden ollessa
vähintään 0,5 metriä.

Lähtökohtaisesti katualueilla uusi päällyste tehdään AB16/125 (50 mm).

2110 Suodatinrakenteet
2112.1 Suodatinkangas N3
Leikkauspohjalle asennetaan suodatinkangas N3. Kankaat limitetään vähintään 0,5 m.

2120 Jakavat kerrokset, eristyskerrokset ja välikerrokset
2121.1 Jakava kerros, KaM 0/90
Jakava kerros tehdään tyyppipoikkileikkausten mukaisesti kalliomurskeesta, KaM 0/90 mm.
Maapenkereet tehdään myös jakavan kerroksen murskeesta KaM 0/90 mm. Jakavan kerroksen
tiivistämisessä on käytettävä vettä.

Rakentamisen aikana tulee tarkastaa nykyisten rakenteiden paksuus ja tarvittaessa rakennekerrosten
paksuutta tarkennetaan siten, että uudet rakenteet tehdään nykyisten mukaisesti.

Laadunvarmistus:

Jos käytettävä materiaali on jatkuvan laadunseurannan alainen, hyväksytään materiaalin
toimittajan kelpoisuusasiakirja, muulloin menetellään InfraRYL mukaisesti. Tällöin jakavan
kerroksen materiaalin rakeisuuden keskiarvon ja yksittäisten tulosten sallittu vaihteluväli on esitetty
InfraRYL 2010 taulukossa 21210:T3. Rakeisuus tutkitaan standardin SFS-EN 933-1 mukaisesti
pesuseulonnalla. Ensimmäinen rakeisuusmääritys on tehtävä ja tulokset toimitettava
rakennuttajalle ennen jakavan kerroksen materiaalin toimittamista työmaalle. Muut tutkimukset
tehdään työmaalle toimitetusta jakavan kerroksen materiaalista ja tulosten tulee vastata toisiaan
sekä olla InfraRYL vaatimusten mukaisia.
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Jakavan kerroksen poikkileikkauksen muodon toteamiseksi tulee työn aikana tehdä mittauksia
luotettavalla tavalla vähintään 20 m:n välein. Valmiin jakavan kerroksen pinnan suurin sallittu
yksittäinen poikkeama suunnitelman mukaisesta korkeudesta on ± 30 mm ja mittausten keskiarvon
tulee olla ± 15 mm. Sivusijainti saa poiketa suunnitelman mukaisesta 0…+150 mm. Mittaustulokset
tulee esittää työmaakansiossa niin selkeästi ja sellaisessa muodossa, ettei niiden tulkitseminen vaadi
muita toimenpiteitä.

Rakenteen vaadittava tiiviys on varmistettava kantavuusmittauksilla. Mikäli kantavuusmittaukset
tehdään vain kantavasta kerroksesta, on jakavan kerroksen vaadittava tiivistyminen osoitettava
työmenetelmäkuvauksella tai muulla luotettavalla tavalla.

2130 Kantavat kerrokset
2131.1 Sitomaton kantava kerros
Kantava kerros tehdään kalliomurskeesta, KaM 0/32 mm. Kantavan kerroksen tiivistämisessä on
käytettävä vettä.

Kantavan kerroksen suunniteltu paksuus on ajoradalla ja kevyen liikenteen väylällä 150 mm.
Rakentamisen aikana tulee tarkastaa nykyisten rakenteiden paksuus ja tarvittaessa rakennekerrosten
paksuutta tarkennetaan siten, että uudet rakenteet tehdään nykyisten mukaisesti.

Asfalttipohjien teossa on käytettävä vesiautoa. Vaatimuksesta voidaan perustellusta syystä poiketa
sopimalla siitä etukäteen valvojan kanssa.

2130 Laadunvarmistus:

Jos käytettävä materiaali on jatkuvan laadunseurannan alainen, hyväksytään materiaalin
toimittajan kelpoisuusasiakirja, muulloin menetellään InfraRYL mukaisesti. Tällöin kantavan
kerroksen materiaalin tyyppirakeisuuden ja rakeisuustulosten keskiarvojen sallittu vaihteluväli on
esitetty InfraRYL 2010 taulukossa 21310:T1 (vaatimus: Go). Rakeisuus tutkitaan standardin SFS-EN
933-1 mukaisesti pesuseulonnalla. Ensimmäinen rakeisuusmääritys on tehtävä ja tulokset
toimitettava rakennuttajalle ennen kantavan kerroksen materiaalin toimittamista työmaalle. Muut
tutkimukset tehdään työmaalle toimitetusta materiaalista ja tulosten tulee vastata toisiaan sekä olla
InfraRYL vaatimusten mukaisia.

Rakenteen vaadittava tiiviys on varmistettava kantavuusmittauksilla (levykuormituskoe). Kantavan
kerroksen tiiviysaste ja kantavuus todetaan poikkileikkauksittain 50 m:n välein (1 mittaus/alkava
50 m:n osuus) siten, että poikkileikkauksesta tehdään vähintään kaksi tiiviys-/ kantavuusmittausta.
Jos mittausvälillä on johtokaivantoja, suoritetaan joka toinen mittaus johtokaivannon päältä.
Kantavan kerroksen tiiviysvaatimus on keskimäärin 95 %. Pienin yksittäinen koetulos saa olla 90 %.
Täysin uusien päällysrakenteiden osuuksilla kantavuusvaatimus kantavan kerroksen päältä on 160
MN/m2 ja tiiviyssuhde E2/E1 levykuormituskokeella ≤ 2,2. Edellä mainitut tiiviysvaatimukset
koskevat kaikkia osuuksia. Kaduilta tehdään vähintään 1 mittaus/katu. Kantavuusmittaukset tulee
olla tehtynä ja raportoituna työmaakansioon ennen päällystystöiden aloittamista.

Kantavan kerroksen poikkileikkauksen muodon toteamiseksi tulee työn aikana tehdä mittauksia
luotettavalla tavalla vähintään 20 m:n välein. Valmiin kantavan kerroksen pinnan suurin sallittu
yksittäinen poikkeama suunnitelman mukaisesta korkeudesta on ± 20 mm ja mittausten keskiarvon
tulee olla ± 10 mm. Sivusijainti saa poiketa suunnitelman mukaisesta 0…+150 mm. Mittaustulokset
tulee esittää työmaakansiossa niin selkeästi ja sellaisessa muodossa, ettei niiden tulkitseminen vaadi
muita toimenpiteitä.
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Ennen päällysteen tekemistä urakoitsija ottaa kantavan kerroksen ylimmästä 100 mm:n kerroksesta
12 näytettä. Otettavan näytteen on täytettävä näytteenottostandardin (SFS-EN 932-1) vaatimukset.
Näytteestä tutkitaan rakeisuus, hienoainespitoisuus ja iskunkestävyys.

