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YLEISTÄ 

Hanke käsittää Latovuorentien, Palonevantien ja puistoraitin peruskorjauksen sekä 

hulevesiviemärin rakentamisen. Työkohde sijaitsee Seinäjoen Hyllykallion kaupun-

ginosassa liittyen Hietamäentiehen. 

Johtojen ja laitteiden omistajat mahdollisesti asentavat, siirtävät ja suojaavat laittei-

taan työn aikana. Näistä on sovittava työn alussa ja sovitettava työn aikatauluun. 

Töiden laajuus ja laatu on esitetty urakkaohjelmassa, suunnitelmapiirustuksissa ja 

tässä työselostuksessa.  

TEKNISET VAATIMUKSET 

Hankkeen yleiset tekniset vaatimukset ja kelpoisuuden osoittaminen on esitetty 

Rakennustieto Oy:n julkaisuissa InfraRYL 2017 Infrarakentamisen yleiset 

laatuvaatimukset, Osa 1, Väylät ja alueet sekä InfraRYL 2017 Osa 2, Järjestelmät ja 

täydentävät osat. 

Rakennusosien ja tuotanto-osien sisällöt 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 2017: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 työselostuksia, normeja ja ohjeita: 

 Asfalttinormit 2017 PANK ry. 

 Räjäytystöitä koskevat määräykset ja ohjeet 

 Valmistajan ja materiaalitoimittajien ohjeet  

Urakka-asiakirjoissa voidaan määritellä noudatettavaksi lisäksi muitakin työselityksiä, 

ohjeita ja määräyksiä.  

LAADUNVALVONTA JA KELPOISUUSASIAKIRJA 

Kaikki laadun varmistamiseksi tehtyjen mittausten ja kokeiden tulokset, 

katselmuspöytäkirjat, laadunvalvontaraportit ja suorituspöytäkirjat kootaan 

työmaalla ajan tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan.  

Mittaukset 

Suunnitelmat on laadittu rakennuttajan tekemien maastomittausten perusteella.  

Seinäjoen kaupunki käyttää kartta- ja paikkatietotuotannossa EUREF-FIN -

TASOKOORDINAATISTOA JA N2000 -KORKEUSJÄRJESTELMÄÄ. 

Varsinaiset rakennustöiden mittaukset kuuluvat urakoitsijalle 

Kadun mittalinjojen sijainnit on esitetty suunnitelmakartassa ja 

tyyppipoikkileikkauksissa. 

Tieto nykyisen hulevesiviemäreiden korkeusasemasta perustuu Seinäjoen Vesi Oy:n 

verkostokarttoihin. Nykyisestä kaivosta on mitattava kuitenkin käyttöön jäävien 

putkien liitoskorkeudet ennen uusien putkiliitosten rakentamista. Mikäli korkeudet tai 

sijainnit poikkeavat suunnitelmista, on otettava yhteys suunnittelijaan. 
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Maaperätiedot 

Suunnittelualueella ei ole tehty erillisiä maaperätutkimuksia.  

Tilaajan / urakoitsijan materiaali 

Urakoitsija on velvollinen tilaajan materiaalia käyttäessään huolehtimaan siitä, että 

virheellistä materiaalia ei käytetä. Virheellisestä materiaalista on heti ilmoitettava 

valvojalle. 

1000 MAA- POHJA- JA KALLIORAKENTEET  

1100 OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNEOSAT 

Kiinteistön osalla joudutaan nykyistä puustoa, kasvillisuutta, aitarakenteita, yms. 

suojaamaan, siirtämään tai poistamaan. Urakan aluksi on pidettävä tilaajan kanssa 

alkukatselmus, missä käydään läpi kiinteistökohtaisesti rakentamisen aiheuttamat 

toimenpiteet. Tarpeen mukaan on oltava yhteydessä kiinteistönomistajaan ja sovitta-

va ko. toimenpiteistä. Osa rakenteista, puista ja pensaista voi sijaita nykyisellä katu-

alueella. 

