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YLEISTÄ

Yleistä

Tämä työkohtainen työselostus täydentää InfraRYL Maa-, pohja- ja kalliorakenteet (uusin painos)
ja InfraRYL 2006, Osa 2 (Järjestelmät ja täydentävät osat) infrarakentamisen yleisiä
laatuvaatimuksia.

Rakennuttaja

Hartolan kunta

Kuninkaantie 16

19600 Hartola

Vs. tekninen johtaja Aki Tiihonen

puh. 044 7432 252

Suunnittelija

Ramboll Finland Oy

Niemenkatu 73

15140 Lahti

Yhteyshenkilö Sanni Valtonen, Sanna Rantanen

puh. 020 755 611

Rakennuskohde

Tämä työkohtainen työselostus käsittää Hartolan kunnassa sijaitsevan vesijohdon rakennustyöt
Terveystie ja Keskustien varrella.

Johtolinjojen kokonaispituus on 290 m.

Rakennettavan johtolinjan sijainti on esitetty asemapiirustuksessa 101.

Rakennuskohteen mittaukset

Rakennuskohteen ilmakuva on haettu Maanmittauslaitokselta.

Mittauksia ja kartoituksia ei ole laadittu.

Rakennuskohteen maaperätutkimukset ja maaperäkuvaus

Pohjatutkimuksia ei ole tehty, Paikkatietoikkunan maaperäkartan perusteella maaperä on
hiekkaa. Rakennuskohde sijaitsee pohjavesialueella.

Rakennustyössä noudatetaan seuraavia työselityksiä ja ohjeita

· Tätä työkohtaista työselostusta

· Rambollin laatimia suunnitelma-asiakirjoja

· InfraRYL Maa-, pohja- ja kalliorakenteet

· InfraRYL 2006, Osa 2 (Järjestelmät ja täydentävät osat)

· Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö (Määrämittausohje)

· Rakennustietosäätiön julkaisemia RT- ja RYL -kortteja
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· RIL 121-2004, Pohjarakennusohjeet

· RIL 263-2014, Putkikaivanto-ohje

· Kapeat kaivannot, Työsuojeluhallitus

· Betoniputkinormit 2001, Suomen Betonitieto Oy Betoniputkinormit (SFS 7033 ja 7035)

· RIL 77-2013, Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket (Asennusohjeet)

· Muoviputkistandardit (SFS)

· Putkien ja putkiyhteiden on täytettävä tilaajan ilmoittaman tuotestandardin ja INST SBC:n
(ks. www.insta-cert.net) tekniset vaatimukset. Tämä voidaan osoittaa esimerkiksi INSTA-
CERTin kolmannen osapuolen valvonnalla, jolloin tuotteissa on sertifiointimerkki Nordic Poly
Mark tai vastaavalla kolmannen osapuolen sertifioinnilla

· Rakennustuotteet pitää olla CE -merkittyjä koskien myös kiviaineksia. CE -merkintä ei koske
seuraavia muoviputkituotteita:

o maahan asennetut paineputket

· Putkivalmistajien ja laitteiden toimittajien asennus- ym. ohjeita

· Paikallisia rakentamisesta annettuja määräyksiä sekä viranomaisten antamia yleisiä
määräyksiä

· Voimassa olevia rakentamisesta annettuja lakeja, asetuksia ja määräyksiä

· Viranomaisten, rakennuttajan ja suunnittelijan työn aikana antamia kirjallisia ja suullisia
määräyksiä ja ohjeita

Mikäli linjalla on kalliota, räjäytys ja louhintatöissä noudatetaan Valtioneuvoston asetusta
(644/2011, muutettu 484/2016) räjäytys- ja louhintatöiden turvallisuudesta sekä
Työturvallisuuskeskuksen Räjäytys- ja louhintatyön turvallisuusohjetta.

Rakennustyön yleinen laatutaso

Työssä tulee käyttää ensiluokkaisia ja uusia rakennusaineita, hyväksi tunnettuja työtapoja,
pätevää johtoa ja työntekijöitä siten, että työn tulos on asiakirjoissa esitetyn vaatimustason
mukainen.

