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YLEISTÄ 

Nämä hankekohtaiset laatuvaatimukset on laadittu Kokemäen kaupungin Villiönsuvannon alu-
een kunnallistekniikan rakentamista varten. Suunnitelmat on esitetty 1:500 karttapohjalla ja 
1:1000/1:100 pituusleikkauspiirustuksilla. 

SUUNNITTELIJAT 

Katu- ja vesihuoltosuunnitelmat on laatinut KON-INS Oy. Konsultin yhteyshenkilöt ovat projekti-
päällikkö Ilkka Ojaniittu, puh. 044 500 6205 ja suunnittelija Esa Sankala, puh. 050 559 7210. Ti-
laajan puolesta suunnittelutyötä on valvonut Kokemäen vesihuolto Oy:n Vesihuoltoteknikko 
Teemu Peltonen, p. 040 488 6205 sekä Kokemäen kaupungin Katu- ja puistomestari Ilkka Väl-
ke, p. 040 488 6195. 

NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT JA MÄÄRÄYKSET 

Rakentamisessa noudatetaan viranomaisten sekä työnvalvojan määräyksiä ja ohjeita sekä seu-
raavia julkaisuja: 

- Lait, asetukset, valtioneuvoston ja ministeriöiden päätökset sekä niihin rinnastettavat jul-
kisoikeudelliset määräykset 

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

päällys- ja pintarakenteet osiot) 
- InfraRYL Maa- pohja- ja kalliorakenteet 6/2018 (Korvaa InfraRYL 2010 Osa 1 Väylät ja 

alueet maa- pohja- ja kalliorakenteet osiot) 
- InfraRYL2006: Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täyden-

tävät osat 
- INFRA 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö; Määrämittausohje 

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

- RIL 77 Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket. Asennusohjeet. 
- RIL 121 Pohjarakennusohjeet 
- RIL 128 Salaojaputkien laatumääräykset 
- RIL 263 Kaivanto-ohje 
- TIL:n ja BY:n ohjeet ja standardit 
- Suomen kuntatekniikan yhdistys ry: Betoni- ja luonnonkivituotteet päällysrakenteena 
- PANK ry ASFALTTINORMIT 2017 
- Sisäasiainministeriö: Suomen rakentamismääräyskokoelma D.1 
- Valmistajien ja hankkijoiden antamat ohjeet 

Näitä ohjeita täydentävät hankekohtaiset laatuvaatimukset, joka on pätevyysjärjestyksessä en-
simmäisenä. 

Jos asiakirjoista puuttuu jonkin osasuorituksen kohdalta työnsuorituksen määrittely, noudate-
taan työnsuorituksessa edellä esitettyjen asiakirjojen määräyksiä ja ohjeita sekä rakennusalalla 
yleisesti vastaavissa tapauksissa noudatettua luotettavaa työtapaa. 

TOIMINNAN JÄRJESTELYT 

Työmaan käytössä oleva työalue on katualue. Katualueen ulkopuolella vesihuoltolinjoilla työalue 
on enintään 5 m linjan keskeltä molemmille puolille. Ellei työaluetta muuten ole määritelty, nou-
datetaan kaava-alueella tie-, katu- tai viemärirasitealueita sekä erikoiskohteissa erikseen määri-
teltyjä työalueita. 

Työn suorituksessa käytetään työn luonteen vaatimaa ammattitaitoista työnjohtoa ja työvoimaa. 
Urakoitsijan ja mahdollisten aliurakoitsijoiden tulee olla luotettavia, alan hallitsevia ja ammattitai-
toisia erikoisliikkeitä. Nämä aliurakoitsijat on esitettävä rakennuttajan hyväksyttäviksi ennen ko. 
työn aloittamista. 
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Työmaaliikenne on hoidettava ainoastaan niitä reittejä myöten, jotka on rakennuttajan kanssa 
sovittu. Työt rakennuskohteen läheisyyteen johtavilla nykyisillä kaduilla ja teillä tulee hoitaa si-
ten, ettei liikenteelle, asutukselle ja muille ko. kulkuyhteyksien käyttäjille aiheudu kohtuutonta 
haittaa rakennustöiden johdosta. Näkökohta tulee ottaa huomioon eri työvaiheiden aikatauluis-
sa. Liikenneyhteydet on pidettävä henkilöautolla ajettavassa kunnossa (myös talvikunnossapi-
to). 

Urakoitsija huolehtii urakka-alueella yleisessä käytössä olevien liikenneväylien kunnossa- ja 
puhtaanapidosta koko urakka-ajan. Puhtaanapito myös urakka-alueen ulkopuolisilla väylillä kuu-
luu urakoitsijan vastuulle, mikäli likaantumisen voidaan katsoa johtuvan urakoitsijasta. 

Kaivannot tulee suojata asianmukaisesti siten, että putoamisvaaraa ei ole. Erityisesti on huo-
lehdittava, että suojaukset ovat kunnossa myös työvuorojen välisinä aikoina. Työnaikaisissa jär-
jestelyissä noudatetaan Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisua 11/99, Tilapäiset järjeste-
lyt katualueella. 

