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Rakennushankkeen kuvaus

Työkohde sijaitsee Kalajoen kaupungin keskustan läheisyydessä Etelänkylän
kaupunginosassa ja se sisältää uuden Siipolantanhua - kadun saneerauksen.
Hankkeeseen liittyy myös vesihuollon rakentamista.
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 2012 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 N2000 kor-
keusjärjestelmään.
Maastomallina on käytetty keväällä 2016 tehtyjä kartoitusmittauksia.
Mittalinjan sijainti on esitetty pituusleikkauksen nimiösivulla olevassa tyyppi-
poikkileikkauksessa, piir. nro. R2-3.
Kaivojen tiedot ovat koordinaattimuodossa mittausaineistossa R2-7.2.
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Pohjatutkimukset ja maaperäkuvaus

Suunnittelualueen pohjaolosuhteita on selvitetty keväällä 2016 painokairauk-
silla ja näytteenotolla. Painokairauksia tehtiin neljästä tutkimuspisteestä ja
näytteitä otettiin neljästä tutkimuspisteestä. Mahdollisesti routalinssi rakenne-
kerrosten alapinnan tienoilla on haitannut jonkin verran kairauksia.
Siipolantanhuan kadusta on myös käytössä maatutka-aineisto.
Maanpinta vaihtelee alueella noin tasolla +12.3…13.3 (N2000). Maaperäkar-
tan perusteella pohjamaa on itäosassa aluetta hienoainesmoreenia, joka
muuttuu karkeaksi hiedaksi länteen päin mentäessä.
Tehdyn maatutkatulkinnan perusteella nykyisen tierakenteen paksuus vaihte-
lisi 0,6…1,0 m. Pohjamaa on tulkinnan perusteella hietaa.
Painokairauksien perusteella pohjamaa on pääosin löyhää hienoa hiekkaa /
hiekkaista silttiä, jonka vesipitoisuus (W) vaihtelee 11…26 %. Aivan alueen
itäosassa pohjamaa on hiekkamoreenia, jonka vesipitoisuus (W) on 12 %.
Painokairauksissa on todettu pinnalla 0,2…0,5 m paksuinen kerros mursketta
ja paikoin murskeen alla ohut kerros hiekkaa. Nämä kerrokset edustavat ra-
kennettuja kerroksia. Painokairaukset ovat päättyneet määräsyvyydelle, kalli-
oon / kiveen 3,1...5,0 m syvyydelle maanpinnasta.

Mitoitus
Mitoituksessa noudatetaan Kalajoen kaupungin Katu- ja rakennussuunnitel-
man suunnitteluohjetta sekä InfraRYL 2012 ohjeistusta. Kantavuus- ja routa-
mitoitus on tehty Liikenneviraston ”Tierakenteen suunnittelu (2004)” – ohjeen
mukaisesti. Mitoitusroudansyvyys Kalajoen alueella on 1,8 m.

Siipolantanhuan katu kuuluu katuluokkaan 5, jolloin kantavuusvaatimus pääl-
lysteen päältä on 200 MN/m2. Tavoitekantavuus kantavan kerroksen päältä
on 145 MN/m2. Pohjamaa luokitellaan alusrakenneluokkaan tI (t = 16 %, E =
20 MN/m2). Routamitoituksessa on suurimpana sallittuna routanousuna
(RNsall) käytetty 70 mm.

1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat

1110 Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus

Kadun varressa olevat nykyiset puut ja pensasaidat yms. poistetaan rakennet-
tavan kadun vaatimalta alueelta. Pensasaitojen sijainti (katualueella / tontilla)
on tarkistettava työn aikana ja poistoista sekä mahdollisista uudelleen istutuk-
sista on keskusteltava ja sovittava kiinteistöjen omistajien kanssa.
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1130 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet ja järjestelmät

Tekniset vaatimukset InfraRYL 11300 mukaiset.
Urakka-alueella olevia johtoja ja laitteita (kaukolämpöputket, puhelinkaapelit,
sähkökaapelit, kaapelikaapit, valaistus, vesijohdot, viemärit) on varottava työn
aikana. Ennen rakentamistöiden aloittamista on alueella olevien nykyisten joh-
tojen ja laitteiden sijainti ja korkeusasema on selvitettävä laitteiden omistajien
toimesta näyttötoimenpiteellä.

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
Siipolantanhuan päällysrakenteita joudutaan poistamaan nykyisen hule-
vesiviemärin tason laskemisen yhteydessä. Rakenteet tehdään työn jälkeen
alkuperäistä vastaavilla materiaaleilla alkutilannetta vastaavaan muotoon ja
tasoon.
Rakennekerrosmateriaalien määriä on arvioitu määräluetteloon, mutta mah-
dollisesti poistettavaa asfalttipäällystettä ei. Määrät ovat viitteellisiä ja riippuvat
kaivannon tyypistä (luiskattu / tuettu) ja mahdollisesta kalliolouhinnasta. Pääl-
lysrakenteiden poistamisen vähentämiseksi kaivanto voidaan tehdä tuettuna.
Mahdollisesti purettavat asfalttipäällysteet tulee toimittaa rakennuttajan hyväk-
symään luvalliseen paikkaan. Urakoitsija vastaa kaikista aiheutuneista kus-
tannuksista.

