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Rakennushankkeen kuvaus

Työkohde sijaitsee Kalajoella Himangan kaupunginosassa ja se sisältää Säi-
käntien ja Oivantien saneerauksen. Hankkeeseen liittyy myös vesihuoltolinjo-
jen saneerausta ja rakentamista sekä myöhemmässä vaiheessa Haahdentien
saneerauksen. Haahdentien rakentamisesta laaditaan erilliset suunnitelmat ja
asiakirjat valaistussuunnitelmaa lukuun ottamatta.
Urakoitsija hankkii tarvittavat merkit ja suojalaitteet, sekä vastaa liikennejärjes-
telyjen turvallisuudesta. Urakoitsija hyväksyttää työnaikaiset liikennejärjestelyt
rakennuttajalla ja informoi alueen kiinteistöjen omistajia järjestelyistä.

Yleistä

Kadunrakennustöissä noudatetaan katualueella Kalajoen kaupungin omia
määräyksiä ja ohjeita sekä tätä työkohtaista työselitystä. Tässä työselitykses-
sä käytetty numerointi on Rakennustieto Oy:n julkaisussa InfraRYL 2010 Infra-
rakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1, Väylät ja alueet ja InfraRYL Net
palvelun vesihuolto-osassa.
Mikäli suunnitelmassa, Kalajoen kaupungin määräyksissä ja ohjeissa sekä
tässä työkohtaisessa työselityksessä ei ole määräystä johonkin työhön, niin
tällöin noudatetaan seuraavien yleisten laatuvaatimusten ja työselitysten ohjei-
ta:

· Infra RYL 2012 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Osa 1 Väylät ja
alueet

· Infra RYL 2012 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Osa 2 Järjes-
telmät ja täydentävät rakenteet

· Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje
· RIL 77 -2013: ” Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket. Asen-

nusohjeet”.
· Työsuojeluhallinnon julkaisu ”Kapeat kaivannot”
· RIL 263-2014 ”Kaivanto-ohje”
· Asfalttinormit 2011 PANK ry.

Mittaukset
Suunnitelma on laadittu ETRS-GK24 - koordinaattijärjestelmään ja korkeusjär-
jestelmään N2000.



Kalajoen kaupungin puitesopimuskohteet, Säikän alueen kadut Sivu 3/10
Kalajoki

31.5.2016

Maastomallina on käytetty keväällä 2016 tehtyjä kartoitusmittauksia. Lisäksi
maaston tarkasteluun lähiympäristössä on käytetty suunnittelijatahon hankki-
maa kuva- ja videomateriaalia.
Mittalinjojen sijainnit on esitetty rakennepoikkileikkauspiirustuksissa R2-4 ja
R2-5.
Kaivojen tiedot ovat koordinaattimuodossa suunnitelman osiossa R2-9.2.

Pohjatutkimukset ja maaperäkuvaus

Suunnittelualueen pohjaolosuhteita on selvitetty keväällä 2016 painokairauk-
silla ja näytteenotolla. Painokairauksia tehtiin kolmesta tutkimuspisteestä ja
näytteitä otettiin kolmesta tutkimuspisteestä. Mahdollisesti routalinssi raken-
nekerrosten alapinnan tienoilla on haitannut jonkin verran kairauksia.
Säikäntien ja Oivantien kaduista on käytössä myös maatutka-aineisto.
Maanpinta vaihtelee alueella noin tasolla +3.0…5.5 m (N2000). Maaperäkar-
tan perusteella pohjamaa on alueen pohjoisosassa hiekkamoreenia, ja muut-
tuu hiedaksi itään päin mentäessä.
Tehdyn maatutkatulkinnan perusteella nykyisen tierakenteen paksuus vaihte-
lee Säikäntien ja Oivantien kaduilla 0.5 … 1.0 m: n välillä. Pohjamaa on tul-
kinnan perusteella koko alueella hietaa.
Säikäntiellä pohjamaa on painokairauksien perusteella alueen koillispäässä
hiekkamoreenia, jonka vesipitoisuus (W) on näytteenoton perusteella 17 %.
Painokairaukset ovat päättyneet määräsyvyydelle 4,0 … 4,4 m syvyydelle
maanpinnasta.
Oivantiellä pohjamaa on painokairauksen perusteella alueen eteläpäässä hie-
noa hiekkaa, jonka vesipitoisuus (W) on näytteenoton mukaan 23 %. Paino-
kairaus on päättynyt määräsyvyyteen 4,4 m maanpinnasta.