Rakennustyöt on suoritettava siten, ettei alueen kuivatus työn aikana heikkene tai aiheuta hait-
taa esim. naapurikiinteistölle. Kuivatus on työn aikana hoidettava tarvittaessa tilapäisjärjestelyin. 

Liikennejärjestelyt kaava-alueen katualueilla tehdään Kuntaliiton ohjeiden mukaisesti. Liikenne-
järjestelyistä on sovittava ennen töiden aloitusta teknisen keskuksen, poliisin ja aluepelastuslai-
toksen kanssa. Katso urakkaohjelma kohta 3.2.2 Työmaan johtovelvollisuudet. 

Urakoitsijan on tiedotettava työstä, aikatauluista, veden / lämmönjakelun keskeytyksistä, louhin-
noista ja liikennejärjestelyistä alueen lähikiinteistöjä. Tiedotteista on ilmettävä yhteystiedot, jois-
ta urakoitsijan edustaja tavoitetaan myös työajan ulkopuolella tarvittaessa. 

Teiden ja katujen katkaisut on tarvittaessa tehtävä sillakkeilla, joiden leveys vastaa ajoradan 
olevan päällysteen leveyttä. 

Hankkeesta on laadittu turvallisuusasiakirja, jossa on määritelty työturvallisuuteen liittyvät asiat. 

Alku- ja loppukatselmus 

Katselmuksissa todetaan työalueen laajuus ja rakennustyön todennäköisellä vaikutusalueella 
olevan kasvillisuuden, rakennusten, rakenteiden ja laitteiston kunto sekä sovitaan niitä koske-
vista suojaus- ja tukitoimenpiteistä. Kaikista katselmuksista tehdään pöytäkirja. 

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

Työturvallisuus 

Tehtävään valittu urakoitsija vastaa päätoteuttajan velvollisuuksista työturvallisuusasioissa. 
Urakka-asiakirjojen liitteenä on turvallisuusasiakirja, jossa on määritelty työturvallisuuteen liitty-
vät asiat. 

MAASTOTUTKIMUKSET JA LAADUNVALVONTA 

Maaperätutkimukset 

Alueella on tehty maastomittauksia sekä pohjatutkimuksia. Pohjatutkimukset suoritti Rauman 
Geotiimi Oy. Maastomittaukset on laatinut Kokemäen kaupunki. Tulokset esitetty suunnitelmis-
sa. 

Työnaikaiset mittaukset 

Suunnitelmat on laadittu Kokemäen kaupungin koordinaattijärjestelmässä (GK22) ja (N2000) 
korkeusjärjestelmässä. Kokemäen kaupunki antaa tarvittaessa lähtöpistetiedot mittauksia var-
ten. 

Katualueet ja tontit on merkitty maastoon rajapyykein. Urakassa tarvittavat kaikki mittaukset 
kuuluvat urakoitsijalle. Mittauksissa tarvittavat tiedot on saatavissa kunnan teknisestä toimistos-
ta tai suunnittelijalta. 
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Työn yhteydessä ei saa tuhota alueella olevia rajamerkkejä. Urakoitsijan tulee todeta ennak-
koon rakennuttajan asettaman valvojan kanssa, mitkä rajamerkit tuhoutuvat rakentamistöiden 
johdosta. Muut, ennakkoon toteamattomat tuhotut tai siirtyneet rajamerkit on urakoitsija velvolli-
nen korvaamaan. Pyykkien uudelleen sijoittamisen suorittaa ko. pyykin haltija urakoitsijan kus-
tannuksella. 

Ennen työn vastaanottamista on urakoitsijan luovutettava rakennuttajalle rakennustyön valvojan 
hyväksymät tarkemittaustiedot (X,Y, Z-tiedosto) työalueen uusista kaduista, vesijohdoista, jäte-
vesi- ja hulevesiviemäreistä rakenteineen. 

Työmäärien mittaukset 

Suoritemäärien mittaukset tehdään INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankeosanimikkeistö, Mää-
rämittausohje –julkaisun ohjeiden ja suunnitelmissa annettujen teoreettisten mittojen mukaan. 

10000 MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET 

11000 OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT 

11100 Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus 

11111 Poistettava kasvillisuus 

Puut, pensaat ja muu aluskasvillisuus raivataan ja kuljetetaan pois. Suoritetaan ainoastaan vält-
tämättömät raivaustyöt.  

11200 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet 

Olemassa olevat, suunnitelmapiirustuksissa esittämättömät, työn johdosta katkeavat ojat, sala-
ojat, rummut, putket, johdot ja muut rakenteet korjataan rakennuttajan antamien ohjeiden mu-
kaisesti. Urakoitsija on vastuussa katkaisemiensa salaojien ja viemärien ym. rakenteiden säily-
misestä toimintakuntoisina. 

Olemassa olevien rakenteiden ja kasvillisuuden suojaamisessa noudatetaan erityistä tarkkuutta 
ja huolellisuutta. Urakoitsija on vastuussa suojattavien kohteiden säilymisestä vahingoittumat-
tomina. 

Alueella sijaitsevat käytöstä poistettavat nykyiset avo-ojat täytetään Liikennealueella jakavan 
kerroksen materiaalilla, muualla ylijäämämassoilla. Rakenteisiin kelpaamattomat tai muuten 
ylimääräiset massat ja tarvikkeet urakoitsija vie rakennuttajan ohjeiden mukaisesti tämän osoit-
tamaan paikkaan. 