Erikseen mainitsemattomat työtavat, rakenteet ym. on valittava siten, että työn tulos täyttää
hyvän laatutason vaatimukset.

Rakennuskohteen selvitykset

Ennen rakennustyön aloittamista on selvitettävä alueella olevien kaapeleiden, putkien, johtojen
ja muiden rakenteiden sijainti sekä pyydettävä näyttö kunkin rakenteen omistajalta.

Rakennustöiden työjärjestyksessä huomioidaan mm. liikennejärjestelyt. Työ ei saa aiheuttaa
kohtuutonta haittaa lähialueen asukkaille tai palvelukodin toiminnalle.

Rakennusjärjestys ja kaivusuunnitelma

Urakoitsijan tulee esittää tutustuttuaan kohteeseen ehdotus:

· rakennusjärjestykseksi

· kuvaus käytettävistä menetelmistä

· työn aikainen liikenteenohjaus
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· laadunvalvonnasta

· aikataulu rakennushankkeen eri työvaiheille

Katselmukset

Ennen rakennustöiden aloittamista pidetään rakennuspaikalla katselmus. Katselmuksessa
käydään lävitse yksityiskohtaisesti kiinteistönomistajien erityisvaatimukset. Katselmuksessa
käsiteltävistä asioista laaditaan pöytäkirja. Tarvittaessa rakenteet kuvataan ja kuvat liitetään
laadittavaan pöytäkirjaan, josta rakenteiden kunto ennen rakennustyötä voidaan tarkastaa
myöhemmin.

Katselmuksessa tulee olla mukana maanomistajan lisäksi urakoitsijan ja rakennuttajan edustaja.

Katselmusasiakirjoissa todetaan mm:

· rakennusalue yksityiskohtaisesti

· kunnostettavat ja koskemattomaksi jäävät maastokohdat

· väliaikaisten teiden ja rakennelmien paikat

· suojaustoimet yms.

· siirrettäväksi tulevat rakenteet

Kun rakennustyö on päättynyt ja viimeistelytyöt työalueella on tehty, on urakoitsijan
tarkastettava alue rakennuttajan edustajan kanssa.

Urakoitsijan on saatava maanomistajilta kirjallinen hyväksyntä tehdyistä töistä.

Räjäytyskatselmukset

Mikäli kohteessa joudutaan tekemään louhintaa, urakoitsijan on laadittava ja esitettävä tilaajalle
Valtioneuvoston asetuksen (644/2011, muutettu 484/2016) räjäytys- ja louhintatyön
turvallisuudesta tarkoittama turvallisuussuunnitelma ennen louhintatöiden aloittamista. Lisäksi on
laadittava kirjallinen louhintasuunnitelma.

Työmaan aloituskokouksessa sovitaan rakenteet, joista suoritetaan katselmukset. Katselmukset
tulee suorittaa kaikissa urakan vaikutusalueella olevissa rakennuksissa ja rakenteissa, jotka tulee
myös valokuvata. Katselmuksen yhteydessä kartoitetaan ja tarvittaessa eristetään louhinnan
vaikutuspiirissä olevat erityisen tärinäherkät rakenteet ja laitteet, sekä päätetään
tärinämittausten tarve ja mittauspaikat. Ohjeellinen tärinäraja maanvaraisille rakennuksille on 3
mm/s. Katselmuksen teettää urakoitsija kolmannella riippumattomalla osapuolella.
Katselmuksissa käsiteltävistä asioista laaditaan pöytäkirja.

Louhitun kallion rikkoutumisvyöhyke määritetään räjäytyssuunnitelmassa ja on laatuluokan 2
mukaisesti 400 mm.

Luvat

Johtolinjan rakentamiseen varataan 10 m leveä työalue. Työalueen rajaavat parkkipaikka ja
kevyenliikenteen väylä siten, ettei niitä tarvitse poistaa.

Tarvittavat luvat kiinteistönomistajilta hankkii rakennuttaja.

Kiinteistönomistajien ja mahdollisten ELY -keskuksen kanssa tehtyjen sopimusten
erityisvaatimukset käydään läpi katselmuksissa.

