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0 YLEISTÄ 

0.1 Rakennushankkeen kuvaus 

Rakennuskohde sijaitsee Janakkalan kunnassa, Turengin taajamassa Lii-
kekujan, Sairaalatien ja Vartiotien risteysalueella, josta saneerataan vesi-
johtoa ja viemäriä. 

Rakennustyöt toteutetaan auki kaivamalla kunnan omistamalla katualueel-
la.  

Asemakuvassa on esitetty rakennettujen putkien materiaalit ja koot, sanee-
rattava osuus sekä vesijohtoon lisättävät venttiilit. Uudet vesijohto-osuudet 
tehdään 110 mm PEH-putkesta. Rakennettujen putkien tarkka sijainti ja 
korkeusasema eivät ole tiedossa. Saneeraustyö tehdään siten, että siitä 
muodostuu valmis toimiva kokonaisuus. Tämä velvollisuus pätee, vaikka 
suunnitelmissa ei olisikaan esitetty kaikkia toiminnan kannalta tarpeellisia 
yksityiskohtia. 

 

10000 MAA-, POHJA JA KALLIORAKENTEET 

11000 OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT 

11300 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rak enteet 

Urakka-alueella sijaitsee johtoja ja kaapeleita, mutta niiden tarkka sijainti 
katualueella ei ole tiedossa. Ennen rakentamistöiden aloittamista urakoitsi-
jan tulee varmistaa kaikkien urakka-alueella ja sen läheisyydessä sijaitse-
vien kaapeleiden tarkka sijainti. Kaapeleita on varauduttava siirtämään, tu-
kemaan, uusimaan ja/tai suojaamaan rakennustöiden aikana. Kaapeleiden 
suojaamisesta, siirtämisestä tai poistamisesta on sovittava laitteiden omis-
tajan kanssa.  

Urakka-alueella tehdään kaivutöitä rakennettujen vesihuoltoverkostojen 
välittömässä läheisyydessä. Kaivutöissä ja kaivantojen tuennoissa on 
huomioitava olemassa oleva vesihuoltoverkosto siten, ettei se vahingoitu. 
Toimiva vesihuolto tulee turvata työmaa-alueen läheisille rakennuksille ko-
ko työmaan ajan.  

11400 Poistettavat, siirrettävät maa- ja pengerrake nteet 

Urakka-alueilta irrotettava maa- ja kiviaines sekä multamaa ovat urakoitsi-
jan omaisuutta. 

Rakenteisiin kelpaamattomat maa-ainekset sijoitetaan asianmukaiselle 
maankaatopaikalle urakkaan kuuluvana työnä. 

 

12000 PILAANTUNEET MAAT JA RAKENTEET 

Rakennuskohteessa ei ole tiedossa pilaantuneita maita. Mikäli urakan yh-
teydessä havaitaan pilaantuneita maa-aineksia, on urakoitsijan viipymättä 
ilmoitettava asiasta valvojalle. 

 

13000 PERUSTUSRAKENTEET  

Putkilinjan perustaminen tehdään InfraRYL: 2010 mukaisesti.  
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13310 Kiviainesarinat 

Rakennetaan InfraRyl 2010:n mukaisesti. 

Kiviainesarina tehdään KaM/SrM 0/16 mm tai karkeampi. Suurin sallittu 
käytettävä murskeen raekoko on 10 % pienimmän putken halkaisijasta. 
Arina tehdään tarvittaessa vähintään N2 suodatinkankaan päälle maape-
räsuhteiden mukaan.  

13330 Teräsbetoniarinat 
Vartiotien saneerattu vesihuolto on perustettu teräsbetoniarinan varaan. 
Tämän jatkoksi asennetaan risteykseen n. 120 cm x 490 cm teräsbeto-
niarina. Näin ollen risteyksen jätevesikaivo sekä sen ympäröivät putket pe-
rustetaan tälle teräsbetoniarinalle. Muut putket perustetaan kiviainesarinal-
le. 

 

16000 MAALEIKKAUKSET JA –KAIVANNOT 

16100 Maaleikkaukset 

Rakennetaan InfraRyl 2010 mukaisesti.  

162100 Putki- ja johtokaivannot 
Vesihuollon maatyöt tulee suorittaa siten, että putket voidaan asentaa sal-
littujen mittapoikkeamien rajoissa ja saavuttaa InfraRYL:ssä esitetyt laatu-
vaatimukset. Maatöihin kuuluvat auki kaivu kohdan vaatimat kaikki maatyöt 
tukemis-, täyttö- ja viimeistelytöineen.  

