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1. YLEISTÄ 

1.1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA 
 

Laitilan kaupunki 

Keskuskatu 30, 23800 Laitila 

 

Yhteyshenkilö: 

Petri Hautakoski 

työpäällikkö 

Laitilan kaupunki 

petri.hautakoski@laitila.fi  

050 342 8753 

 

1.2 RAKENNUSKOHDE 
 

Rakennuskohteet ovat eri puolilla Laitilan kaupunkia sijaitsevat yleisellä liikenteellä olevat 
kadut, tiet ja kevyen liikenteen väylät. Kohteet on listattu ja esitetty urakkaohjelmassa. 

1.3 TEKNISET VAATIMUKSET 
 

Hankkeen  yleiset tekniset vaatimukset ja kelpoisuuden osoittaminen on esitetty  
Rakennustieto Oy:n julkaisuissa:   

 

-  InfraRYL 2010, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1 Väylät ja alueet  

-  InfraRYL 2006, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 2 Järjestelmät ja 
täydentävät osat.  

- PANK ry: Asfalttinormit 2011 

 

Rakennusosien  ja  tuotanto-osien  sisällöt  on  kuvattu  Rakennustieto  Oy:n  julkaisussa 
INFRA 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje.  

 

Rakennuskohteen työt tehdään tämän työkohtaisen työselostuksen mukaan sekä 
noudattaen muita sitä varten laadittuja työselostuksia ja piirustuksia, rakentamista koskevia 



yleisiä työselityksiä ja normaalimääräyksiä, lakeja, asetuksia sekä rakentamista ja 
työturvallisuutta valvovien viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä.  

  

Tämän työselostuksen lisäksi noudatetaan seuraavia ohjeita ja määräyksiä:  

 

- Suomen rakentamismääräyskokoelma.  
- Rakennustuotteiden ja materiaalien laatuvaatimukset  

 
 

Urakoitsijan tulee varmistaa rakennustuotteen ja materiaalien kelpoisuus eli tuotteen CE- 
merkintä ja kansallinen hyväksyntä ennen tuotteiden tilaamista, käyttämistä tai 
kiinnittämistä rakennuskohteeseen. Mikäli suunnitelmissa on esitetty, tässä mainittua, 
tiukempia laatuvaatimuksia, noudatetaan niitä. 

 

1.4 LIIKENNEJÄRJESTELYT JA SUOJAUKSET 

 

 

Urakoitsija vastaa työnaikaisista liikennejärjestelyistä. Liikennejärjestelyjen suunnittelu ja 
toteutus tehdään Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisua ”Tilapäiset liikennejärjestelyt 
katualueella 2013” noudattaen.  

 

Urakoitsija ei ole oikeutettu käyttämään työmaaliikenteeseen tai pysäköinti-, huolto- ja 
varastoalueena muita kuin yleisiä teitä, katuja tai alueita ilman tilaajan edustajan tai 
maanomistajan lupaa. Työtä varten tarvittavat laitteet ja varastot on sijoitettava siten, että 
ne eivät kohtuuttomasti häiritse tai estä liikennettä. 

 

Urakoitsijan on pidettävä kunnossa kaikki työn aikana käyttämänsä alueet sekä 
viimeistelytöiden yhteydessä ilman eri korvausta siivottava ja kunnostettava ne sekä 
kunnostettava/korjattava töistä vaurioituneet laitteet ja varusteet. 

 

Työalueella ja sen läheisyydessä olevat rakenteet ja laitteet (liikenteenohjaus-, valaistus- ja 
yms. laitteet sekä kalusteet, varusteet ja rakenteet) tulee tarvittaessa suojata ja järjestää 
töiden suoritus siten, että vahingonvaaraa ei synny. Työkohteen lähellä olevat puut on 
urakoitsijan toimesta suojattava. 