2140 Päällysteet ja pintarakenteet
2141 Asfalttipäällysteet
2144 Sitomattomat pintarakenteet
Kulutuskerrokset tehdään seuraavilla päällystelaaduilla:

- Ajoradat ja päällystetty kevyen liikenteen väylä, tonttiliittymät; AB 16/125 (50 mm)
- kevyen liikenteen väylä, tonttiliittymät; sitomaton kulutuskerros M 0/11 (50 mm)

Päällystystöiden laatuvaatimukset ovat julkaisujen InfraRYL 2010 ja Asfalttinormit 2017 mukaiset.

Työhön sisältyy uuden ja vanhan päällysteen liitoksen tekemisen edellyttämät toimenpiteet (jyrsintä
tai leikkaus). Uuden ja vanhan päällysteen liitos tehdään aina puskusaumana. Päältä lähtöjä ei
hyväksytä. Asfaltin leikkaukset tehdään asfalttileikkurilla tai timanttisahalla.

Kaivojen ja venttiilien kansistojen irtipiikkaukset ja korkeussäätö levitystyön yhteydessä päällysteen
pintaan sisältyy päällystystyöhön.

Ajoradalla ja kevyen liikenteen väylillä sijaitsevat tarkastuskaivojen kansistot asennetaan 0…5 mm
päällysteen tasosta alaspäin. Kansiston korkeusasema mitataan uuden päällysteen päältä 3 m:n
oikolaudalla. Kansistoja ei saa asentaa päällysteen tason yläpuolelle.

Päällystemassa kuljetetaan aina peitettynä, ellei valvojan kanssa ole toisin sovittu.

Pituus- ja poikittaissaumat sivellään bitumiemulsiolla BE-L ja peitetään kuivalla kivituhkalla.

Jyrsintä- ja päällystystyöt on liikennehaittojen minimoimiseksi suunniteltava ja ajoitettava siten, että
jyrsityt alueet päällystetään viikon kuluessa jyrsintöiden valmistumisesta.

Ajoradan sidotulle alustalle tehtävissä kulutuskerrostöissä on koko päällystettävä alue liimattava.
Ennen liiman levittämistä on alusta puhdistettava kaikesta irtonaisesta aineksesta. Alustan
liimauksessa on huomioitava, että reunakivet säilyvät puhtaina. Vanhojen päällysteiden
liittymispinnan pystysauman liimaaminen on suoritettava erityisen huolellisesti. Alustan liimaus
tehdään bitumiemulsiolla BE-L. Alustan liimaus sisältyy kulutuskerroksen nimikkeen työsuoritukseen.

Urakoitsijan on toimitettava viimeistään viikon kuluessa päällystystöiden valmistumisesta valvojalle
päiväraportit ja kuormakirjat. Sanktio vaatimuksesta poikkeamisesta määritellään urakkaohjelman
mukaisesti. Aineistosta on käytävä yksiselitteisesti ilmi työmaa, levitysajankohta, massalaatu,
käyttökohde työmaalla jne. Koneasemaraportit toimitetaan valvojalle niitä erikseen pyydettäessä.

Massajätteet, leikkauspalat jne. kerätään pois päällystystöiden valmistuttua ja kuljetetaan
viranomaisten hyväksymälle vastaanottopaikalle.
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2160 Erityisrakenteet
2161.1. Piennartäyte
Katujen ja kevyen liikenteen väylien reunakivettömiin ulkoreunoihin rakennetaan suunnitelmien
mukaisesti 0,25 m leveät tukipientareet. Materiaalina käytetään kalliomursketta, jonka rakeisuus on
0/16 mm.

2162.1. Teräsverkko
Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21620 mukaiset seuraavin tarkennuksin.

Teräsverkko asennetaan suunnitelmapiirustusten mukaisesti kevyen liikenteen väylän kantavaan
kerrokseen 150 mm päällysteen yläpinnan alapuolelle. Teräsverkon leveys on tien leveys + 500 mm ja
se asennetaan keskeisesti väylän poikkileikkaukseen nähden.

23000 Kasvillisuusrakenteet
Kasvillisuusrakenteiden uusiminen tehdään siten, että uusittu kohta vastaa mahdollisimman hyvin
alkuperäistä rakennetta tasaisuudeltaan, kestävyydeltään, ulkonäöltään ja kunnossapidettävyydeltään.

Istutukset entisöidään palauttamalla työnajaksi siirtoistutetut kasvit entisille paikoilleen.
Tuhoutuneiden kasvien tilalle hankitaan uusia samantyyppisiä ensisijassa Suomessa monistettuja ja
lisättyjä kasveja.

2311.2 Paikalla tehtävä kasvualusta humusmaasta
2321.1 Nurmetus A3
Nurmetuksissa käytetään nurmetusluokkaa A3. Nurmetus tehdään käsiteltyyn rajaan saakka.

Tasaisuusvaatimukset ja pinnan peittävyys InfraRYL:n A3 mukaan. Muut laatu-, materiaali- ja
mittavaatimukset InfraRYL mukaan.

30000 JÄRJESTELMÄT

31000 Vesihuollon järjestelmät
Työkohteen vesijohdot ja jätevesiviemärit rakennetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaisilla
menetelmillä ja materiaaleilla.  Maahan jäävät putket ja osat tilaaja hankkii urakkarajaliitteen
mukaisesti. Rakennusmenetelminä ja -materiaaleina käytetään uusia, laadultaan hyviä ja jatkuvan
laadunvalvonnan piirissä olevien valmistajien putkia ja kaivoja sekä niiden osia että liitostarvikkeita ja
-yhteitä. Materiaalit hyväksytetään rakennuttajalla.

Johtokaivannossa noudatetaan InfraRYL 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistön kuvan 31100:K1
mukaisia nimikkeitä.

Vesihuollon laadunvalvontakokeet ja muut vaatimukset toteutetaan InfraRYL osan 2 Järjestelmät
(InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Vesihuolto) mukaisesti. Lisäksi koko
rakennettavalta alueelta on otettava koordinaattisidotut valokuvat asennetuista putkista. Kuvista tulee
käydä ilmi kuvan ottosuunta ja paalulukema tai muu vastaava tieto, jolla kuva voidaan paikantaa.

