PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT
Ohjeita konepalvelun ja
pienurakoiden tilaajalle

Tekijät 			

Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy

Taitto 			

Matti Lahtinen ja Satu Sahlstedt, Mittaviiva Oy

© 2010, Infra ry

2

Julkaisija 		

Infra ry

Kuvat 			

Infra ry, Mittaviiva Oy

Kansikuva 		

Mittaviiva Oy

SISÄLLYSLUETTELO
Esipuhe

5

1 Maarakennustöiden suunnittelu

6

1.1.

Arkkitehti- ja pihasuunnittelu

6

1.2.

Rakennesuunnittelu

8

1.3.

KVV- ja sähkösuunnittelu

9

1.4.

Pohjatutkimus ja perustamistapalausunto

10

1.5.

Pilaantuneet maa-ainekset

11

2 Konepalveluiden ja urakoiden teettäminen

12

2.1.

Konepalveluna teettäminen

14

2.2.

Urakalla teettäminen

15

2.3.

Tarjouspyyntö

16

2.4.

Kirjallinen tilaus ja sopimus

21

2.5.

Takuu

22

3 Pientalon maarakennustyöt

23

3.1.

Työmaan perustaminen

23

3.2.

Työnaikainen valvonta ja viranomaistarkastukset

25

3.3.

Maa-aineksen tilavuuskäsitteet

26

3.4.

Raivaus ja pintamaan poisto

27

3.5.

Kaivu ja kuljetus

28

3.6.

Paalutus

29

3.7.

Louhinta

30

3.8.

Kiviainekset ja täyttötyö

31

3.9.

Routaeristys

33

3.10.

Putkitukset

34

3.11.

Pihatyöt

37

3.12.

Työjärjestys

39

4 Työturvallisuus ja -vastuut

40

3

4

Esipuhe
Pientalohanke on suurimpia investointeja, joihin yksittäinen perhe tai henkilö elämänsä aikana ryhtyy. Oman kodin rakennusprojekti on yleensä myös ensimmäinen tutustuminen
rakentamisen tai rakennuttamisen maailmaan. Tämän vuoksi hankkeeseen kannattaa
valmistautua huolella hankkimalla riittävästi tietoa ja osaamista eri lähteistä. Kyseessä on
pitkäkestoinen ja monimutkainen hankekokonaisuus, johon sisältyy paljon suunnittelua,
päätöksentekoa, sopimustekniikkaa ja valvontaa sekä lukuisa määrä hankeosapuolia kuten viranomaisia, suunnittelijoita, urakoitsijoita ja tavarantoimittajia. Rakennushankkeeseen
ryhtyvä on vastuussa mm. näiden osapuolten töiden yhteensovittamisesta ja työmaalla
työskentelevien työturvallisuudesta.
Rakennushankkeen toteutus alkaa raivaus- ja maarakennustöillä. Nämä ovat ensimmäisiä työvaiheita, joita työmaalle tilataan. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee jo tässä vaiheessa olla selvillä mm. rakennuttajan ja urakoitsijoiden välisistä velvollisuuksista ja tarvittavista sopimuksista. Jos maarakennustöihin lähdetään vajavaisilla tiedoilla tai osaamisella,
voidaan päätyä riitatilanteisiin työn laadusta, laajuudesta tai korvauksista.
Tämä opas perehdyttää pientalorakentajan maarakennustöihin liittyviin suunnitelmiin, olosuhteiden vaikutukseen, konepalvelun ja työurakoiden tilaamiseen sekä itse maarakennustöiden tekemiseen.
Ohjeen on laatinut DI Tuomas Palolahti Mittaviiva Oy:stä. Kirjoitustyössä on avustanut DI,
KM Tarja Mäki. Oppaan ovat taittaneet tekniikan ylioppilaat Satu Sahlstedt ja Matti Lahtinen
Mittaviiva Oy:stä.
Työtä on ohjannut Infra ry:n työryhmä
Ahti Alamäki
Ari Huhtala
Tapani Karonen
Kalevi Kaipia
Reijo S Lehtinen
Reino Pulli
Simo Saukkonen
Huhtikuu 2010
Infra ry
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1 Maarakennustöiden suunnittelu
1.1.

Arkkitehti- ja pihasuunnittelu

Kunnan yleis- ja asemakaavassa määrätään tontille rakennettavien rakennusten kerrosluku
ja tontin tehokkuusluku eli suurin sallittu kerrosala tontilla. Kellarikerros voidaan tietyin edellytyksin rakentaa myös rakennusoikeusneliöihin kuulumattomana tilana.
Tontin muoto ja maaperä ratkaisevat, onko kellarin rakentaminen mahdollista tai kustannustehokasta. Rinnetontilla osittainen kellarillinen ratkaisu voi olla järkevä. Kallioisella tontilla
kellarin louhiminen voi sen sijaan nostaa kustannuksia huomattavasti. Myös pohjavedenpinnan ollessa lähellä tontin pintaa voi kellarin rakentaminen olla vaikeaa ja kallista. Arkkitehti
ja kunnan rakennusvalvontaviranomainen osaavat neuvoa, mitä tontille voidaan rakentaa
ja pohjatutkimuslausunnon perusteella rakennesuunnittelija osaa kertoa, mikä on rakennuksen järkevin perustamiskorkeus. Rakennesuunnittelijan ja arkkitehdin on yhdessä syytä
selvittää rakennukselle paras ja kaavamääräyksiin soveltuva perustamistapa, rakennuksen
korkeusasema sekä pohjan muoto ja koko. Näillä on usein merkittäviä kustannusvaikutuksia maarakennuksen louhinta- tai täyttömäärien kautta.
Tontin muodon, maaperän ja valitun perustamistavan lisäksi maarakennustöihin vaikuttavat
mm. kaukolämpö-, sähkö-, vesi- ja viemäriliittymät. Kallioisella tontilla putkikanaaleja joudutaan usein louhimaan. Rakennuksen sijoituspaikan valinnalla ja sijoittamalla tekniset tilat
rakennuksessa oikein voidaan putkikanaalien pituutta lyhentää. Jos kaupungin viemäri- ja
hulevesiliittymät (sadevesi) sijaitsevat tonttia korkeammalla, joudutaan tontille asentamaan
pumppaamot hulevesille ja jätevedelle.
Rakennuksen perustusten tehtävä on siirtää rakennuksesta aiheutuvat kuormitukset maaperän kantamiksi. Jokaisessa kohteessa tulee valita sopivin perustamistapa maaperän kantavuuden, ominaisuuksien ja rakennuksen aiheuttamien kuormitusten mukaan. Pohjatutkimuslausunnossa esitetään kohteelle suositeltavat perustamistavat ja maaperän kantavuus,
minkä perusteella arkkitehti ja rakennesuunnittelija suunnittelevat parhaimman ratkaisun.

Kuva 1. Pyöräalustainen kaivukone (KKHp). Kaivettaessa kone vakautetaan tukijaloilla.

6

Maarakennustöiden suunnittelu
Perustukset voidaan jakaa karkeasti matala- ja syväperustuksiin. Matalaperustuksia ovat
mm. maanvaraiset alapohjat sekä kantavat alapohja-, sokkeli- ja anturaperustukset. Suomalainen maaperä on usein moreenia, joka kestää pientalon aiheuttamat kuormitukset hyvin. Niinpä perustuksena voidaan yleensä käyttää matalaperustusta. Jos maaperä on pehmeää maa-ainesta kuten savea tai silttiä, joudutaan pehmeät maakerrokset poistamaan ja
korvaamaan soralla tai sepelillä tai rakennus joudutaan paaluttamaan.
Pientalot voidaan yleensä perustaa maanvaraisena. Tällöin teräsbetonisen maanvaraisen
lattialaatan alle tehdään lämmöneriste- sekä sepeli- tai sorakerros, jossa talon alle asennettavat viemäri- ja vesijohdot sekä muut putkitukset kulkevat.
Vaihtoehtoisesti voidaan tehdä tuulettuva, kantava alapohja, esimerkiksi teräsbetoninen
ontelolaattaelementti, joka siirtää rakennuksen painon sokkelin kautta anturoille ja edelleen
maaperälle. Kantavan alapohjan alle jää tyhjä ryömintätila, johon vesiputket ja viemärit voidaan sijoittaa. Ryömintätilaan pääsee tällöin tarkastamaan ja huoltamaan putkistoja.
Maanvaraisen laatan perustamissyvyys voi olla hieman kantavaa alapohjaa matalampi, jolloin säästetään kaivutyössä. Kantavassa alapohjaratkaisussa tarvitaan puolestaan vähemmän sisäpuolisia täyttöjä, joten tältä osin kantava perustus on edullisempi. Itse kantavan
laatan tekeminen on kuitenkin kalliimpaa kuin maanvaraisen, joten yleensä maanvarainen
laatta on kokonaisuudessaan edullisempi. Maanvaraista laatta ei kuitenkaan aina voida
tehdä. Jos maaperä on pehmeää, kuten savea, joudutaan rakennus paaluttamaan ja paalujen yläpäihin tehdään paaluanturat rakennuksen nurkkiin ja pitkille sivuille. Anturoiden varaan asennetaan esimerkiksi sokkelipalkkielementit, jotka siirtävät seinien ja alapohjalaatan
painon paaluille.
Rakennuksen ulkopuolella maanpinnan on kallistuttava vähintään 150 mm 3 metrin matkalla rakennuksesta poispäin joka suunnalla. Näin sadevedet ohjautuvat pois rakennuksen
läheltä. Talon korkeusasema tulee valita siten, että pinnan muotoilu on mahdollista. Tontin
pintavedet eivät saa valua naapurin puolelle, vaan pintavedet on ohjattava kallistuksin joko
pintavesikaivoihin tai tontin rajoilla kulkeviin avo-ojiin. Arkkitehti tai pääsuunnittelija varmistaa, että tarvittavat pintavesikaivot ohjeistetaan KVV-suunnittelijalle.

Perustukset

Rakenteet, jotka siirtävät rakennuksen aiheuttamat kuormitukset maapohjaan

Alapohja

Lattiarakenteet

Maanvarainen alapohja

Suoraan maapohjaa vasten oleva lattiarakenne

Tuulettuva alapohja

Lattiarakenne, jonka alla on 800-1200 mm korkea ulkoilmaan tuulettuva
tila

Ryömintätila

Tuulettuvan alapohjan alla oleva tila

Antura

Yleensä teräsbetoninen 600 mm leveä palkki, joka siirtää rakennuksen
painon maaperään. Anturan leveyttä kasvatetaan jos maapohja on pehmeämpää.