Mitoitus
Katujen mitoituksessa noudatetaan Kalajoen kaupungin Katu- ja rakennus-
suunnitelman suunnitteluohjetta sekä InfraRYL 2012- ohjeistusta. Kantavuus-
ja routamitoitus on tehty Liikenneviraston ”Tierakenteen suunnittelu (2004)” –
ohjeen mukaisesti. Mitoitusroudansyvyys Kalajoen alueella on 1,8 m.
Säikäntie ja Oivantie luokitellaan tonttikaduiksi ja ne kuuluvat katuluokkaan 5.
Tämän mukaan kantavuusvaatimus päällysteen päältä on 200 MN/m2. Pohja-
maa luokitellaan Säikäntiellä plv 0 – 120 alusrakenneluokkaan tH (t=12 %, E =
20MN/m2). Säikäntiellä plv 120 – 233 sekä Oivantiellä pohjamaa luokitellaan
alusrakenneluokkaan tI (t=16 %, E = 20 MN/m2). Routamitoituksessa on suu-
rimpana sallittuna routanousuna (RNsall) käytetty 70 mm.
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1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat

1130 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet ja järjestelmät
Tekniset vaatimukset InfraRYL 11300 mukaiset.
Säikäntiellä ja Oivantiellä puretaan nykyisiä salaojia sekä nykyiset liittymissä
olevat rummut ja ne korvataan tierakenteen yhteyteen tulevalla yhdistelmäput-
kella. Vanhat betoniset jätevesikaivot puretaan ja ne korvataan 400 mm hal-
kaisijaltaan olevilla muovikaivoilla. Tonteilta tulevat vanhat salaojalinjat liite-
tään uusiin linjoihin sadevesikaivoilla. Oivantiellä liitosta ei tehdä paalulla 41,6
sijaitsevaan kaivoon HV29, vaan olemassa oleva salaojakaivo pyritään jättä-
mään paikalleen vanhan puistoalueen rajalla kulkevan salaojan toiminnan ta-
kaamiseksi. Kaivoa siirretään tarvittaessa.
Jos rakennustyön yhteydessä löytyy nykyisiä putkia, joita ei ole ollut tiedossa
suunnittelun aikana, on niiden tarpeellisuus tutkittava, toiminta varmistettava ja
mahdollisesti rikkoontuneet putket korjattava.
Urakka-alueella olevia johtoja ja laitteita (puhelinkaapelit, sähkökaapelit, kaa-
pelikaapit, valaistus, vesijohdot, viemärit) on varottava työn aikana. Ennen ra-
kentamistöiden aloittamista on alueella olevien nykyisten johtojen ja laitteiden
sijainti ja korkeusasema selvitettävä laitteiden omistajien toimesta näyttötoi-
menpiteellä.
Käytöstä poistettavat hulevesiviemärit, salaojat ja kaivot on esitetty suunnitel-
makartassa R2-1. Purettavaksi esitetyt rakenteet kuljetetaan urakka-alueelta
pois rakennuttajan osoittamaan paikkaan.

1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet
Tekniset vaatimukset InfraRYL 11400 mukaiset.
Pintamaan poiston arvioitu neliömäärä on ilmoitettu määräluettelossa. Pinta-
maan poiston tilavuus sisältyy maaleikkausmassoihin.

1150 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat päällysrakenteet
Purettavat asfalttipäällysteet tulee toimittaa rakennuttajan hyväksymään luval-
liseen paikkaan. Urakoitsija vastaa kaikista aiheutuneista kustannuksista.

1150 Poistettavat ja siirrettävät avo- ojat ja kaivannot
 Avo- ojat pyritään muotoilemaan suunnitelmien mukaisesti nykyistä matalam-
miksi. Rakentamisvaiheessa tulee varmistua siitä, että ojiin ei jää vettä kerää-
viä painanteita.
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1400 Pohjarakenteet
1430 Kuivatusrakenteet

Tekniset vaatimukset InfraRYL 14300 mukaiset
Kuivatuksen periaatteet on esitetty asemapiirustuksessa R2-1 sekä paalukoh-
taisissa poikkileikkauksissa R2-7 ja R2-8.
Rakentajan on huuhdeltava kaikki rakennetut putket ennen putkistojen luovut-
tamista rakennuttajalle.

1600 Maaleikkaukset ja -kaivannot
1610 Maaleikkaukset

Tekniset vaatimukset InfraRYL 16100 mukaiset.
Maaleikkausmassoja voidaan hyödyntää täytöissä, kun ne lajitellaan kaivutyön
yhteydessä ja käytetään soveltuviin kohteisiin (esim. silttiset maat kerrosra-
kenteiden reunoihin tuleviin täyttöihin, maastonmuotoiluun). Ylijäämämassat
kuljetetaan urakka-alueelta rakennuttajan osoittamaan paikkaan.

