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Tiiviisti rakennetussa kaupunkiympäristössä työmaiden 
vaikutukset ovat yleensä merkittäviä 
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Maanalaisten johtojen ja rakenteiden sijaintipalvelu
Kaupungin johtotietopalvelusta (JOPA)

mm.
Energialaitokset
Espoossa Fortum, Caruna
Helsingissä Helen Oy
Kauniaisissa Fortum
Vantaalla Vantaan Energia

Maakaasuputkistot
Fortum / Gasum, Auris Kaasunjakelu Oy

Vesijohto- ja viemäriliittymät
Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut (HSY)

Ennen kaivu-, kairaus-, louhintatöihin ryhtymistä on otettava 
huomioon ja selvitettävä mm. seuraavat asiat ja yhteistyö eri 
laitosten kanssa:
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Työt on suunniteltava ja toteutettava niin, että niistä 
aiheutuva haitta on mahdollisimman pieni.

- Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus
- Kaupunkiomaisuuden arvon turvaaminen
- Työ ei saa aiheuttaa tarpeetonta ympäristö- tai 

muuta haittaa.

TÖIDEN SUUNNITTELU
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Hyvät käytännöt!

HAITTOJEN HALLINTASUUNNITELMA
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Hyvät käytännöt!

OHJEET JA OPPAAT, KOULUTUS
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Hyvät käytännöt!
OHJEET JA OPPAAT, KOULUTUS

2.1 Noudatettavat asiakirjat
• Tämä julkaisu
• Asfaltointi- ja tiemerkintätöiden urakka-asiakirjat 2016, työselostus; Suomen Kuntaliitto ja PANK ry, 
• Asfalttinormit 2011, korjauslehti 2017; PANK ry
• Tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja yleisillä alueilla; SKTY:n julkaisu 1/2013 
• Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998
• InfraRYL, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2006/2010, osat 1, 2 ja 3
• Esteettömän ympäristön suunnittelukortti SuRaKu 8, tilapäiset liikennejärjestelyt 
• Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä; Tiehallinto 2003
• Liikennemerkkien käyttö kaduilla, Kuntaliitto 2012
• Liikennemerkkien rakenne ja pystytys, Liikennevirasto 2013, 
• Sulku- ja varoituslaitteet, Liikennevirasto 2013 
• Tienrakennustyömaat; Tiehallinto 2009
• Kaupunkikohtainen rakennusjärjestys (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa)
• Viheralueiden hoito VHT 14 - Hoidon laatuvaatimukset, Viherympäristöliitto ry:n julkaisu 55
• Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT 11, Viherympäristöliitto ry:n julkaisu 49
• HSY: Ohje tonttijohtojen kaivutöistä, Vaara vaanii kaivannossa -ohje sekä Liittymisohje vesi- ja 
viemäriverkostoihin
• Maakaasu käsikirja, Suomen Kaasuyhdistyksen julkaisu
• Tiedä ennen kuin toimit – Tukes 
• Kaupunkikohtaiset työmaavesiohjeet sekä muut ympäristömääräykset
• Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 

Tämän ohjeen nettiversiossa toimivat yllä olevat tekstit linkkinä asiakirjaan tai tilausohjeeseen, josta ao. 
asiakirja on saatavilla.
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KAIVUTYÖILMOITUS

Ennen kaivutyön aloittamista on tehtävä kaivuilmoitus ja liikennejärjestelysuunnitelma 
sekä johtoselvitys + muut tarvittavat suunnitelmat ja sovittava alkukatselmus luvan 
myöntäjän kanssa. 

Kaivuilmoitusta tehtäessä hakijan on esitettävä tarvittaessa selvitys kaivutyöstä (LVI-, 
sähkö-, rakenne-, tms. työsuunnitelmasta). 

Sijoitussopimusta (MRL 161§) edellyttävän rakenteen kyseessä ollessa 
kaivuilmoitukseen on liitettävä voimassaolevan sijoitussopimuksen numero.
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KATSELMUKSET

Kaivutyön alkukatselmus on pidettävä ennen kaivutyön aloittamista ja hankkeeseen ryhtyvän on 
tilattava se viimeistään viikkoa ennen kaivutyötapahtumaa luvan myöntäjältä.

Katselmuksessa hakijan on esitettävä kaivulupa ja liikennejärjestelysuunnitelma sekä tarvittaessa 
selvitys kaivutyöstä (LVI-, sähkö-, rakenne-, tms. työsuunnitelma). 