Ennen rakennustöiden aloittamista on rakentajan yhdessä johtojen omistajien kanssa selvitettä-
vä johtojen tarkka sijainti ja sovittava hyvissä ajoin niiden suojaamisesta ja mahdollisesti tarvit-
tavista purku- ja siirtotöiden suorittamisesta. Lisäksi on johtojen omistajien kanssa sovittava 
mahdollisten varaputkitusten sijoittamisesta katualueelle yhdessä rakennuttajan kanssa. Siirret-
tyjen johtojen sijainnista on tehtävä tarkekuvat omistajien toimesta ennen johtojen peittämistä. 

Työalueella sijaitsevista kaapeleiden ja ilmajohtojen suojaamisesta antaa tietoja paikalliset säh-
köyhtiö ja teleoperaattorit (Kokemäen Sähkö Oy, Caruna Oy, DNA Oyj, Elisa Oyj ja Telia Oyj). 
Työskenneltäessä kaapeleiden ja ilmajohtojen läheisyydessä on noudatettava erityistä varovai-
suutta. Kaivettaessa kaivantoa kaapelilinjaston alle on kaivannon yli kulkevat kaapelit tuettava 
asian mukaisesti. 

Suojaustavat kohteittain kirjataan aloituskatselmuksen pöytäkirjaan. Suojaamistoimenpiteet 
suoritetaan aloituskatselmuksessa sovittavalla tavalla ja muussa tapauksessa InfraRYL  noudat-
taen. 

Kaapeleiden tilapäiset tuenta-, siirto- ja suojaustyöt kuuluvat urakkaan.  

11400 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet 

Rakenteisiin kelpaamattomien tai muuten ylimääräisten massojen ja tarvikkeiden poistaminen  
työmaalta ja loppusijoittaminen kuuluvat urakoitsijalle. 

11410 Poistettavat pintamaat  
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Suoritetaan ainoastaan välttämättömät raivaustyöt. Kannot, mättäät, turve ja humusmaa poiste-
taan. Osittain tai kokonaan maanpinnan yläpuolelle ulottuvat ≤ 1,0 m3:n lohkareet poistetaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

InfraRYL Kuva 11410:K1. Pintamaan poisto. 

Katujen alta poistettava multa välivarastoidaan ja käytetään nurmetuksen tai muiden vihertöiden 
yhteydessä urakka-alueella. 

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

11500 Poistettavat päällysrakenteet 

Ei poistettavaa. 

13000 PERUSTUSRAKENTEET 

13300 Arinarakenteet 

13310 Kiviainesarina 

Kiviainesarina tehdään kaikille heikomman kantavuuden pohjamaalle (Savi) rakennettaville ve-
sihuoltolinjoille. Arina tehdään murskeesta KaM #0…32 mm, paksuus vähintään 250 mm. Arina 
ympäröidään suodatinkankaalla N3. Kiviainesarinaa ei tehdä kalliokaivantoihin. 

Kallion ja pehmeikön rajalle tehdään siirtymärakenne kiviainesarinan materiaalista. 

14000 POHJARAKENTEET 

14200 Suojaukset ja eristykset 

14221 Putkijohtorakenteiden ja rumpujen lämmöneristykset 

Mikäli ei saavuteta riittävää peitesyvyyttä, tulee käyttää lämpöeristettä. Minimi peitesyvyydet il-
man 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 pit-
käaikainen puristuslujuus on vähintään 400 kPa. Lämpöeristettävät kohteet ja eristeen paksuus 
on hyväksytettävä rakennuttajalla ennen kaivannon peittämistä. 

14300 Kuivatusrakenteet 

14311 Salaojat 

Katujen rakennekerroksissa virtaavat vedet johdetaan salaojien kautta hulevesiviemäreihin (lii-
tokset sakkapesällisiin kaivoihin) tai louherakenteessa suotosalaojilla. 

Salaojaputkina käytetään tekniseen salaojituksiin tarkoitettuja SN8 PEH 110/95 mm tuplasei-
nämäputkia. Salaojat liitetään ritiläkannellisiin/sakkapesällisiin kaivoihin. 



VILLIÖNSUVANNON ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA       8(15) 

HANKEKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 

 

Salaojat ympäröidään 200 mm paksuisella salaojasorakerroksella. Salaojasorana käytetään ra-
keisuusvaatimukset täyttävää salaojasoraa. Salaojan ympärystäyttö tehdään murskeesta Infra-
RYL:n mukaisesti.  

Salaojat on esitetty suunnitelmakartalla sekä katujen tyyppi- ja paalukohtaisissa poikkileikkauk-
sissa. 

16000 MAALEIKKAUKSET JA –KAIVANNOT 

Ennen kaivu- ja tuentatöiden aloittamista tulee erikseen selvittää alueella olevien johtojen, kaa-
peleiden ja laitteiden tarkka sijainti sekä niihin liittyvät turvallisuusmääräykset kyseisten johtojen, 
kaapeleiden ja laitteiden omistajan kanssa. 