Mikäli kaivanto vaatii kuivana pitoa, tulee se toteuttaa InfraRYL mukaisesti. 
Kaivanto pidetään kuivana kaivannosta pumppaamalla. Kaivanto on pidet-
tävä niin kuivana, ettei pohja-, hule- tai viemärivesiä pääse saneerattavan 
vesijohdon sisälle. Lisäksi aukinaisten putkien päät on työmaalla suojatta-
va vesitiiviillä muovisuojuksella tai vastaavalla. Jos edellä mainittuja vesiä 
pääsee vesijohdon sisälle, on urakoitsijan desinfioitava vesijohto. Vesijoh-
don asennustöiden aikana on kiinnitettävä erityistä huomioita korkeatasoi-
seen hygieniaan. 

Kaivanto tulee aidata viranomaismääräysten mukaisesti. Katualueelle si-
joittuva kaivanto tulee aidata raskassuojin. Kaivantojen reuna-alueet ja 
yläosat pidetään puhtaana maa-aineksesta ja estetään maa-aineksien pu-
toaminen kaivantoon. Rakennustöissä on huomioitava jalankulku- ja ajo-
neuvoliikenteen turvallisuus sekä liikkumismahdollisuus. Avoin kaivanto tu-
lee merkitä riittävin suojamerkein.  

16300 Kaivantojen tukirakenteet 

Kaivantojen tukemisessa noudatetaan InfraRYL 2010. Kaivannon tuennat 
kuuluvat urakkaan.  

16310 Elementtituet 
Kaivanto on syvimmillään noin 4,7 metriä risteykseen saneerattavan jäte-
vesikaivon kohdalla. Kaivanto tulee tehdä siten, että varmuus sortumista 
vastaan säilyy kaikissa tilanteissa. Johtokaivanto tuetaan elementtitukia 
käyttäen. Elementtitukien käytössä noudatetaan InfraRYL 16310 ohjeita. 
Tuet on asennettava välittömästi kaivun etenemisen yhteydessä. 
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18000 PENKEREET JA TÄYTTÖTYÖT 

18300 Kaivantojen täytöt 

Liikennöidyillä alueilla urakoitsijan on kaivun yhteydessä merkittävä raken-
nekerrokset muistiin ja työn päätyttyä täytettävä kaivu vastaavilla materiaa-
leilla. 

Muilla alueilla täyttöön voidaan käyttää lopputäyttömateriaaliksi InfraRYLin 
mukaisesti soveltuvia kaivumassoja. 

Rakennekerrokset tehdään kerroksittain tiivistäen. Kerralla levitettävän ker-
roksen paksuuden tulee olla sellainen, että kerros saadaan käytettävissä 
olevalla tiivistyskalustolla riittävän tiiviiksi. Katualueen rakennekerrokset 
rakennetaan alkuperäistä vastaavaksi. 

18310 Asennusalustat 
Tekniset vaatimukset InfraRYL 18310 mukaisesti seuraavilla tarkennuksil-
la.  

Asennusalustan tulee olla routimatonta. 

Putket asennetaan vähintään 150 mm asennusalustalle liikennealueella. 

Putket asennetaan siten, että ne tukeutuvat koko pituudeltaan tiivistettyyn 
asennusalustaan. Laippojen kohdalle kaivetaan alustaan kolot, jotta putket 
eivät joudu kannatukselle niiden varaan. 

18320 Alkutäytöt 
Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 18320 mukaiset seuraavin tarkennuk-
sin. 

Alkutäyttömateriaalin tulee olla routimatonta. 

Alkutäyttö ulotetaan vähintään 300 mm putken laen yläpuolelle. 

18330 Lopputäytöt 
Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 18330 mukaiset seuraavin tarkennuk-
sin. 

Lopputäyttö tehdään katualueella routimattomalla ja tiivistämiskelpoisella 
materiaalilla, jonka maksimiraekoko on 0…90 mm tai hyödynnetään auki 
kaivun yhteydessä katualueelta poistettuja kaivumateriaaleja. 

 

20000 PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET 

21000 Päällysrakenteen osat 

Kadun rakenteet eivät ole tiedossa. Ne korjataan kaivutyön jälkeen 
vähintään työtä edeltävään kuntoon InfraRYL 2010 mukaisesti.  

23000 Kasvillisuusrakenteet 

Viheralueilla viimeistelytyöt sisältävät kasvualustan asennuksen se-
kä nurmetuksen- ja istutusten korjaukset entiselleen.  
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31000 VESIHUOLTO 

31100 Jätevesiviemärit 

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 31100 mukaiset. 
 
Risteyksessä oleva vanha betoninen jätevesikaivo korvataan muo-
visella teleskooppikaivolla. Kaivon syvyys on noin 4,7 m. Kaivoon 
liittyvät betoniset jätevesiviemärit uusitaan asemakuvassa esitetyltä 
alueelta.  Asemakuvassa on esitetty vanhojen putkien koko sekä 
materiaali, sekä risteysalueeseen uusittavien viemäriputkien koko. 
Viettoviemärit rakennetaan viemäriputkeksi tarkoitetusta muoviput-
kesta. Uudet muoviset jätevesiviemäriputket liitetään olemassa ole-
viin viemäreihin asianmukaisin liittimin.  
 