Materiaaleilta ja niiden osilta sekä liitostarvikkeilta että -yhteiltä edellytetään SFS / CE-merkintää ja
hyväksyntää. Yksittäisen tuotteen kelpoisuus on osoitettava merkinnällä tuotteessa. Urakoitsija vastaa
hankkimiensa ja käyttämiensä materiaalien laadusta.
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3110 Jätevesiviemärit
31100.1 Jätevesiviemärin materiaalit
31100.1.1 Jätevesiviemäriputket
31100.1.1.1 Jätevesiviemäriputket, yleistä
Jätevesiviemäriputkina käytetään suunnitelma-asiakirjojen vaatimusten mukaisia kuhunkin
rakennusmenetelmään tarkoitettuja uusia, laadultaan hyviä ja SFS-laadunvalvonnan piirissä olevien
valmistajien putkia, kaivoja sekä niiden osia että liitostarvikkeita. Tuotteet on oltava SFS–merkinnällä
varustettuja tai tuotteiden vastaava laatu on osoitettava toimitusasiakirjoilla. Putkien kuljetus ja säilytys
tulee tapahtua ohjeiden ja normien mukaisesti.

Putkien, putkijärjestelmän sekä putkiyhteiden että liitososien ja muiden komponenttien tulee täyttää
InfraRYL osan 2 (InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset) vaatimukset.

Jätevesiviemäriputkien ja -kaivojen tiivisteet ovat putkien ja/tai kaivojen materiaalien kanssa
yhteensopivia ja käyttötarkoituksen mukaisia. Tiivisteiden tulee täyttää Suomessa voimassa olevien
kansallisten tai kansalliseksi vahvistettujen standardien laatuvaatimukset.

Viettoviemärit

Jäteveden viettoviemärissä käytetään tehdasvalmisteisia kumitiivistein varustettuja,
muhviliitoksellisia, voimassa olevien standardien mukaisia, muovisia viettoviemäriputkia ja
putkiyhteitä ja liitososia.

Putkien koko on suunnitelman mukainen ja rengasjäykkyys vähintään SN8 ellei urakka-asiakirjoissa ole
toisin mainittu.

3111.2 Muoviset jätevesiviemärit Ø200-315 PVC/k SN8
Muoviset jätevesiviemärit rakennetaan Ø200-315 PVC/k SN8 putkista suunnitelmien mukaisesti.

Nimikkeeseen sisältyy rakennettavien runkolinjojen TV-kuvaus: ks. 0003 Laadunvalvonta.

3112 Jätevesiviemärin muoviset tarkastuskaivot
Muovisina tarkastuskaivoina ja tarkastusputkina käytetään tehdasvalmisteisia, teleskooppisella
nousuputkella varustettuja sekä standardin SFS 3468 mukaisesti tehtyjä kaivoja. Kaivojen koko on
560/500 mm kaivokorttien mukaisesti.

31100.1.2.3 Kansistot
Kansistoina käytetään suunnitelmien mukaiselle kuormitukselle tarkoitettuja valurautakansistoja.
Liikennealueella kuormituskestävyys on 400 kN (D400). Muualla käytettävien kansistojen
kuormituskestävyys on vähintään 250 kN (C250). Niiden valmistuksessa ja testaamisessa noudatetaan
standardia SFS-EN 124.

Liikennöitävillä alueilla käytetään kelluvaa kansistoa, jossa kehyksen reuna tukeutuu maahan tai
päällysteeseen. Kansiston täytyy olla säädettävissä kadun pinnan kallistuksen mukaiseksi.
Vaihtoehtoisesti käytetään teleskooppikansistoa, joka koostuu valurautakannesta ja teleskooppisesta
muoviputkiosuudesta.
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Liikennöitävien alueiden ulkopuolella kaivojen kansistot asennetaan siten, että ne jäävät noin 0,5 metriä
maanpinnan yläpuolelle.

31100.3 Jätevesiviemärin rakentaminen
31100.3.1 Jätevesiviemäriputken asentaminen
Asentamisessa noudatetaan putkien ja tarvikkeiden valmistajien ohjeita. Asennetun putkilinjan tulee
olla suora eikä liitoksissa saa olla kulmapoikkeamia. Putket asennetaan niin, että ne tukeutuvat koko
pituudeltaan tiivistettyyn asennusalustaan. Liitoskohtiin kaivetaan syvennykset muhveja ja
asennustyötä varten.

Kaivoihin ja putkiin ei saa päästä maa-aineksia tai muita epäpuhtauksia.

Mikäli rakennuttajan edustaja tekemänsä tarkastuksen jälkeen katsoo, että asennustyö ei vastaa
asetettuja vaatimuksia, on puutteellinen osuus purettava ja asennettava uudelleen urakoitsijan
kustannuksella. Jos putkia, muotokappaleita tai asennustarvikkeita on asennus- tai purkutyön
yhteydessä vaurioitunut, on urakoitsijan hankittava uudet osat kustannuksellaan.

Työmaalla tulee putkissa käyttää suojatulppia.

3115.2 Jätevedentonttiliittymät
Uudet huleveden tonttiliittymät rakennetaan suunnitelmien mukaisesti Ø110 PVC/k SN8
muoviputkista.

31100.5 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen
Tiiviyskokeet

Viettoviemärin videokuvaus

Urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen kuuluu viettoviemärin tiiviyden ja kunnon tarkastus, joka tehdään
videokuvauksella jokaiselle kaivovälille. Videokuvauksen tulkinta tehdään VVY ry:n julkaisun ”TV-
kuvausten tulkintaohje” mukaan. Videokuvaajalla tulee olla TV-kuvaajakoulutus ja voimassa oleva
kuvaajakortti.

Tarkastuskaivojen tiiveys tarkastetaan silmämääräisesti.

Tiiviyskokeet ja videokuvaus tehdään lopputäytön tekemisen jälkeen.

Tarkemittaukset

Johtojen sijainti todetaan työn aikana urakoitsijan toimesta tehtävien tarkemittauksien avulla.
Tarkemittauksia tulee suorittaa jatkuvasti rakentamisen edistymisen mukaisesti ja ne tulee olla tehtynä
ennen kunkin johto-osan työsuorituksen laskutusta. Mittaustiedot tallennetaan ja luovutetaan
rakennuttajalle x-, y-, ja z-tietoina rakennuttajan erikseen ilmoittamassa atk-muodossa
(yhteyshenkilönä yhtiön suunnittelija tai työmaan valvoja). Tarkepiirustukset laatii
urakoitsija tekemiensä tarkemittausten perusteella ja toimittaa ne rakennuttajalle sähköisessä
muodossa.