 

Jos urakoitsija vaurioittaa säilyviksi tarkoitettuja katualueen puita (oksa- tai kuorivaurio) on 
urakoitsijan korvattava vaurion korjaus tilaajalle. Jos katupuu joudutaan uusimaan peritään 
uusimiskustannus puun koon mukaan. Katualueen ulkopuolella olevan alueen vaurioituneen 
puuston korvaukset sovitaan erikseen. 



 

Tilaaja suorittaa tarvittaessa kustannuksellaan pysäköityjen ajoneuvojen siirron 
päällystettävältä katualueelta.  

1.5 URAKKARAJAT 
 

Yksittäisten työkohteiden rajaus suoritetaan kohdekohtaisesti työmaakatselmuksissa. 

1.6 TYÖMAAPALVELUT 
 

Tilaaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön työkohteissa niiden toteuttamiseksi 
välittömästi tarvittavat alueet. Alueesta ja alueen käytöstä on sovittava etukäteen tilaajan 
kanssa. Vastuu työkohteesta ja sen ylläpidosta siirtyy urakoitsijalle työn alkaessa tai sovitusta 
työn alkamisajankohdasta ja päättyy, kun tilaaja on työsuorituksen hyväksynyt. 

 

Urakoitsijan tulee hankkia muiden tarvitsemiensa alueiden käyttöoikeudet. 

1.7 TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET 
 

Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja vastaa RakVNp:n 9 §:n mukaisista 
päätoteuttajan velvollisuuksista työkohteissa.  



2. TYÖAIKA 
 

 

Työn käynnistyessä urakoitsija laatii ajoitetun työohjelman jota tarvittaessa tarkennetaan. 
Urakoitsijan on aloitettava työt työohjelman mukaisesti ja suoritettava ne yhtäjaksoisesti 
valmiiksi ohjelman mukaisesti. Ainoastaan erikseen sovittaessa saadaan töitä suorittaa 
muulloin kuin arkisin 07-18 välisenä aikana. 

3. ORGANISAATIOT 

3.1 TILAAJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT 
Tilaajan edustajat mm. turvallisuuskoordinaattori, nimetään urakkasopimuksessa ja 
toimivaltuudet määritellään erikseen. 

3.2 URAKOITSIJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT 
 

Urakoitsijan on nimettävä tätä urakkaa varten toimivaltainen edustaja ja vastaava työn-
johtaja sekä työn työturvallisuudesta vastuussa oleva henkilö.  

 

Urakoitsijan työnjohdossa toimivalla henkilöllä tulee olla voimassaoleva katu- tai 
tieturvakoulutus 2 pätevyys ja työntekijöillä 1 pätevyys. 

4. YHTEISET TOIMITUKSET 

4.1 KATSELMUKSET 
 

Tilaajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisissä katselmuksissa ennen työkohteen 
luovuttamista urakoitsijan käyttöön. 

4.2 TYÖMAAKOKOUKSET 
 

Urakan toteuttamisen aikana pidetään tarvittaessa työmaakokouksia.  

4.3 TYÖMAAPÄIVÄKIRJA 
 

Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa.  

 



4.4 KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS 
 

Työkohteen/urakan valmistuttua suoritetaan sopijapuolten läsnäollessa työn silmämääräinen 
tarkastus ja sovitaan mahdollisesti tarvittavista korjaustoimenpiteistä määräaikoineen sekä 
työkohteen tilaajan käyttöön luovuttamisen aiheuttamista liikenne- ja muista järjestelyistä. 

4.5 VASTAANOTTOTARKASTUS 
 

Urakkaa koskeva vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys pidetään urakka-ajan 
päätyttyä. 

 

Vastaanottotarkastuksessa sovitaan seuraavana keväänä pidettävässä jälkitarkastuksessa 
suoritettavat tarkastustoimenpiteet. 

4.6 TAKUUTARKASTUS 
 

Takuutarkastus pidetään YSE 98 74 §:n mukaisesti. 