Työalueen ulkopuolisille varasto- ym. alueille ja yksityisteiden työmaaliikenteen käytölle hankkii
luvat urakoitsija.
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Liikennejärjestelyt ja suojatoimenpiteet

Johtolinjan rakennustöissä joudutaan työskentelemään katualueilla- ja palvelukodin piha-alueella.

Urakoitsijan on laadittava työkohteittain liikennejärjestelysuunnitelma ja hyväksytettävä se
etukäteen tieviranomaisella. Suunnitelmassa on esitettävä mm. käytettävät nopeusrajoitukset,
räjäytystöiden sijainti sekä liikennejärjestelyistä vastaavan henkilön yhteystiedot.
Liikennejärjestelyistä vastaavan henkilön on oltava ”Tieturva 2” suorittanut ja muiden tiealueella
työskentelevien on oltava ”Tieturva 1” suorittaneita.

Liikenteen käyttämälle ajoradalle ei saa kasata maata, eikä sillä saa säilyttää rakennusaineita tai
muuta liikennettä haittaavia tarvikkeita.

Vesihuoltolinjan laitteet sijoitetaan siten, etteivät ne aiheuta haittaa tieliikenteelle eivätkä
liikenneturvallisuudelle. Siirrettäessä liikennemerkkejä on varmistuttava niiden näkyvyydestä
liikennealueella.

Työn aikana on noudatettava viranomaisten antamia liikennemääräyksiä ja työalue on
varustettava asianmukaisilla varoitusmerkeillä ja merkkivaloilla sekä tarpeellisilla suojalaitteilla
niin, ettei työstä aiheudu haittaa liikenteelle tai liikenneturvallisuudelle.

Osa vesihuoltolinjoista sijoittuu kiinteistöille johtaville teille.  Työnaikainen liikennöinti
kiinteistöille on suunniteltava ja sovittava osapuolten kesken.

Työturvallisuus

Rakennustyössä on noudatettava rakennustyön turvallisuudesta annettua Valtioneuvoston
asetusta (205/2009) rakennustyön turvallisuudesta sekä Työturvallisuuslakia 23.8.2002/738.

10000 MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET

11000 OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT

11100 Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus

11111 Poistettava kasvillisuus

11111.3 Kasvillisuuden poistaminen

Suunnitelman toteuttamiseksi jätepuu poistetaan ja kuljetetaan yleisesti hyväksytylle
vastaanottoalueelle. Työalueelta poistettavan puuston kaadosta ja käsittelystä on sovittava
kiinteistönomistajan kanssa.

11113 Suojattava kasvillisuus ja luontoalueet

11113.3 Kasvillisuuden ja luontoalueiden suojaaminen

Rakennuskohteen ulkopuolella oleva puusto ja kasvillisuus on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan
säilyttämään.

Puusto on suojattava rakennustyön aikana siten, että maanpäälliset tai maanalaiset osat eivät
vahingoitu.

Puusto ja kasvillisuus suojataan uusimpien InfraRYL -ohjeiden mukaisesti.



Terveystie-keskustie vesijohdon suunnitelma

5

11200 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet

11212 Siirrettävät rakenteet

11212.3 Rakenteiden siirtäminen

Mikäli sähkö- ja tietoliikennekaapeleita joudutaan siirtämään, siirretään ne omistajatahon
ohjeiden ja suunnitelmien mukaisesti.

11213 Suojattavat rakenteet

11213.3 Rakenteiden suojaaminen, tukeminen ja vahvistaminen

Tehtäessä kaivutöitä säilytettävien johtojen, putkien ja kaapeleiden sivulla tai alapuolella johdot,
putket ja kaapelit tuetaan siten, että ne eivät pääse haitallisesti liikkumaan rakennustyön aikana.

Rakennettujen putkien, johtojen, laitteiden ja rakenteiden läheisyydessä kaivetaan kunkin putken
omistajan ohjeiden ja turvaetäisyyksien edellyttämällä tavalla.

Maassa olevan johdon ja putken päällä on oltava vähintään johdon ja putken peitesyvyyttä
vastaava suojakerros työmaaliikennettä varten.