Putket merkitään rakentamattomilla alueilla maastoon myös n. 50 metrin välein metallisin
merkintätolpin ja kilvin, joista ilmenee sijainnin lisäksi putkityypit.
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Urakoitsija ei saa peittää rakenteita ennen kuin tarkemittaukset tai merkinnät rakennuttajan
hyväksymällä tavalla on tehty.

Tarkemittauksissa ja merkinnöissä tulee noudattaa HS-Veden tarkemittausohjetta.

Kaikki tarkemittausten tiedot ja tarkepiirustukset tulee toimittaa rakennuttajalle
vähintään kahta viikkoa ennen vastaanottotarkastusta.

Nykyisistä tarkastuskaivoista on mitattava käyttöön jäävien putkien liitoskorkeudet ennen uusien
putkiliitosten rakentamista. Mikäli korkeudet tai sijainnit poikkeavat suunnitelmista, on otettava yhteys
rakennuttajaan ja suunnittelijaan.

Valokuvaaminen

Putkien risteyskohdat ja -kaivot sekä muut merkitykselliset kohdat tulee valokuvata ja yksilöidä HS-
Veden tarkemittausohjeen mukaisesti.

Kelpoisuusasiakirja

Vaatimuksenmukaisuustodistukset, katselmuspöytäkirjat, laadunvalvontaraportit, suorituspöytäkirjat
ja tarkastustodistukset yms. laadun toteamiseen liittyvät asiakirjat kootaan työmaalla ajan tasalla
pidettävään kelpoisuusasiakirjaan Buildie-sovellukseen. Asiakirjaan liitetään myös tehdyt
tarkemittaukset, koetulokset ja kuvaukset.

Ohipumppauksen järjestäminen

Mikäli jätevesiviemärin rakentaminen sitä vaatii, tulee viemärivesille järjestää saneeraustöiden
ohitusjärjestely. Ohipumppaukseen käytettävän kaluston tulee soveltua ja olla kapasiteetiltaan riittävä
viemärivesien pumppaukseen ottaen huomioon myös mahdollisten sateiden aiheuttamat tulvatilanteet.
Jatkuvaa pumppausta varten tulee järjestää riittävä päivystys mahdollisten käyttöhäiriöiden varalta.

Ohipumppauksen edellyttämät rakenteet on toteutettava siten, että niistä aiheutuva haitta on
mahdollisimman vähäinen. Ohipumppauksen suunnittelussa on otettava huomioon mm. järjestelyn
kesto, ympäristöolosuhteet sekä vuodenaika.

Lyhytaikainen saneerattavan johdon käyttökeskeytys voidaan tehdä tulppaamalla. Tällöin tulee
kuitenkin varmistua siitä, että tulppaaminen ei aiheuta häiriöitä ja vahinkoa liittyjille.

3120 Hulevesiviemärit
Hulevesiviemärien materiaalien, varusteiden ja asentamisen osalta tulee noudattaa InfraRYL 2006
kohtaa 31200 Hulevesiviemärit.

Nimikkeen sisältö on vastaava kuin kohdassa 3110.

3121.1 Betoniset hulevesiviemärit
Betoniset hulevesiviemärit rakennetaan Ø800 B/Ek –B putkista suunnitelmien mukaisesti.

Nimikkeeseen sisältyy rakennettavien runkolinjojen TV-kuvaus: ks. 0003 Laadunvalvonta.

3121.2 Muoviset hulevesiviemärit
Uudet huleveden runkolinjaputkiosuudet rakennetaan suunnitelmien mukaisesti Ø200-250 PVC/k
SN8 muoviputkista ja yhdysputkiosuudet kitakaivoista tarkastuskaivoihin rakennetaan suunnitelmien
mukaisesti Ø200 PVC/k tai PP SN8 muoviputkista. Nimikkeeseen sisältyy rakennettavien
runkolinjojen ja yhdysputkien TV-kuvaus.
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3122.1 Hulevesiviemärien tarkastuskaivot muovista
Huleveden tarkastuskaivot ovat tehdasvalmisteisia (myös liitokset) PE-muovikaivoja halkaisijaltaan
Ø560 mm silloin, kun putken halkaisija on ≤ Ø400 mm, kaivokorttien mukaisesti. Kaivoissa täytyy
olla kohdetta varten valmistettu kouru ja niissä ei saa olla ylimääräisiä liitoksia, eli ns. Pro-kaivot eivät
käy. Hulevesiviemärin kulmamuutokset on tehtävä kaivossa, ei kulmakappaleilla. Kaivot varustetaan
teleskoopilla ja umpivalurautakansistolla.. Suunnitelmissa on esitetty kaivojen liitos- ja
kansikorkeudet, jotka on tarkistettava ennen työn aloittamista. Uusi hulevesikaivo sisältää enintään 6
tiivisteellistä Ø110…250 mm liitosta.

Teleskooppikaivojen teoreettiseen korkeuteen varataan 300 mm liikevarat sekä alas- että ylöspäin
(yhteensä 600 mm).

Umpikansistot pultataan teleskooppiin kiinni. Kansistojen kannen halkaisija on 500 mm ja
kuormituskestävyys on 40 tn. Umpikansistot asennetaan 0…5 mm päällysteen pinnan alapuolelle.

Kestopäällystetylle alueelle sijoittuvien kaivojen korkeusasema on sovitettava siten, että
valurautakansiston kehyksen reunan alle saadaan sijoitettua asfalttimassa.

Hulevesikaivojen yhdysputkien minimikaltevuus on 1 %.

Nimikkeeseen sisältyy kaivon hankinnan ja asennuksen lisäksi kuopan kaivu, tasauskerroksen, arinan
ja ympärystäyttöjen tekeminen hankintoineen, liitosten tekeminen (uudet ja vanhat putket) sekä
tiivistys- ja siistimistyöt.

3122.2 Betoninen huleveden Ek-tarkastuskaivo liitoksineen (1-7 kpl)
Hulevesiviemärin betonitarkastuskaivot ovat tehdasvalmisteisia ja halkaisijaltaan Ø1000-1200 mm:n
B/Ek-kaivoja (Cr) kaivokorttien mukaisesti. Tarkastuskaivojen pohjakourujen ja liitosten tulee olla
tehdasvalmisteisia, Cr-luokan renkaat kiinteällä Ek-luokan kumitiivisteellä ja BLT-merkinnällä.
Kaivojen ympärille asennetaan 0,2 mm vahvuinen kaksinkertainen muovi pinnasta 1,5 metrin
syvyyteen. Kaikkiin kaivoihin asennetaan kartio kaivon yläosaan.

