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1 YLEISTÄ

RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS

Rakennuskohteena on Kotojärven kuntoradan perusparannus Pornaisten kunnassa. Kun-
torata pinnoitetaan ja poikkileikkausprofiili muotoillaan koko radan matkalla. Jyrkissä nou-
suissa ja laskuissa sekä kurveissa radan pysty- ja vaakageometriaa muokataan turvalli-
suuden parantamiseksi. Radalla esiintyviä kalliokielekkeitä irtilouhitaan. Kuivatusta paran-
netaan kaivamalla uusia sivuojia sekä perkaamalla nykyisiä sivuojia ja rumpujen päitä.
Myös uusia rumpuja asennetaan. Urakkaan kuuluu myös radan viitoitusten asentaminen.

TEKNISET VAATIMUKSET

Hankkeen yleiset tekniset vaatimukset ja kelpoisuuden osoittaminen on esitetty Rakennus-
tieto Oy:n julkaisuissa:

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

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

- InfraRYL 2006, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 4 Liikunta- ja vir-
kistyspaikkojen rakenteet

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 noudat-
taen muita sitä varten laadittuja työselostuksia ja piirustuksia, rakentamista koskevia yleisiä
työselityksiä ja normaalimääräyksiä, lakeja, asetuksia sekä rakentamista ja työturvalli-
suutta valvovien viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä.

Tämän työselostuksen lisäksi noudatetaan seuraavia ohjeita ja määräyksiä:

- Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y.:

- Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket, RIL77-2013

- Pohjarakennusohjeet, RIL121-2004

- Kaivanto-ohje RIL 263-2014

- Routasuojaus – rakennukset ja infrarakenteet, RIL 261-2013

Suomen kuntatekniikan yhdistys:

- Katusuunnittelun ja -rakentamisen ohjeet, KATU 2002
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Louhintatöissä on noudatettava valtioneuvoston asetusta räjäytys- ja louhintatyön turvalli-
suudesta (Vna 644/2011).

PANK ry: Asfalttinormit 2017.

Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset Talo-RYL

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 kiinnittä-
mistä rakennuskohteeseen. Mikäli suunnitelmissa on esitetty, tässä mainittua, tiukempia
laatuvaatimuksia, noudatetaan niitä.

2 YHTEISET TYÖT

2.1 Työmaan hallinto

2.1.1 Rakennuttaja

Nimi: Pornaisten kunta
Osoite: Kirkkotie 176

07171 PORNAINEN
Yhteyshenkilö: Vapaa-aikasihteeri Minna Pudas
Puhelin: 0400 937 704
Sähköposti: etunimi.sukunimi@pornainen.fi

2.1.2 Rakennuttaminen ja valvonta

Kohteen valvoja nimetään myöhemmin, yhteystiedot sopimusneuvottelujen yhteydessä.

2.1.4 Suunnittelija

Nimi: Sweco Ympäristö Oy
Osoite: Uudenmaankatu 19 A

20700 TURKU
Yhteyshenkilöt: tiimipäällikkö Antti Ryynänen
Puhelin 040 824 1841

suunnittelija Mikko Närvä
Puhelin 050 316 0146
Sähköposti: etunimi.sukunimi@sweco.fi
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2.1.5 Katselmukset

2.1.5.1 Alku- ja loppukatselmus

Ennen työn aloittamista pidetään alkukatselmus ja rakentamisen valmistuttua loppukatsel-
mus. Urakoitsija suorittaa myös rakennustyöalueen vaikutusalueella olevien rakennusten,
rakenteiden, laitteiden ja rajamerkkien kuntotarkistukset ennen työn aloitusta ja vastaa
niille aiheuttamistaan vahingoista. Urakoitsijan on ilmoitettava kiinteistökatselmuksen ajan-
kohdasta rakennustyömaan valvojalle hyvissä ajoin. Aloituskatselmuksessa sovitaan työ-
alueet ja varastointialueet sekä tehtävät kalliolouhinnat. Katselmuksista laaditaan pöytä-
kirja.

2.1.5.2 Räjäytys- ja tärinäkatselmus

Ennen räjäytystöiden ja muiden tärinää aiheuttavien töiden aloittamista on suoritettava ris-
kialueella katselmus, jonka perusteella laaditaan tärinämittaussuunnitelma.

2.1.6 Luvat

Työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta ja ilmoitusten tekemisestä huolehtii urakoit-
sija. Urakoitsijan tulee noudattaa em. lupien ehtoja.

2.2 Toiminnan järjestely

2.2.1 Liikennejärjestelyt ja suojaustoimenpiteet

Tarvittavat luvat haetaan teitä hallinnoivilta tahoilta, kuten ELY:ltä, kunnasta ja tiekunnista
sekä yksityisiltä tienomistajilta.