1110  Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 11100 mukaiset 

1112  Poistettava kasvillisuus 

Puut ja muu kasvillisuus poistetaan rakentamisen vaatimalta leveydeltä. Tarpeetonta 

puun poistoa tulee välttää. Tonttien kohdilla kaadettavat puut jätetään tontin omista-

jille, jos he sitä haluvavat ja pätkitään tietyn pituisiksi. Puiden kaadosta sovitaan 

erikseen kaupungin ja tontin omistajan kanssa. 

1130 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat järjestelmät 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 11300 mukaiset 

Mikäli nykyiset rummut eivät sovellu sellaisenaan suunnitelmassa esitettyihin ojakor-

koihin tai ojan sijaintiin, tulee ne tällöin uusia. Rumpuja uusittaessa on sovittava kiin-

teistön omistajan kanssa mahdollisesta liittymän väliaikaisesta katkaisusta. 

1131 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat putkirakenteet 

Saneerauskohteessa sijaitsee nykyiset vesijohdot, jätevesiputkistot, sähkö-

/telekaapelit. 

Kaikki purkujätteet, puhtaita maa-aineita luukuun ottamatta käsitellään 

rakennusjätteenä ja toimitetaan asianomaisen käsittelyluvan omaavalle toimijalle. 

Työalueella olevat nykyiset käyttöön jäävät kaivojen ja venttiilien kannet säädetään 

tulevien rakenteiden ja  / tai kadunpintojen tasoon. 

Tarpeettomaksi jäävät liittymärummut poistetaan. 

Esiin tulevat ja katkaistut salaojat kunnostetaan vähintään vastaavaan kuntoon kuin 

ne olivat ennen työn aloittamista. 

1132 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat kaapelirakenteet 

Rakennusalueella sijaitsevien tai sen kanssa risteävien putkijohtojen ja kaapelien 

tarkka sijainti on selvitettävä ennen työn aloittamista. Lisäksi otetaan selville ne 

rakenteet ja laitteet, joille rakennustyö tai siitä aiheutuva tärinä saattaa aiheuttaa 

vaurioita. 
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Johtojen ja laitteiden suojaamisesta, siirtämisestä tai poistamisesta on sovittava ko. 

johtojen/laitteiden omistajan kanssa. 

1133 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat sähkörakenteet 

Sähköverkkoyhtiö poistaa/siirtää nykyisiä sähköpylväitä. 

1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 11400 mukaiset. 

Liittyessä nykyisiin rakenteisiin poistetaan asfalttia tarvittavin osin. 

1141 Nykyisen tierakenteen levennykset 

Rakennettaessa tierakenteita nykyisten tierakenteiden ulkopuolella, tulee pintamaan 

poiston yhteydessä poistaa luonnon maanpinnasta kaikki eloperäiset, pehmeät 

hienrakeiset tai kaivutyön vaikutuksesta häiriintyneet maakerrokset. 

1144 Poistettavat ja siirrettävät työnaikaiset väylät 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 11400 mukaiset. 

1151 Poistettavat tien päällysrakenteet 

Uuden ja nykyisen päällysteen liitoskohdassa nykyistä päällystettä jyrsitään 

suoristetusta asfaltin reunasta 30-50 mm:n paksuudelta noin 0,5 m etäisyydeltä 

rakenteen leikkauspinnasta. 

1300 PERUSTUSRAKENTEET 

1330 Arinarakenteet 

1331 Kiviainesarinat 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 13310 mukaiset 

1400 POHJARAKENTEET 

1420 Suojukset ja eristykset 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 14200 mukaiset 

1430 Kuivatusrakenteet 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 14300 mukaiset 

1431 Salaojat/Hulevesiputket 

Yhdistetyssä hulevesiputkissa käytetään päältä rei’itettyä PP tai PE SN8 –

muoviputkia. Tienalitukset tehdään SN8 umpiputkista. 