1800 Penkereet, maapadot ja täytöt

1831 Asennusalustat
Putkikaivantojen pohjalle tehdään 150 mm paksu asennusalusta InfraRYL
18310 vaatimusten mukaisesti. Putkien alle asennettava materiaali määräytyy
InfraRYL kohtien 18310.1.2 - 18310.1.4 mukaan.

1832 Alkutäytöt (sisältyy työvaiheeseen 3120)
Kaivojen ympärystäyttö tehdään routimattomasta materiaalista vähintään 0,5
m etäisyyteen kaivon ulkopinnasta.

1833 Lopputäytöt (sisältyy työvaiheeseen 3120)
Lopputäytön tekniset vaatimukset InfraRYL 18330 mukaiset.
Täyttömateriaalin suurin sallittu kivien tai lohkareiden läpimitta on 2/3 kerral-
laan tiivistettävän kerroksen paksuudesta, kuitenkin enintään 400 mm. Täyt-
tömateriaali ei saa sisältää aineita, jotka voivat vahingoittaa putkia tai liitosma-
teriaalia.
Liikennöitävällä alueella lopputäyttö tehdään tiivistämiskelpoisesta kivennäis-
maasta, jonka tulee vastata pohjamaan ominaisuuksia. Mikäli kaivannosta
saatu kaivumaa-aines tiivistettynä täyttää nämä vaatimukset, voidaan käyttää
sitä. Kaivumaa-aineksesta tulee kuitenkin ensin poistaa kivet niin, että se vas-
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taa InfraRYL 18330 vaatimuksia. Liikennöitävällä alueella kivennäismaasta
tehty lopputäyttö tiivistetään 90 % tiiveysasteeseen. Liikennöitävän alueen ul-
kopuolella lopputäyttöön voidaan käyttää kaivumaita. Suurin sallittu raekoko
on kuitenkin sama kuin liikennöitävällä alueella.

2000 Päällys- ja pintarakenteet

2100 Päällysrakenteen osat
Rakennekerrokset ja niiden paksuudet on esitetty rakennepoikkileikkauksissa
R2-4 ja R2-5.

2110 Suodatinrakenteet
Tekniset vaatimukset InfraRYL 21100 mukaiset.
Suodatinkerros ja siirtymäkiilat rakennetaan hiekasta, jonka E ≥ 50 MN/m2.

2120 Jakavat kerrokset, eristys- ja välikerrokset
Tekniset vaatimukset InfraRYL 21200 mukaiset.

2130 Kantavat kerrokset
Tekniset vaatimukset InfraRYL 21300 mukaiset.
Sitomaton kantava kerros rakennetaan kalliomurskeesta, jonka E ≥ 280
MN/m2.

Sitomattoman kantavan kerroksen pintaan tehdään #0/32 murskeesta 50 mm
profilointikerros. Profilointikerros sisältyy kantavaan kerrokseen. Katujen tavoi-
tekantavuus on 145 MN/m2 (yksittäinen laadunvalvonnan minimiarvo kantavan
kerroksen päältä levykuormituskokeella mitattuna).
Urakoitsija on velvollinen mittaamaan levykuormituslaiteella kantavuudet uusi-
en kerrosrakenteiden kohdalta.

2140 Päällysteet ja pintarakenteet

2141 Asfalttipäällysteet
Tekniset vaatimukset InfraRYL 21410 mukaiset.
Säikäntielle ja Oivantielle tulee päällysteeksi AB 16. Katujen kantavuusvaati-
mus katuluokan mukaisesti päällysteen päältä on 200 MN/m2.
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2150 Siirtymärakenteet

2151 Siirtymäkiilat
Uuden ja vanhan katurakenteen liittyessä toisiinsa tai rakennekerrospaksuu-
den vaihtuessa tehdään liitoskohtaan siirtymäkiila kaltevuuteen 1:10.