1400 Pohjarakenteet
1430 Kuivatusrakenteet

Tekniset vaatimukset InfraRYL 14300 mukaiset.
Kuivatuksen periaatteet on esitetty asemapiirustuksessa R2-1 ja R2-2 sekä
paalukohtaisissa poikkileikkauksissa R2-6.1 ja R2-6.2.
Rakentajan on huuhdeltava kaikki rakennetut putket ennen putkistojen luovut-
tamista rakennuttajalle.

1434 Rumpuputket

Tekniset vaatimukset InfraRYL 14300 mukaiset.
Rumpuputkina käytetään 315 mm muoviputkia.
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Mikäli kadun varressa oleville kiinteistöille on tarpeellista tehdä liittymiä, joita
tässä suunnitelmassa ei ole esitetty, on liittymien kohtaan rakennettava rum-
pu. Rummun koko, pituus ja taso selvitetään työn aikana tapauskohtaisesti.

1600 Maaleikkaukset ja -kaivannot
1610 Maaleikkaukset

Tekniset vaatimukset InfraRYL 16100 mukaiset.
Maaleikkaus tehdään InfraRYL vaatimuksia ja ohjeita noudattaen niin laajana,
että suunnitellut rakenteet voidaan rakentaa. Kaivu tehdään suunnitelma-
asiakirjoissa esitetyssä laajuudessa siten, että edellytetty varmuus sortumista
ja pohjannousua vastaan säilyy kaikissa olosuhteissa.
Luiskien kaltevuus ja tukemistarve selvitetään maan laadun, kaivannon sy-
vyyden, ulkopuolisen kuormituksen yms. tekijöiden perusteella.
Yli 2 m syvissä kaivannoissa tarkistetaan suurin mahdollinen kaivusyvyys ja
luiskan kaltevuus tapauksittain paikallisten olosuhteiden mukaan.
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.

1630 Maakaivannon tukirakenteet

Tekniset vaatimukset InfraRYL 16300 mukaiset.
Jätevesiviemärin putkikaivanto paaluvälillä 6 – 90 tehdään tuettuna. Vaihtoeh-
toisesti kaivanto voidaan tehdä kaivanto-ohjeen RIL 263-2014 mukaisia luis-
kakaltevuuksia noudattaen. Tällöin kaivantoluiskat ulottuvat katualueen ulko-
puolelle ja näin ollen vaativat maanomistajien suostumuksen.
Kaivannon tuennasta laaditaan erillinen tuentasuunnitelma.
Tuentaelementtien määrä on arvioitu määräluetteloon. Tarvittava neliömäärä
voi vaihdella urakoitsijan käyttämästä kalustosta ja työtavoista riippuen.
Myös nykyisen hulevesiviemärin tason laskemisen vuoksi tehtävä kaivanto
voidaan tehdä tuettuna kadun rakenteiden leikkaamisen vähentämiseksi. Tu-
entaa ei ole arvioitu määräluetteloon.

1700 Kallioleikkaukset,- kaivannot ja -tunnelit
Suunnittelukohteessa tehtyjen pohjatutkimusten perusteella ei ole voitu arvioi-
da kalliopinnan sijaintia. Kalliopinta saattaa olla lähellä maanpintaa nykyisen,
laskettavan hulevesiviemärin osuudella, mutta sitä ei ole ollut mahdollista to-
dentaa. Kalliopinnan taso on selvitettävä rakentamisen alkuvaiheessa ja put-
kikaivanto tehtävä sen mukaisesti.
Kalliolouhintaa ei ole arvioitu määräluetteloon.
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1800 Penkereet, maapadot ja täytöt
1817 Luiskatäyte

Tekniset vaatimukset InfraRYL 18170 mukaiset.
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

Alkutäytöt tehdään InfraRYL 18320 vaatimusten mukaisesti. Alkutäytön mate-
riaalina käytetään soraa.
Alkutäyttö ulotetaan 300 mm putken laen yläpuolelle. Alkutäyttö tiivistetään
vähintään 95 % tiiviysasteeseen (Proctor). Muoviputken sivuille tuleva alku-
täyttö rakennetaan ja tiivistetään tasaisina kerroksina sekä putken poikittais-
että pituussuunnassa. Muoviputken päälle tuleva täyttökerros saadaan tiivis-
tää koneellisesti vasta, kun kerrospaksuus putken laen päällä on vähintään
0,3 m.
Kaivojen ympärystäyttö tehdään routimattomasta materiaalista vähintään 0,5
m etäisyyteen kaivon ulkopinnasta.