Työaikaisen liikenteen järjestely kuuluu urakoitsijalle.

Urakoitsijan tulee määrätä henkilö, joka vastaa työnaikaisista liikennejärjestelyistä.

Urakoitsijan on vähintään 2 vrk aikaisemmin ilmoitettava tonttiliittymien sulkemisesta kiin-
teistöjen omistajille.

Työt on tehtävä siten, että liikenteelle muodostuisi mahdollisimman vähän haittaa. Kadut
ja kevyen liikenteen väylät on pidettävä liikennöitävänä rakennustöiden aikana. Liikennöinti
tonteille on oltava mahdollista koko urakan ajan ennalta ilmoitettuja vähäisiä katkoksia lu-
kuun ottamatta.
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2.3 Työmaan huolto

2.3.1 Työturvallisuus ja terveydenhoito

Urakoitsija laatii työturvallisuussuunnitelman ja hyväksyttää sen tilaajalla.

Työturvallisuuden osalta noudatetaan erillistä turvallisuusasiakirjaa. Turvallisuusasiakirja
perustuu valtioneuvoston päätökseen rakennustyön turvallisuudesta (VNp) 205/2009.

Urakoitsija suunnittelee ja toteuttaa työskentelyalueen rajaavat suoja-aitaukset ja muut
suojarakenteet, jotka ovat tarpeen ulkopuolisten henkilö- tai omaisuusvahinkojen välttä-
miseksi.

2.4 Maastokatselmukset ja laadunvalvonta

2.4.1 Maastomittaukset

Suunnitelmissa on käytetty N60 korkeusjärjestelmää. Tasokoordinaattijärjestelmä on
KKJ2.

Suunnitelmat on laadittu Maanmittauslaitoksen laserkeilaus-aineiston pohjalta.

2.4.2 Maaperätutkimukset

Kuntoradan alueella ei ole tehty pohjatutkimuksia.

2.4.3 Työnaikaiset mittaukset

Urakoitsija huolehtii kaikista työn läpiviemiseen tarvittavista mittauksista. Urakoitsija tekee
kohteen rakennekerrosten mittaukset omalla kustannuksellaan.

Työn yhteydessä ei saa tuhota alueella olevia rajamerkkejä. Urakoitsijan tulee ennakkoon
todeta rakennuttajan asettaman valvojan kanssa mitkä rajamerkit tuhoutuvat tai ovat vaa-
rassa tuhoutua suunnitelmien johdosta. Muut ennakkoon toteamattomat tuhotut rajamerkit
urakoitsija on velvollinen korvaamaan.

Ennen töiden aloittamista urakoitsijan on selvitettävä kaikkien olemassa olevien maanalais-
ten rakenteiden sijainti ja merkittävä ne maastoon.

Muilta osin noudatetaan InfraRYL.
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2.4.4 Mittaukset ja tarkepiirustukset

Urakoitsija tekee tarkemittaukset ja niiden perusteella loppupiirustukset tilaajan ohjeiden
mukaisesti.

10000 MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET

11000 Olevat rakenteet ja rakennusosat

11100 Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus

Hyötypuun hakkuu

Puusto ja kasvillisuus poistetaan 2 m:n etäisyydeltä kuntoradan reunasta. Puiden kaatami-
sesta ja kasvillisuuden raivauksesta sovitaan tarkemmin Pornaisten kunnan edustajan ja
urakoitsijan yhteisessä katselmuksessa.

Tarkoitukseen soveltuvat puut ja oksat voidaan hakettaa ja käyttää radan pintamateriaa-
lina.

Hyötypuuksi kelpaamaton puusto, kannot, pensaat ym. aluskasvillisuus, metsänkaatojät-
teet ja raivausjätteet kuljetetaan hyötykäyttöön (energiajäte) tai kaatopaikalle. Urakoitsija
vastaa hävityksestä.

Kasvillisuuden suojaus

Kotojärven osayleiskaavassa on merkinnällä 7luo osoitettu luonnonmukaisena säilytettävä
purouoma. Kaavamerkintä on esitetty asemapiirustuksessa osayleiskaavaotteesta digitoi-
tuna.

Olemassa olevan kasvillisuuden suojauksessa noudatetaan InfraRYL kohtaa 11113. Tar-
vittavista suojaustoimenpiteistä sovitaan tarkemmin työn aloituskatselmuksessa.

Muilta osin noudatetaan InfraRYL 2010.

11200 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet

Työn aikana tulee huolehtia, että kaikki alueella olevat johdot, laitteet, varusteet yms. ovat
toimintakunnossa koko työn keston ajan lukuun ottamatta vähäisiä, siirtotöistä aiheutuvia
katkoksia.

