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YLEISTÄ 

Hanke käsittää Lavaväylän, Nuppiväylän ja Rätvänäntien yhdyskuntatekniikan raken-

tamisen. Kohde sijaitsee Seinäjoen kaupungin Roveksen kaupunginosissa. 

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 Infrarakentamisen yleiset 

laatuvaatimukset, Osa 1, Väylät ja alueet sekä InfraRYL 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: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 

Räjäytystöitä koskevat määräykset ja ohjeet 

Valmistajan ja materiaalitoimittajien ohjeet  

Energiateollisuus Ry:n ohjeet ja julkaisut kaukolämpöverkko 

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 
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Katujen mittalinjojen sijainnit on esitetty suunnitelmakartassa ja 

tyyppipoikkileikkauksissa. 

Tieto nykyisten hulevesi- ja jätevesiviemäreiden korkeusasemasta perustuu 

Seinäjoen Vesi Oy:n verkostokarttoihin. Nykyisistä kaivoista on mitattava kuitenkin 

käyttöön jäävien putkien liitoskorkeudet ennen uusien putkiliitosten rakentamista. 

Mikäli korkeudet tai sijainnit poikkeavat suunnitelmista, on otettava yhteys 

suunnittelijaan. 

Maaperätiedot 

Maaperätutkimukset on esitetty suunnitelmissa.  

Tilaajan / urakoitsijan materiaali 

Urakoitsija on velvollinen tilaajan materiaalia käyttäessään huolehtimaan siitä, että 

virheellistä materiaalia ei käytetä. Virheellisestä materiaalista on heti ilmoitettava 

valvojalle. 

10000 MAA- POHJA- JA KALLIORAKENTEET  

1110  Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 11100 mukaiset 

1111  Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat puut ja muu kasvillisuus 

Nykyinen puusto on poistettu rakennusalueelta katualueen reunaan saakka. Muu 

kasvillisuuden ja kantojen poisto kuuluvat urakkaan. 

1130 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat järjestelmät 

Urakoitsijan tulee ennen kaivutöiden aloittamista selvittää risteysalueilla kaapeleiden 

ja putkien sijainnit. 

1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 11400 mukaiset. 

1141 Poistettavat pintamaat 

Pintamaanpoiston laskentasyvyytenä on käytetty 0,2 m. Pintamaa poistetaan väylän 

vaatimalta leveydeltä. Kantojen poisto kuuluu pintamaan poistoon. 

1142 Poistettavat rakennekerrokset ja penkereet 

Liittymäkohdissa tuleen nykyisen rakenteen paksuus selvittää ja uusi rakenne 

sovittaa niihin. Paksuusero tasoitetaan kiilamaisesti tämän urakan puolella 5 metrin 

matkalla.  

1150 Poistettavat ja siirrettävät ja suojattavat päällysrakenteet 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 11500 mukaiset 

1151 Poistettavat tien päällysrakenteet 

Nykyinen päällyste poistetaan vanhan ja uuden rakenteen rajakohdasta. Päällysteen 

poisto tehdään siten, että poisto ulottuu uuden ja vanhan rakenteen rajakohdassa 

0,5 m vanhan rakenteen puolelle ja näin ollen uusi päällyste ulotetaan vastaavasti 

0,5 m vanhan rakenteen päälle, jolloin rakenteen rajakohtaan ei synny päällystee-

seen saumakohtaa. 
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13000 PERUSTUSRAKENTEET 

1330 Arinarakenteet 

1331 Kiviainesarinat 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 13310 mukaiset 

14000 POHJARAKENTEET 

1420 Suojukset ja eristykset 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 14200 mukaiset 

1430 Kuivatusrakenteet 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 14300 mukaiset 

1431 Salaojat/Hulevesiputket 

Rakenteiden kuivatus hoidetaan salaojituksilla tai ns. yhdistelmäputkilla. Osuudet 

sekä putkikoot on esitetty suunnitelmissa. Yhdistelmäputkien ympärystäyttö tehdään 

salaojien ympärystäytön materiaali InfraRYL 18300 mukaan. 

1433 Avo-ojat ja sivuojat 

Avo-ojien sijainti ja poikkileikkaukset on esitetty kuivatussuunnitelmissa. 

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

vedet johdetaan sadevesikaivoihin. Ojan pohja muotoillaan siten, että sadevesikaivo 

sijoittuu aina painanteen alimpaan kohtaan.  