Sokkeli

Anturan ja varsinaisen ulkoseinän välinen seinä. ”Kivijalka”
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Maarakennustöiden suunnittelu
1.2.

Rakennesuunnittelu

Rakennesuunnittelija ja arkkitehti valitsevat kohteen perustamistavan yhteistyössä pohjatutkimuksen ja perustamistapalausunnon perusteella. Huolellisella suunnittelulla voidaan
vähentää maarakennustöiden kustannuksia ja parantaa lopputuloksen laatua. Rakennesuunnittelija laatii mm. salaojasuunnitelman, perustusleikkaukset, perustuspiirustuksen,
louhintapiirustuksen, routasuojausohjeet rakennuksen alapuolisille, viereisille ja ulkopuolisille rakenteille kuten katoksille. Paalutuspiirustuksissa esitetään paalujen paikat, pituudet
ja materiaalit. Rakennepiirustuksista selviävät perustuksissa käytettävät materiaalit, perustamiskorkeudet sekä maalajien kerrospaksuudet.
Pääsuunnittelija

Vastaa, että kaikkien suunnittelijoiden suunnitelmat kattavat koko rakennusprojektin ja ovat ristiriidattomia keskenään.

Rakennesuunnittelija

Mitoittaa rakenteet kestämään niille tulevat kuormitukset.

Arkkitehti

Vastaa rakennuksen yleissuunnittelusta kuten rakennuksen sijoittelusta,
ulkoasusta, muotojen ja tilojen suunnittelusta.

GEO-suunnittelija

Antaa perustamistapalausunnon.

LVI-suunnittelija
(lämpö, vesi ja ilmanvaihto)

Laatii maarakennustöihin liittyen LVI-asemapiirroksen, joka sisältää sadevesiputkitukset ja liittymät kaupungin verkostoon.

Sähkösuunnittelija

Laatii maarakennustöihin liittyen sähköasemapiirroksen

Vastaava työnjohtaja

Vastaa työn suorituksesta ja sen laadusta. Johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn
luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta

Rakennuslupa

On viranomaisten myöntämä lupa rakennuksen rakentamiseen

Toimenpidelupa

On viranomaisten myöntämä lupa vähäisempiä rakennustöitä varten

Luvan lainvoimaisuus

Astuu voimaan valitusajan jälkeen. Mikäli työt halutaan aloittaa jo valitusaikana, selvitetään viranomaisilta rakennuttajalle asetetut velvollisuudet.

Kunnan rakennusvalvoja

Tekee rakennusluvassa määrätyt maarakennustöihin liittyvät katselmukset
kuten pohja- ja salaojakatselmukset.

Kuva 2. Kaivurikuormaaja (KKT, KKT N, KKT R), lempinimeltään mehumaija

8

Maarakennustöiden suunnittelu
1.3.

KVV- ja sähkösuunnittelu

Kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmat (KVV-suunnitelmat) kannattaa yleensä teettää samassa yhteydessä koko talon LVI-suunnittelun kanssa. Tällöin sama LVI-suunnittelija tekee
ulkopuolen KVV-suunnitelmat, talon vesi- ja viemärisuunnitelmat sekä ilmanvaihtosuunnitelmat. KVV-suunnitelmia varten tarvitaan kunnalta liitoskohtalausunto, jossa ilmoitetaan
liittymisen tekniset tiedot kuten liitoskohdat kuhunkin verkostoon, vesijohtoverkoston painetaso ja viemäreiden padotuskorkeudet.
KVV-suunnittelija laatii maarakennustöitä varten LVI-asemapiirroksen, josta selviää sadevesiputkitukset, sadevesi- ja salaojakaivot ja –pumppaamot, vesi- ja viemäriputkitukset
sekä –kaivot. Sadevesiputkituksia varten KVV-suunnittelija tarvitsee arkkitehdiltä tiedon,
mihin rakennuksen nurkkiin tulee sadevesisyöksy eli ränni. KVV-suunnitelmissa esitetään
myös liittyminen kaupungin jätevesi- ja hulevesijärjestelmään sekä vesijohtojärjestelmään
ja energiayhtiön kaukolämpöverkkoon. Kaupungin järjestelmien puuttuessa KVV-suunnitelmiin sisällytetään porakaivon sijoitus, sadevesien imeyttäminen maaperään tai ohjaus
ojaan sekä jätevesien kiinteistökohtainen käsittely (lokasäiliö, pienpuhdistamo, imeytysjärjestelmä tai maasuodattamo).
Sähköasemapiirustuksessa tulee esittää liittymäkohta sähköverkkoon sekä tarvittavat suojaputket sähköjohdoille. Sähköasemapiirustuksessa kuvataan myös piha-alueen sähköistys.

Hulevesi

Sadevedet ja salaojiin kertyvät vedet

LV-putket

Lämpö- ja vesiputket

LVI- ja sähköasemapiirros

Kartta tontista, johon on merkitty LV-putkitukset ja kaivot sekä LV- ja sähköliittymät kaupungin verkostoon

Pumppaamot

Jos tontti on matalammalla kuin vesi- tai viemäriliittymät, käytetään pumppaamoja siirtämään jätevedet ja hulevedet paineputken kautta ylemmälle
tasolle.

Pohjatutkimus

Tontilla suoritettava tutkimus, jolla kartoitetaan tontista riippuen mm. korkeusasemat, maalajit, pohjaveden korkeus

Perustamistapalausunto

Pohjatutkimusten perusteella kirjoitettu lausunto, jossa kerrotaan perustusten suunnittelijalle lähtötiedot
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Maarakennustöiden suunnittelu
1.4.

Pohjatutkimus ja perustamistapalausunto

Pohjatutkimuksessa kairataan tutkimuskalustolla reikiä tontin maaperään. Kairauksien avulla selvitetään maakerrosten paksuudet, maalajit ja korkeusasemat. Tavallisesti kairaukset
tehdään rakennuksen nurkkapisteiden kohdalla sekä suuremmissa rakennuksissa myös
seinälinjoilla ja keskellä rakennusta. Jos rakennuksen paikkaa ja muotoa ei vielä tiedetä,
kairataan oletetussa rakennuspaikassa riittävä määrä kairauksia tontin maaperän selvittämiseksi. Pohjatutkimuksen perusteella laaditaan perustamistapalausunto, jossa suunnittelija esittää tontille sopivat perustamistavat. Jos kallion tai kantavan maapohjan päällä on vain
vähän pintamaata, voidaan tutkimus tehdä kaivamalla koekuoppia ja selvittämällä kallion
pinnan sijainti rautakangen avulla.
Pohjatutkimuksessa mitataan myös tontin korkeus eri kohdissa eli tontti vaaitaan. Korkeus
merkitään pohjatutkimuskarttaan metreinä merenpinnasta esim. +23.00. Jos merenpinnan
korkeutta ei saada siirrettyä tontille kaupungin mittapisteistä, sidotaan korkeus tontilla paikallaan pysyvään kohtaan esimerkiksi kallioon.
Pohjatutkimus on syytä tilata heti, kun tontti on hankittu ja rakennuksen paikka on alustavasti päätetty. Tällöin arkkitehti ja rakennesuunnittelija voivat hyödyntää tuloksia suunnittelussa parhaimman perustustavan löytämiseksi. Pohjatutkimuksen tilaamisen yhteydessä
tutkimuksen tekijälle ja pohjarakennesuunnittelijalle on toimitettava olemassa olevat karttaja kaavoitusmateriaali sekä mahdollinen asemapiirros.
Pohjatutkimus ja perustamistapalausunnon perusteella rakennesuunnittelija määrittää
maapohjan vaatimat kuivatus-, routasuojaus-, vahvistus- ja kaivutoimenpiteet. Maarakentaja saa tutkimustulosten ja rakennepiirustusten avulla laskettua mm. kaivumassojen määrät
ja kaivutyön kustannukset. Arkkitehti puolestaan suunnittelee tontille ja ympäristöön hyvin
sopivan talon muodon ja korkeusaseman vaaitustuloksia hyödyntämällä.
Maakerrosten paksuudet ja maalajit voivat vaihdella paljon lyhyellä matkalla. Kairauspisteiden välissä esimerkiksi kallion pinnan korkeus voi vaihdella monta metriä. Tämä voi aiheuttaa rakennustöiden aikana yllätyksiä. Pohjatutkimuksen tulokseen tulee siis aina asennoitua suuntaa-antavana ja maaperän vastaavuus tutkittuun tarkastaa maankaivuvaiheessa.
Rakennuttajan tulee varautua siihen, että maaperätietojen tarkentuminen voi vaikuttaa
maarakennustöiden suunnitteluun, toteutukseen, aikatauluun ja kustannuksiin.

Kuva 3. Pintamaat poistettu kallion päältä
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Maarakennustöiden suunnittelu
1.5.

Pilaantuneet maa-ainekset

Ennen tontin hankintaa tai viimeistään ennen maarakennustöiden aloittamista tulee selvittää tontin aikaisempi käyttö. Jos tontilla on toiminut esimerkiksi autokorjaamo, huoltoasema tai puukyllästämö, voidaan epäillä, että maaperään on päässyt terveydelle haitallisia
aineita. Maaperästä on tällöin otettava näytteitä, jotka toimitetaan tutkittaviksi. Alueellinen
ympäristökeskus tai kunnan ympäristösuojeluviranomainen antaa toimintaohjeita miten menetellään jos tontilla epäillään olevan pilaantunutta maa-ainesta. Alueen haltijan on puhdistettava maaperä ennen rakentamisen aloitusta, jos maaperän pilaajaa ei saada selville ja
täyttämään puhdistamisvelvollisuuttaan.
Jos kaivun aikana löytyy haisevaa tai öljyistä maata, on työt keskeytettävä ja selvitettävä
onko maa-aines pilaantunutta. Pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyyn tarvitaan ympäristölupa.

Kuva 4. Omakotitalon perustusten kaivu
Täyttö

Kaivantojen täyttäminen maa-aineksilla

Sisä- ja ulkopuolinen täyttö

Rakennuksen ulkoseinien sisäpuolinen ja ulkopuolinen täyttö

Tiivistys

Täyttöjen maa-aines tiivistetään 150-400 mm kerroksissa täytön yhteydessä myöhemmän painumisen estämiseksi

Tiivistyskone

Esim. tärylevy joka painollaan ja tärinällä tiivistää maa-aineksen

Sora

Raekooltaan 2–20 mm kiveä, soraa ja hiekkaa. Kivet ovat ainakin jossain
määrin pyöristyneitä ja puhdaspintaisia.