5. LAADUNVARMISTUS 
 

5.1 TILAAJAN LAADUNVARMISTUS 
 

Tilaajalla on oikeus ottaa ja tutkia kustannuksellaan sideaine-, täyte-, jauhe- ja 
tartukenäytteet. Tarvittaessa tilaaja tekee murskaustyön aikaisia määrityksiä täydentäviä 
tutkimuksia asfalttikiviaineksesta. 

5.2 URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS 
 

Laatusuunnitelma 
Urakoitsijan on laadittava tätä urakkaa koskeva laatusuunnitelma toimintansa ohjaamiseksi 
ja laadun varmistamiseksi. Vastaava laatusuunnitelma on oltava myös mahdollisilla 
aliurakoitsijoilla ja näiden alihankkijoilla. 

Ennakkotiedot 
Urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle ennen työn alkua hankkimiensa kiviainesten 
tutkimusselostukset, joista ilmenee kiviainesten kelpoisuus päällysteen raaka-aineeksi. 
Urakoitsijan tulee tehdä ehdotus kunkin massaseoksen suhteitukseksi (kokemusperäinen 
suhteitus) käyttötarkoitus huomioon ottaen. 



Työnaikainen laadun seuranta 
Urakoitsija huolehtii kustannuksellaan laadunohjaukseen, laadunvarmistukseen ja 
laadunarvosteluun kuuluvasta näytteenotosta ja tutkimuksesta.  

 

Kaikki massanäytteet ottaa ja tutkii (tutkituttaa) urakoitsija omalla kustannuksellaan ellei 
toisin sovita. 

Valmiin päällysteen tutkiminen 
Jokaisesta työkohteesta otetaan poranäyte 1 kpl/alkavalta 100 metriltä.  

 

6. PÄÄLLYSTEMASSAT JA PÄÄLLYSTYSTYÖT 

6.1 Alusta- ja esityöt 
 

Sitomattomat alustat   
Tilaaja suorittaa kantavan kerroksen rakentamisen pääosin valmiiksi. Urakkaan kuuluu 
kantavan kerroksen viimeistely. Viimeistelyyn kuuluu tasausmurskekerroksen (3-5 cm) 
tasaaminen ja muotoon tiivistettynä. Urakkaan kuuluu kaivon kansien ja sulkujen säätö 
lopulliseen korkeuteen ja kaltevuuteen korotusrenkaita käyttäen tai kelluvia kansistoja 
säätäen sekä lähtösaumojen teko. 

Sidotut alustat 
Urakkaan kuuluu sidotun alustan liimaus-, tasaus- ja jyrsintätyöt. Lisäksi urakkaan kuuluu 
jyrsintätöissä rouheen kuormaus ja pois ajo, kaikkien liikennettä haittaavien 
jyrsintäsaumojen loivennus sekä työaikarajoituksista johtuvat kustannukset tulee sisällyttää 
jyrsinnän yksikköhintoihin. 

 

Jyrsintä ja asfaltointityöt on ajoitettava siten, että jyrsitty alue on päällystetty viikon kuluessa 
jyrsinnän suorittamisesta. Urakoitsijalle kuuluu mahdollisten puhjenneiden kohtien paikkaus 
ennen asfaltointityötä. 

 

 Jyrsintätyö voi ulottua reunatukeen saakka. 

  

Jos näkymättömissä oleva kansirakenne rikkoo urakoitsijan kalustoa eikä kansirakenteen 
sijainti ole ollut urakoitsijan tiedossa esim. luovutetuissa suunnitelmissa, on tilaaja 
korvausvelvollinen vahingosta. Jos taas kannen sijainti on urakoitsijan tiedossa ja vahinkoja 
syntyy jyrsinnän vuoksi, urakoitsijan on vaihdettava kansisto kustannuksellaan. 