16000 MAALEIKKAUKSET JA KAIVANNOT 

1610 Maaleikkaukset 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 16100 mukaiset 

 

Mikäli leikkauspohjassa havaitaan läpimitaltaan yli 30 cm kiviä, lohkareita tai kalliota 

ne poistetaan alusrakenteen yläpinnasta 50 cm syvyyteen saakka. Tasaustäytössä 

käytetään pohjamaata vastaavaa ainesta, ja tasattu pohja tiivistetään suunnitelman 

mukaiseen tasoon ja muotoon. Tiivistys tehdään kevyellä kalustolla, välttäen 

pohjamaan häiriintymistä. Kantavuus ei saa huonontua tiivistämisen seurauksena. 

1611 Maaleikkaus, massojen kuljetus penkereisiin ja täyttöihin 

Pohjamaan leikkausmassoja voidaan hyödyntää luiskatäytöissä soveltuvin osin (kohta 

1817). 

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 
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1621 Putki- ja johtokaivannot 

Putki- ja johtokaivantojen ylijäämämassat voidaan käyttää lopputäyttöihin, mikäli ne 

täyttävät lopputäyttömateriaalille asetetut vaatimukset. 

 

1625  Massanvaihtoon kuuluvat kaivannot  

 

Massanvaihtoa tehdään mahdollisilla pehmeikköosuuksilla. Massanvaihto tehdään 

kaivamalla. 

  

Kaivamalla tehtävä massanvaihto tehdään InfraRYL:n mukaisesti, kaivamalla pehmeä 

turvekerros moreenin pintaan saakka. Kaivannon luiskakaltevuus tulee määrittää 

vallitsevien olosuhteiden ja kaivusyvyyden mukaiseen kaltevuuteen. Teoreettisena 

luiskana on laskennassa käytetty kaltevuutta 1:1. Massanvaihdon turve kuljetetaan 

läjitykseen tilaajan osoittamaan paikkaan. 

17000  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. Yläpuolinen maa luiskataan kohdan 1620 mukaisia kaltevuuksia käyttäen. 

Kallioleikkausten ulkoluiskan kaltevuus on 7:1. Loivempaa luiskaa voidaan käyttää 

tilaajan suostumuksella. 

  

Louhinta tulee suorittaa niin, että syntyvää louhetta voidaan käyttää ensisijaisesti 

massanvaihdon täyttöihin ja toissijaisesti kadun rakennekerroksissa. Louheen raeko-

ko tulee olla käyttötarkoituksesta riippuen # 0 - max 300…600 mm (sekarakeista). 

Rikottuja kiviä / kalliolohkareita saa käyttää ainoastaan massanvaihdon täytöissä 

kohdan 1836 mukaisesti. 

  

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

turvallisuussuunnitelmat. Räjäytystöihin liittyvät suojaukset (peittäminen, liikenteen-

ohjaus yms.) tulee esittää urakoitsijan räjäytystyösuunnitelmissa Vna 644/2011 mu-

kaisesti. Suunnitelman vähimmäissisältö on RatuTT 10-00419 tai Infra RY:n räjäy-

tys- ja louhintatyön turvallisuus-suunnitelmassa esitetyt asiat. 

  

Leikkauspintojen rikkoutumisvyöhyke on väylien osalta 1000 mm (InfraRYL, luokka 

4). 

Mikäli rakennekerrokset rakennetaan suoraan kalliopinnan päälle, on kalliopinnan 

maksimikaltevuus 1:10 rakenteen alapuolella. Yksittäisiä kalliopainaumia ei huomioi-

da kaltevuudessa, mutta vettä keräävät painanteet tulee louhia. Jyrkemmät osuudet 

tulee louhia kaltevuuteen 1:4 tai loivempi, mikäli louhittu pinta jätetään rikkonaisek-

si. Mikäli kaikki rikottu kallio poistetaan ehjään kalliopintaan saakka, tulee kaltevuu-

den olla 1:10 tai loivempi.  

 

Kallio-osuuksilla voidaan käyttää myös irtilouhittua rakennetta. Irtilouhinnan syvyys 

on tsv -1,0 m. Irtilouhittu rakenne kiilataan kohdan 1812 mukaisesti. 

  

Kallio-osuuden molempiin päihin rakennetaan siirtymäkiilat 1:10 kaltevuudella murs-

keella. Siirtymäkiilasyvyys on 2,04 m. 