Siirrettävät järjestelmät ja rakenteet

Johtojen ja kaapelien osalta tapahtuvat siirrot ja purut on sovittava laitteiden omistajien
kanssa. Siirrettyjen johtojen sijainnista on tehtävä tarkekuvat omistajien toimesta.

Suojattavat järjestelmät
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Ennen kaivutöiden aloittamista on pyydettävä kaapelinäyttö sähköyhtiöltä sekä teleyhtiöltä.

Urakoitsija selvittää kaikki alueella mahdolliset olevat kaapelit ja johdot.

Kuntoradan valaisinpylväitä ja kaapelointeja ei saa vahingoittaa urakan aikana. Urakoitsija
korjaa vahingoittuneet valaisimet, pylväät ja kaapelit kustannuksellaan.

Poistettavat rakenteet
Noudatetaan InfraRYL 2010.

11400 Poistettava, siirrettävä maa- ja pengerrakenteet

11410 Poistettavat pintamaat

Alueella mahdollisesti oleva pintamaan multa läjitetään tarkoitukseen osoitetulle paikalle.
Multa voidaan käyttää alueen viimeistelytöihin, mikäli se täyttää asetetut vaatimukset.

Urakka-alueelta rakenteisiin kelpaamattomat tai muuten ylimääräiset massat siirretään ra-
kennuttajan osoittamaan paikkaan. Massojen käsittely, poiskuljetus läjitysalueelle ja tasaus
läjitysalueelle kuuluvat urakoitsijalle.

Kannot, risut yms. on käsiteltävä asianmukaisesti, niitä ei saa olla ylijäämämaan joukossa.

Muilta osin noudatetaan InfraRYL 2010.

13310 Kiviainesarinat

Rummut perustetaan kiviainesarinalle.

Arina tehdään sorasta tai murskeesta (0/32 mm). Arinan vahvuus on 300 mm. Materiaali
ei saa olla jäässä. Kiviainesarina ympäröidään suodatinkankaalla N3.

Mikäli hienoainespitoinen pohjamaa häiriintyy kaivun yhteydessä, korvataan se kitkamaa-
täytöllä.

Muilta osin noudatetaan InfraRYL 2010.

14000 Pohjarakenteet

14330 Avo-ojat ja -uomat

Kuntoradan kuivatus hoidetaan avo-ojilla. Radan nykyiset sivuojat perataan ja kaivetaan
uusia sivuojia suunnitelmapiirustuksessa esitettyihin paikkoihin. Rumpujen päissä las-
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kuojat perataan riittävän pitkältä matkalta, jotta vedet saadaan ohjattua maastoon tai hule-
vesilammikoihin. Ojat muotoillaan ympäristöön soveltuvaksi ja rumpujen kohdalla niihin
viettäväksi.

Muilta osin noudatetaan InfraRYL 2010.

14340 Rummut

Työssä käytetään SN8-luokan PEH -putkia, rumpuputkien koot selviävät suunnitelmista.

Rummut perustetaan InfraRYL 2010 kohdan 13310.3.2 ja kuvan 13310:K2 sekä pohjaolo-
suhteiden mukaisesti.

Vaurioituneet rummut korjataan alkuperäiseen kuntoon. Betonirummut voidaan korvata
maantierummuiksi tarkoitetuilla vastaavankokoisella muoviputkella, lujuusluokka SN8. Ole-
massa olevien rumpujen toimintakyky sekä purkuputkien päiden toimivuus varmistetaan.

Muilta osin noudatetaan InfraRYL 2010.

16000 Maaleikkaukset ja kaivannot

16100 Maaleikkaukset

Hankkeesta saatavat leikkausmassat voidaan osittain käyttää penkereisiin ja luiskatäyttöi-
hin, mikäli ne täyttävät sille asetetut vaatimukset.

Ylimääräiset leikkausmassat läjitetään rakennuttajan osoittamaan paikkaan.

Muilta osin noudatetaan InfraRYL 2010.

17000 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja tunnelit

Kaivantosuunnitelma

Urakoitsija laatii kaivantosuunnitelman.

Räjäytyssuunnitelma

Urakoitsija laatii räjäytyssuunnitelman InfraRYL 2010 mukaisesti.

Räjäytys- ja tärinäkatselmukset

Ennen räjäytystöiden ja muiden tärinää aiheuttavien töiden aloittamista on suoritettava ris-
kialueella katselmus, jonka perusteella laaditaan tärinämittaussuunnitelma.