Tuplaputkien (YP sadevesiviemäri) päälle asennetaan salaojasoraa tai -sepeliä 

vähintään 200 mm putken laen yläpuolelle tai niin ylös. että katurakenteesta on 

vähintään 200 mm levyinen vettäjohtava kerros yhteydessä salaojan 

ympärystäyttöön. 

Yhdistelmäputkien lopputäyttö tehdään InfraRYL 18300 mukaan.  
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1433 Avo-ojat ja sivuojat 

Kadun sivuille rakennetaan suunnitelman mukaiset ja syvyiset sivuojat, joissa pinta-

vedet johdetaan sadevesikaivoihin. Ojan pohja muotoillaan siten, että sadevesikaivo 

sijoittuu aina painanteen alimpaan kohtaan.  

1600 MAALEIKKAUKSET JA KAIVANNOT 

1610 Maaleikkaukset 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 16100 mukaiset 

1613 Maaleikkaus, massojen kuljetus läjitykseen tai kaatopaikalle 

Ylijäävät leikkausmassat voidaan kuljettaa rakennuttajan osoittamaan paikkaan tai 

käytössä olevalle maanläjityspaikalle. 

1620 Maakaivannot 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 16200 mukaiset 

1621 Putki- ja johtokaivannot 

Putki- ja johtokaivantojen ylijäämämassat voidaan käyttää lopputäyttöihin, mikäli ne 

täyttävät lopputäyttömateriaalille asetetut vaatimukset. 

1700  KALLIOLEIKKAUKSET JA –KAIVANNOT 

1710  Kallioleikkaukset 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 17100 mukaiset. 

1715   Kallion irrotus ja kuljetus välivarastoon 

Louhittavilta osuuksilta paljastetaan kalliota 1,0 m teoreettista louhintaleveyttä laa-

jemmalta.  

Louhinnoista on laadittava määräysten (Vna 644/2011) edellyttämät räjäytys- ja 

turvallisuussuunnitelmat. Räjäytyssuunnitelmissa tulee huomioida leikkauspintojen 

tarkkuusvaatimus ja vaadittu louhekoko. Tässä urakassa käytettävän louheen mak-

simi lohkarekoko on 600 mm. 

Kallio louhitaan rakennekerrosten alapinnan tasoon. Louhittavat kalliopinnat puhdis-

tetaan työn edellyttämällä tarkkuudella kauttaaltaan kaivutöiden yhteydessä. Louhit-

tu kalliopinta tulee kiilata siten, että rakennekerrosten rakentaminen on mahdollista. 

Rakennusalueella sijaitsevat halkaisijaltaan >1 m kivet rikotaan. 

1720   Kalliokanaalit, -kuopat ja –syvennykset 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 17200 mukaiset. 

1721   Putki- ja johtokanaalit 

Kallion kohdalla putkikaivannot louhitaan suunnitelmissa esitettyyn tasoon. 

1800 PENKEREET, MAAPADOT JA TÄYTÖT 

1810 Penkereet 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 18100 mukaiset. 
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1817 Luiskatäyte  

Vaatimukset täyttävät leikattavat maa-ainekset voidaan hyödyntää luiskatäytöissä. 

1830 Kaivantojen täytöt 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 18300 mukaiset 

1831 Asennusalustat 

Asennusalustat tehdään laatuvaatimusten mukaisesti. 

Asennusalustan materiaali valitaan siten, että se täyttää käytettävän putken vaati-

mukset.  

1832 Alkutäytöt 

Alkutäyttö tehdään samalla vaatimukset täyttävällä materiaalilla kuin asennusalusta. 

Mikäli alkutäyttö ulottuu rakennekerroksiin, tulee kerros muotoilla siten, että riittävä 

suojatäyttö (300 mm putken pinnasta) toteutuu. Alkutäyttö tehdään ja tiivistetään 

aina kerroksittain.  

1833 Lopputäytöt 

Lopputäyttö tehdään ympäröivää maa-ainesta vastaavasta materiaalista. Mikäli 

lopputäyttö ulottuu rakennekerroksiin, ei tehdä erillistä lopputäyttöä, vaan 

rakennetaan normaalit rakennekerrokset. Alkutäyttö on kuitenkin tehtävä kohdassa 

1832 esitetyllä tavalla. 