16100 Maaleikkaukset  

Päällysrakennekerroksia varten tehdään riittävä kaivanto. Leikkausluiskat ulotetaan nykyiseen 
maanpintaan saakka poikkileikkausten kaltevuudessa.  Leikkaustyö on suoritettava siten, ettei 
maapohja tarpeettomasti häiriinny eikä kaivannon viereinen kasvillisuus tarpeettomasti vahin-
goitu. Vähäiset kallionkolot kaivetaan paljaaksi ja täytetään louheella tai jakavan kerroksen ma-
teriaalilla. 

Osa massoista voidaan käyttää katujen reuna-alueiden täyttöihin, luiskiin ja nurmetusalustoihin. 
Käytettävät massat on hyväksytettävä rakennuttajalla. Ylijäämämassat kuljetetaan maankaato-
paikalle. 

16200 Maakaivannot 

Maakaivantojen luiskakaltevuuksien tulee olla tukemattomissa, lyhytaikaisissa kaivannoissa Inf-
raRYL taulukon 16200:T1 mukaiset. 

Kaivumassoja läjitettäessä kaivannon viereen tai työkoneiden ollessa kaivannon läheisyydessä 
on etäisyys kaivannon reunaan oltava RIL-194 - 1992 Putkikaivanto-ohjeen mukainen. 

Kaivutöiden aikana urakoitsijan tulee tarkkailla kaivannon tuentatarvetta, ja ilmoittaa välittömästi 
rakennuttajalle, mikäli tuentatarvetta ilmenee. Mikäli jätevettä tai lietettä pääsee maakaivantoon, 
tulee se poistaa ennen kaivannon täyttämistä. Kaivu- ja tuentatöitä saattaa vaikeuttaa pohjave-
si. Kaivannon kuivana pitäminen kuuluu urakkaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

InfraRYL Kuva 31100:K2. Tukemattoman kaivannon vähim-
mäismitat 

 

 

16212 Kaapelikaivannot 

Kaapelikaivantojen teossa otetaan huomioon InfraRYL ja suojaputkien omistajien ohjeet.  

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

Maakaivannon vähimmäismitat määräytyvät kaapelin tai laitteen asennussyvyyden mukaan. 
Kaivannon syvyys määräytyy asennussyvyyden (0.8 m) mukaan. 
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16300 Kaivannon tukirakenteet 

Urakkaan sisältyy tarvittava kaivantojen tukeminen. Urakoitsija vastaa kaivantojen tukemisesta. 
Urakoitsija valitsee itselleen soveliaat kaivannon tukemistavat sekä suorittaa tarvittavat mitoi-
tukset ja tuentasuunnitelmat (liite 1, Kaivanto-ohje). Kaivanto on tuettava suunnitelma-
asiakirjoissa edellytetyissä kohdissa. Lisäksi urakoitsijan tulee tarkkailla kaivannon tuentatarvet-
ta kaivutöiden aikana, ja ilmoittaa välittömästi rakennuttajalle, mikäli tuentatarvetta ilmenee. 

Maaperäolosuhteista tietoa löytyy pituusleikkaus- ja poikkileikkauspiirustuksissa esitetyistä poh-
jatutkimusdiagrammeista. Kaivu- ja tuentatöitä saattaa vaikeuttaa pohjavesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

InfraRYL 2010 kuva 16300:K2 Tuetun kaivannon vä-
himmäismitat 

16310 Elementtituet 

Tuentaelementtejä käytettäessä kaivetaan yhden elementtijakson asentamisen edellyttämä 
matka kerrallaan. Elementti asennetaan kaivantoon välittömästi kaivun jälkeen. Elementin ulko-
puolelle jäävä tila täytetään hiekalla tai soralla. Kerralla auki kaivettavan kaivannon pituus saa 
olla enintään 6 m. 

16320 Ponttiseinät 

Mikäli käytetään ponttituentaa, mitoitetaan pontit ja välituet tapauskohtaisesti. 

18000 MAAPENKEREET, PADOT JA TÄYTÖT 

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. 

18320 Alkutäytöt 

Kaivannon alkutäyttö tehdään murskeesta KaM #0-16 mm. Alkutäyttö ulotetaan 300 mm ylim-
män putken yläpuolelle. Täyttömateriaali ei saa sisältää sellaisia aineita, jotka voivat vahingoit-
taa putkia tai liitosmateriaalia. Täytöt tiivistetään koneellisesti. 

18330 Lopputäytöt 

Liikennöitävän alueen lopputäyttö tehdään jakavan kerroksen materiaalilla. Muualla lopputäyttö 
tehdään kaivumailla siten, että ylimmäksi tulee ruokamultakerros. Puistoalueella lopputäytön 
pinta tasataan siten, että se on kaivantolinjalla n. 0.2 m ympäristön maanpintaa korkeammalla. 
Kaivojen, venttiilien yms. ympäristötäyttö tehdään murskeesta KaM # 0-16 mm. Täyttömateriaali 
ei saa sisältää aineita, jotka voivat vahingoittaa putkia tai liitosmateriaalia. 