Työalueen läheisyydessä sijaitsevat pylväät ja harukset on tuettava tai suojattava tarvittaessa.

11400 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet

11410 Poistettavat pintamaat

11410.3 Pintamaiden poistaminen

Alueelta tulee poistaa humuspitoiset pintamaat, kannot ja mättäät ennen rakentamista.
Pintamaat poistetaan vain niin laajalta alueelta kuin työn toteuttamisen kannalta on
välttämätöntä. Rakenteisiin kelpaamattomat maa-ainekset poistetaan ja kuljetetaan yleisesti
hyväksytylle maanvastaanottoalueelle urakoitsijan toimesta sisältyen rakennusurakkaan.

14000 POHJARAKENTEET

14200 Suojaukset ja eristykset

14221 Putkijohtorakenteiden ja rumpujen lämmöneristykset

14221.1 Putkijohtojen, rumpujen ja kaivojen lämmöneristysten materiaalit

Routaeristeenä käytetään suulakepuristettua polystyreenisolumuovilevyä (XPS).

14221.3 Putkijohtorakenteen ja rummun lämmöneristysten tekeminen

Vesijohto eristetään aina peitesyvyyden ollessa metsäalueilla <1,70 m (maaperä savea tai silttiä)
tai <2,0 m (maaperä hiekkaa tai moreenia). Tie- ja liikennealueilla ja kalliokaivannossa vesijohto
eristetään peitesyvyyden ollessa <2,50 m.

Kalliokaivannossa putkilinja eristetään koteloeristyksellä.

Lämmöneristyslevyt asennetaan suunnitelma-asiakirjojen ja uusimpien InfraRYL -ohjeiden
mukaisesti.

16000 MAALEIKKAUKSET JA KAIVANNOT

16200 Maakaivannot

Johtokaivannon maatöissä noudatetaan uusimpia InfraRYL, RIL 77-2013 (Maahan ja veteen
asennettavat kestomuoviputket, Asennusohjeet), RIL 263-2014 (Putkikaivanto-ohje) sekä
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Työsuojeluhallituksen Kapeat kaivannot ohjeita.

Maaleikkaustyöt tehdään siten, että varmuus kaivannon sortumista vastaan säilyy kaikissa
olosuhteissa. Tukiseinien liikkumattomuutta ja kaivantojen luiskien pysyvyyttä on seurattava
huolellisesti työn aikana. Mikäli siirtymiä tapahtuu tai luiskan pysyvyyttä on syytä epäillä, on työ
välittömästi keskeytettävä ja ryhdyttävä toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi.

Liikakaivua on vältettävä.

16210 Putki- ja johtokaivannot

16210.3 Putki- ja johtokaivantojen tekeminen

Kaivannon pohja tasataan ja kivet poistetaan ennen asennusalustan ja alkutäytön rakentamista.
Kaivannon pohjalla mahdollisesti olevat vesi, lumi ja jää poistetaan ennen kerrosten
rakentamista. Talvikautena kaivannon pohja suojataan jäätymiseltä.

Kaivantoihin tehdään tarvittaessa tarvittavat levennykset kaivojen ja muiden laitteiden kohdalla.

Kaivannon minimimitat on esitetty InfraRYL Maa-, pohja- ja kalliorakenteet kuvissa 16210:K1-
K4.

Alle 2 m syvien kaivantojen rakentamisessa noudatetaan InfraRYL Maa-, pohja- ja kalliorakenteet
taulukon 16200:T1 ohjeita kaivantojen luiskauksessa ja sitä syvemmissä kaivannoissa
pituusleikkauksissa määriteltyjä luiskakaltevuuksia. Kaivumaita voidaan käyttää putkikaivantojen
lopputäytöissä, vieritäytöissä ja maisemoinnissa. Kaivumaita ei saa läjittää kaivantojen reunoille.

Kaivutyö tulee tehdä mieluiten kaivannon päästä ja kaivantoa saa olla kerrallaan auki <10 m
matkalta. Putkien asennukset ja kaivantojen täytöt tehdään välittömästi kaivutöiden
valmistuttua, eikä kaivantoja pidetä auki tarpeettoman pitkiä aikoja.