Murske

Yhteisnimitys tuotteille, jotka on valmistettu murskaamalla luonnonkiviainesta tai keinotekoista kiviainesta

Kalliomurske (KaM)

Kiviainesta, joka on valmistettu murskaamalla kalliosta irti räjäytettyä louhetta ja seulomalla siitä haluttu lajite

Soramurske (SrM)

Kiviainesta, joka on valmistettu murskaamalla kivikkoa tai soraa ja seulomalla siitä haluttu lajite

Sepeli

Lajiteltu murske, jossa ei ole lainkaan tiettyä alarajaa pienempiä rakeita

Salaojasora/sepeli

Rakeisuudeltaan hyvin vettä läpäisevä sora tai sepeli

Rakeisuuskäyrä

Maa-aineksen partikkelikokojakauma
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2 Konepalveluiden ja urakoiden teettäminen
Konepalvelua tilattaessa tässä oppaassa puhutaan konepalveluyrittäjästä ja urakkatyön
osalta urakoitsijasta. Työn teettäjästä käytetään nimitystä tilaaja ja urakkatyössä rakennuttaja.
Pientalotyömaan maarakennustyöt toteutetaan yleensä kokonaisurakkana, yksikköhintaurakkana tai niiden yhdistelmänä. Vaihtoehtoisesti työ voidaan myös tilata omajohtoisena
konepalveluna. Rakennuttajan tai tilaajan vastuut mm. työmaan turvallisuuden osalta määräytyvät sen mukaan, miten työ on tilattu ja sovittu. Kuluttajansuojalaki säätelee rakentamista kuluttajalle eli yksityishenkilölle. Kuluttajalle tehtävissä töissä on sekä yrittäjän että
tilaajan oltava tarkoin selvillä, tehdäänkö työtä konepalveluna vai urakkatyönä.
Konepalvelulla tarkoitetaan koneen vuokraamista kuljettajineen tilaajan käyttöön. Tällöin
työnsuunnittelu-, työnjohto- ja työturvallisuusvelvollisuudet ovat työn tilaajalla. Konepalvelua koskevat menettelytavat on esitetty Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleisissä
ehdoissa (KE 2008).
Urakkatyössä rakennuttaja tilaa valmiin tuotteen, jolloin urakoitsija vastaa sopimuksen mukaisen ja suunnitelmissa esitetyn rakenteen aikaansaamisesta sekä siihen liittyvistä työnjohtovelvollisuuksista. Urakkatyötä koskevat Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE
1998).
Olkoon kyse konepalvelusta tai urakasta, on tärkeää, että sopimus tehdään kirjallisena.
Kuluttajalle tehtävissä töissä arvonlisäverottomiin hintoihin lisätään lakisääteinen arvonlisävero (alv).

Kuva 5. Tela-alustaisen kaivukoneen (KKHt) yläosa pyörähtää täyden ympyrän. Telaalusta soveltuu pehmeälle maaperälle.
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Konepalveluiden ja urakoiden teettäminen
Tilaajan tai rakennuttajan on pyydettävä konepalveluyrittäjältä tai urakoitsijalta todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus. Tilaajan ja rakennuttajan pitää tarkastaa yrittäjän
tai urakoitsijan kuuluminen ennakonperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi. Tarkastuksen voi tehdä yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä http://www.ytj.fi/. Mikäli liike- tai yritystoiminnasta ei suoriteta lakisääteisiä maksuja tai veroja, kuten ennakonpidätyksiä tai sosiaaliturva- ja eläkemaksuja ei työntekijöillä ole sosiaaliturvaa, työehtoja tai vakuutuksia eikä
heille kerry eläkettä. Tällöin tilaajalla tai rakennuttajallakaan ei ole normaalia kuluttajansuojaa eikä työllä tai palvelulla takuuta. Tätä niin kutsuttua harmaata taloutta tulee välttää.
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 mukaan työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. Myös konepalveluyrittäjältä tulee vaatia toiminnan vastuuvakuutus.
Toiminnan vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko. Vakuutuksesta ei korvata
vahinkoa, joka aiheutuu vakuutuksenottajalle itselleen tai omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa oli vakuutuksenottajalla hallussa, lainassa
tai muutoin vakuutuksenottajan hyödykseen käytettävänä. Vakuutuksesta ei korvata myöskään louhinta- ja räjäytystyössä aiheutunutta vahinkoa, joka johtuu vieraalle työvoimalle tai
toiselle suoritetusta louhinta- ja räjäytystyöstä.
Vastuu räjäytystöistä (esim. louhintatyössä) ulkopuoliselle aiheutuvista vahingoista on
ns. ankaraa vastuuta eli tuottamuksesta riippumatonta. Riittää, että vahinkoa kärsinyt voi
osoittaa räjäytystyön ja vahingon välisen todennäköisen syy-yhteyden. Vastuuseen voivat
joutua paitsi räjäytystyön tekijä myös yhteisvastuullisesti kaikki räjäytystyön teettäjät koko
urakkaketjussa mukaan lukien rakennuttaja. Normaali yrityksen vastuuvakuutus ei kata räjäytystyöstä aiheutuvaa vahinkoa, vaan räjäytystyölle on otettava erikseen ns. louhinta- ja
räjäytystyön vastuuvakuutus.

Kuva 6. Tela-alustainen poravaunu poraamassa räjäytyspanoksen reikää.
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2.1.

Konepalveluna teettäminen

Tilaaja voi teettää maarakennustyöt ostamalla kone- ja kuljetuspalveluita yleensä tuntiveloituksella.
Itsenäisen yrittäjän tai yrityksen luovuttaessa työkoneen tai ajoneuvon kuljettajineen korvausta vastaan tilaajan käyttöön sovelletaan Kone- ja kuljetuspalveluiden yleisiä ehtoja 2008
(KE 08). Yleiset ehdot löytyvät Infra ry:n sivuilta www.infrary.fi. Konepalveluja ostettaessa
koneen tai ajoneuvon työskentely tapahtuu tilaajan työnjohdossa ja tilaaja myös vastaa
työmaan turvallisuudesta. Rakenteiden merkitseminen sekä kaapelien, putkien ja johtojen
selvitys kuuluu tilaajalle.
Tilaaja maksaa yrittäjälle korvauksen suoritettujen työ-, kuljetus- tai muiden määrien ja sovittujen yksikköhintojen mukaan. Ylitöistä tulee sopia euromääräinen lisäkorvaus tuntivuokraan tai suoriteperusteiseen vuokraan.
Laskutuksen perusteena olevat käyttöilmoitukset tulee toimittaa sovittuina aikoina tilaajan
edustajalle hyväksymistä varten. Yrittäjän tulee huolehtia siitä, että kuljettaja täyttää työvuoroittain koneen tai ajoneuvon käyttöilmoituksen, johon kirjataan työtä koskevat tiedot. Tarvittaessa osapuolet voivat sopia myös muunlaisesta koneen tai ajoneuvon käytön ja työajan
seurannasta. Yrittäjällä on oikeus laskuttaa tilaajaa työn päätyttyä tai kahden viikon välein.
Kuluttajansuojalain säännökset esimerkiksi palveluksen luovuttamisajankohdasta, hinnasta
ja sen määräytymisperusteesta sekä lisätöistä ovat sen sisältöisiä, että yleisenä toimintatapana suositellaan voimakkaasti kirjallista sopimista. Tämä poistaa jälkikäteen esiin nousevat erimielisyydet siitä, mitä ja mistä on sovittu. Suuntaa-antavan hintatiedon antaminen on
mahdollista, mutta edellä todettuun viitaten hintatieto tulee pyytää kirjallisesti. Mikäli yrittäjä
on antanut palveluksesta hinta-arvion, lopullinen hinta saa ylittää arvion enintään 15 %.
Tilaajan tehtävä on tilata aputyöt ja materiaalit. Koneyrittäjä voi myös tilata materiaalit tilaajan laskuun ja veloittaa sovitusti tilauksiin käytetyn ajan. Olosuhteiden edellyttäessä kuormalavojen, täkkäysmattojen tms. käyttöä osapuolet voivat sopia, että yrittäjä hankkii ne
ja tilaaja maksaa niistä ennalta sovitun kohtuullisen lisäkorvauksen. Jollei kuormalavojen
käytöstä muuta ole sovittu, vastaa tilaaja niiden vaihdosta.
Yrittäjän ja hänen työntekijöidensä on noudatettava työssä tilaajan työnjohdon määräyksiä
ja ohjeita sekä yleisiä työturvallisuusmääräyksiä. Yrittäjä vastaa, että poltto- ja voiteluaineiden säilyttäminen ja käsittely tapahtuu asianmukaisin laittein ja tilaajan mahdollisesti
antamia erityismääräyksiä noudattaen.
Yrittäjä vastaa tilaajalle aiheutuneista vahingoista ja haitoista, jotka osoitetaan johtuvan
yrittäjän huolimattomuudesta. Tämä ei kuitenkaan koske välillisiä vahinkoja ja haittoja, ellei
kyseessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus. Yrittäjä vastaa vahingonkorvauslain mukaisesti kolmannelle aiheutuneista vahingoista, jotka osoitetaan aiheutuneen yrittäjän huolimattomuudesta.
Yrittäjällä on oltava voimassa vastuuvakuutus, ellei vuokraussopimuksessa ole muuta mainittu. Yrittäjä on pyynnöstä velvollinen osoittamaan vastuuvakuutuksen laadun ja laajuuden.
Kuljetusyrittäjän vakuutusoikeudellinen vastuu määräytyy tiekuljetussopimuslain mukaisesti, ellei vastuun jaosta ole toisin sovittu.
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2.2.