18370 Johtokaivantojen virtaussulut 

Vesihuoltolinjan kaivantoihin tehdään vettä pidättävä pato noin 100 m välein estämään veden 
virtausta täyttömateriaaleissa. Padot rakennetaan savesta tai hienoja lajitteita sisältävästä siltti-
moreenista. Kuivakuorisaven käyttö on kielletty. Padon pituus vesihuoltolinjan pituussuunnassa 
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on noin 1 m. Pato ulotetaan kiviainesarinan alapinnasta päällysrakennekerrosten alapintaan. 
Padon kohta tiivistetään alkutäytön tiiviysvaatimusta vastaavaksi. 

20000 PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET 

21000 PÄÄLLYSRAKENTEEN OSAT 

Katujen päällysrakenne tehdään suunnitelmien mukaisesti ja materiaalit valitaan hankekohtais-
ten laatuvaatimusten mukaisesti. Vesihuoltokaivannon lopputäyttö katurakenteen alla tehdään 
päällysrakenteen mukaisista materiaaleista. 

21100 Suodatinrakenteet 

21120 Suodatinkankaat 

Kadun päällysrakenteen alla suodatinkankaana käytetään käyttöluokan N3 mukaista kuitukan-
gasta. Suodatinkankaan saumakohdan limityksen tulee olla vähintään 0,5 m.  

21200 Jakavat kerrokset, eristys- ja välikerrokset 

21210 Jakavat kerrokset 

Jakavan kerroksen materiaalina käytetään kalliomursketta KaM #0-100 mm. Kerrosmateriaalin 
tulee täyttää jakavan kerroksen rakeisuusvaatimukset. Vaatimukset on esitetty taulukoissa 
21210:T1 – 21210:T5. 

Jakava kerros tiivistetään työhön soveltuvalla täryjyräkalustolla kaluston kapasiteettia vastaavi-
na kerroksina. Tiivistystyön laatu osoitetaan työmaan valvojalle koejyräyksin. 

21210.4 Valmis jakava kerros 

Jakavan kerroksen tulee olla suunnitelma-asiakirjoissa osoitettujen mittojen ja InfraRYL taulu-
kon 21210:T6 tarkkuusvaatimuksien mukainen. Valmiin jakavan kerroksen tasot ja leveys var-
mistetaan 20m:n välein tarkemittauksin. 

21210.5 Jakavan kerroksen kelpoisuuden osoittaminen 

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

21300 Kantavat kerrokset 

21310 Sitomattomat kantavat kerrokset 

Sitomattoman kantavan kerroksen materiaalina käytetään mursketta KaM #0 – 32 mm Kerros-
materiaalin tulee täyttää sitomattoman kantavan kerroksen rakeisuus- ja kantavuusvaatimukset. 
Vaatimukset on esitetty InfraRYL taulukoissa 21310:T1a, 21310:T1b, 21310:T2a ja 21310:T2b. 

Kerros tiivistetään työhön soveltuvalla täryjyräkalustolla kaluston kapasiteettia vastaavina ker-
roksina. Tiivistyön laatu osoitetaan työmaan valvojalle koejyräyksin. 

21310.5.3 Valmis sitomaton kantava kerros 

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

21310.5.3 Sitomattoman kantavan kerroksen kelpoisuuden osoittaminen katurakenteissa 

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

Kantavuusvaatimus katujen kantavan kerroksen päältä on 162 MN/m2. 
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Suurin sallittu poikkeama suunnitelmien mukaisesta korkeudesta on + 20 mm. Suurin sallittu 
epätasaisuus 3 m oikolaudalla mitattuna on 12 mm. 

Katujen tarkemittaukset suorittaa kaupungin kiinteistö- ja mittauspalvelut. Urakoitsijan tulee huo-
lehtia tiedonkulusta siten, että kyseiset työt tulee suoritetuksi. 

21400 Päällysteet ja pintarakenteet 

21411 Asfalttibetoni (AB) ja sidekerroksen asfalttibetoni (ABS) 

Kulutuskerros ajoradalle tehdään asfalttibetonista AB 22/120 paksuus 50 mm. 

Kantavuusvaatimus päällysteen (valmiin rakenteen) päältä ajoradalla on 200 MN/m2. 

21500 Siirtymärakenteet 

21510 Siirtymäkiilat 

Katuluokassa 5 siirtymäkiilasyvyys on 1,5 m ja pohjan kaltevuus 1:5.  

Siirtymäkiilat rakennetaan todellisten olosuhteiden mukaan. Siirtymäkiilat rakennetaan InfraRYL  
kuvien 21510:K1–K8 mukaisesti. Kallioon liittyvissä siirtymäkiiloissa käytetään täytteenä louhet-
ta # 0-300 mm (kuitenkin enintään puolet kerrospaksuudesta). 

23000 KASVILLISUUSRAKENTEET 

23100 Kasvualustat ja katteet 

23112 Paikalla tehtävät kasvualustat 

Nurmetusten vaatiman kasvualustan paksuus on tiivistettynä 150 mm.  

Kasvualustan on täytettävä Viherympäristöliiton suositukset kasvualustaohjearvoiksi. Maaleik-
kausmassojen käyttäminen kasvualustana on hyväksytettävä tilaajalla. 