Katselmuksessa todetaan asfaltti- ja kivipäällysteiden, liikenteenohjauslaitteiden, tiemerkintöjen , 
kalusteiden sekä puiden, pensaiden ja muiden istutusten sijainti, laatu ja kunto. Katselmuksessa 
sovitaan alueen ennallistamisesta ja mahdollisesta kustannusten jaosta, mikäli kaupunki osallistuu 
kustannuksiin. 

Kaivutyömaan toiminnallinen kunto- katselmus, toimitettava ilmoitus, jonka perusteella tehdään 
katselmus ja mikäli ok, hyväksytään työvaihe.

Työn valmistuttua luvan saaja tekee luvan myöntäjälle ilmoituksen työn valmistumisesta ja tilaa 
loppukatselmuksen, jossa työalueen kunto tarkastetaan sekä vastaanotetaan.

Katselmuksista tehdään pöytäkirja, josta jää omat kappaleet luvan saajalle ja luvan myöntäjälle.

Kunnat valvojat / alueen tarkastajat valvovat työmaiden työnaikaisia järjestelyjä dokumentoiden 
katselmukset. 9



Kaivantojen suojaus ja työmaa-alueen rajaaminen

Työalueet on eristettävä muusta ympäristöstä

 Suoja-aidoilla 
 Sulkupuomeilla 

YLEISET PERIAATTEET KAIVUTÖISSÄ
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TYÖMAATAULUT JA TIEDOTTAMINEN

Työkohteessa on oltava 
erillinen tiedotustaulu, 
josta selviää kaivutyön 
tarkoitus ja kestoaika 
sekä luvan saajan ja työstä 
vastaavan yhteystiedot.

11



Kaivannon tuenta

• Kaivanto tuetaan kaivantosuunnitelman mukaisesti. 

• Kaivannon seinämät tuetaan mikäli luiskia ei voida tehdä riittävän loivina. 

• Tukemistapa valitaan mm. työturvallisuuden, rakennuspaikan pohjaolosuhteiden, kaivannon mittojen, olemassa olevien 
rakenteiden ja työnaikaisten liikennejärjestelyjen perusteella. 

• Kaivannon tukirakenteet on tehtävä siten, että työstä ei aiheudu haitallisia maaperän siirtymiä työn aikana.

PKS Katutyöt Syksy 2018, Petri Ojala Harvalankutus, teräspontti tai valmiilla tukiseinäelementillä 12



Työturvallisuus

• Kaivutyö on suunniteltava ja hoidettava siten, ettei niistä aiheudu vaaraa ja tarpeetonta haittaa 
liikenteelle tai työntekijöille. 

• Työturvallisuudesta huolehtii päätoteuttaja yhteistyössä hankkeen vaativuutta vastaavan, pätevän 
turvallisuuskoordinaattorin kanssa. 

• Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009.
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TYÖMAAN SIISTEYS, PUHTAANA - JA KUNNOSSAPITO

Mikäli kaivutyö estää normaalin koneellisen kunnossa - ja 
puhtaanapidon, on luvan saajan huolehdittava 
kaivualueeseen liittyvän alueen kunnossa - ja 
puhtaanapidosta, siten kuin Kunnossapitolaissa 
säädetään. 

Mikäli näin ei menetellä, kaupungilla on oikeus suorittaa 
kaivualueeseen liittyvien yleisten alueiden kunnossa - ja 
puhtaanapitotyöt luvan saajan kustannuksella. 

Työaikaisten väylien pinnan tasaisuuteen ja liukkauden 
torjuntaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.
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TYÖMAAN SIISTEYS, PUHTAANA - JA KUNNOSSAPITO

Kaivannon ympäristö on pidettävä siistinä. 
Kaivumaiden, työmaavesien ja muiden rakennusmateriaalien 
kulkeutuminen ympäristöön on estettävä. 

15



TYÖKONEIDEN JA HENKILÖAUTOJEN SÄILYTYS

Työmaa-alueen pysäköinti on hoidettava lupaehtojen mukaisesti. Työkoneiden ja työn 
suorittamiseen tarvittavien ajoneuvojen pysäköinti on sallittu työmaa-alueella. 

Muiden ajoneuvojen pysäköinti tulee hoitaa pysäköintiin varatuilla julkisilla alueilla.
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• Sillan luiska tulee asentaa samaan tasoon
tienpinnan kanssa

• Siltojen väliin ei saa jäädä rakoa

• Sillat on asennettava niin, etteivät ne pääse
liikkumaan

• Siltojen tulee olla riittävän matalia

AJOSILLAT
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Uusien tai siirrettyjen johtojen sijainnin kartoitus on 
suoritettava ennen kaivannon peittämistä, ja tiedot 
toimitettava kaupungin johtotietopalveluun.