2160 Erikoisrakenteet

2161 Piennartäyte
Tekniset vaatimukset InfraRYL 21610 mukaiset.
Piennartäytteet tehdään kallio- tai soramurskeesta.

3000 Järjestelmät

Johtotöiden laadunvalvonta
Ennen kuivatuksen ja johtolinjojen peittämistä urakoitsijan tulee kustannuksel-
laan mitata tai mittauttaa kaikki rakennetut putket, kaivot ja laitteet, myös
rummut xyz-koordinaatistossa. Urakoitsijan tulee varmistaa ennen kaivantojen
täyttämistä, että kaikki putki- ja johtolinjat on mitattu. Tarkempi ohje työmaalla
tehtävien vesihuollon tarkemittausten suorittamisesta sekä vaadittavien tulos-
teiden tekemisestä liitetään urakka-asiakirjoihin
Urakoitsijan tulee toimittaa vastaanottotarkastuksessa rakennuttajalle laatu-
kansio. Siinä esitetään mm. tarkepiirustukset joihin on merkitty kaikki muutos-
työt ja poikkeamat suunnitelmapiirustuksista sekä muut esille tulleet oleelliset
asiat. Palautekuvana voi toimia esim. 1:500 suunnitelmakartta. Tarvittaessa
piirretään yksityiskohtainen kuva millimetripaperille.
Vesihuoltojärjestelmien töissä noudatetaan InfraRYL3100 lisäksi RIL 77-2013
(Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket) määräyksiä ja ohjeita, se-
kä putkien, osien ja laitteiden valmistajien antamia ohjeita.

3100 Vesihuollon järjestelmät

3110 Jätevesiviemärit
3111 Jätevesiviemäriputket

Säikäntiellä ja Oivantiellä ei lähtökohtaisesti asenneta uusia jätevesiputkia. Jä-
tevesikaivojen vaihtamisen yhteydessä tulee putkien kunto kuitenkin näkyviltä
osin tarkistaa. Oivantien pl. 115 kadun alittava jätevesilinja nostetaan kulke-
vaksi yhdistelmäputken yli katualueen rajalta lähtien. Ennen nostoa tulee ton-
tilla sijaitsevan runkokaivon juoksupinnan korko tarkistaa jätevesilinjan toimin-
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nan takaamiseksi. Tarvittaessa yhdistelmäputken ylittävä linjaosuus rakenne-
taan uudella jätevesiputkella (esitetty suunnitelmapiirustuksessa R2-1).

3112 Jätevesiviemärin tarkastuskaivot

Olemassa olevat betoniset jätevesikaivot korvataan muovisilla 400/315 mm
kaivoilla. Jätevesikaivojen asentamisessa tulee noudattaa InfraRYL: a sekä
Kalajoen kaupungin omia määräyksiä ja ohjeita. Vaihdettavat kaivot on esitet-
ty suunnitelmapiirustuksessa R2-1.
Kaivot tilataan tehdasasennetuin viemäriyhtein. Tilaamiseen tarvittavat kaivo-
kortit on esitetty suunnitelman osiossa R2-9.1. Jätevesikaivojen tonttihaarojen
yhteitä ei tilata tehdasasennettuina, vaan jäteveden tonttiliittymät tehdään kai-
voon läpivientiyhteellä rakentamisen yhteydessä.

3120 Hulevesiviemärit
Hulevesiviemäreiden tekniset vaatimukset InfraRYL 31200 mukaiset.
Hulevesiviemärinä käytetään halkaisijaltaan 200 mm SN8- luokan muovista
yhdistettyä sadevesi- ja salaojaputkea.
Yhdistetyn salaoja- ja sadevesiputken ympärille asennetaan sala-
ojasora/sepeli.
Hulevesiviemärien asentaminen tehdään InfraRYL: n mukaisesti.
Yhdistelmäputkiston rakentaminen aloitetaan Säikäntien paalulla 227 sijaitse-
vasta yhdistelmäputken purkupisteestä, josta tulee ennen rakentamisen aloit-
tamista varmistaa ojanpohjan korkeus, jonka tulee vastata suunnitelmissa an-
nettua korkoa + 2.50.
Yhdistelmäputkilinjan rakentamisen yhteydessä tulee varmistua siitä, että jä-
tevesikaivojen JV12-JV13 välisen putkilinjan korkeus mahdollistaa putkilinjan
suunnitelmienmukaisen rakentamisen. Tarvittaessa hulevesi- ja jätevesilinjan
väliin asennetaan eriste.
Oivantiellä yhdistelmäputkiston rakentaminen aloitetaan tien päässä sijaitse-
vista runkokaivoista HV27 ja HV28. Rakentamisen yhteydessä tulee varmistua
siitä, että Oivantiehen nähden poikkisuunnassa kulkevat jätevesi- ja vesijohto-
linjat mahdollistavat korkeusasemansa puolesta suunnitelmien mukaisen ra-
kentamisen.