2000 PÄÄLLYS JA PINTARAKENTEET 

2100 PÄÄLLYSRAKENTEEN OSAT 

Rakennekerrokset ja niiden paksuudet on esitetty tyyppipoikkileikkauksessa. 

2110 Suodatinrakenteet 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 21100 mukaiset. 

2112 Suodatinkankaat 

Mikäli on vaarana pohjamaan sekoittuminen jakavan kerroksen kanssa tai penkereen 

kanssa, tulee pohjamaan ja rakenteen väliin asentaa suodatinkangas.  

Suodatinkanakaan käyttöluokka on N3. 

2120 Jakavat kerrokset, eristyskerrokset ja välikerrokset 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 21200 mukaiset 

2121 Jakavat kerrokset 

Jakava kerros rakennetaan rakenteellisten tyyppipoikkileikkauksen mukaisesti joko 

murskeella 0-90 mm tai louheella.  

Louheen yläpinta kiilataan murskeella 0-90 ennen kantavan kerroksen rakentamista. 

2130 Kantavat kerrokset 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 21300 mukaiset 

2131 Sitomaton kantava kerros 

Kantava kerros tehdään kalliomurskeella 0/31 mm. Kantavan kerroksen kiviaineksen 

tulee täyttää LOSA <30 vaatimus. 
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Kantavuusvaatimus kantavan kerroksen päältä mitattuna ajoradalla on 145 Mpa. 

Tiiveyssuhdevaatimus määräytyy InfraRYL taulukkojen 21310:T4 ja T5 mukaan. 

Laadunvalvontakantavuus ja tiiviyssuhde mitataan levykuormituskokeella. Tekniset 

vaatimukset InfraRYL mukaisesti. 

2140  Päällysteet ja pintarakenteet 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 21410 mukaiset. Asfalttipäällysteiden osalta käytetään 

myös PANK Ry:n julkaisua: "Asfalttinormit 2017" 

Kaivon kansistojen vaadittu korkeusasema uuden päällysteen päältä 3 m:n 

oikolaudalla mitattuna InfraRYL 2011 taulukon 21410:T1 mukaan. 

2141 Asfalttipäällysteet 

Asfalttipäällysteenä käytetään AB 22/125 ja päällysteen paksuus on 50 mm. 

Päällysmateriaalin kiviaineksen kuulamyllyarvojen on täytettävä AN10 vaatimukset. 

2150  Siirtymärakenteet 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 21500 mukaiset 

2151  Siirtymäkiilat 

Siirtymärakenteet liityttäessä nykyisiin tierakenteisiin ja putkikaivantojen tien alituk-

sissa InfraRYL mukaisesti. Siirtymäkiilan kaltevuus on 1:5. 

2160  Erityisrakenteet 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 21600 mukaiset 

2161 Piennartäyte 

Piennartäyte tehdään murskeesta 0-16 mm.  

Pientareen tulee kallistaa luiskaan päin vähintään 3 % kaltevuudella. 

2300 KASVILLISUUSRAKENTEET 

2310 Kasvualustat ja katteet 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 23100 mukaiset 

2311 Kasvualustat 

Nurmetettavien alueiden osalle tehdään nurmikon kylvämistä varten kasvualusta. 

Kasvualustan paksuus on 150 mm ja laatuvaatimukset InfraRYL 23110 ja 23210 

mukaiset. 

2320 Nurmi- ja niittyverhoukset 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 23200 mukaiset 

2321 Nurmikot 

Nurmikkona käytetään luokan A3 kylvönurmikkoa.  
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3000 JÄRJESTELMÄT 

3100 VESIHUOLLON JÄRJESTELMÄT 

3100.1  Yleistä 

Asennusalustan ja alkutäytön materiaaleina käytetään ja ne rakennetaan 

InfraRYL 2017 osan 1 lukujen 18310 sekä 18320 mukaisia materiaaleja ja 

työmenetelmiä käyttäen, ottaen huomioon seuraavat täsmennykset. 