Urakalla teettäminen

Kokonaisurakassa urakoitsija ilmoittaa tarjouspyynnön ja suunnitelmien perusteella laskemansa kokonaishinnan, jolla hän sitoutuu tekemään sovitut työt. Tällöin kustannusriski on
urakoitsijalla. Kokonaisurakka sisältää materiaalit tai vaihtoehtoisesti materiaalit tilataan
rakennuttajan laskuun. Urakalla teettämisessä kannattaa sopia noudatettavaksi Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE-98).
Yksikköhintaurakassa rakennuttaja ja urakoitsija rajaavat urakan eri työsuoritukset ja rakenneosat yksittäisiksi osiksi, joille urakoitsija tarjoaa kiinteät yksikköhinnat. Sopimukseen
kirjataan myös mittaustapa, millä yksikköhintaiset työt laskutetaan. Esimerkiksi täyttötöistä
laskutetaan kuormakirjojen tonnimäärän mukaan tai ennen louhintaa mittautetaan ulkopuolisella mittausyrityksellä esiin kaivetun kallion pinnan ja louhintatason välinen kiintokuutiomäärä, jonka mukaan louhinta, louheen kuormaus ja kuljetus laskutetaan.
Urakkahinta maksetaan urakkasopimuksessa olevan maksuerätaulukon mukaisesti tai yksikköhintaurakassa sovituin väliajoin.
Taulukko 1. Vastuut konepalvelun ja urakan teettämisessä.
Konepalvelu

Urakka

Työnjohto

Tilaaja

Urakoitsija

Työturvallisuus (s. 40-41)

Tilaaja

Urakoitsija/rakennuttaja

Työn suunnittelu

Tilaaja

Urakoitsija

Rakenteiden merkitseminen

Tilaaja

Urakoitsija (jos sovittu)

Putkien ja johtojen kartoitus

Tilaaja

Urakoitsija (jos sovittu)

Materiaalit

Tilaaja

Urakoitsija tai tilaaja

Aputyö

Tilaaja

Urakoitsija

Toiminnan vastuuvakuutus

Konepalveluyrittäjä

Urakoitsija

Louhinta- ja räjäytystöiden vastuuvakuutus

Louhintaurakoitsija

Louhintaurakoisija

Vastuuvakuutus

Tilaaja

Rakennuttaja

Rakennusaikainen kotivakuutus

Tilaaja

Rakennuttaja

Rakennustyövakuutus

Urakoitsija

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Tilaaja / konepalveluyrittäjä omien
työntekijöiden osalta.
http://www.tvl.fi/

Urakoitsija

Vakuutusten voimassaolon, yrityksen alv-velvollisuuden ja ennakkoperintärekisterissä olon tarkastus

Tilaaja

Rakennuttaja

Veloitusperuste

Tunti- tai yksikköhinta

Kokonais- tai yksikköhinta

Konepalvelua tilattaessa puhutaan konepalveluyrittäjästä ja urakkatyön osalta urakoitsijasta. Työn teettäjästä käytetään nimitystä tilaaja ja urakkatyössä rakennuttaja.
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2.3.

Tarjouspyyntö

Urakan tai konepalvelun kilpailuttamiseksi ja tarjouksen laatimisen pohjaksi laaditaan tarjouspyyntö, jossa käy ilmi maarakennustyön sisältö, työn suoritusaika sekä työhön liittyvät
piirustukset ja laatuvaatimukset. Yrittäjältä tai urakoitsijalta kannattaa tiedustella etukäteen
onko tämä halukas tarjoamaan työtä. Konepalveluyrittäjiä ja urakointiliikkeitä yhteystietoineen löytyy mm. Infra ry:n Jäsenhakupalvelusta (www.infrary.fi) tai Rakentamisen Laatu
ry:n pätevyysrekisteristä (www.rala.fi/todistukset).
Mikäli yrittäjä tai urakoitsija on halukas tarjoamaan työtä, tälle lähetetään tarjouspyyntö.
Tarjouksen laskemiseksi annetaan aikaa 2-3 viikkoa kohteen vaativuudesta riippuen. Konepalvelua tilattaessa tarjousajan ei tarvitse olla niin pitkä. Rakennuspaikkaan tutustuminen
on tärkeää, olipa kyse urakasta tai konepalvelusta.
Tarjousten saavuttua niitä verrataan keskenään sekä kustannusarvioon. Jos tarjoukset eroavat tarjouspyynnöstä, tehdään vertailulaskelmia parhaimman tarjouksen löytämiseksi. Tarjousten käsittelyvaiheessa tarkastetaan myös yrittäjän referenssit. Parhaimman tarjouksen
antanut luotettava urakoitsija valitaan sopimus- tai urakkaneuvotteluun.
Neuvottelussa käydään läpi tarjouspyynnön sisältämät työt ja suunnitelmat siten, että kumpikin osapuoli on ymmärtänyt työn sisällön ja käytettävät materiaalit samalla tavalla. Neuvottelussa sovitut asiat kirjataan konepalvelua tilattaessa kirjalliseen tilaukseen ja urakalla
teetettäessä urakkaneuvottelumuistioon, joka liitetään urakkasopimukseen.
Konepalvelu

Urakka

Tarjouspyyntö

Tarjouspyyntö/tilauksen muistilista www.infrary.fi

Urakkatarjouspyyntö

Sopimus/urakkaneuvottelu

Sopimusneuvottelu, sovitut asiat kirjataan tilaukseen

Urakkaneuvottelu, sovitut asiat kirjataan urakkasopimukseen

Tilaus/sopimus

Työ- ja palvelutilaus esim. tarjouspyyntö/tilauksen muistilista www.infrary.fi

Urakkasopimus

Kuva 7. Louhitun pohjan täyttö ja tiivistys
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Tarjouspyyntöä laadittaessa voidaan käyttää muistilistana seuraavaa mallia. Tarkoituksena
on ottaa kaikki työvaiheet huomioon ja sopia niiden tekijästä. Jos tarjouspyynnössä ja allekirjoitettavassa sopimuksessa ei ole lueteltu kenen vastuulle työt ja hankinnat kuuluvat,
noudatetaan Kone- ja kuljetuspalveluiden yleisiä ehtoja 2008 (KE 08) tai Rakennusurakan
yleisiä sopimusehtoja YSE 1998.

Konepalvelun tarjouspyyntö / Urakkatarjouspyyntö		

__.__.20___

Pyydämme tarjoustanne omakotitalon ja autotallin, autokatoksen, roskakatoksen, maarakennusja louhintatyöstä materiaaleineen / ilman materiaaleja.
Maarakennustyöt voidaan aloittaa viikolla __/20___. Maarakennustöiden tulee olla valmis perustuksia varten viikolla ___.20___. Urakoitsijan edellytetään tutustuneen rakennuspaikkaan ennen
tarjouksen jättämistä.
Tilaaja			

Matti Mallikas

Kohteen osoite 		

Osoitetie 1

Rakennusalueella olevat puut on kaadettu ja siirretty pois rakennusalueelta tilaajan toimesta ennen maarakennustöitä.
Tarjouksen tulee sisältää kaikki alla luetellut arkkitehti-, rakenne- ja LVIS- suunnitelmien sekä
pohjatutkimuksen mukaiset maarakennustyöt ja materiaalit / ilman materiaaleja.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

pintamaan, kantojen, risujen ja oksien poisto rakennuksen, autotallin ja tien kohdalta
suunnitelmien mukaiset maankaivu-, täyttö- ja tiivistystyöt
suunnitelmien mukaiset routaeristykset
kaivantojen tukeminen ja kuivanapito
työmaatiet, tonttiliittymä, katualueen puhtaanapito
suunnitelmien mukaiset massanvaihdot
putkitusten ja kaivojen edellyttämät maankaivu-, perustus- ja routaeristetyöt
kuitukankaat (suodatinkankaat)
nurkkapisteiden talteenotto ja takaisintuonti perustustöitä varten
kanaalikaivu ja täyttö kunnan/kaupungin/yhtiön vesi-, jätevesi- ja hulevesiliittymästä sekä sähköyhtiön liittymäkohdasta rakennukselle LVIS-kuvien mukaan
tien katkaisu liitostöitä varten kustannuksineen
• tien rakenteiden korjaus
• suojaputkien asentaminen vetonaruineen sähkö- ja telekaapelille (sähkölaitoksen liitoskohdasta talon sisään) sekä vesijohdolle (talon sisäosalta)
• kaivuluvan hakeminen
• liikenteen ohjaus, liikennemerkit, rampit
työalueen viereisten rakennusten ja rakenteiden suojaaminen ja tukeminen suunnitelmien mukaisesti
pohjaveden alentaminen suunnitelmien mukaisesti
kaukolämpökanaalin kaivaminen ja täyttö (kaivu teknisen tilan valmistuttua)
saastuneiden maiden kaivu ja kuljetus kustannuksineen viranomaisohjeiden mukaisesti vastaanottopisteeseen siltä osin kuin sen laatu ja määrä ilmenevät tarjouspyyntöasiakirjoissa. Ilmoitukset saastuneista maista viranomaisille tekee urakoitsija / tilaaja.
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Täyttötyöt / täyttötyöt ja materiaalit
• rakennuksen seinien vierustäytöt, perustuslinjojen, rakennuksen alapohjan ja putkikaivantojen
täyttö- ja tiivistystyöt
• tuulettuvan alapohjan täyttö siten, ettei synny vettä kerääviä painaumia ja kallistukset ovat
salaojiin päin
• tarvittavat ulkopuoliset täyttötyöt
• sisä- ja ulkopuoliset maanvastaiset lämpö- ja routaeristetyöt
• liikennealueiden ja tien rakenteet
• ulkopuoliset täyttötyöt ulotetaan liikennealueille 100 mm lopullisen pintarakenteen pinnan alapuolelle ja muilla alueilla 200 mm lopullisen pintarakenteen pinnan alapuolelle. (tai valmiiseen
pintaan asti, jos ei erillistä piha/viherurakoitsijaa)

Louhinta
•
•
•
•
•
•
•
•

suunnitelmien mukaiset louhinnat: poraaminen, panostus, peittäminen ja räjäytys
ulkopuolisten varoittaminen ja tarvittava ympäristön suojaaminen
louheen kuormaus ja poiskuljetus kustannuksineen
louhintatöiden vakuutukset, viranomaisilmoitukset ja –luvat
ympäristön katselmukset ja tärinämittaukset
kirjallinen räjäytys- ja louhintasuunnitelma
räjäytystyön johtaja, työntekijöillä tarvittavat pätevyydet
mittaukset.

Paalutettavat rakennukset
• maankaivu ja massanvaihto paalujen välistä / ennen paalutusta perustusten ja rakennuksen
sekä autotallin alapohjan alalta suunnitelmien mukaisesti
• työalustan tekeminen paalutuskoneelle (kuitukangas ja 300 mm sepeliä).