Mikäli kaivualueella sijaitseva rajamerkki 
kaivutöiden yhteydessä vaurioituu tai häviää 
edellyttää rajamerkin uudelleen paikoilleen 
saaminen kiinteistömääritystoimitusta. 

Kiinteistönmääritystoimitus 
(Kiinteistönmuodostuslaki 11 luku) tulee vireille 
maanomistajan tai rajamerkin hävittäjän 
kirjallisesta hakemuksesta. Hakemus tulee toimittaa 
alueen kiinteistönmuodostuksesta vastaavalle 
viranomaiselle.

JOHTOJEN KARTOITUS JA RAJAMERKIT
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Putket on palautettava 
alkuperäisiin paikkoihin ja 
oikeaan syvyyteen



KAIVANNON TÄYTTÖ
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PKS Katutyöt Syksy 2018, Petri Ojala

KAIVANNON TÄYTTÖ JA TIIVISTYS
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Kaivannon täytössä noudatetaan voimassa olevia InfraRYL ohjeita.

Kaivanto täytetään ja tiivistetään enintään 30 cm:n kerroksina.

Kohdassa ’2.8 Kaivutöiden päällysteohje’ on taulukko katuluokan mukaisten
rakennekerrosten paksuuksista.

Asfalttipäällysteen alapuolinen kantava kerros tehdään aina
kalliomurskeesta.

Kantavassa kerroksessa ei saa käyttää kaivumaita. Jakavakerros tehdään
murskesorasta tai sorasta ja suodatinkerros suodatinhiekasta. Jakavassa ja
suodatinkerroksessa saa käyttää kaivettuja kadun rakennekerroksia, elleivät
ne ole sekoittuneet.

Rakennekerrosten kokonaispaksuus on aina vähintään entisen rakenteen
paksuinen.

Viheralueilla katso kohta ’2.15 Vihertyöt’.

Epäselvissä tilanteissa lisäohjeita antaa luvan valvoja.

Alue on kaivannon täytön jälkeen saatettava välittömästi turvallisesti
liikennöitävään kuntoon (kts. kohta 2.5. ja 2.8.).



Loadman mittaus
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Levykuormituslaite
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Tilapäinen päällyste

Kaivanto on täyttötyön jälkeen välittömästi päällystettävä tilapäisellä päällysteellä. Ajoradoilla, jalkakäytävillä ja pyöräteillä 
tehdyissä töissä tilapäisen päällysteen tulee olla sidottu, ellei luvan myöntäjän kanssa ole muuta kirjallisesti sovittu. 

Joukkoliikenteen reiteillä ja muilla vilkkaasti liikennöidyillä kaduilla käytetään tilapäisenä päällysteenä ABK-massaa pintaan asti, 
joka korvataan myöhemmin lopullisella päällysteellä. Tilapäinen paikkausmassa ei saa olla tahraavaa. 

Muilla alueilla käytetään kivituhkaa tai hienoa mursketta tiivistettynä.

Kaivannon väliaikaisen ja lopullisen päällysteen tulee olla vanhan päällysteen tasossa.

Luvan saajan on huolehdittava siitä, että tilapäinen päällyste pysyy turvallisesti liikennöitävässä kunnossa ja tasaisena kunnes työ 
on kokonaan valmis sekä työ on hyväksytysti vastaanotettu. 

Kaivutyömaan toiminnallinen kunto...Tarkoittaa että:

o Kaivutyömaa-alueen liikenneväylät on liikennöitävissä turvallisesti ja työmaa-alue on vapautettu liikenteelle
o Tilapäinen päällyste on tehty hyväksytystä materiaalista, lupaehdon mukaisesti.
o Huolehditaan että tilapäinen päällyste pysyy tiiviinä ja tasaisena työn valmistumiseen asti / luvan voimassaolon mukaisesti.
o Työmaa-aidat on poistettu ja alue on siivottu. 