1720   Kalliokanaalit, -kuopat ja –syvennykset 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 17200 mukaiset. 
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1721   Putki- ja johtokanaalit 

Kallion kohdalla putkikaivannot louhitaan suunnitelmissa esitettyyn tasoon 

18000 PENKEREET, MAAPADOT JA TÄYTÖT 

1810 Penkereet 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 18100 mukaiset 

1812  Louhepenger  

Pengerrykset voidaan tehdä louheella 0-300…600 InfraRYL:n kerrospaksuus vaati-

musten mukaisesti. Louhepengerrys tehdään päätypengerryksenä, jolloin louhe kaa-

detaan valmiin penkereen päälle ja pusketaan siitä lopulliselle paikalleen. Mahdollinen 

penger voidaan rakentaa yhdessä mahdollisen louherakennekerroksen kanssa, kun-

han täytössä noudatetaan InfraRYL taulukon 18110:T3 mukaisia vaatimuksia kerros-

paksuuksista sekä jyräysmääristä. 

  

Louhepenkereen yläosa kiilataan kalliomurskeella 0-90 mm. Kiilauskerroksen tulee 

sisältyä louhepenkereen kokonaispaksuuteen. 

1817 Luiskatäyte  

Luiskissa voidaan käyttää hankeen sisältä syntyviä soveltuvia leikkausmassoja 

(siHkMr, SiMr tai vastaava). 

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. 

1836  Massanvaihtoon kuuluvat täytöt  

Massanvaihdon täytöt tehdään louheella. Louheen koko voi olla kerrospaksuudesta 

riippuen 0-300...600 tai 300-600. Kiviä 300/600 voidaan käyttää massanvaihdon 

alaosassa, mutta 300/600 täytön päälle on tultava vähintään 1,0 m sekarakeista lou-

hetta 0/300. Massanvaihdon louhetäytön teoreettisena kaltevuutena on käytetty kal-

tevuutta 2:1. 

  

Massanvaihdon täytön päälle tuleva mahdollinen louherakenne voidaan jatkaa 

suoraan massanvaihdon louheen päältä ilman massanvaihdon louheen kiilausta. 

Päällysrakenteen paksuudet tyyppikuvien mukaan. 
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20000 PÄÄLLYS JA PINTARAKENTEET 

2100 PÄÄLLYSRAKENTEEN OSAT 

Rakennekerrokset ja niiden paksuudet on esitetty tyyppipoikkileikkauksessa. 

2110 Suodatinrakenteet 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 21100 mukaiset. 

2111 Suodatinkerrokset 

Suodatinkerros rakennetaan vaatimukset täyttävästä hiekasta. 

2112 Suodatinkankaat 

Louheen ja pohjamaan välissä käytetään luokan N3 suodatinkangasta, mikäli kysees-

sä on tiivis moreenimaakerros. Mikäli pohjamaaolosuhde on pehmeä tai helposti häi-

riintyvä käytetään luokan N5 kangasta. 

  

Murskerakenteella suodatinkankaana käytetään luokan N3 kangasta. 

Suodatinkangas asennetaan päällysrakenteen alapinnan (louhe/murske) ja 

pohjamaan väliin, mikäli pohjamaa havaitaan aukikaivun yhteydessä heik-

kolaatuiseksi ja helposti häiriintyväksi. 

2120 Jakavat kerrokset, eristyskerrokset ja välikerrokset 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 21200 mukaiset 

2121 Jakavat kerrokset 

Jakava kerros rakennetaan rakenteellisten tyyppipoikkileikkausten mukaisesti joko 

murskeella tai louheella 0/300. Louherakenne tehdään kohdan 1812 mukaisesti pää-

typengerryksenä. Louheen yläpinta kiilataan murskeella 0-90 ennen kantavan ker-

roksen rakentamista. 

  

Louhepenger rakennetaan 0,25 m ylileveänä (olakkeet). Louhepenkereen päälle tule-

van luiskatäytön ja kasvualustan tulee olla yhteensä vähintään 200 mm paksu. Lou-

herakenteen rakenneluiska tehdään kaltevuudella 1:1. 

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. 

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. 

2150  Siirtymärakenteet 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 21500 mukaiset 

2151  Siirtymäkiilat 

Siirtymäkiilat kallioille rakennetaan InfraRYL kuvan 21510:K3 mukaisesti. 
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2160  Erityisrakenteet 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 21600 mukaiset 

30000 JÄRJESTELMÄT 

3100 VESIHUOLLON JÄRJESTELMÄT 

3100.1  Yleistä 

Asennusalustan ja alkutäytön materiaaleina käytetään ja ne rakennetaan 

InfraRYL 2010 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. 