 

1. Muoviputkien alla asennusalustana käytettävän luonnonkiviaineksen 

suurin sallittu raekoko on 10 % putken nimellismitasta, kuitenkin siten, 

että putkille DN < 250 suurin sallittu raekoko on 20 mm ja putkille DN 

> 600 vastaavasti 60 mm. Murskeen käyttö on sallittua muoviputken 

DN > 100 asennusalustaan ja murskeen suurin sallittu raekoko on 16 

mm. 

 

2. Putkikaivannon alkutäyttö tehdään hiekasta, sorasta tai murskeesta, 

joka täyttää saman putken asennusalustan materiaaleille esitetyt 

vaatimukset. Katurakenteiden louhetäytön alle jäävien putkikaivantojen 

alkutäytöt tulee tiivistää erityistä huolellisuutta noudattaen. 

 

3. Putkikaivantojen täytöissä ei saa käyttää kierrätysmateriaaleiksi 

luettavia materiaaleja, kuten esimerkiksi voimalaitosten tuhkaa, 

kuonaa, kuitusavea yms. Kivituhkan käyttö täyttömateriaalina on 

myös kielletty. 

 

Vesihuollon laadunvalvontakokeet ja muut vaatimukset toteutetaan InfraRYL osan 2 

järjestelmät (InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset vaatimukset Vesihuolto – en-

nakkoversio) mukaisesti. 

3120  Hulevesiviemärit 

3121 Hulevesiviemärit 

Tekniset vaatimukset InfraRYL kohdan 31200 mukaisesti. 

Viettoviemäreissä käytetään tehdasvalmisteisia kumitiivistein varustettuja muhvilii-

toksellisia voimassa olevien standardien mukaisia PP- tai PE- muoviputkia sekä näi-

den putkiyhteitä ja liitososia. Käytettävä putkikoko ilmenee suunnitelmista. 

Valmiin viettoviemärin sallitut kaltevuus- ja korkeuspoikkeamat ovat InfraRYL 

mukaisesti. 

3121.1  Hulevesiviemärin asentaminen 

Asentamisessa noudatetaan putkien ja tarvikkeiden valmistajien ohjeita. Putket 

asennetaan suunnitelmien mukaisesti esitettyihin korkeusasemiin ja kaltevuuksiin.  

Putkien avoimet päät varustetaan putkeen pääsyn estävällä rakenteella.  

3123 Hulevesiviemärin kaivot ja tarkastusputket 

Tekniset vaatimukset InfraRYL kohdan 31200 mukaisesti 

3123.1 Hulevesi- ja tarkastuskaivot sekä tarkastusputket 

Hulevesiviemärin tarkastuskaivoina käytetään tehdasvalmisteisia 200/160, 400/315 

ja 560/500 muovielementtikaivoja varustettuna teleskooppikansistoin. Kaivot 

varustetaan vakio sorapesällä. 
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Liikennealueella käytetään 400 kN kansia. Niiden valmistuksessa ja testaamisessa 

noudatetaan standardia SFS-EN 124. Hulevesikaivojen kannet ovat kadulla, ojissa ja 

painateissa tavallisia ritiläkansia.  

Kaivojen ja putkien liitoskohtien on oltava tiiveydeltään vastaavia kuin putkien väliset 

liitokset. Työmaalla mahdollisesti tehtävät liitokset tehdään porausliitoksina ja ne 

tiivistetään läpivientiyhteillä. 

Suunnitelmissa on esitetty kaivojen sijainnit ja liitoskorkeudet. Hulevesiviemärissä on 

esitetty vesijuoksun korkeustaso. 

Nykyisistä kaivoista on mitattava käyttöön jäävien putkien liitoskorkeudet ennen uu-

sien putkiliitosten rakentamista. Mikäli korkeudet tai sijainnit poikkeavat suunnitel-

mista, on otettava yhteys suunnittelijaan. 