 



6.2 Asfalttimassa 
 

Asfalttimassan laatuvaatimukset on tietyiltä osin esitetty tässä työselostuksessa. 
Käytettävien asfalttimassojen muut laatuvaatimukset PANK RY Asfalttinormit 2011 
mukaisesti. 

Sideaineet 
Asfalttimassoissa sideaineena tulee käyttää bitumia B70/100. Käytettävän sideaineen tulee 
olla CE merkittyä. Sideainepitoisuus AB 11 ja 16 massoissa on oltava yli 5,5 %. 

Kiviaines 
Käytettävän kiviaineksen tulee olla CE merkittyä.  

AB 16/120 massassa käytettävän kiven  nastarengaskulutuskestävyys on oltava Luokka AN14.  

AB 16/100 massassa käytettävän kiven nastarengaskulutuskestävyys on oltava Luokka AN19.  

Asfalttirouhe 
Asfalttirouhetta saa käyttää korvaamaalla kiviainesta enintään 50 %. Käytettäessä 
asfalttirouhetta on asfalttimassan tyyppitestausraportissa käytävä ilmi rouhemäärä. 

Asfalttimassojen dokumentointi 
Jokaisesta kohteessa käytetystä massakuormasta on toimitettava dokumentti, josta selviää 
kohdetiedot, kuljetusvälineen tiedot ja asfalttimassan tiedot. 

6.3 Valmis päällyste 
Noudatetaan InfraRYL 2017/1 kohtaa 21411 Asfalttipäällysteet, tämän työselostuksen asiat 
huomioiden. 

Tasalaatuisuus 
Päällysteen tulee olla tasalaatuista. Päällysteessä ei tule olla lajittumia, pintaan nousua tai 
halkeamia 

Päällysteen koostumus 
Sallitut poikkeamat: 

 

Ominaisuus 

Yksikkö Yksittäinen 
poikkeama 

Keskiarvo 

Sideainepitoisuus massa-
% 

± 0,5 ± 0,3  

8  tai  11  mm  seulan läpäisy massa-
% 

± 7,0 ± 6,0 

2 tai 4 mm seulan läpäisy massa-
% 

± 6,0 ± 5,0 



0,5 mm seulan läpäisy massa-
% 

± 5,0 ± 4,0 

0,063 mm seulan läpäisy massa-
% 

± 3,0 ± 3,0 

 

 

Tyhjätila 
Sallitut poikkeamat: 

 

Päällyste 

Tyhjätila V 
yksittäisessä 
näytteessä 

(til-%) 

Tyhjätila V 
Keskiarvo 

(til-%) 

AB 11 ≤ 7,0 ≤ 6,0 

AB 16-22 ≤ 6,0 ≤ 5,0 

 

Kitka 
Silmämääräisesti tarkastelulla havaitut liukkaat kohdat poistetaan. 

Tasaisuus 
Päällysteen suurin sallittu epätasaisuus on 4 mm, 3 m oikolaudalla mitattuna. 

Ajoradan kallistukset 
Päällystettävät kohteiden kaltevuudet on tehtävä reunoihin viettäväksi ja siten, ettei vesi 
lammikoidu tiealueelle. 

Kaivonkansien korkeusasema 
Kaikki kansistot nostetaan päällystystyön yhteydessä. Kansistot on asennettava 
korkeusasemaan 5-20 mm päällysteen tasosta alaspäin. 



6.4 OMISTUSOIKEUS IRROTETTAVIIN AINEKSIIN 
Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin aineksiin 
kuuluu urakoitsijalle lukuun ottamatta seuraavia materiaaleja:  

- kaivojen kansistot 

- palopostien kansistot, venttiilien hatut  

- luonnonreunakivet 

- nupu- ja noppakivet 

 

Materiaalit toimitetaan tilaajan osoittamaan varastoon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laitilassa 1.4.2021 

   

Petri Hautakoski 

työpäällikkö 

Laitilan kaupunki 

 

 

 

 

  