Kaivutyömaan toiminnallisesta kunnosta on em. lisäksi tehtävä ilmoitus! 
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PÄÄLLYSTEEN LEIKKAAMINEN

Asfaltin lopulliseen leikkaamiseen on käytettävä aina asfalttileikkuria, 
sauman piikkaaminen ei ole sallittu!
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Kevyenliikenteenväylä
-kapein päällystettävä 1 m, jolloin ehjää 
päällystettä on jäätävä vähintään 3 m

Ajorata
-ajorata päällystetään aina kaistan leveydeltä
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Katualueita koskevat tyyppipiirustukset 2014, uusia ratkaisuja
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PKS Katutyöt Syksy 2018, Petri Ojala

Päällystystöissä on noudatettava mm. seuraavia määräyksiä:

• Päällystystyöt on suoritettava välittömästi pohjatöiden  jälkeen

• Kulutuskerros on tehtävä pääväylillä ja kokoojakaduilla 2 työpäivän ja muilla alueilla 1 viikon 
kuluessa sidotun kantavan kerroksen tekemisen jälkeen

• Leikattu reuna on käsiteltävä koko pituudeltaan liima-aineella

• Jyräasfaltin saumat käsitellään päällystämisen jälkeen päältäpäin noin 20 cm:n leveydeltä liima-
aineella ja kuivalla kivituhkalla tai hiekalla.
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PKS Katutyöt Syksy 2018, Petri Ojala

KIVITYÖT

• Kaivantoa ympäröivää kiveystä puretaan riittävästi kaivannon ympäriltä
• Sovelletaan asfaltin leikkausohjetta
• Liittymä vanhaan kiveykseen oltava jouheva
• Betoni- ja luonnonkivipäällyste korjataan aiempaa vastaavaksi
• Väri
• Muoto
• Materiaali
• Kuvio
• Ladonta

Kaivutyön vuoksi poistettuja kiviä ja laattoja tulee käsitellä huolella:
- Osaa kivistä ja laatoista ei enää valmisteta / ole saatavilla
- Kivet ovat kalliita, niitä on varastettu työmailta
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KIVITYÖT
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REUNATUET

Kaivutöiden yhteydessä poistetut ja siirretyt reunatuet  on 
palautettava entiselle paikalleen

- Kiven sijainnin on oltava alkuperäinen tai 
katupiirustuksen mukainen niin,   että linjaus näyttää 
luontevalta

-Urakoitsijan on korvattava katkenneet reunatuet 
alkuperäistä vastaavalla reunatuella

-Luonnonkivestä tai betonista valmistettua reunatukea 
ei saa korvata  asfaltilla
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Reunakivi korvattu asfaltilla (ei hyväksyttävä tapa) Viimeistely kesken

REUNATUET
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TIEMERKINNÄT

Tiemerkinnät
Tiemerkinnät on tehtävä PANK ry julkaisemien normien mukaisesti (mm. Kuntien asfaltointi ja 
tiemerkintätöiden urakka-asiakirjat 2016).

Suojatien uudelleenmerkintä
Suojatie merkitään uudelleen liikenteenohjaussuunnitelmassa (katusuunnitelma) määrättyjen mittojen 
mukaisesti.

Ryhmittymisnuolet ja tekstit sekä muut tiemerkinnät
Ryhmittymismerkinnät, tekstit ja muut symbolit on uudelleenmerkittävä, mikäli kaivutyö vaurioittaa 
niitä.

Maalimerkinnät maalilla Massamerkinnät massalla
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MUU YLEISELLÄ ALUEELLA TEHTÄVÄ TYÖ
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YLEISELLÄ ALUEELLA TEHTÄVÄ TYÖ
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KAIVUTYÖMAKSUT, HELSINKI 1.1.2019 ALKAEN
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HUOM! ESPOOLLA, KAUNIAISILLA JA VANTAALLA HIEMAN ERILAINEN TAKSARAKENNE JA MAKSUT



MUU YLEISELLÄ ALUEELLA TEHTÄVÄ TYÖ, 
HELSINKI 1.1.2019 ALKAEN
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HUOM! ESPOOLLA, KAUNIAISILLA JA VANTAALLA HIEMAN ERILAINEN TAKSARAKENNE JA MAKSUT



Talvityökaudella 1.12.–14.5. toiminnalliseen kuntoon saatetun 
kaivutyön veloitus katkeaa lopuksi talvityöajaksi ja alueenkäyttömaksut 
käynnistyvät keskeneräisissä kohteissa jo 15.5. alkaen.
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TALVIKAUSI -> kaivukohdan toiminnallinen tila



LOPPUKATSELMUS JA TYÖN VALMISTUMISILMOITUS

Loppukatselmus on pakollinen toimenpide: 

• Loppukatselmuksen tilaaminen on päätöksensaajan vastuulla

• Työn takuuaika alkaa vasta, kun työ on katselmuksessa todettu
hyväksyttävästi suoritetuksi

39PKS Katutyöt, Kevät 2019