Putkityöt / putkityöt ja materiaalit
• KVV-työnjohtaja rakennuksen ulkopuolisten LV-töiden osalta
• suunnitelmien mukaiset rakennuksen ulkopuoliset LV-työt
• sisäpuolisten putkitusten kaivutyöt sekä LVIS-töiden vaatimat putket, suojaputkitukset sekä vetonarut (sähkö, puhelin, vesi)
• salaoja-, sadevesi- ja viemäriputket sekä kaivot
• imeytyskaivo ja ylivuotoputki, imeytyspesät, panospuhdistamo, imeytyskenttä
• maalämpöpumpun porakaivon betonirengaskaivo kansineen sekä kanaali suojaputkineen
pumpulta kaivolle
• porakaivon kaivonrenkaat ja kansi sekä putkitus rakennukselle
• perusvesipumppaamo ja paineputki
• perusvesikaivo
• radonputkisto
• neliputkielementti
Yrittäjä pyytää vastaavalta työnjohtajalta luvan peittää eristeiden ja täyttöjen alle jäävät putkitukset ja rakenteet.
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Vakuutukset ja ympäristökatselmukset, kyllä / ei
•
•
•
•
•

ympäristökatselmus
tärinämittaukset
toiminnan vastuuvakuutus
louhinta- ja räjäytystöiden vastuuvakuutus
yrittäjän rakennustyövakuutus sekä yrittäjän kaluston ja työvaatteiden vakuuttaminen tarkastettava omasta vakuutusyhtiöstä

Työ sisältää / ei sisällä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

putkien ja johtojen kartoitus (konepalvelussa tilaaja huolehtii)
aputyö (konepalvelussa tilaaja huolehtii)
materiaalit / materiaalien tilaus tilaajan laskuun (konepalvelussa tilaaja huolehtii)
työnjohto (konepalvelussa tilaaja huolehtii)
työnsuunnittelu (konepalvelussa tilaaja huolehtii)
työmaan työnaikainen siivous ja jätehuolto kustannuksineen
pölynhallinta
katualueen vuokraus, kaivuluvat ja muut maarakennustöiden edellyttämät viranomaisilmoitukset yms. kustannuksineen
poistettavien maamassojen toimittamisen pois viranomaisten hyväksymään paikkaan kaatopaikkamaksuineen
puiden ja kasvillisuuden suojaus
työmaatoimisto, varasto, sosiaalitilat
työalueen aitaus
vartiointi
puhelin
vesi
sähkövirta
työmäärämittaukset
vakuudet

Tilaaja hankkii viranomaisten luvat rakennuskohteen rakentamiseen, tarkastuttaa suunnitelmat
viranomaisella, hankkii vastaavan työnjohtaja ja suorittaa rakennusluvan vaatimat katselmukset
ja tarkastukset (ei KVV-tarkastuksia, jos KVV-työnjohtaja tilattu työhön liittyen).
Laatuvaatimukset RunkoRYL, MaaRYL ja Rakennustöiden laatu 2009 mukaisesti.
Urakkasopimus laaditaan Rakennusalan yleisten sopimusehtojen mukaisesti / Tilaus laaditaan
Kone- ja kuljetuspalveluiden yleisten ehtojen mukaisesti.
Hinta ilmoitetaan kokonaishintana, yksikköhintaisena, tuntiveloituksena
Tarjous jätetään __.__.20___ mennessä postilla, sähköpostilla tai faksilla
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Tarjoukseen liitetään kaupparekisteriote sekä seuraavat ja todistukset tai muu luotettava selvitys:
• selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin.
• todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva
maksusuunnitelma on tehty
• todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksusopimus on tehty
• selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.
• luotettavana selvityksenä hyväksytään Rakentamisen Laatu RALA ry:n yritystietopankista tulostettu RALA-perustieto tai RALA-pätevyystieto.
• selvitys yrityksen pätevyydestä:
• RALA-pätevyys tai
• tiedot yrityksen referensseistä tarjouspyynnön edellyttämällä toimialalla
• tiedot yrityksen henkilöstöstä ja kalustosta ko. toimialalla
• tilinpäätöstiedot kolmelta viimeiseltä vuodelta.
• selvitys yrityksen laadunvarmistuksen, ympäristöasioiden ja työturvallisuuden hallinnan menettelyistä ko. toimialalla
Tarjouksen tulee olla voimassa 1 kk tarjouksen jättämispäivästä.

Tarjouspyynnön liitteenä olevat tarjouspyyntöasiakirjat
•
•
•
•
•
•
•
•
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rakennesuunnitelmat:
pohjatutkimus:
louhintapiirustus:
LVI-suunnitelmat:
LVI asemapiirros
sähköasemapiirros
kaivokuva
salaojat, sadevesi, viemäripiirustukset.

Konepalveluiden ja urakoiden teettäminen
2.4.

Kirjallinen tilaus ja sopimus

Konepalvelu ja vuokraus
Konepalvelua ostettaessa tehdään työstä kirjallinen tilaus esimerkiksi Infra ry:n internetsivuilta (www.infrary.fi) löytyvän tarjouspyynnön/tilauksen muistilistan avulla. Tällöin työn
suunnittelu- ja työnjohtovelvollisuus ovat työn tilaajalla. Niinpä tilaajan tulee harkita, onko
hänellä edellytyksiä toimia yleisten konepalveluehtojen tarkoittamana työnjohtajana. Myös
rakennustyön vastaava työnjohtaja voi toimia maarakennustöiden työnjohtajana.
Tilaukseen kirjataan työnjohto- ja työn suunnitteluvelvollisuuksien lisäksi tiedot tilattavista
koneista lisävarusteineen sekä tunti- tai yksikköhintaveloituksista ja veloitusperusteista.

Urakkasopimus
Urakkasopimus kannattaa tehdä Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE-98) periaatteiden mukaan. Tapauskohtaiset poikkeamat yleisiin ehtoihin kirjataan sopimukseen.
Urakkasopimuksia varten löytyy valmiita lomakepohjia mm. Infra ry:n internet-sivuilta tai
Rakennustieto Oy:n maksullisesta palvelusta https://www.sopimuslomake.net/.
Urakkasopimukseen kirjataan tarjouspyynnössä ja urakkaneuvotteluissa sovitut työt ja materiaalit sekä suunnitelma-asiakirjat kuten rakennepiirustukset, joiden mukaan työt tehdään.
Jos suunnitelmiin tulee muutoksia sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, menetellään lisäja muutostöistä yleisissä sopimusehdoissa annettujen ohjeiden mukaisesti. Sopimukseen
kirjataan myös urakan aikataulu, myöhästymissakot, takuut ja takuuaika. Urakkahinnan
maksuaikataulu eli maksuerätaulukko liitetään sopimukseen, yleensä urakkasumma maksetaan erissä tehtyä työtä vastaan. Viimeinen erä on 10 % urakkasummasta ja takuuajan
vakuudeksi asetetaan 2 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta.
Sopimukseen liitetään turvallisuusasiakirja ja sopimukseen kirjataan työmaan turvallisuudesta vastaavat henkilöt.
Maksueriä voivat olla esimerkiksi
1. erä kun pintamaat, kannot ja risut kuljetettu pois
2. erä kun pohja valmiina paalutukselle/perustuksille
3. erä kun sähkö-, viemäri-, sadevesi- ja vesijohtokaivannot tehty ja liitokset tehty
4. erä kun salaojat, salaojakaivot ja pumppaamo
asennettu ja tarkastettu.
5. erä kun täytöt ja routaeristeet tehty ja tiivistetty
6. erä kun pihan liikennealueet ja tie valmis
7. erä kun urakka valmis ja vastaanotettu 10 %
8. erä takuuajan vakuus asetettu 2 %

Kuva 8. Liukuohjattu pienkuormaaja
(KUP liuku)
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Konepalveluiden ja urakoiden teettäminen
2.5.

Takuu

Urakoitsija vastaa työn tuloksessa ilmenneiden virheiden korjaamisesta takuuaikana. Maarakennusurakassa takuuaika alkaa yleensä urakan hyväksytystä valmistumisesta ja kestää
kaksi vuotta.
Takuuaika ei ole sama kuin yrityksen vastuuaika virheestä. Vastuu ei siis pääty takuuajan
loppumiseen. Kuluttajansuojalaissa ei ole määritelty tuotevirheiden tai palveluvirheiden
tarkkoja vastuuaikoja. Jos takuun päättymisestä on kulunut lyhyehkö aika, myyjäliike ei voi
kieltäytyä mahdollisesta virhevastuustaan takuuajan umpeutumiseen vedoten, vaan sen
täytyy esittää muitakin perusteluja sille, miksi liike ei ole vastuussa esimerkiksi laitteen vikaantumisesta.
Kuluttajansuojalain yleisen virhesäännöksen mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut sekä palveluksen
tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajan yleensä on sellaisen palveluksen yhteydessä aihetta olettaa. Palveluksen tulee myös vastata laissa, asetuksessa tai
viranomaisen päätöksessä asetettuja vaatimuksia.
Mikäli palvelus poikkeaa edellä todetusta, siinä katsotaan olevan virhe. Tilaajalla on tällöin
tietyin edellytyksin oikeus vaatia virheen oikaisemista, hinnanalennusta, sopimuksen purkua tai vahingonkorvausta.
Materiaalien ja laitteiden takuu on myyjäliikkeen, maahantuojan tai valmistajan antama vapaaehtoinen lisäetu. Laki ei määrää antamaan takuuta, vaan takuun antaminen on vapaaehtoista. Takuunantaja voi vapaasti määrätä takuuajan pituuden. Lisäksi kuluttajansuojalaki
turvaa kuluttajalle tietyt perusoikeudet virhetilanteissa.
Riitaisuudet, joista osapuolet eivät pääse keskenään sopimukseen, käsitellään tilaajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Kuva 9. Sisä- ja ulkopuolen täyttöjä, salaojan tarkastuskaivot.
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3 Pientalon maarakennustyöt
3.1.