Kaivannot pidetään tarvittaessa kuivana kaivantojen sisäpuolelta pumppauskuopista
pumppaamalla. Pumppauskuopat on eroosiosuojattava. Pohjavesipinta pitää alentaa vähintään
0,5 m kaivutason alapuolelle, jotta kaivannossa ei ole hydraulisen murtuman vaaraa. Mikäli
pohjaveden alennus ei hyvin runsaan vedentulon takia onnistu, voidaan vaihtoehtoisena
menetelmänä käyttää vesitiivistä ponttiseinää. Ponttiseinän lyöntisyvyys tulee mitoittaa erikseen
niin, että kaivannon kuivatus sisäpuolelta pumppaamalla on mahdollista.

17000 KALLIOLEIKKAUKSET, -KAIVANNOT JA -
TUNNELIT

Maaperäkartan perusteella alueella ei ole kalliota.

17210 Kalliokanaalit ja -kuopat

Kalliokanaalit tehdään InfraRYL Maa-, pohja- ja kalliorakenteet kuvan 17210:K1 mukaisesti
luiskan kaltevuuteen 5:1.

18000 PENKEREET, MAAPADOT JA TÄYTÖT

18300 Kaivantojen täytöt

18310 Asennusalustat

18310.1 Asennusalustojen materiaalit

Asennusalustan materiaalina käytettävän luonnonkiviaineksen suurin sallittu raekoko on 20 mm.

Mikäli perusmaa on liikennealueiden ulkopuolella asennusalustan materiaaliksi sopivaa, ei erillistä
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asennusalustaa ja alkutäyttöä tällöin tarvita PEH -putkilla, joiden paineluokka on ³PN 10.
Perusmaa voi tällöin olla rakeisuusvaatimukset täyttävää hiekkaa, soraa, hiekka- tai
soramoreenia, savea tai silttiä.

18310.3 Asennusalustojen tekeminen

Asennusalustojen asennus ja laadunvalvonta tehdään uusimpien InfraRYL ohjeiden mukaisesti.

18310.4 Valmis asennusalusta

Tiiviysvaatimus on 90 % parannetun Proctor-kokeen arvosta. Pienin sallittu yksittäinen tiiviysaste
on D ≥ 88 % (parannettu Proctor-koe).

18320 Alkutäytöt

18320.1 Alkutäyttöjen materiaalit

Alkutäyttö tehdään materiaalilla, joka täyttää asennusalustalle esitetyt vaatimukset.

18320.3 Alkutäyttöjen tekeminen

Alkutäyttöjen asennus ja laadunvalvonta tehdään uusimpien InfraRYL ohjeiden mukaisesti.

18320.4 Valmis alkutäyttö

Alkutäytön tiiviysvaatimus on 95 %. Pienin sallittu yksittäinen tiiviysaste on D ≥ 92 %
(parannettu Proctor-koe).

18330 Lopputäytöt

18330.1 Lopputäyttöjen materiaalit

Lopputäyttömateriaalin kivien ja lohkareiden suurin sallittu läpimitta on 2/3 kerralla tiivistettävän
kerroksen paksuudesta, kuitenkin enintään 400 mm.

Lopputäyttö tehdään täyttömateriaalilla, joka on tiivistämiskelpoista ja vastaa
routimisominaisuuksiltaan kaivannosta poistettua materiaalia. Liikennöitävän alueen ulkopuolella
käytetään lopputäyttömateriaalina kaivumaita. Lopputäyttöön ei saa käyttää kalliolouhetta.

18330.3 Lopputäytön tekeminen

Liikennöitävällä alueella lopputäyttö ulotetaan rakennekerrosten alapintaan. Muilla kuin
liikennealueilla lopputäytön yläpinnan on oltava vähintään 100 mm ympäröivää maanpintaa
ylempänä.

Liikennealueilla lopputäyttö tiivistetään huolellisesti ja sen yläpintaan tehdään entistä vastaavat
rakennekerrokset, päällyste ja tiivistys.

Lopputäyttö tehdään sulkuventtiilien sivuilla vähintään 0,4 metrin päähän niiden ulkopinnasta.