Uusi huleveden tarkastuskaivo sisältää enintään 2 porattua tiivisteellistä Ø200 mm liitosta.
Korotusrenkailla tehtävien nostojen yhteiskorkeus saa olla enintään 150 mm.

Työhön sisältyy kaivon hankinnan ja asennuksen lisäksi em. muovi, kuopan kaivu, tasauskerroksen ja
alku- ja lopputäyttöjen tekeminen. (huom. lopputäyttö murskeella KaM 0/16 kaivon ulkopinnasta
vähintään 400 mm etäisyydelle).

Kestopäällystetylle alueelle sijoittuvien kaivojen korkeusasema on sovitettava siten, että
valurautakansiston kehyksen ja betonirenkaan väliin saadaan levitettyä asfalttimassa.

3122.5 Muovinen sakkapesällinen hulevesikaivo liitoksineen
Hulevesikaivot ovat tehdasvalmisteisia ja halkaisijaltaan Ø560/500 mm:n muovikaivoja.

3125.1 Huleveden tonttiliittymät
Uudet huleveden tonttiliittymät rakennetaan suunnitelmien mukaisesti Ø110 PVC/k  SN8
muoviputkista.
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3123.6 Hulevesiviemärin kansistot
Ajoradalle sijoittuvat ritiläkansistot ovat kelluvia valurautakansistoja, joissa kannen halkaisija on 550
mm ja paksuus 50 mm. Kansistojen kuormituskestävyys on 40 tn. Ritiläkansistot asennetaan 5…10 mm
päällysteen pinnan alapuolelle.

Umpikansistot ovat kelluvia valurautakansistoja, joissa kannen halkaisija on 550 mm ja paksuus 50 mm.
Kansistojen kuormituskestävyys on 40 tn. Umpikansistot asennetaan 0…5 mm päällysteen pinnan
alapuolelle.

Kupukannen halkaisija on 600 mm ja kuormituskestävyys 25 tn. Kupukansiston nimike sisältää
kenttäkiveyksen 2 m2 / kupukansi. Kenttäkivi asennetaan betoniin. Kenttäkiven koko 100 – 150.

3125 Hulevesiviemärin liitos nykyiseen kaivoon/putkeen
Rakennettavat hulevesiverkostot liitetään nykyiseen hulevesiverkostoon liittämällä muovinen
hulevesiputki suunnitelmissa osoitettuun liitoskaivoon tai putkeen. Liitoskaivoon tai putkeen tehdään
uusi liitos poraamalla. Liitokset varustetaan kumitiivisteillä. Betonisten hulevesiviemärien liitos
nykyiseen hulevesiverkostoon tehdään valamalla.

3120 Kelpoisuuden osoittaminen
ks. luvut 3 Mittaustyöt ja 4 Laadunvalvonta.

Putkien ja niiden osien vaatimuksenmukaisuustodistukset, katselmuspöytäkirjat,
laadunvalvontaraportit ja suorituspöytäkirjat on koottava työmaalla aina ajan tasalla pidettävään
työmaakansioon ja Buildie-sovellukseen.

3130 Vesijohdot
Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 31300 mukaiset seuraavin tarkennuksin

Nykyiset, mahdollisesti rikkoutuvat vesijohtolinjat sulkuventtiileineen korjataan entistä vastaavaan
kuntoon. Korjattavien vesijohtojen materiaalina käytetään PEH putkia rakennuttajan valvojan ohjeiden
mukaisesti.

Vesijohdonputkimateriaalien sekä käytettävien työmenetelmien tulee olla sellaiset, että käyttöön
otattavassa vesijohdossa veden laatu säilyy annetut viranomaisvaatimukset täyttävinä veden
hygieenisyyden sekä muun laadun osalta.

Kiinteistöt, joille saneeraustöistä aiheutuva vedenjakelukatko muodostuu yhtäjaksoisesti 8 tuntia
pidemmäksi tai saneeraustyöt muutoin haittaavat kohtuuttomasti kiinteistössä asuvien ihmisten tai
ammatinharjoittajien toimintaa, tulee liittää väliaikaisen vedenjakelun piiriin ennen varsinaisten
saneeraustöiden aloittamista.

Väliaikaisesta vedenjakeluverkosta tulee ottaa ja esittää HS-Veden valvojalle laadullisesti hyväksytty
vesinäyte ennen kiinteistöjen kytkemistä sen jakelupiiriin. Jakelujärjestelmän tulee täyttää voimassa
olevan lainsäädännön nojalla talousvedelle asetetut vaatimukset. Väliaikaiseen vedenjakeluverkkoon
tulee järjestää sekä huuhtelu- että näytteenottomahdollisuus myös työnaikaisten toimenpiteiden
varalle.

Väliaikaisen vedenjakelun edellyttämät rakenteet on toteutettava siten, että niistä aiheutuva haitta on
mahdollisimman vähäinen. Väliaikaisen vedenjakelun toteutuksessa tulee huomioida mm. järjestelyn
kesto, ympäristöolosuhteet sekä vallitseva vuodenaika. Väliaikaisen vedenjakeluverkon vedenlaatu- ja
kunnossapitovastuu kuuluvat urakoitsijalle.
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Väliaikainen vedensyöttö kytketään ensisijaisesti ”ns. mittarin ohi” kiinteistöiden vesimittarin
jälkeiseen kiinteistön syöttövesijohtoon. Väliaikaisen vedenjakeluverkon kautta kiinteistölle syötetty
vesi on kiinteistön omistajille maksutonta. Jos kytkeminen suoritetaan ennen mittaria, urakoitsijan
tulee lukea kiinteistöjen mittarilukemat ennen saneeraustyön aloittamista ja väliaikaiseen
vedenjakeluun siirtymistä.

Saneeraustöiden vaatimat vesikatkot on pyrittävä järjestämään klo 8.00–16.00 väliselle ajalle.
Katkoksista tulee tiedottaa sekä rakennuttajaa että kolmatta osapuolta vähintään yhtä vuorokautta
ennen katkoajankohtaa. Työnaikaisista vesikatkoista tiedottaminen kuuluu työn tekijän vastuulle.
Tiedottamisessa tulee erityisesti huomioida hoivakodit, kampaamot, ravintolat sekä muut tavallisesta
vedenkäyttäjistä poikkeavat liittyjät.