Urakoitsijan on järjestettävä tarvittaessa jäteveden ohipumppaus. 
 

31300 Vesijohdot 

Neljästä suunnasta tulevat vesijohdot yhdistetään asemakuvan mukaisesti. 
Vesijohdot yhdistetään esimerkiksi kahdella T-haaralla tai muulla urakoitsi-
jan esittämällä ratkaisulla.  

Vesijohtojen tarkka sijainti ja syvyys eivät ole tiedossa. Risteysalueen vesi-
johdot venttiileineen asennetaan mahdollisuuksien mukaan nykyisen noin 
4 metrin syvyyden sijaan 2,5 metrin syvyyteen. 

Vesijohdon risteyskohtaan asennetaan jokaiseen lähtevään haaraan sul-
kuventtiili ja risteyksessä olevat vanhat sulkuventtiilit poistetaan. 

Asemakuvassa on esitetty vanhojen putkien koko sekä materiaali. Vesijoh-
to rakennetaan suunnitelman mukaisesti 110 mm vesijohdoksi tarkoitetus-
ta siniraitaisesta tai kokosinisestä PEH-putkesta, jonka paineluokka on PN 
10.  

Vesijohdot liitetään olevassa olevaan putkeen mekaanisilla vetoa kestävillä 
valurautaisilla liittimillä. Uusien putkien liitoksissa käytetään mekaanista- 
tai hitsausliitosta. Mekaaniset osat tulee hyväksyttää tilaajalla ennen käyt-
töä. 

Urakassa asennettavat vesijohdon venttiilit ovat valurautaisia laipallisia 
kumiluistiventtiileitä. Venttiilin varsina käytetään teleskooppista karanjatkoa 
ja valurautaista pyöreätä karanjatkoon lukittavaa hattua. 

Vesihuoltolinjojen liittämisen olemassa oleviin verkostoihin suorittaa ura-
koitsija vesihuoltolaitoksen valvomana.  

Vesijohdon saneeraus- ja liitostöistä saa aiheutua ainoastaan lyhytkestoi-
sia vesikatkoja kiinteistöille ja vesikatkoista tulee tiedottaa 3 vrk ennen ve-
den toimittamisen katkaisemista. 

Kaivantoon asennettujen vesijohtojen päät tulpataan työn aikana vesitiiviil-
lä tulpilla epäpuhtauksien putkeen pääsyn estämiseksi.  

Vesijohdon painekoe suoritetaan Janakkalan Veden painekoeohjeen mu-
kaisesti. Rakennuttajan edustajan on oltava paikalla kokeiden aikana. Ko-
keesta laaditaan pöytäkirja, joka toimitetaan Janakkalan Vedelle. 

Vesijohto huuhdellaan verkostosta otettavalla vesijohtovedellä ja desinfioi-
daan InfraRyl 2006 mukaisesti.  
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Valmis vesijohto tarkemitataan Janakkalan Veden tarkemittausohjeen mu-
kaisesti. 

Urakassa asennettavat uudet vesijohtoventtiilit merkitään asianmukaisin 
venttiilimerkein. 

32220 Suoja-aidat 
Työssä tehtävät kaivannot on aidattava. 

 

50000 HANKETEHTÄVÄT 

51000 Rakentamisen johtotehtävät 

Urakoitsija vastaa yleisen turvallisuuden vaatimien työnaikaisten varoitus-
merkkien asettamisesta sekä huolehtii, että rakennustyömaa ei estä liiken-
teen sujumista työmaa-aluetta ympäröivillä alueilla.  

Urakoitsija vastaa yleisen turvallisuuden, rakennuttajan ja viranomaisten 
vaatimien työnaikaisten varoitusmerkkien ja valojen asettamisesta tarkoi-
tustaan vastaaville paikoille.  

Suunnitelma sisältää turvallisuusasiakirjan, joka jaetaan hankkeen osapuo-
lille ennen työn aloittamista. Urakoitsija vastaa turvallisuusasiakirjan vaati-
musten ja määräysten noudattamisesta ja työmaahenkilöstön perehdyttä-
misestä turvallisuusasiakirjaan. 

53300 Työmaamittaukset yleistä tarvetta varten 

Erityisesti on huomioitava, että kohteissa olevien nykyisten vesijohtojen ja 
kaapeleiden tarkka sijainti tai korkeusasema ei ole tiedossa.  

Uusien, rakennettavien johtojen tarkemittaukset tulee tehdä Janakkalan 
Veden tarkemittausohjeen mukaisesti.  

54700 Yleisen liikenteen hoito 

Väliaikaisista liikennejärjestelyistä laaditaan liikenteenohjaussuunnitelma, 
joka hyväksytetään Janakkalan kunnalla. 

 

Liitteet  

Janakkalan Veden tarkemittausohje 

Asemakuva 

   
 