Lopputäytön asennus ja laadunvalvonta tehdään uusimpien InfraRYL ohjeiden mukaisesti.

18330.4 Valmis lopputäyttö

Liikennöitävällä alueella lopputäyttö ulotetaan rakennekerrosten alapintaan jolloin lopputäytön
tiiviysvaatimus on 90 %. Pienin sallittu yksittäinen tiiviysaste on D ≥ 88 % (parannettu Proctor-
koe).

Erityisesti on huolehdittava siitä, että ojat ja rummut puhdistetaan niihin mahdollisesti työaikana
joutuneesta maasta ja että pengerretyn kaivannon taakse ei jää alueita, joihin tulva- ja sadevesi
patoutuu. Johtolinjan sijaitessa pengerluiskassa on varmistauduttava kaivannon pinnan
riittävästä vahvistuksesta veden virtauseroosiota vastaan.
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Kaikki työalueet viimeistellään siten, että ne ovat alkuperäistä vastaavassa ja sopimusten
mukaisessa kunnossa. Talvitöinä tehdyissä töissä tulee lopulliset viimeistelytyöt suorittaa
routakauden jälkeen.

Talvityöt

Lähtökohtaisesti täyttötöiden tekemistä tulee välttää talviolosuhteissa. Mikäli täyttötöitä
joudutaan talvella tekemään, tulee noudattaa seuraavaa ohjeistusta.

Lämpötilan laskiessa alle 0 ˚ tulee täyttötyöt tehdä erityistä huolellisuutta noudattaen.
Täyttömateriaali ei saa sisältää lunta, jäätä, jäätyneitä maakokkareita tai materiaaleja.
Materiaalin tulisi olla mahdollisimman kuivaa.

Materiaalia ei saa levittää jäätyneelle, lumiselle tai jäiselle alustalle, vaan ko. alusta puhdistetaan
huolellisesti, sulatetaan tai leikataan mieluummin pois juuri ennen täyttöä. Mikäli maata
joudutaan sulattamaan keinotekoisesti, tulee sulatettu alue tiivistää huolellisesti. Täyttötyön tulee
seurata välittömästi kaivua ja rakenteiden asentamista. Materiaali tiivistetään välittömästi
levityksen jälkeen ja uusi kerros levitetään heti tiivistetyn kerroksen päälle.

Talvityönä tehtävissä täytöissä edellytetään käytettäväksi 30…60 % ohuempia, kerralla tehtäviä
kerroksia kuin kesäaikana tehtäessä. Täytön tiiviyttä tulee tarkkailla useilla tiiveyskokeilla.

20000 PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET

21000 PÄÄLLYSRAKENTEEN OSAT

Päällys- ja pintarakenteet uusitaan vastaamaan nykyisiä rakenteita.

21100 Suodatinrakenteet

Tekniset vaatimukset ovat uusimman InfraRYL ohjeiden mukaiset seuraavin tarkennuksin:

21110 Suodatinkerrokset

Suodatinkerrosta ei rakenneta, vaan se korvataan suodatinkankaalla ja paksuntamalla jakavaa
kerrosta, ks. kohta 21210.

21200 Jakavat kerrokset, eristys- ja välikerrokset

Tekniset vaatimukset ovat uusimman InfraRYL ohjeiden mukaiset.

21210 Jakavat kerrokset

Jakavan kerroksen (tukikerroksen) paksuus saadaan laskemalla yhteen ao. katuluokan
mitoitustaulukon mukaiset suodatinkerroksen ja jakavan kerroksen paksuudet. Kerroksen alle
levitetään vähintään käyttöluokan N3 mukainen suodatinkangas maapohjan kantavuusluokissa E,
F ja G.

Näin tehdyn tukikerroksen tekniset vaatimukset ovat uusimman InfraRYL ohjeiden mukaiset.

21300 Kantavat kerrokset

Tekniset vaatimukset ovat uusimman InfraRYL ohjeiden mukaiset.