Muilta osin noudatetaan InfraRYL 2010.
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17100 Kallioavoleikkaukset

Louhintaa varten tulee laatia louhinta- ja räjäytyssuunnitelma. Louhinta- ja räjäytystyöt on
tehtävä kaikki lupa-asiat, työturvallisuus- ja varo-ohjeet huomioiden. Tarvittavat rakennus-
, rakenne- ja laitekatselmukset on pidettävä ennen töiden aloittamista. Katselmoitavat koh-
teet on esitettävä louhinta- ja räjäytyssuunnitelmassa.

Louhinnassa syntyvää louhetta voi käyttää tukikerroksen materiaalina katujen ja kevyen
liikenteen väylän tukikerroksissa urakan valvojan suostumuksella.

Louhintaan sisältyvät kaikki >= 1 m³ kivet, joita ei voi kiertää tai poistaa kaivamalla. Lou-
hintakohteet on hyväksytettävä ennen louhintaa rakennuttajalla.

Liikalouhintaa tulee välttää. Louhe poistetaan kantavan kerroksen alareunan tasalle. Pohja
tasataan murskeella tai soralla ja tiivistetään.

Louhittava kalliomassa mitataan teoreettisena kiintokalliona ja korvataan yksikköhinnan
mukaan. Määrät tarkistetaan Rakennustieto Oy:n julkaisujen ”InfraRYL 2010 Osa 1 Väylät
ja alueet” sekä ”INFRA 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje” mu-
kaan.

Annettua kalliolouhinnan yksikköhintaa käytetään tarjousvertailussa.

Noudatetaan InfraRYL 2010.

20000 PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET

21000 Päällysrakenteen osat

Kuntoradan eri osien päällysrakenteiden rakennekerrokset ilmenevät suunnitelman tyyppi-
poikkileikkauspiirustuksista ja käyttöosuudet asemapiirustuksesta.

Radan pinta muotoillaan profiililtaan 3 %:n sivukaltevuuksiin soralla tai murskeella 0-16.
Jyrkissä mutkissa (plv 700-740, sekä plv 1300-1340) sivukaltevuus muotoillaan yksipuo-
leiseksi kallistaen kohti mutkan sisäreunaa 5 %:n kaltevuudella.

Pengerrykset tehdään soralla tai leikkausmassoilla kantavan kerroksen alle.

21300 Kantavat kerrokset

21310 Sitomattomat kantavat kerrokset

Pehmeillä ja tasattavilla osuuksilla profilointikerroksen alle tehdään 15 cm paksu kantava
kerros. Sitomattoman kantavan kerroksen materiaali on KaM 0/32. Kantavan kerroksen
materiaalin on täytettävä InfraRYL 2010:n kuvassa 21310:K3 esitetyt laatu- ja rakeisuus-
vaatimukset.
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Kantavan kerroksen tiiviys- ja mittavaatimukset sekä laaduntoteaminen InfraRYL 2006, osa
4; luvun 45343 mukaisesti.

Muilta osin noudatetaan InfraRYL 2010.

21400 Päällysteet ja pintarakenteet

21450 Sitomattomat kulutuskerrokset

Kuntoradan kulutuskerros rakennetaan hakkeesta 0/12 tyyppipoikkileikkauspiirustusten
mukaan.

Muilta osin noudatetaan InfraRYL 2010.

21500 Siirtymärakenteet

21510 Siirtymäkiilat

Siirtymäkiilat rakennetaan alusrakenteen muutoskohtiin vallitsevien olosuhteiden mukaan.
Siirtymäkiilat rakennetaan InfraRYL 2010 kohdan 21510 mukaisesti.

32600 Opastus- ja ohjausjärjestelmät

Hiihtosuunta on kuntoradalla vastapäivään. Valaisinpylväisiin kiinnitetään 200-300 m:n vä-
lein kyltti, johon merkitään hiihtosuuntaan kuljettu matka sekä reitin vaativuustasoa esittävä
symboli. Symboli voi olla esim. eri värinen ympyrä: sininen ympyrä helpolle reitille, musta
ympyrä vaativalle reitille. Rakennuttaja määrittää reitin mittauksen lähtöpisteen.

Risteyskohtiin asennetaan kestopuiset viitat, joissa osoitetaan reitin suunta, vaativuusta-
son symboli ja ko. reitin kokonaispituus. Rakennuttaja määrittää viitoitusten koot ja materi-
aalit.

Lisäksi asennetaan varoitusmerkit reiteille ennen jyrkkiä mutkia sekä varottavia risteyksiä.
Varoitusmerkit ovat kooltaan 200 mm, heijastusluokka R1.

Turussa, 12. päivänä joulukuuta 2018

Laatinut Sweco Ympäristö Oy, Mikko Närvä, suunnittelija, rkm.