Kasvualusta tiivistetään huolellisesti. Nurmikon kasvualustan on oltava pinnanmuodoltaan ta-
sainen ja sen on liityttävä luontevasti ympäröiviin alueisiin. Pinta on muotoiltava siten, ettei sii-
hen muodostu vettä kerääviä painanteita. Tiivistetyn kasvualustan pintakaltevuuden tulee olla 
vähintään 2 %. 

23200 Nurmi- ja niittyverhoukset 

23211 Kylvönurmikot 

Katujen luiskat ja ojapainanteet rakennetaan siten, että pintavesikaivot toimivat suunnitelman 
mukaisesti.  Katualueen nurmetukset tehdään A3 – luokan mukaisesti. Siemenseoksen tulee ol-
la käyttöluokkaa 2 tai 3. 

Kylvö voidaan tehdä käsin tai koneellisesti. Siemenet tulee sekoittaa kasvualustan pintaan, jon-
ka jälkeen kylvös tiivistetään. 

Siemenet kylvetään sulaan kasvualustaan niin, että ne ehtivät orastua ja juurtua ennen kasvu-
kauden päättymistä. Vaihtoehtoisesti siemenet voidaan kylvää niin myöhään syksyllä, etteivät 
ne ehdi itää. 

Itämättömille ja huonosti itäneille alueille tehdään paikkauskylvöt ensimmäisenä sopivana kyl-
vöajankohtana. 

30000 JÄRJESTELMÄT 

31000 VESIHUOLLON JÄRJESTELMÄT 

Käytettävien tarvikkeiden tulee olla ensiluokkaisia ja virheettömiä sekä rakennuttajan hyväksy-
miä. Käytettävien putkien ja muiden tarveaineiden tulee olla suunnitelmien mukaista materiaalia 
sekä koko- ja lujuusluokkaa. Niiden tulee olla myös jatkuvassa laaduntarkkailussa hyväksyttyjä. 
Muoviputkien tulee olla Suomen Standardisoimisliitto ry:n myöntämällä SFS -merkinnällä leimat-
tuja. 
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Laadunvalvonnassa noudatetaan yleisen työselityksen lisäksi InfraRYL  annettuja ohjeita. Ylei-
senä periaatteena 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 tutkimus-
laitoksen oikeaksi varmentamia. 

Putkiasentajilla tulee olla pätevyytenä vesityökortti. Tulitöitä tekevillä henkilöillä tulee olla tulityö-
kortti. 

Muoviputkien sähköhitsaustöitä tekevillä henkilöillä tulee olla riittävä koulutus hitsaustyön teke-
miseen. Työssä käytettävien hitsauskoneiden tulee olla raportoivia. 

Putkia ei saa asentaa jäätyneelle alustalle. Asennustyössä tulee noudattaa yleisen työselityksen 
lisäksi putken valmistajan ja julkaisussa "RIL 77–1990. Maahan ja veteen asennettavat kesto-
muoviputket. Asennusohjeet." annettuja ohjeita.  

Urakkarajoilla vapaaksi jäävät putkien päät tulpataan tähän tarkoitukseen tehdasvalmistetuilla 
osilla. Tulpan sijainti merkataan näkyviin maanpintaan asti ulottuvalla puutolpalla. 

Työalue viimeistellään suunnitelmien mukaisesti. Kaikki rakennusjätteet ja tilapäisiksi tarkoitetut 
rakenteet poistetaan. Urakoitsija toimittaa tilaajan omaisuutta olevat ylimääräiset putki- ja kai-
vomateriaalit tilaajan osoittamaan paikkaan kaupungin varikolle.  

Tukkeutuneet ojat ja rummut avataan. Tilapäisesti siirretyt kasvit, laitteet yms. siirretään takaisin 
entisille paikoilleen. Raivaustyössä poistettu ruokamulta levitetään muun täytön ja tasauksen 
jälkeen nurmetettavalle alueelle. Liikennöitävän alueen ulkopuolella VH-linjan pinta nurmetetaan 
(luokka A3). 

31100 Jätevesiviemärit 

Alueella on nykyistä viemäriverkostoa, johon uudet linjat liitetään. Rakentamistöissä tulee huo-
mioida tarvittavat jäteveden ohipumppaukset. 

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

31112 Jätevesiviemärit muovista 

Jätevesiputkien on oltava väriltään kokonaan ruskeita tai ruskearaidallisia, perusväritykseltään 
mustia putkia. Jätevesiputkina käytetään paineviemäreissä PE 100, SDR17-putkea (kun hal-
kaisija on > 50 mm) ja PE 80, SDR11 – putkea (kun halkaisija ≤ 50 mm). Viettoviemäreissä put-
kena käytetään SN 8 – luokan sileitä PVC tai PP-putkia. Putkikoot on esitetty suunnitelmapiirus-
tuksissa. 

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

Viettoviemärin tiiviyskoe ja huuhtelu suoritetaan InfraRYL 2006 mukaisesti. Viemärilinjojen va-
paaksi jäävät päät (jatkolinjavaraukset) tulpataan. 

31113 Jätevesikaivot muovista 

Jätevesikaivoina käytetään 400/315 mm ja 500/560 mm PEH teleskooppikaivoja. Kaivot valmis-
tetaan kaivokorttien mukaan. Kaivokortit on tarkistettava ennen kaivojen tilaamista. 