3131  Vesijohdot  

Tekniset vaatimukset InfraRYL 31300 mukaiset.  

Mahdollisista vedenjakelun katkoksista on ilmoitettava vaikutusalueen asukkaille 

riittävän ajoissa 

Seinäjoen Vesi Oy toimittaa suunnitelman mukaiset vesijohtoputket. Vesijohto-

putken putkimateriaalit ja –koot on esitetty suunnitelmakuvissa. Tonttiliittymät teh-

dään tontille. 

   

Urakoitsija vastaa Vesijohtojen huuhtelusta, possutuksesta, painekokeen suorittami-

sesta ja desinfioinnista ja ne on toteutettava InfraRYL:n mukaisesti. Vesinäytteiden 

laboratoriokustannukset maksaa urakoitsija. Urakoitsija digikuvaa kaikki tonttive-

sijohtojen ja runkoventtiilien liitoskohdat ja dokumentoi kuvauskohteet kartalle sekä 

luovuttaa kartat ja digikuvat tilaajalle. 

Vesijohtojen auki olevat päät tulee tulpata vesitiiviisti. 

Kaikki hyväksytyt laadunvarmistuskokeet tulee dokumentoida ja luovuttaa ne tilaa-

jalle loppuselvityskansiossa.  

Vesijohto- ja viemäriputkien asennustyöhön osallistuvilta edellytetään hygieniapas-

sia, joka on todistus henkilön hygieniaosaamisesta. 

3132  Vesijohdon laitteet  

3132.1  Sulkuventtiilit 

Seinäjoen Vesi Oy toimittaa sulkuventtiilit ja tarvittavat liitososat. 

Suunnitelmapiirustusten osoittamiin paikkoihin asennetaan sulkuventtiiliksi vetoa 

kestävät kumiluistiventtiilit. 

Liikennealueilla venttiilit varustetaan kelluvilla valurautaisella venttiilihatulla. Liiken-

nealueen ulkopuolella venttiilin kara tuodaan 0,7...1,0 m maanpinnan yläpuolelle 

suojaputkeen. 

3200 TURVALLISUUSRAKENTEET JA OPASTUSJÄRJESTELMÄT 

3260  Opastus- ja ohjausjärjestelmät 

3261  Liikennemerkit 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 32610 mukaiset. 

Liikennemerkit tehdään suunnitelmakartalla esitetyllä tavalla ja laajuudessa. 
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Uusien liikennemerkkien materiaalina on alumiini. Pystytysrakenteena ensisijaisesti 

pyöreät teräputket ja jalustoina käytetään teräsbetonista vakiokokoisia jalustoja. 

3300 SÄHKÖ-, TELE- JA KONETEKNISET RAKENTEET 

3310  Sähkön- ja tiedonsiirtorakenteet 

Urakoitsijan tulee ennen rakennustöihin ryhtymistä varmistaa alueelle tulevat sähkö 

ja teleoperaattorit sekä sen heidän putkitustarpeensa 

3311  Maakaapelirakenteet 

Kaapelit asennetaan laiteomistajan laatimien suunnitelmien mukaan noudattaen 

InfraRYL osa 2 kaapelit kohdassa 33110 ohjeen mukaisesti. 

Kaapeleiden peitto tehdään suodatinhiekalla. 

3360  Valaistusrakenteet 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 33600 mukaiset. 

Valaistus tehdään maakaapeloinnilla. Kaapeleiden asennussyvyyden tulee olla vähin-

tään 0,7 m. 

Urakoitsija siirtää/asentaa pylväsjalustat. Jalustat asennetaan pystysuoraan suunni-

telma-asiakirjojen mukaiseen paikkaan. Jalustojen yläosat jätetään 50…150 mm ym-

päröivän valmiin (lopullisen) katu- tai luiskapinnan yläpuolelle riippuen jalustatyypis-

tä. 

Kaivettaessa pylvään vierestä on pylväs tuettava niin, että pylvään sijainti ei muutu. 

Tarvittaessa on kaivanto tuettava.  
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