3120.1.2 Hulevesiviemäreiden kaivot

Hulevesiviemäreiden kaivoina käytetään muovisia 400/315mm kaivoja tele-
skooppiputkella. Muovikaivojen lujuusluokka on SN8. Kaivot tilataan teh-
dasasennetuin viemäriyhtein.
Kaivot ovat sakkapesällisiä (korkeus 300 mm).
Kaivojen kansistoina käytetään 40 tn umpikansia tai sadevesikupuja. Kansi ja
sen kehys hankitaan parina samalta valmistajalta. Urakoitsija hankkii ja asen-
taa kaikki kannet. Hulevesikaivot varustetaan umpi- tai ritiläkansin suunnitel-
man mukaisesti.
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Kaivojen tilaamiseen tarvittavat kaivokortit on esitetty suunnitelman osiossa
R2-9.1.

3130 Vesijohdot
 Olemassa olevat katualueella sijaitsevat vesijohtoventtiilit korvataan uusilla
Säikäntiellä ja Oivantiellä. Asentamisessa noudatetaan InfraRYL: n ohjeistus-
ta. Talousvedenjakelussa ilmenevistä katkoista tulee informoida alueen kiin-
teistönomistajia.

3200 Turvallisuusrakenteet ja ohjausjärjestelmät

3260 Opastus- ja ohjausjärjestelmät
3261 Liikennemerkit

Liikennemerkkien jalustat ja liikennemerkit asennetaan suunnitelmapiirustuk-
sen R2-1 mukaisesti.

Liikennemerkkipylväinä käytetään harmaita, kuumasinkittyjä teräspylväitä
60,3 mm x 2,9 mm Fe 37B SFS 2006.

Pylvään jalustana käytetään 700 mm korkuista betonielementtijalustaa. Ja-
lustassa tulee olla kiinnityskaulus tai kiinnitysruuvi pylvään kiinnittämistä var-
ten. Jalustat InfraRYL osa 2, Järjestelmät ja täydentävät osat, kuva 32610:K1
mukaan.

Merkkien heijastuskalvot InfraRYLin mukaisesti.

Liikennemerkkien kiinnikkeiden tulee olla kuumasinkittyjä ja riittävän tukevia.

3300 Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät
Katuvalaistuksesta on erillinen työselitys. Valaistussuunnitelma kattaa sekä
Haahdentien, että Säikän- ja Oivantien valaistuksen.
Katualueelle asennetaan kaapeleita, suojaputkia. Laitteiden omistajat hankki-
vat ja asentavat kaapelit, laitteet ja suojaputket. Kaapeleiden, johtojen ja kai-
vojen sijoittelu on esitetty johtojen yhdistelmäkartalla R2-6.
Ennen kaapelikaivantojen tekemistä niiden sijainnista, yhteensovittamisesta ja
toteutustavasta on sovittava tarkemmin rakennuttajan ja laiteomistajien kans-
sa. Urakoitsija vastaa näiden töiden yhteensovittamisesta ja aikatauluttamises-
ta.
Jakokaappien sijaintia ei ole kartoitettu, vaan niiden sijainti laite- ja johtokartal-
la R2-6 on viitteellinen. Oivantien pl. 120 sijaitsevan jakokaapin sijainti tulee
rakentamistyön yhteydessä todentaa, ja sen sijainti suunniteltuihin putkilinjoi-
hin nähden tarkastaa. Tarvittaessa jakokaappia siirretään tai risteävän putkilin-
jan sijaintia muutetaan suunnitellusta.
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Suunnittelualueen johdoista ja laitteista on pyydetty tiedot seuraavilta laite-
omistajilta:
Kaukolämpö: Kalajoen kaupunki, Esa Taka-Eilola, puh. 044 469 1221
Vesihuolto: Kalajoen kaupunki, Esa Taka-Eilola, puh. 044 469 1221
Telekaapelit: Elisa, TeliaSonera, DNA, Karin Muikku, Johtotieto.fi, puh. 0800-
12600
Sähköverkko: Korpelan Voima, Olli Mäkelä, puh. 050 381 3053

Rakennusaikaiset hoitotyöt
Rakennusaikaisiin töihin sisältyvät rakennettujen alueiden sekä urakkarajan
sisäpuolisten alueiden hoitotyöt. Hoidon tason määrittelee alueen vallitseva
hoitoluokka.

Korjaukset
Kulumisesta, ilkivallasta lumen ajosta tms. syystä rikkoutuneiden rakenteiden,
kalusteiden, kylvösten ja kasvillisuuden korjaukset tehdään mahdollisimman
pian vastaamaan alkuperäistä tasoa. Korjauksien tarpeellisuudesta ja työn
suorituksesta sekä kustannuksista ja maksuajasta sovitaan aina rakennuttajan
kanssa erikseen korjaustarpeen ilmetessä.

Oulussa 31.5.2015

Marko Peltomaa Jonne Kurkinen
 Projektipäällikkö Nuorempi suunnittelija
Destia Oy Destia Oy