3130.1.5 Muoviset vesijohtoputket
Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 31300.1.5 mukaiset seuraavin tarkennuksin.

PE-putket tulee olla merkitty sinisellä tunnisteraidalla.

3132 Vesijohdon laitteet
3132.1 Sulkuventtiilit
Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 31300.1.10.1 mukaiset seuraavin tarkennuksin.

Sulkuventtiilinä käytetään kumiluistiventtiilejä, kun putkikoko on ≤ 300 mm.

Pääurakoitsijalle kuuluu venttiilin karan jatkon testaus; venttiili suljetaan ja aukaistaan asennusvaiheen
jälkeen ja viimeistelytöiden jälkeen. Karan jatkon testaus raportoidaan
päällystystöiden/viimeistelytöiden jälkeen.

Lopputäyttö tehdään alkutäytön materiaalilla (kaM 0/16 tai kaM 0/6 tai sora 0/16) suojusputken
ulkopinnasta vähintään 400 mm etäisyydelle.

3132 Vesipostit
Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 31300.1.10.1 mukaiset.

Palopostit rakennetaan maanpäällisinä paloposteina. Mikäli tilanahtauden muun syyn takia
maanpäällisen palopostin rakentaminen ei ole mahdollista, rakennetaan maapaloposti, jonka
asennustapa on kuvan 31300:K2 tyyppi A.

Liittimen koko on 3”. Palopostin yhdysjohto on kokoa 90 PE100 PN10. Runkojohdon ja palopostin väliin
asennetaan sulkuventtiili suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti.

3133.1 Vesijohdon liitos nykyiseen
Vesijohdot liitetään nykyisiin suunnitelmien mukaisesti. Säilyvät vesijohdon talohaarat liitetään
uuteen vesijohtoon.

3133.2 Vesijohdon tonttiliittymät
Vesihuollon tonttiliittymät sisältävät tarvittavan tuennan, vanhan liittymän poiston, kaivun, arinan,
täytön sekä putkien hankinnan ja asennuksen. Vesijohdon liittymissä käytetään Ø32 PE100 PN10
putkia.
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31330 Tonttijohdot
Kiinteistö vastaa kustannuksellaan tonttijohtojen kunnossapidosta ja uusimisesta.

Kuitenkin koko urakka-alueella tonttijohtojen katualueella sijaitsevat osuudet saneerataan seuraavasti:
tonttiventtiilit ja vesijohto uusitaan aina, betoniset viemärit sekä viemärit, joissa on toiminnallista vikaa,
uusitaan kiinteistön rajalle asti.

Mikäli kiinteistöviemärin liitostyöt joudutaan tekemään putkiliitoksena, tehdään liitos runkoviemäriin
nähden myötävirtaan (esim. y-haaraliitos). Omakotitalojen liittymissä putkikoot ovat Sv 110 PVC, Hv
110 PVC ja Vj 32 PEH.

Vesijohdon tonttiventtiilit sijoitetaan katualueelle, viherkaistaleelle lähelle kiinteistönrajaa, milloin se
on mahdollista.

Hyväkuntoisia jätevesiviemärin tonttiliittymiä ei välttämättä tarvitse uusia. Ne voidaan yhdistää kadun
puolella uuteen runkojohtoon tai –kaivoon. HS-Veden valvoja määrittelee tonttiliittymät, jotka voidaan
jättää ennalleen.

Liittymien paikkaa tontilla voidaan hiukan muuttaa tontin tarpeen mukaan.

3300 Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät

3321 Kaapelisuojaputken asennus
Operaattorien ja laitosten kaapeliputkitukset on esitetty suunnitelmapiirustuksessa sekä kadun
tyyppipoikkileikkauksissa.
Suojaputket asennetaan hiekkaan ja alkutäyttö tehdään hiekalla. Putket asennetaan rinnakkain ja
putkien välin on oltava vähintään 5 cm. Kaapelisuojaputket asennetaan tyyppipoikkileikkauksissa
esitetyn mukaisesti, peitesyvyys on oltava vähintään 70 cm. Kaapelisuojaputkien keskinäinen järjestys
tulee pitää samana koko urakka-alueella. Kaapelireitit merkitään katurakenteeseen, tai erilliseen
kaapelikaivantoon, asennettavalla kaapelinvaroitusverkolla tai -nauhalla. Kaapelinvaroitusverkon tai
nauhan asennus vähintään 200 mm suojaputken yläpinnalta mitattuna. Kaapelinvaroitusverkon tai -
nauhan kappalemäärää kasvatetaan kaapelilautan leveyden mukaisesti, jotta koko lautta on kattavasti
merkitty. Kaapelisuojaputkiin asennetaan 5 mm polypropeeniset vetonarut.

3323 Betoninen kaapelinvetokaivo DN1000
Operaattorien kaapelisuojaputkituksille rakennetaan yhteiskäyttökaivot suunnitelmissa esitetyille
sijainneille.
Kaivon kansi tulee olla liikennealueelle soveltuva valurautainen kelluva kansisto, jossa on lukittavissa
oleva tiivisteellinen välikansi (esim. Jupalco Ø815 D400). Kansiston korkeus tulee sovittaa kadun
tasaukseen korokerenkailla. Asfalttialueilla käytetään pyöreitä kansistoja. Kaivoissa tulee olla seiniin
kiinnitetyt kannakkeet (materiaali HST) kaapeleiden päätelaitteita varten. Kaivon pohjassa tulee olla
teräsverkolla varustettu vedenpoistoaukko.

3360 Valaistusrakenteet
Ulkovalaistustöiden suorittamisessa noudatetaan erillistä Valaistustöiden sähkötyöselostusta alla
olevilla lisäyksillä sekä InfraRYL 2006 "Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät
ja täydentävät osat" julkaisua.
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53300 Työmaamittaukset
Suunnitelmissa ja laskennoissa on käytetty ETRS-GK-25 koordinaattijärjestelmää ja
N2000- korkeusjärjestelmää.

Työn yhteydessä ei saa tuhota alueella olevia rajamerkkejä. Ennen työhön ryhtymistä
todetaan, mitkä rajamerkit ovat vaarassa tuhoutua.

Katualueen raja merkitään maastoon, jotta nähdään, mitkä aidat, puut yms. ovat tonttien
puolella.