Kansistoina käytetään valurautaisia umpikansia, kantavuudeltaan 40 tn. 

Muovikaivoissa käytetään ulkopuolista pudotusputkea, kun korkeusero on suurempi kuin kaivon 
sisähalkaisija. 

 

 

 

InfraRYL Kuva 31100:K3. Esimerkki pudotusviemäristä. 
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31115 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen 

31115.1 Jätevesiviemärin sijainnin toteaminen 

Vesi- ja viemärijohtojen tarkemittaukset tilaa urakoitsija rakennuttajan ilmoittamalta mittausura-
koitsijalta. Urakoitsijan tulee huolehtia tiedonkulusta siten, että kyseiset työt tulee suoritetuksi 
ennen kaivantojen täyttämisiä. 

31115.4 Jätevesiviemärin tarkastuskuvaus 

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

31200 Hulevesiviemärit 

31212 Hulevesiviemärit (viettoviemäri) muovista 

Hulevesiputkina käytetään SN8-luokan PP tai PEH -putkia. Putkikoot on esitetty suunnitelmapii-
rustuksissa.  

Viettoviemärin tiiviyskoe suoritetaan InfraRYL mukaisesti. 

31212 Hulevesikaivot muovista 

Huleveden tarkastuskaivoina käytetään 560 mm  PEH teleskooppikaivoja (tilauskaivoja). Hule-
vesikaivoina käytetään 500/560 mm PEH teleskooppikaivoja, lietepesän tilavuus väh. 150 L. 
Kaivot valmistetaan kaivokorttien mukaan. Kaivokortit on tarkistettava ennen kaivojen tilaamista. 

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

31220 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen 

31220.1 Sijainnin toteaminen 

Urakoitsija tilaa vesi- ja viemärijohtojen tarkemittaukset rakennuttajan ilmoittamalta mittausura-
koitsijalta. Urakoitsijan tulee huolehtia tiedonkulusta siten, että kyseiset työt tulee suoritetuksi 
ennen kaivantojen täyttämisiä. 

31220.4 Hulevesiviemärin tarkastuskuvaus 

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

31300 Vesijohdot 

Kaikkien vesiputkien ja vesijohdon laitteiden on oltava Kokemäen Vesihuolto Oy:n ohjeiden mu-
kaisia 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. Ellei suunnitelmassa tai muussa työkohteen asiakirjassa ole toisin määrätty, on käy-
tettävä vähintään nimellispaineelle PN 10 tarkoitettuja vesijohtotarvikkeita. Satuloiden, laippalii-
tosten jne. liitostarvikkeiden (pultit, mutterit, prikat ym.) on oltava haponkestävää laatua. 

Nykyiseen vesijohtolinjaan liityttäessä urakoitsijan on varmistettava vanhan linjan putkimateriaali 
ja putkikoko ennen liitoksen tekemistä. Liitokset nykyisiin vesijohtoihin tehdään uusilla venttiileil-
lä.  

Työt tulee hoitaa siten, että alueen kiinteistöjen nykyinen vesijohto on käytössä rakentamisen 
aikana niin, ettei asutuksen veden saannille aiheudu kohtuutonta haittaa. Näkökohta tulee ottaa 
huomioon eri työvaiheiden aikatauluissa. 

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

31310 Vesijohdot muovista 
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Vesijohdot rakennetaan kokonaan sinisestä tai siniraidallisista, perusväritykseltään mustista 
putkista. Tonttivesijohdot PE80 muoviputkesta, seinämäsarja SDR11 PN-12,5 ja runkovesijoh-
dot muoviputkesta PE100, seinämäsarja SDR17 PN10. Putkikoot on esitetty suunnitelmapiirus-
tuksissa. Putket jatketaan hitsaamalla (sähköhitsausmuhveilla) tai mekaanisilla liittimillä. Hit-
saustyötä saavat tehdä vain ammattihenkilöt, jotka ovat antaneet näytteen hitsaustaidostaan ja 
jotka rakennuttaja on hyväksynyt. 

Vesijohdon asennussyvyys on esitetty suunnitelmapiirustuksissa. Mikäli vesijohto asennetaan 
tätä lähemmäs maanpintaa, tulee lämmöneristystarpeesta neuvotella tilaajan valvojan ja suun-
nittelijan kanssa ks. kohta 14200. 

Vesijohtojen liitokset runkolinjoihin tekee tilaaja tai urakoitsija tilaajan valvonnassa. Tonttihaaro-
jen liitokset tekee urakoitsija. 

Tonttiliittymät rakennetaan halkaisijaltaan 40 mm putkesta. Putkina käytetään PE80 SDR11 
paineputkea. Tonttiliittymät rakennetaan noin metrin tontin puolelle. Tonttiliittymän alkuun asen-
netaan kulmaventtiili ja vesijohdon pää liitetään nykyiseen tonttiliittymän vesijohtoon. Tonttiliit-
tymien maaleikkaus/kallioleikkaus sekä täyttötyöt kuuluvat urakkaan.  

Vesijohtojen tuenta kuuluu urakoitsijalle. 