1833 Lopputäytöt
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-
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 pituusleikkauksen nimiösi-
vulla olevassa rakenteellisessa tyyppipoikkileikkauksessa, piir. nro. R2-3.
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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 kallio- tai soramurskeesta, jonka E ≥
280 MN/m2.

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

2140 Päällysteet ja pintarakenteet
2141 Asfalttipäällysteet

Tekniset vaatimukset InfraRYL 21410 mukaiset.
Ajoradalle tulee päällysteeksi AB 16. Kadun kantavuusvaatimus katuluokan
mukaisesti päällysteen päältä on 200 MN/m2.

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 # 0…20 mm.
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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 InfraRYL 3100 lisäksi RIL 77-2013
(Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket) määräyksiä ja ohjeita, se-
kä putkien, osien ja laitteiden valmistajien antamia ohjeita.

3110 Jätevesiviemärit
Jätevesiviemäreiden tekniset vaatimukset InfraRYL 31100 mukaiset.
Jätevesiviemäreinä käytetään halkaisijaltaan 110 mm ja 160 mm SN8 -luokan
muovisia putkia.
Jätevesiviemärien asentaminen tehdään InfraRYLin mukaisesti.

3113 Jätevesiviemäreiden kaivot

Jätevesiviemäreiden kaivoina käytetään muovisia 400/315 muovikaivoja tele-
skooppiputkella. Muovikaivojen lujuusluokka on SN8. Kaivot tilataan teh-
dasasennetuin viemäriyhtein.

3120 Hulevesiviemärit
Hulevesiviemäreiden tekniset vaatimukset InfraRYL 31200 mukaiset.
Hulevesiviemärinä käytetään halkaisijaltaan 200 mm yhdistettyä sadevesi- ja
salaojaputkea. Kadun alitukset sekä kadun loppupäässä oleva purkuputki teh-
dään yhtenäisellä 200 mm muoviputkella. Tonttiliittymien putkikoko on 110
mm.
Hulevesiputkina käytetään SN8 -luokan muovisia putkia.
Hulevesiviemärien asentaminen tehdään InfraRYLin mukaisesti.
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3120.1.2 Hulevesiviemäreiden kaivot

Hulevesiviemäreiden kaivoina käytetään muovisia 400/315 muovikaivoja tele-
skooppiputkella. Muovikaivojen lujuusluokka on SN8. Kaivot tilataan teh-
dasasennetuin viemäriyhtein.
Kaivot ovat sakkapesällisiä (korkeus 300 mm).
Kaivojen kansistoina käytetään 40 tn ns. kelluvia kansia. Kansi ja sen kehys
hankitaan parina samalta valmistajalta. Urakoitsija hankkii ja asentaa kaikki
kannet. Hulevesikaivot varustetaan ritiläkansin ja umpikansin suunnitelman
mukaisesti.
Kaivojen tilaamiseen tarvittavat kaivokortit on suunnitelman osiossa R2-7.1.

3200 Turvallisuusrakenteet ja ohjausjärjestelmät

3260 Opastus- ja ohjausjärjestelmät
3261 Liikennemerkit

Liikennemerkkien jalustat ja liikennemerkit asennetaan asemapiirustuksen
R2-2 mukaisesti.

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

Pylvään jalustana käytetään normaalisti 700 mm korkuista betonielementtija-
lustaa. Jalustassa tulee olla kiinnityskaulus tai kiinnitysruuvi pylvään kiinnit-
tämistä varten. Jalustat InfraRYL osa 2, Järjestelmät ja täydentävät osat, ku-
va 32610:K1 mukaan.

Merkkien heijastuskalvot InfraRYLin mukaisesti.

Liikennemerkkien kiinnikkeiden tulee olla kuumasinkittyjä ja riittävän tukevia.

3300 Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät
Suunnittelun aikana ei ole ollut tiedossa katualueelle asennettavia uusia kaa-
peleita tai suojaputkia. Laitteiden omistajat hankkivat ja asentavat kaapelit,
laitteet ja suojaputket, jos asennuksia on tarpeellista tehdä.
Ennen kaapelikaivantojen tekemistä niiden sijainnista, yhteensovittamisesta ja
toteutustavasta on sovittava tarkemmin rakennuttajan ja laiteomistajien kans-
sa. Urakoitsija vastaa näiden töiden yhteensovittamisesta ja aikatauluttami-
sesta.
Suunnittelualueen johdoista ja laitteista on pyydetty tiedot seuraavilta laite-
omistajilta:

Vesihuolto: Kalajoen kaupunki, Esa Taka-Eilola, puh. 044 469 1221
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Telekaapelit: Johtotieto.fi

Katuvalaistus: Kalajoen kaupunki, Esa Taka-Eilola, puh. 044 469 1221

Sähköverkko: Elenia Oy, Joona Siivonen puh. 040 637 4380

Kaukolämpö: Kalajoen kaupunki, Esa Taka-Eilola, puh. 044 469 1221

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 31.5.2016

Marko Peltomaa Teemu Nieminen
 Projektipäällikkö Suunnittelija
Destia Oy Destia Oy