Työmaan perustaminen

Työmaalle asennetaan työmaakyltti, josta käy ilmi mm. rakennettava kohde, rakennuttaja,
rakennusluvan numero ja suunnittelijat. Työmaa-alue aidataan ulkopuolisten pääsyn estämiseksi työmaalle. Suojeltavat rakenteet ja kasvillisuus suojataan. Työmaalle tehdään
liittymä kadulle rakennusluvan mukaisesti ja huolehditaan koko rakennusprojektin ajan, että
katualue pysyy siistinä. Maarakennuskoneiden mukana kulkeutuu helposti maata kadulle,
joka on siivottava pois.
Maarakennustöiden aikana työmaalle voidaan tuoda varastokontti, johon työkalut saadaan
lukkojen taakse suojaan. Työmaalle hankitaan ensiapuvälineet, sosiaalitilat, yleisvalaistus
sekä jätehuolto. Työntekijöiden autoille järjestetään pysäköintipaikka, missä autot eivät haittaa muuta liikennettä tai työmaan toimintaa.
Maarakennustöiden yhteydessä tarvitaan vettä täyttöjen tiivistämiseen sekä sähköä valaistukseen, sosiaalitiloihin ja kaivantojen kuivana pitoon. Ennen kunnallisten liittymien tekemistä on helpointa sopia naapurin kanssa sähkön ja veden ostamisesta. Jos naapureita
ei ole ja liittymät eivät ole valmiina on, vesi tuotava säiliöillä ja sähköä varten hankitaan
aggregaatti.
Maarakennuskoneiden polttoaine säilytetään viranomaisten vaatimusten täyttävässä polttoainesäiliössä, jossa on kaksoispohja estämässä vuotojen pääsy maaperään. Yrittäjä vastaa, että poltto- ja voiteluaineiden säilyttäminen, kuljettaminen ja käsittely tapahtuu asianmukaisin laittein ja yli 1000 litran säiliöitä kuljetettaessa kuljettajalla on vaadittu pätevyys.
Lähiympäristön asukkaille ilmoitetaan heidän asumistaan haittaavista töistä kuten räjäytyksistä, ympäristön katselmuksista, teiden kaventamisista tai sulkemisista. Ympäristöilmoituksien tarpeellisuus kuten melu-, pölyilmoituksen tekeminen tarkistetaan paikallisilta
viranomaisilta.

Kuva 10. Kallion louhintaa.
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Paikan merkitseminen
Ennen rakentamisen aloittamista ja peruskuopan kaivamista on rakennuksen sijainti ja korkeusasema merkittävä maastoon rakennusvalvonnan hyväksymien piirustusten mukaisesti. Merkinnän suorittaa tilauksesta kunnan rakennusvalvonnan
mittausosasto.

Johtotiedot
Ennen kaivutöihin ryhtymistä rakentajan on selvitettävä rakennuspaikalla olevien
johtojen, kaapelien tai putkien sijainti kaivettavalla alueella. Tiedon saa kunnan
mittausosastolta ja/tai asianomaisilta laitoksilta. Samalla selvitetään työalueella
olevat ilmajohdot.

Kaivulupa
Lupa tarvitaan katualueella ja muilla yleisillä alueilla suoritettavia kaivu- ja louhintatöitä varten. Luvan myöntäjä selvitetään rakennusvalvonnasta. Johtojen ja
rakenteiden sijoittamiseksi yleiselle alueelle voidaan tarvita sijoituslupa, mikä selviää kaivulupaa haettaessa.

Tilapäiset liikennejärjestelyt
Jos katu tai sen osa pitää sulkea kadulla tehtävän työn tai työkoneen sijoittamisen
takia, tarvitaan päätös tilapäisen liikennejärjestelyn suorittamista varten. Asiasta
tulee ottaa ajoissa yhteys kunnan viranomaisiin.

Kaukolämpötyöt
Kaukolämpöverkkoon asiakkaaksi aikovan tulee tehdä liittymistä koskeva kirjallinen ilmoitus kaukolämpöyhtiölle

Kuva 11. Ulkopuolen täyttö ja routaeristys EPS- eli styroxlevyillä
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3.2.

Työnaikainen valvonta ja viranomaistarkastukset

Rakennuttaja ja tilaaja voi palkata työmaalle erillisen valvojan tai vastaava työnjohtaja voi
hoitaa työmaan valvontatehtäviä. Valvoja tarkastaa maarakennustöiden aikana mm. kaivutasot, kaivumaiden ja pohjan suunnitelmien mukaisuuden, materiaalit, täyttömateriaalit,
tiivistyksen, putkitusten asennuksen, työturvallisuudesta huolehtimisen, kaivantojen kuivanapidon ja routasuojauksen. Vastaava työnjohtaja kutsuu koolle rakennusluvan edellyttämät viranomaiskatselmukset kuten aloituskatselmuksen ja pohjakatselmuksen. Vastaava
työnjohtaja huolehtii myös, että KVV-vastaava työnjohtaja kutsuu rakennusluvan edellyttämät viranomaiskatselmukset koolle ja allekirjoittaa tarkastusasiakirjaan omien valvottavien
töidensä tarkastukset. Kaikki tehdyt katselmukset ja tarkastukset kirjataan tarkastusasiakirjaan.

Aloituskokous
Rakentamisessa säädetyn huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi tarvittavasta aloituskokouksesta määrätään rakennusluvassa. Rakennustyöhön ryhtyvän tulee sopia rakennusvalvonnan tarkastusosaston kanssa
aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsua kokous koolle ennen rakennustyön aloittamista.
Ennen rakennustöiden aloittamista on kohteeseen hyväksytettävä vastaava työnjohtaja ja ennen kvv-asennustöiden aloittamista on kohteeseen
hyväksytettävä kvv-työnjohtaja.

Rakennustyön tarkastusasiakirja
Rakentamisen asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi ja tarkastusten
todentamiseksi rakennustyömaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa.
Rakennustyön vastaava työnjohtaja vastaa siitä, että tarkastusasiakirjassa on
kaikkien rakennustyön tarkastuksesta vastuullisten henkilöiden varmennus suorittamiensa tarkastusten osalta.

Pohjatarkastus/katselmus
Pohjatarkastus ja –katselmus suoritetaan peruskuopan kaivu- ja louhintatöiden
sekä anturoiden alustojen tasaamisen jälkeen. Pohjatarkastuksen tekee tarvittaessa pohjatutkija (maanvarainen) tai rakennesuunnittelija (paalutettu) ennen katselmusta. Katselmuksen suorittaa rakennusvalvonnan rakennustarkastaja.
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3.3.

Maa-aineksen tilavuuskäsitteet

Maarakennustöissä puhutaan tilavuudesta irto- ja kiintokuutioina. Kiintokuutiolla tarkoitetaan
laskennallisesti kuution kokoista maamassaa maaperässä. Kun maa kaivetaan ja siirretään
auton lavalle, maa löyhtyy ja sen tilavuus kasvaa. Tällöin puhutaan irtokuutioista. Täyttötöiden yhteydessä maa-aineksen tilavuus pienenee, kun maa-aines tiivistetään paikalleen.
Maa-aines löyhtyy kaivettaessa
• hiekkamoreeni löyhtyy noin 1,5 kertaiseksi, paino auton lavalla 1,5 tonnia/irto-m³, maassa ennen kaivua 2,25 tonnia/kiintokuutio.
• savi noin 1,7 kertaiseksi
• siltti, hiekka tai sora noin 1,3-kertaiseksi.
Täyttömateriaalia tilataan tonneittain tai kuutioittain. Kiviainesten kuljetuksessa käytetään
yleensä täysperävaunullista 4-akselista kuorma-autoa eli kasettirekkaa. Kasettirekan kuljetuskapasiteetti on 40 tn (25 irto-m³). 3-4 akseliseen kuorma-autoon saa lastata vastaavasti
noin 20 tonnia.
Täysperävaunu 40 t kiviainesta
• 25 irto-m³ lavalla, paino 1,6 tonnia/irto-m³
• tiivistettynä 17 kiinto-m³, paino 2,35 tonnia/kiinto-m³

Kuva 12. Tilavuuskäsitteet ja massakertoimet
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3.4.

Raivaus ja pintamaan poisto

Kunnan määräyksiä noudattaen on puiden kaatamiseksi oltava viranomaisten myöntämä
toimenpidelupa tai rakennuslupa. Rakennusluvan valitusaikana ei töitä välttämättä saada
aloittaa ilman vakuuksien antamista.
Säilytettävät puut ja kasvillisuus suojataan ja tarvittaessa työmaa-alue aidataan. Kaadetut
puut karsitaan ja katkotaan puulajien, puiden määrän ja käyttötarkoituksen mukaisella tavalla metsätöissä yleisesti käytettyjen periaatteiden mukaisesti. Puut kaataa alan ammattilainen, jolla on vaadittavat vakuutukset. Suuret puumäärät kaadetaan harvesterilla. Kaadetut puut voi myydä metsäyhtiöille tai paikallisille sahoille. Kannot irrotetaan kaivukoneen
kantokauhalla ja ravistellaan puhtaaksi maasta. Kannot ja risut toimitetaan energiapuuksi
tai muuhun viranomaisten sallimaan vastaanottopaikkaan.
Pintamaat kaavitaan ja kasataan maalajien mukaisesti. Pienillä tonteilla ei kannata säilyttää
suuria määriä puita polttopuiksi tai kaivumaita täyttömateriaaliksi. Maakasat ja polttopuut
ovat yleensä rakennusprojektin aikana tiellä ja hankaloittavat materiaalien varastointia. Pintamaat toimitetaan maankaatopaikoille.
Vaaitus

Vaaituksen tarkoituksena on selvittää kahden pisteen välinen korkeusero.
Tontilla vaaitaan maaston korkeudet ja rakennusaikana kaivutasot ja täyttöjen korkeudet.

Vaaituskoje ja latta

Vaaituksessa käytettävä kone ja mittakeppi

Tasolaser

Laserilla toimiva vaaituskone, jota käytettäessä ei tarvita kahta miestä

Korkomerkki

Kaupungin tontille tuoma merkki, jossa korkeus metreissä merenpinnasta

Nurkkapiste

Rakennuksen nurkan kohta piirustuksissa ja merkattuna maastoon

Kuva 13. Salaojat ja -kaivot. Tasolaser näkyy taustalla.
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3.5.