 

Vesijohto ja viemäriputkien asennustyö, laadunvarmistus ja laadunvalvontakokeet 

toteutetaan InfraRYL 31000 Vesihuollon järjestelmät vaatimusten mukaisesti 

noudattaen lisäksi InfraRYL infrarakentamisen yleisiä laatuvaatimuksia. 

  

3110  Jätevesiviemärit 

3111  Jätevesiviemäriputket (viettoviemäri)  

Tekniset vaatimukset InfraRYL 31100 mukaiset. 

Tonttien rajalle rakennetaan tonttijohtohaarat suunnitelman mukaisesti.  

Seinäjoen Vesi Oy toimittaa suunnitelman mukaiset jätevesiviemäriputket. Jäte-

veden viettoviemärin putkimateriaalit ja –koot on esitetty suunnitelmakuvissa. Muo-

viputkien jäykkyysluokka on SN8.   

3113  Jätevesiviemärin tarkastuskaivot ja -putket  

Seinäjoen Vesi Oy toimittaa suunnitelman mukaiset jätevesiviemäreiden tarkas-

tuskaivot. Kaivoina käytetään PP tai PE muovielementtikaivoja.  

Kaivojen säätövaran tulee olla sellainen, että kaivot voidaan asentaa lopullisen pin-

nan mukaiseen tasoon (infraRYL2006 kohta 31100.4.2). Kaivojen kansina käytetään 

kuormituskestävyydeltään 400 kN valurautakansia.  

Jätevesiviemärien videokuvauksen tallenteet toimitetaan tilaajalle dvd- levyllä ja tal-

lenteiden pitää olla sellaisessa muodossa, että ne voidaan tallentaa Teklan NIS -

järjestelmään. Kuvaus tehdään ennen vastaanottotarkastusta. 
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3114   Liitos vanhaan viemäriin 

Viemäriliitokset tehdään suunnitelmakartassa osoitetuissa pisteissä. 

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 kaivokorttien 

mukaisia muovielementtikaivoja varustettuna teleskooppikansistoin. Kaivot 

varustetaan vakio sorapesällä. 

Liikennealueella käytetään kuormituskestävyydeltään 400 kN kansia. Niiden 

valmistuksessa ja testaamisessa noudatetaan standardia SFS-EN 124. 

Hulevesikaivojen kannet ovat kadulla, ojissa ja painateissa tavallisia ritiläkansia. 

Hulevesikaivojen teleskoopit lyhennetään työmaalla siten, että liukuosa ei peitä 

kaivoon tulevia putkia. Tonttikaivojen liukuputkia ei lyhennetä.  

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.  

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 2006 mukaisesti. Vesinäyttei-

den laboratoriokustannukset tulee urakoitsijan maksaa. Urakoitsija digikuvaa kaikki 

tonttivesijohtojen ja runkoventtiilien liitoskohdat ja dokumentoi kuvauskohteet kar-

talle sekä luovuttaa kartat ja digikuvat tilaajalle. 
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Vesijohtojen auki olevat päät tulee tulpata vesitiiviisti. 

Kaikki hyväksytyt laadunvarmistuskokeet tulee dokumentoida ja luovuttaa ne tilaa-

jalle loppuselvityskansiossa.  

Vesijohto- ja viemäriputkien asennustyöhön osallistuvilta edellytetään voimassa ole-

vaa Valviran myöntämää vesityökorttia, joka on todistus henkilön hygieniaosaami-

sesta. 

3132  Vesijohdon laitteet  

3132.1  Sulkuventtiilit 

Seinäjoen Energia Oy / Vesi 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. 

32000 TURVALLISUUSRAKENTEET JA OPASTUSJÄRJESTELMÄT 

3260  Opastus- ja ohjausjärjestelmät 

3261  Liikennemerkit 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 32610 mukaiset. 

Liikennemerkit tehdään suunnitelmakartalla esitetyllä tavalla ja laajuudessa. 

Uusien liikennemerkkien materiaalina on alumiini. Pystytysrakenteena ensisijaisesti 

pyöreät teräputket ja jalustoina käytetään teräsbetonista vakiokokoisia jalustoja. 

33000 SÄHKÖ-, TELE- JA KONETEKNISET RAKENTEET 

3310  Sähkön- ja tiedonsiirtorakenteet 

Sähkö- ja teleoperaattoreiden kaapeleita varten on suunnitelmissa esitetty suojaput-

kien sijainti. 