Ennen katu- ja vesihuoltotöitä on tarkastettava suunnitellut katukorkeudet ja –
linjaukset. Mikäli maanpinnan tai muiden rakenteiden korkeudet tai sijainnit poikkeavat
suunnitelmista, on otettava yhteys suunnittelijaan.

Huleveden liittymispisteiden (mm. vesijuoksujen) korkeudet tarkistetaan ennen
rakennustöiden aloittamista.

Ennen töiden aloittamista selvitetään kaikkien olemassa olevien maanalaisten
rakenteiden sijainti ja merkitään ne maastoon.

Suunnittelijalta saa suunnitelman dwg-muodossa, katujen rakennekerrosten
koneohjausmallit kolmioverkkona esim. dxf-muodossa ja mittalinjatietoa esim. xml-
muodossa. Väylämallin kolmioverkossa on pieniä virheitä ja siihen ei ole mallinnettu
tonttien ajoneuvoliittymiä eikä salaojakaivantoja. Kaivu ei saa levitä katualueen puolelta
tonteille.

Ennen katu- ja vesihuoltotöitä on tarkastettava suunnitellut katukorkeudet ja –
linjaukset. Mikäli maanpinnan tai muiden rakenteiden korkeudet tai sijainnit poikkeavat
suunnitelmista, on otettava yhteys suunnittelijaan.

53400 Valvontamittaukset ja kokeet
Työn suorittaja tekee tarkemittaukset ja niiden perusteella loppupiirustukset.

Kadut

Rakenteiden tarkemittaukset tulee suorittaa gps- tai takymetrimittauksina (x, y, z).
Mittaukset toimitetaan tilaajalle sekä mittaustietona (esim. gt) että pdf- tai excel-
muodossa (siten, että mittausten sisältö on luettavissa jollain yleisesti käytössä olevalla
ohjelmalla).

Katurakenteesta mitataan seuraavat tarkemittaustiedot:

· pohjattavan alueen leikkauspohja
· Kantavan kerroksen päältä mitataan ajoradan keskilinja ja reunat sekä kaikki

ajoradan taitekohdat, jossa ajoradan sivukaltevuus muuttuu.  Kevyen liikenteen
väylistä mitataan reunat.

Em. mittaukset tehdään maksimissaan 20 metrin välein.

Kantavan kerroksen tiiviysaste ja kantavuus todetaan poikkileikkauksittain 50 m:n
välein. Jos mittausvälillä on johtokaivantoja, suoritetaan joka toinen mittaus
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johtokaivannon päältä. Kantavuusarvot ja tiiveyssuhteet InfraRYL 2010 mukaisesti.
Rakennettavat kadut ovat katuluokkaa 4.

Kerrosrakenteiden kantavuuden mittaukseen (InfraRYL menetelmä 2) ei hyväksytä
kevyttä pudotuspainolaitetta (Loadman). Kantavuus on mitattava levykuormituskokein
tai raskasta pudotuspainolaitetta käyttäen (Heavy Loadman).

Vesihuoltokaivanto

Asennusalustan tiiviysaste todetaan mittauksin 100m:n välein (kohdan 18310 mukaan),
kuitenkin vähintään 1 mittaus työkohdetta kohti.

Vesihuollon tarkemittaukset

Tarkemittauksissa ja merkinnöissä tulee noudattaa HS-Veden tarkemittaus- ja
merkintäohjetta – versio 9.1.2020.

Johtojen sijainti todetaan työn aikana urakoitsijan toimesta tehtävien tarkemittauksien
avulla. Tarkemittauksia tulee suorittaa jatkuvasti rakentamisen edistymisen mukaisesti.
Mittaustiedot tallennetaan ja luovutetaan rakennuttajalle x-, y-, ja z-tietoina
rakennuttajan erikseen ilmoittamassa atk-muodossa. Tarkepiirustukset laatii työ tekijä
tekemiensä tarkemittausten perusteella ja toimittaa ne rakennuttajalle sähköisessä
muodossa.

Rakenteita ei saa peittää ennen kuin tarkemittaukset tai merkinnät rakennuttajan
hyväksymällä tavalla on tehty.

Nykyisistä tarkastuskaivoista on mitattava käyttöön jäävien putkien liitoskorkeudet
ennen uusien putkiliitosten rakentamista. Mikäli korkeudet tai sijainnit poikkeavat
suunnitelmista, on otettava yhteys rakennuttajaan ja suunnittelijaan.

Rakennuttajalle toimitetaan asemakuvat, joihin on merkitty käytetyt putkimateriaalit,
kaivot ja toimilaitteet teknisine tietoineen. Kuva ei korvaa tarkemittausta, vaan toimii
lisätietona johtokartan tietojen päivityksessä.

Vesihuollon valokuvaaminen

Putkien risteyskohdat ja -kaivot sekä muut merkitykselliset kohdat (esim. tonttiliitokset)
tulee valokuvata ja yksilöidä HS-Veden tarkemittaus- ja merkintäohjeen mukaisesti.

Viettoviemärin Tiiviyskokeet

Rakentamisen jälkeen tehdään viettoviemärin tiiviyden ja kunnon tarkastus, joka
tehdään videokuvauksella jokaiselle kaivovälille. Putkistokuvaajalla tulee olla läpäistynä
FiSTT:n putkistokuvaajakoulutus, tästä osoituksena kuvaajakortti. Videokuvauksen
tulee olla värillinen, mustitikulla rakennuttajalle toimitettava. Kuvauksessa tuotetaan
putken pituusprofiili. Videokuvauksen tulkinta tehdään VVY ry:n julkaisun ”TV-
kuvausten tulkintaohje” mukaan. Kuvauksessa käytetään kaivojenkorkoina todellisia
tarkemitattuja korkoja.

Tarkastuskaivojen tiiveys tarkastetaan silmämääräisesti.

Tiiviyskokeet ja videokuvaus tehdään lopputäytön tekemisen jälkeen.
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Vesijohdon tiiviyskoe vesipainekokeena

Kaikille paineputkille tehdään tiiviyskoe vesipainekokeena standardin SFS 3115
mukaisesti (InfraRYL 31300.5.2.1).