Kaivu ja kuljetus

Maan kaivaminen on yleensä nopeampaa kuin maiden kuljetus maankaatopaikalle. Tämän
takia maamassojen kuljettamiseen tarvitaan useampia kuorma-autoja, ettei kaivukone joudu turhaan odottamaan autoja. Kuorma-auton lavalle mahtuu 10-16 irto-m3 maata riippuen
lavan koosta ja auton kantavuudesta. Kuorman lastaamiseen menee noin viisi minuuttia,
jos kova maa on irrotettu valmiiksi tai maalaji on helppoa kaivaa. Kuljetukseen menee matkasta riippuen vartista yli tuntiin.
Maalajit ovat kaivettavuudeltaan erilaisia. Tiiviin moreenimaan kaivaminen on 30-40 % hitaampaa kuin saven tai siltin kaivaminen. Myös vetinen savi hidastaa kaivamista ja eikä
välttämättä kanna työkoneiden painoa. Kaivukoneen koko onkin valittava kaivutyön laajuuden ja maalajin kaivettavuuden mukaan oikein, jotta työ voidaan tehdä tehokkaasti.
Maankaatopaikat veloittavat tuodusta maa-aineksesta maalajin mukaan. Maa-ainekset, joita ei voida käyttää muussa rakentamisessa, maksavat eniten. Lisäksi maa-aineksista joudutaan maksamaan jäteveroa. Esimerkiksi saven maankaatopaikkamaksut voivat nousta
kalliimmaksi kuin saven kaivaminen ja kuljetus kaatopaikalle. Vastaanottomaksut voi selvittää vastaanottopisteistä ja usein kannattaa selvittää, onko lähialueella työmaita, joiden
täyttöihin tarvitaan maa-ainesta. Näin voi parhaiten säästää vastaanottomaksuissa.
Kaupungin mittaryhmän tuomat rakennusten nurkkapisteet hukkuvat helposti maarakennustöiden aikana. Nurkkapisteet voidaan tuoda kaivutöiden jälkeen takaisin tilaamalla uudelleen mittaryhmä takymetreineen tontille. Omatoimisesti pisteet saa talteen rakentamalla
puupukit tontin laidoille, minne kaivualue ei ulotu ja asentamalla pukkeihin naulaan kiinni
narut jotka kulkevat nurkkapisteiden kautta. Kun talon joka sivulle on laitettu naru, osoittavat
narujen risteyskohdat talon nurkkapisteiden sijainnit. Kun nurkkapisteet on siirretty takaisin
kaivetulle ja anturoita varten täytetylle ja tiivistetylle maapohjalle, pitää ristimitat tarkastaa
huolellisesti. Ristimittauksella varmistetaan, etteivät mittapukit ole siirtyneet maarakennustöiden yhteydessä.

Kuva 14. Peruskaivannon kaivaminen. Vanhoista sähköjohdoista on katkaistu virta.
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Maankaivu ja täytöt saadaan tehtyä oikeaan korkoon vaai’ituskonetta tai lasereita käyttäen.
Tasolaserilla saadaan helposti mitattua korkeuksia tontilla olevasta korkomerkistä. Kaupungin mittaryhmä tuo tontille korkomerkin samalla, kun nurkkapisteet merkataan. Kaivukoneisiin saadaan myös lisävarusteita, jotka kertovat missä korossa kaivurin kauha liikkuu. Tällöin on helppoa ulottaa kaivu vain piirustusten korkeuteen eikä liikakaivua tapahdu. Samalla
säästyy apumiehen työtä, kun ei tarvita erikseen mitata kaivusyvyyttä.
Maapohjan suojaamiseksi jäätymiseltä käytetään maarakennustöissä talvella solumuovista
valmistettua pakkas- ja routamattoa. Täyttöjä tai perustuksia ei saa koskaan tehdä jäätyneiden maakerrosten päälle, vaan jäätyneet kerrokset on ensin sulatettava tai vaihdettava.
KHHt

Tela-alustainen kaivukone

KHHp

Pyöräalustainen kaivukone

KKT, KKT N, KKT R

Kaivurikuormaaja, toisessa päässä kaivulaite ja toisessa kuormaaja, ns.
mehumaija

KUP liuku

Liukuohjattu pienkuormaaja

KA

Kuorma-auto

3.6.

Paalutus

Paalutettavissa rakennuksissa paalutus voidaan tehdä pintamaan päältä, mutta suositeltavampaa on kaivaa pintamaa pois ja tarvittaessa tehdä paalutuskoneelle työalusta esimerkiksi asentamalla pohjamaan päälle suodatinkangas ja 300-500 mm kerros sepeliä.
Sepelikerros toimii samalla oikeaan korkoon ja oikealla kiviaineksella tehtynä rakennuksen
kuivatuskerroksena. Ennen paalutuksen aloittamista arvioidaan ympäristön vaurioitumisherkkyys. Tarvittaessa tehdään ympäristön katselmus ja asennetaan tärinämittaus paalutuksen ajaksi.

Kuva 15. Teräspaalutusta saven päälle täytetyn sepelikerroksen päältä. Betonipaalujen
paalutuskone on painavampi ja vaatii kestävämmän alustan.
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3.7.

Louhinta

Ennen louhintaa tehdään ympäristön katselmus ja sen perusteella määrätään tärinäarvot,
joita ei saa ylittää. Asennetuista tärinämittareista tarkastetaan räjäytysten jälkeen, että annetuissa arvoissa on pysytty. Räjäytys- ja louhintatyötä varten nimetään räjäytystyön johtaja. Louhintaurakoitsijalla, räjäytystyön johtajalla ja panostajalla tulee olla riittävät pätevyydet
tehtäviinsä. Louhintaurakoitsijaa edellytetään tekemään viranomaisille tehtävät ilmoitukset
kuten melu-, pöly- ja räjäytystyöilmoitus ennen louhintatöiden aloitusta
Ennen louhintaa kallion pinta kaivetaan esille ja puhdistetaan mahdollisimman tarkasti.
Murskaamot ottavat yleensä louheen vastaan ilmaiseksi, jos louheen koko on alle 1 m3
ja louhe on puhdasta muista maa-aineksista. Louhinta tapahtuu poraamalla reiät kallioon,
panostamalla reiät räjähteellä, peittämällä eli täkkäämällä räjäytettävä alue yleensä auton
renkaista tehdyillä matoilla, varoittamalla ympäristöä äänimerkein ja räjäyttämällä panostettu alue.
Lisätietoja löytyy Infra ry:n oppaasta Käytännön ohjeita pientalorakentamisen louhintatöihin. Oppaassa on kerrottu rakennuttajan vastuista louhintatöissä, mm. päätoteuttajan puuttuessa rakennuttaja vastaa, että louhintatöistä on tehty yleissuunnitelma, poistumis- ja pelastautumissuunnitelma sekä turvallisuutta ja terveyttä koskeva asiakirja.

Kuva 16. Kuorma-auton renkaista tehtyjä täkkäysmattoja, joilla peitetään räjäytettävä
kohta.
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3.8.

Kiviainekset ja täyttötyö

Täyttömateriaaleina käytetään yleensä routimattomia luonnonmateriaaleja kuten kalliosta
murskaamalla valmistettuja kiviaineksia ja louhetta, jotka täyttävät kohteen rakeisuus ja vedenläpäisevyysvaatimukset. Esimerkiksi piha-alueilla, joissa kantavuusvaatimuksia ei ole
annettu, voidaan suunnitelmien mukaan käyttää myös routivia materiaaleja. Uusiomateriaaleja ja teollisuuden sivutuotteita kuten betonimursketta, lentotuhkaa ja masuunihiekkaa
voidaan käyttää, jos suunnitelmissa niin esitetään ja käytölle on ympäristökelpoisuuslupa.
Jos kiviainesta ei ole seulottu tai pesty, on siinä mukana hienoainesta. Tämä hienoaines
nostaa kiviaineksessa vettä kapillaarisesti ylöspäin. Hiekassa kapillaarinen nousu voi olla
useita kymmeniä senttimetrejä. Rakennuksen alapohja voi siis olla kostea, vaikka se olisi
perustettu paksun hiekkakerroksen päälle. Tämän takia rakennusten alla tulee aina käyttää
kiviainesta, josta hienoaines on seulottu tai pesty pois. Tätä kutsutaan kapillaarikatkoksi.
Kapillaarikatkon paksuus on vähintään 200 mm, mutta mielellään yli 300 mm. Näin varmistetaan alapohjan kuivana pysyminen. Perusmuurin vierellä ja salaojien ympärillä käytetään
samaa kapillaarikatkoksi soveltuvaa salaojasoraa tai sepeliä.
Sepelin raekoko käy ilmi nimestä. Esimerkiksi sepeli 6-16 tarkoittaa, että raekoko on 6 ja
16 mm välillä. Pientaloissa käytetään yleensä paksummissa täytöissä 0-100 mm, 0-64 mm
tai 0-32 mm kiviainesta. Jos anturan alle laitetaan hienoainesta sisältävää kiviainesta kuten 0-32 sepeliä täytyy veden pääsy rakennuksen sisältä ulos varmistaa. Tiivistettynä 0-32
sepeli on niin vettä läpäisemätöntä, että anturan läpi on asennettava putkia. Samalla on
varmistuttava, että rakennuksen sisäpuolelle saadaan asennettua riittävän paksu kapillaarikatkokerros. Jos anturan alle laitetaan 200 mm kerros kiviainesta, jonka läpi vesi pääsee
virtaamaan, ei putkia tarvita. Tällaisia sepeleitä ovat mm. 6-16, 8-16 ja 16-32 sepelit. Hienoainesta sisältävä kiviaines saadaan tiivistettyä erittäin kovaksi, mutta pientaloissa 6-16 sepeli tiivistyy riittävän tiiviiksi myös anturan alla ja samalla toimii kapillaarikatkona ja poistaa
talon alle jääneen veden.
Kaapeleiden, viemäreiden ja vesijohtojen ympärille laitetaan esimerkiksi seulottua soraa
raekooltaan 0-8 tai 0-16 mm. Seulottu sora ei sisällä isoja ja teräviä kiviä, jotka voivat rikkoa
putket.