31310.1 Vesijohdon desinfiointi 

Vesijohtojen desinfiointi suoritetaan hyväksytyn painekokeen jälkeen InfraRYL  mukaisesti (SFS 
3115). Urakoitsija suorittaa vesijohtoverkoston huuhtelun ja ottaa näytteet veden puhtaudesta. 
Veden laboratoriotutkimukset maksaa urakoitsija. Urakoitsija suorittaa verkoston desinfioinnin 
kustannuksellaan. 

31320 Vesijohdon laitteet 

Rakentamisessa käytetään uusia, laadultaan hyviä ja hyviksi tunnetuilta valmistajilta hankittuja 
laitteita ja tarvikkeita. Niiden tulee olla voimassa olevien suomalaisten standardien ja määräys-
ten mukaisia. Ellei suunnitelmassa tai muussa työkohteen asiakirjassa ole toisin määrätty, on 
käytettävä vähintään nimellispaineelle PN 10 tarkoitettuja vesijohtotarvikkeita. Satuloiden, laip-
paliitosten jne. liitostarvikkeiden (pultit, mutterit, prikat ym.) on oltava haponkestävää laatua. 

Vesijohdon sulkuventtiileinä käytetään puhtaalle vedelle tarkoitettuja valmistettuja laipallisia ku-
miluistiventtiileitä. Sulkuventtiilien tulee olla tiiviitä, toimintavarmoja sekä hyvin suojattuja kor-
roosiota vastaan. Niiden tulee olla myötäpäivään sulkeutuvia. Venttiilien karan tulee olla ruos-
tumatonta terästä ja karanjatkon varren on oltava säädettävä. Venttiilit merkitään maastoon ra-
kennuttajan käyttämän mallin mukaan ja varustetaan valurautaisin venttiilihatuin. Sulkuventtiili-
en paikat on esitetty suunnitelmapiirustuksissa. 

Urakoitsija asentaa venttiilien karanjatkojen suojaputket. Venttiilien merkkikilvet ja tolpat hankkii 
rakennuttaja ja asentaa urakoitsija. 

31330 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen 

31330.2 Vesijohdon vaatimustenmukaisuuden osoittaminen 

Vesi- ja viemärijohtojen tarkemittaukset tilaa urakoitsija rakennuttajan ilmoittamalta mittausura-
koitsijalta. Urakoitsijan tulee huolehtia tiedonkulusta siten, että kyseiset työt tulee suoritetuksi 
ennen kaivantojen täyttämisiä. 

Vesijohdon tiiviys varmistetaan painekokeella Infra-RYL 2006 mukaisesti. Painekoe tehdään 
kaikille uusille paineviemäreiden ja vesijohtojen johto-osille urakoitsijan kustannuksella. Paine-
kokeen suorittaa urakoitsija tilaajan valvonnassa. 

32000 TURVALLISUUSRAKENTEET JA OPASTUSJÄRJESTELMÄT 

32600 Opastus- ja ohjausjärjestelmät 

32610 Liikenne- ja opastusmerkit 

Liikennemerkit on esitetty suunnitelmakartoissa. Merkkien sijoituksessa tulee noudattaa Kunta-
liiton julkaisua ”Liikennemerkkien käyttö kaduilla”. Merkkien, pylväiden ja jalustojen materiaalien 
on oltava InfraRYL  mukaisia. Asennus tehdään InfraRYL  mukaisesti. Liikennemerkkien tulee 
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olla normaalikokoisia, materiaalina käytetään alumiinia ja heijastavan kalvon luokan tulee olla 
R2. Liikennemerkit tulee sijoittaa niin, ettei liikennemerkin taulu ulotu 0,5 m lähemmäksi ajora-
dan reunaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

InfraRYL kuva 32610:K6 Liikennemerkkien sijoit-
taminen kaduilla. 

32630 Tiemerkinnät 

Ajoratamerkinnät tehdään massamerkintänä. Merkinnän paksuuden on oltava vähintään 2 mm. 

33000 SÄHKÖ-, TELE- JA KONETEKNISET JÄRJESTELMÄT 

33100 Sähkön- ja tiedonsiirtorakenteet 

Urakoitsija on työn aikana yhteydessä alueella toimiviin sähkö- ja teleyhtiöihin ja sovittaa työt si-
ten, että ko. yhtiöt voivat suorittaa kaivantoihin tarvittavat kaapelointityöt.  

33600 Valaistusrakenteet 

Valaistussuunnitelmat on laatinut Suunnittelutoimisto Enertel Oy. Valaistuskaapelointitöissä 
noudatetaan InfraRYL:n määräyksiä ja ohjeita. 

Urakoitsija asentaa kaapeleiden omistajien hankkimat poikittaiset (rakenteen alittavat) putket 
katujen rakennekerrosten teon yhteydessä. Pitkittäiset putkitukset asennetaan pitkittäisten kaa-
pelireittien kaapelointien jälkeen.  

Urakoitsija asentaa tilaajan hankkimat pylväsjalustat katujen rakennekerrosten teon yhteydessä. 
Jalustojen yläosat jätetään 10 cm ympäröivän valmiin (lopullisen) katu- tai luiskapinnan yläpuo-
lelle. 

 

Raisiossa 31.5.2019 

 

 

 

 

Ilkka Ojaniittu, ins. 