Ennen koetta:

· valvojalle esitetään hyvissä ajoin ennen tiiveyskokeen alkamista
yksityiskohtainen suunnitelma kokeen suorituksesta

· johto-osuus huuhdellaan kaivannon täytön jälkeen, ennen painekoetta ja
desinfiointia

· varmistetaan, ettei painekoealueella ole vanhoja venttiileitä, joita vasten
painekoetta tehtäisi

· Niiden tontti- ja runkoventtiilien kohdalle, joita ei saneerauksessa vaihdeta,
asennetaan painekokeen ajaksi työventtiilit tai päätytulpat

· koestetun johto-osuuden ei tule olla yli 500 m pitkä
· varmistetaan, että kulmat, haarat ja vapaaksi jäävät putket on tuettu riittävästi
· varmistetaan, ettei johtoon jää ilmaa
· putkiosuudelta jolle painekoe suoritetaan ja sen välittömässä läheisyydessä ei

saa työskennellä painekokeen suorittamisen aikana työturvallisuusseikkojen
vuoksi.

· vesijohdon painekokeessa käytettävä laitteiston oltava puhdas ja veden täyttää
talousveden laatuvaatimukset

Painekokeet suoritetaan rakennuttajan edustajan läsnä ollessa ja niistä laaditaan
pöytäkirja. Urakoitsijan on tarvittaessa esitettävä mittareista voimassa olevat
kalibrointitodistukset rakennuttajalle.

Koejärjestelyt

1. Johto-osuuden annetaan olla verkostopaineessa väh. 24 h
2. Painekokeen alussa johto-osuuden vedenpaine nostetaan 1,3 x ko.

vesijohtolinjan nimellispaineeseen, eli 10 baariin putkella 13 baariin ja pidetään
tällä 120 min.

3. Sen jälkeen ylipaine lasketaan takaisin nimellispaineeseen. Tarkastelu aika 60
min.

4. Mikäli paine vakiintuu enintään 0,2 baarin koepaineen alapuolelle, on kokeen
tulos hyväksyttävä. Jos paineen alenema on suurempi, painekoe voidaan uusia
yhden kerran.

Ennen uusintakoetta johto-osuudelle on tehtävä huolellinen ilmanpoisto. Mikäli
uusintakokeen tulos ei ole hyväksyttävä, on kokeen epäonnistumisen syy selvitettävä ja
korjattava ennen kokeen uusimista.

Sementtilaastivuoratuille vesijohdoille suoritetaan paine-/tiiveyskoe alueen normaalilla
verkostopaineella. Lisäksi pinnoitetuille vesijohdoille tehtävä videokuvaus tulee tehdä
sellaista puhdasvesikäyttöön tarkoitettua kuvauslaitteistoa käyttäen, josta voidaan
todeta saneeratun putken pinnan laatu sekä mitata todelliset putken sisämitat.

Vesijohdon desinfiointi tehdään painekokeen jälkeen ennen käyttöönottoa kohdan
vesijohdon desinfiointi ja vesinäyte mukaisesti. Käyttöönottonäyte tutkitutetaan
laadunvarmistuksen omaavassa ja hyväksytyssä laboratoriossa.
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Vesijohdon desinfiointi ja vesinäyte

Painekokeen jälkeen vesijohto on desinfioitava. Desinfiointi suoritetaan InfraRYL-
julkaisun kohdan 31300.5.2.2 mukaisesti.

Desinfiointikemikaalina käytetään nestemäistä natriumhypokloriittia. Putki täytetään
vedellä ja kloorikemikaalin annostus järjestetään niin, että klooripitoisuus on n. 50 mg/l.
Klooriliuos jätetään putkeen vähintään 1 vrk ajaksi, mielellään 3 vrk:n ajaksi.
Desinfioinnin jälkeen putkea huudellaan runsaasti, jotta kloori poistuu putkesta.
Huuhtelun jälkeen vesijohtoputki jätetään vedellä täytetyksi, ellei putken jäätymisvaaraa
ole. Vesijohdon desinfioinnin aikana johto-osa ei saa olla yhteydessä käytössä olevaan
verkkoon.

Luvan vesijohtojen käyttöönotolle antaa hyväksyttyjen laboratoriotulosten perusteella
HS-veden määräämä työkohteen valvoja.

Merkinnät

Kaikkien putkien merkinnät voivat olla samassa metallisessa tolpassa selvästi erottuvin
merkinnöin. Merkinnät tulee suorittaa HS-Veden tarkemittausohjeen mukaisesti.

Kelpoisuusasiakirja

Vaatimuksenmukaisuustodistukset, katselmuspöytäkirjat, laadunvalvontaraportit,
suorituspöytäkirjat ja tarkastustodistukset yms. laadun toteamiseen liittyvät asiakirjat
kootaan työmaalla ajan tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan. Asiakirjaan liitetään
myös tehdyt tarkemittaukset, koetulokset ja kuvaukset.

5360 Laadunvarmistus
Rakenteiden laadun osalta noudatetaan InfraRYL:n vaatimuksia. Vesihuollon rakenteiden osalta
noudatetaan lisäksi HS-Veden antamia ohjeita.

Kadun rakennekerroksissa käytettävien materiaalien, kuten kalliomurskeen, tulee olla CE-merkittyä ja
olla raekooltaan suunnitelmapiirustuksissa esitetyn mukaisia. Kaikista käytetyistä
kiviainesmateriaaleista on toimitettava rakeisuuskäyrät vähintään yksi näyte jokaiselta alkavalta 2000
t:n erältä. Käytettyjen materiaalien rakeisuuskäyrät dokumentoidaan.

Kaikissa kohteissa käytettävän suodatinkankaan on oltava suunnitelmassa esitetyn mukaista (N3-
luokka). Käytettävien suodatinkankaiden materiaalitiedot dokumentoidaan.

Putki-, rumpu- ja kaivomateriaaleilta ja niiden osilta sekä liitostarvikkeilta että -yhteiltä edellytetään
SFS / CE-merkintää ja hyväksyntää. Yksittäisen tuotteen kelpoisuus on osoitettava merkinnällä
tuotteessa. Kukin vastaa hankkimiensa ja käyttämiensä materiaalien laadusta. Materiaalitiedot
dokumentoidaan.

Kaikissa kohteissa käytettävän salaojaputkimateriaalin on oltava CE-merkittyä. Asennetun
salaojaputken materiaalitiedot dokumentoidaan.

5450 Työmaan viimeistely
Uudet rakenteet (päällys- ja pintarakenteet, ojat, pientareet jne.) liitetään nykyisiin kadun ja
kiinteistöjen rakenteisiin ja ympäröivään maastoon. Myös katualueen muut osat sekä vesihuoltolinjat,
joille ei ole esitetty pintakäsittelyä, viimeistellään ja tasataan konetyötarkkuudella siten, että
yleisvaikutelma on katualueen kaikilta osin siisti ja viimeistelty.