21310 Sitomattomat kantavat kerrokset

Tekniset vaatimukset ovat uusimman InfraRYL ohjeiden mukaiset seuraavin tarkennuksin:

Kantava kerros tehdään kalliomurskeesta.
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21320 Sidotut kantavat kerrokset

Tekniset vaatimukset ovat uusimman InfraRYL ohjeiden mukaiset seuraavin tarkennuksin:

ABK:n tekniset vaatimukset ovat uusimman InfraRYL ohjeiden mukaiset.

Tasaisuusvaatimukset on esitetty Taulukossa 21411.

21400 Päällysteet ja pintarakenteet

21411 Asfalttipäällysteet

Tekniset vaatimukset ovat uusimman InfraRYL ohjeistuksen mukaiset seuraavin tarkennuksin:

Taulukko 21411. Suurin sallittu epätasaisuus pituus- ja poikkisuunnassa 3 m:n oikolaudalla mitattuna
(Asfalttinormit).

Rakenne

Suurin sallittu epätasaisuus
(mm)

Kadut Erityisalueet

Kulutuskerros, kun sen alusta on sidottu ja tasattu 4 8

Kulutuskerros muulloin ja sidekerros sekä
tasauskerros

6 12

Kantava kerros, sidottu 8 20

21420 Pintaukset

Tekniset vaatimukset ovat uusimman InfraRYL ohjeiden mukaiset.

22000 REUNATUET, KOURUT, ASKELMAT JA
EROOSIOSUOJAUKSET

Reunatuet ennallistetaan.

22110 Reunatuet

Tekniset vaatimukset ovat uusimman InfraRYL ohjeiden mukaiset.

30000 JÄRJESTELMÄT

31300 VESIJOHDOT

31300.1 Vesijohtoputkistot

Vesijohto rakennetaan suunnitelmien mukaisesti Æ 90 mm muoviputkesta, materiaali PEH,
paineluokka PN10.

31300.1.9 Vesijohtoputkien kulmatuet

PEH -putken pienet pysty- ja vaakataitteet tehdään putkea taivuttamalla, jolloin putkea ei
tarvitse erikseen tukea. Taivutuksissa tarvittavien suurten voimien takia on
minimitaivutussäteenä syytä pitää arvoa 100 x du normeissa esitetyn 50 x du sijasta. Vesijohdon
kulmia ei tarvitse myöskään tukea, mikäli liitokset tehdään vetoa kestävinä.
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31300.1.10 Vesijohtolinjan laitteet

31300.1.10.1 Sulkuventtiilit

Suunnitelmassa esitettyihin kohtiin asennetaan sulkuventtiilit.

Venttiilit asennetaan vetoa kestävinä liitoksina ja ne varustetaan eristetyllä karanjatkolla.

Liikennealueilla venttiili varustetaan valurautaisella venttiilihatulla.

Venttiilien sijainti merkitään merkkikilvellä, joka asennetaan maahan lyötyyn noin 2,2 m
pituiseen U65 -profiiliin tai vastaavaan.

31300.3 Vesijohdon rakentaminen

Nykyisiin vesijohtoihin liitytään suunnitelman mukaisesti.

31300.4 Valmis vesijohtorakenne

Valmiissa vesijohdossa sallitaan vaakatasossa ja korkeusasemassa ±100 mm poikkeama,
edellyttäen etteivät ne haittaa rakenteen toimivuutta tai johtohaarojen rakentamista.

Valmis vesijohto huuhdellaan, desinfioidaan ja otetaan vesinäytteet.

31300.5 Kelpoisuuden osoittaminen

Valmis vesijohto tarkemitataan (x, y, z).

Valmiille vesijohdolle tehdään painekoe uusimman InfraRYL ohjeiden mukaan ennen vesijohdon
desinfiointia, huuhtelua ja vesinäytteenottamista.

Urakoitsija ottaa maanalaisten johtojen risteys- ja liitoskohdista 3 kpl valokuvia / kohde. Kuvat
luovutetaan sähköisessä muodossa rakennuttajalle ennen työn vastaanottamista.

33000 SÄHKÖ-, TELE- JA KONETEKNISET
JÄRJESTELMÄT

Työhön kuuluvat kaikki työn suorittamiseksi tarvittavat johtojen ja pylväiden suojaus ja siirrot ja
niistä sopiminen laitteiden omistajien kanssa.