  

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. 

3360  Valaistusrakenteet 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 33600 mukaiset. 

 

Valaistus tehdään maakaapeloinnilla. Kaapeleiden asennussyvyyden tulee olla vähin-

tään 0,7 m. 

Urakoitsija asentaa pylväsjalustat. Jalustat asennetaan pystysuoraan suunnitelma-

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

vän valmiin (lopullisen) katu- tai luiskapinnan yläpuolelle riippuen jalustatyypistä. 
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Kaivettaessa pylvään vierestä on pylväs tuettava niin, että pylvään sijainti ei muutu. 

Tarvittaessa on kaivanto tuettava.  

34000 LÄMMÖN- JA KAASUNSIIRTOJÄRJESTELMÄT 

34100 KAUKOLÄMPÖJOHDOT 

13300  Arinarakenteet, InfraRyl osa 1 

Arinaan on tehtävä tarvittava määrä tonttihaaroja. Yleensä haara viedään kahden 

tontin väliseen tontin kulmaan. 

Arinan materiaalina käytetään sepeli 8/16 mm. Arinan kokonaispaksuus on 200 mm, 

pohjan tulee olla tiivis ja tasainen. Arinan leveys 1900 – 2100 mm, kun mukana on 

sähkö-, katuvalo- ja puhelinkaapelit. 

18300  Kaivantojen täytöt, InfraRyl osa 1 

Kaukolämpöputkien sivulla on oltava 200 mm tilaa molemmin puolin ja päällä on ol-

tava peittosyvyyttä vähintään 500 mm myös työmaa-aikana, kun alueella kuljetaan 

työkoneilla. 

Putkien ja kaapeleiden peitto suodatinhiekalla siten, että hiekka peittää putket 200 

mm. Hiekka tulee saada tiiviisti myös putkien alle jännitysten estämiseksi. Hiekka 

tiivistetään täryttämällä. Varoitusnauha asetetaan tämän kerroksen päälle noin 15 

cm putkitusten yläpuolelle keskelle kaivantoa. 

Louhetäyttö- ja pehmeikköalueilla käytetään suodatinkangasta tyyppipoikkileikkauk-

sessa esitetyllä tavalla. 

Kaapeli-/kaukolämpökaivanto peitetään, kun kaapelit on asennettu ja kun kauko-

lämpöputkien lämmitysosuus on valmistunut ja putket on hitsattu, täytetty vedellä, 

koepainettu, esilämmitetty ja eristetty. 

18300   Kaukolämpöjohtojen rakentaminen 

Kaukolämmön putkikaivannosta on esitetty periaate poikkileikkaus. Seinäjoen Ener-

gia Oy toimittaa suunnitelman mukaiset kaukolämpöputket. Putken koot on esitetty 

suunnitelmakuvassa. 

Seinäjoen Energian suorittaman kaukolämmön asennustyön jälkeen tulee urakoitsi-

jan poistaa aluspuut. 

Kaukolämpösulkuventtiilien kohtaan urakoitsija asentaa arinan peittotyön yhteydes-

sä kaivonrenkaat ja kansistot. (Seinäjoen Energia toimittaa kaivonrenkaat ja kansis-

tot) 

Tienalitusten kohdalla putkikaivanto on avoin, kunnes kyseinen putkiosuus on val-

mis. Tämä tulee huomioida kulkureittejä suunnitellessaan. Tienalitusten kohdalla 

kulku tulee järjestää esim. siltoja käyttämällä.  

 

42000 SILLAT 

42531  Yleistä 

Kevyen liikenteen siltakaiteiden on täytettävä laatuvaatimukset, jotka on esitetty lu-

vussa (42531 InfraRYL) ja ohjeessa Siltojen kaiteet. Sillan kaiteen osien ja kiinnitys-

ten irrottaminen ei saa olla mahdollista ilman työkaluja. Sillan kaiteessa ei saa olla 

https://ryl.rakennustieto.fi/ryl/InfraRYL/2020_1/42531.html
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leikkaavia tai teräviä reunoja tai muuten vaarallisia kohtia, joihin kevyen liikenteen 

kulkijat voivat satuttaa itsensä. 

  

 

 

Tiina Penttilä 

projekti-insinööri 

Seinäjoen kaupunki 

Kaupunkiympäristön toimiala, yhdyskuntatekniikka 

 