Hiekka, sora

Routimattomia maa-aineksia. Perustuksien alla, sokkelin sisä- ja ulkopuoliset täytöt

Sepeli

Salaojien ympärystäytöt, sokkelin sisä- ja ulkopuoliset täytöt, lattian alustäyttö (paikalliset määräykset), imeytyskenttä

Savi, siltti moreenit

Routivia maalajeja, käytetään mm. piha-alueen täytöissä

Murskeet

Kantavaan kerrokseen, kulkuväylät, tiealueet

Ruokamulta

Viljavuustutkimukset täyttävä viheralueiden rakennusmateriaali

Multa

Eloperäinen maalaji

Kasvuturve

Jyrsitty eloperäinen suoturve

Tiivistettävät maarakenteet eivät saa sisältää pehmeää savea, lunta, jäätä, jäätyneitä maakokkareita, puutai raivausjätteitä eikä muita haittaavia aineksia.
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Perustusten vieressä, lattian alla ja salaojien ympärillä käytetään vain kapillaarikatkoksi
tarkoitettuja kiviaineksia. Hienompijakoiset maa-ainekset kuten multa, moreeni tai hiekka
erotetaan kapillaarikatkoista suodatinkankaalla (kuitukankaalla) talon alapuolella ja vierustäytöissä. Suodatinkankaan tarkoitus on estää hienojakoisen maa-aineksen kulkeutuminen
veden mukana kapillaarikatkoon ja veden kulkureittien tukkiutuminen kapillaarikatkokerroksessa. Suodatinkangasta käytetään myös tienpohjissa jakamaan liikenteen aiheuttamaa
kuormaa maapohjaan. Suodatinkankaan käyttöluokka eli lujuus ilmoitetaan rakennesuunnitelmissa.
Kiviaineksia ostetaan ja myydään tonneittain, joko itse haettuna tai kuljetettuna, jolloin kuljetukselle lasketaan hinta kuljetusmatkan mukaan. Multaa ja kuorikkeita sekä joissain tapauksissa kiviaineksiakin myydään irtokuutioittain.
Täytöt levitetään ja tiivistetään kerroksittain. Kerrospaksuus ja tiivistyskoneen yliajokerrat
riippuvat täyttömateriaalista, käytettävästä koneesta ja täyttöjen päälle tulevista rakenteista.
400 kg:n tärylevyä käytettäessä murskeen täyttökerroksen paksuun on enintään 400 mm
ja tiivistysajokertojen määrä vähintään neljä. Hiekka tiivistetään 350 mm kerroksissa myös
neljällä ajokerralla. Hiekka voidaan tiivistää myös 100 kg tärylevyllä, jolloin täyttö tehdään
200 mm kerroksissa ja jokainen kerros tiivistetään neljällä yliajokerralla. Tiivistymisen tehostamiseksi tiivistettävä maa voidaan kastella ennen tiivistämistä tärylevyllä. Tärylevyjä on
bensiini ja dieselmoottoreilla joko yhteen tai kahteen suuntaan liikkuvina.
Putkitusten alusta tehdään suunnitelmien mukaisilla materiaaleilla ja tiivistetään huolellisesti. Putkien ympärystäyttö tehdään lapiolla varoen putkien liikkumista. Putken päällä olevaa
maakerrosta tiivistetään koneellisesti vasta, kun maakerros on vähintään 300 mm paksuinen, jottei putket vaurioidu.

Kuva 17. 400 kg tärylevy. Täyttöjen tiivistyminen varmistetaan täryttämällä ohuita täyttökerroksia riittävillä yliajokerroilla.
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3.9.

Routaeristys

Routaeristeinä käytetään polystyreenistä valmistettuja levyjä. Valmistustavan mukaan levyt
jaotellaan paisutettuihin polystyreenilevyihin EPS (styrox) ja suulakepuristettuihin polystyreeneihin XPS.
Routaeristeen kuormituskestävyys valitaan päälle tulevien kuormien mukaan ja paksuus
lämmöneristysvaatimusten mukaan. Yleensä rakennuksen seinustoilla ja kellarin seinää
vasten riittää EPS 120 routa-levy, mutta liikennöidyillä alueilla pitää eristeen olla kuormitusta kestävämpää esimerkiksi EPS 200 tai XPS-eristettä. Rakennesuunnitelmissa on ilmoitettu, mitä eristettä, millä kerrospaksuuksilla ja kuinka laajalle alueelle eristettä tulee käyttää.
Rakennuksen nurkissa eristekerrosta pitää paksuntaa seinustoihin verrattuna 40 %. Myös
routaeristekerroksen läpi asennettavat kaivot tulee eristää. Kaivot päällystetään kauttaaltaan routaeristeellä routaeristekerroksen yläpuolisilta osin tai kaivoon asennetaan routaeristekerroksen korkeudelle vastaava eriste.
Routaeristelevyjen koko on yleensä 1000 mm x 1200 mm, 600 mm x 1250 mm tai
1200 mm x 2000 mm. Pakkauksittain myytävän eristeen neliömäärä pakkauksessa vaihtelee levyn paksuuden mukaan.
1000 mm x 1200 mm EPS-levyt

- 50 mm EPS -paketissa levyjä yhteensä 10 kpl, eli 12 m2
- 70 mm EPS -paketissa levyjä yhteensä 7 kpl, eli 8,4 m2

- 100 mm EPS -paketissa levyjä yhteensä 5 kpl, eli 6,0 m2

Kuva 18. Salaojakaivon eristäminen kylmäsillan välttämiseksi.
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3.10. Putkitukset
Salaojaputkina käytetään yleensä niin sanottua tuplaputkea, joka on rakenteeltaan kaksikerroksinen. Pientaloon riittää yleensä halkaisijaltaan 110 mm oleva salaoja- ja sadevesiputki. Salaojaputkessa on pieniä reikiä, joista maaperässä oleva vesi pääsee putkeen ja
kulkeutuu salaojaputkia pitkin hallitusti kokoojakaivoon. Putkien lujuus valitaan yläpuolisten
kuormitusten mukaan. Putket liitetään toisiinsa putkissa valmiiksi kiinni olevilla jatkoholkeilla. Putket ovat jäykkiä, joten kulmat pitää tehdä taipuisalla muhvikulmalla. Putkiin tehdään
mutkia ilman tarkastuskaivoa vain rakenne- tai LVI-suunnitelmien niin salliessa. Yleensä
kaikkiin kulma- ja mutkapaikkoihin asennetaan tarkastuskaivo. Salaoja- ja sadevedet johdetaan lopulta perusvesikaivoon, josta vedet johdetaan maastoon tai kaupungin hulevesijärjestelmään. Perusvesikaivoon asennetaan salaojaputken purkuputken päähän palloventtiili
tai vastaava venttiili, joka estää kaivon tulviessa veden pääsyn salaojaputkistoon.
Rännikaivoina käytetään sakkapesällistä tai suppilomallista rännikaivoa. Sadevedet johdetaan yleensä 100 tai 110 mm umpiputkella perusvesikaivoon. Samanlaista putkea käytetään
jätevesiputkena, joka johdetaan talon liittymästä kaupungin jätevesiliittymään tai kiinteistökohtaiseen puhdistusjärjestelmään. Kaikkiin putkiin tulee asentaa tarkastuskaivo, joista
putkistoa voidaan tarvittaessa huuhtoa tai kuvata. Kaivojen todelliset paikat mitataan ja
merkitään piirustuksiin, jos kaivot eivät sijaitse tarkasti piirustusten osoittamissa paikoissa.
Tämä helpottaa kaivojen löytymistä, jos niiden päälle kasautuu maata rakennusaikana.

Kuva 19. Rännikaivo asennettuna. Sakkapesällinen rännikaivo ei päästä roskia sadevesiputkeen yhtä helposti kuin sadevesisuppilo.
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Maanvaraisen rakennuksen alle tulee sijoittaa rakennesuunnitelmien mukainen radonputkisto. Putkiston tarkoituksena on kerätä maaperän myrkyllinen radonkaasu ja siirtää se
hallitusti ulkoilmaan. Radonputkisto koostuu taipuisasta salaojaputkesta, liitoskappaleista,
umpiputkista sekä tiivistys- ja eristystarvikkeista. Radonputkisto liitetään umpiputkella talon
läpi katolle kulkevaan putkeen.
Maarakennuksessa käytettävät jäykät putket myydään 6-metrin mittaisina ”kankina” ja taipuisat putket kieppitavarana metreittäin. Suodatinkangasta voi ostaa paloina, mutta rullittain ostettuna se on edullisempaa.
Kaupungin liittymästä tai porakaivon pumpulta rakennukselle vedetään polyeteenistä valmistettu vesiputki. Jos vesiputkea ei saada asennettua routarajan alapuolelle, on putki eristettävä ja tarvittaessa käytettävä jäätymisenestokaapelia. Neliputkielementtejä käytetään
mm. kylmän ja lämpimän veden sekä lämmitysveden siirtämiseen piharakennukseen tai
piharakennuksen teknisestä tilasta asuinrakennukseen.
Sähkö ja telekaapeleita varten asennetaan suojaputket, joihin laitetaan valmiiksi vahva vetonaru. Vetonarulla kaapelit saadaan vedettyä maahan asennettuun putkeen myöhemmin.
Matkan ollessa pitkä tai mutkainen on sähköjohto vedettävä lyhyemmissä osissa, jolloin
suojaputki on jätettävä näkyviin esimerkiksi mutkakohdissa.
Sähkö tulee tontille liittymisjohtoa pitkin, jonka hankinnasta tontin osuudella vastaa liittymän tilaaja. Yleensä työmaalle asennetaan tonttikeskus, joka on erillään rakennuksesta
tai siirretään rakennuksen seinälle, kun rakennus on saatu valmiiksi. Sähköyhtiöltä pitää
pyytää lupa tonttikeskuksen siirtämiseen. Erikseen voidaan myös tilata työmaalle rakennusaikainen sähkökeskus, jolloin vältytään varsinaisen tonttikeskuksen vaurioitumiselta ja
rakennusaikana voidaan käyttää vahvempaa virtaa kuin asumisaikana. Tonttikeskus toimii
sähköliittymän pää- ja mittarikeskuksena. Pää- ja mittarikeskus voi sijaita myös rakennuksen sisällä teknisessä tilassa yhdessä muun kiinteistöön liittyvän tekniikan kanssa. Sähkösuunnittelija ja sähköyhtiö osaavat neuvoa sähköistyksen osalta kustannustehokkaimman
ja rakennusaikana toimivimman vaihtoehdon valinnassa.

Routaeriste

Routaeristeellä estetään maan jäätyminen eli routiminen. Maan jäätyminen
aiheuttaa vahinkoa rakennusten perustuksille ja putkituksille.

Suojaputki (sähköjohdoille)

Maahan asennettava muoviputki johon sähkö- ja telekaapelit vedetään
myöhemmin vetonarun avulla

Salaoja

Putki jossa on reikiä, maaperässä oleva vesi kertyy putkiin. Salaojaputkituksella perustukset pysyvät kuivina.

Radon / radonputki

Rei’itetty putki, joka asennetaan talon alle kapillaarikatkokerrokseen. Putkisto kerää maaperän myrkyllisen radonkaasun ja siirtää sen ulkoilmaan

Radonkaivo

Radonkaivon kautta imetään radonia sisältävää ilmaa maaperästä korjauskohteissa.

Suodatin- eli kuitukangas

Kangas, jolla erotetaan eri maalajeja toisistaan tai käytetään vahvistamaan
esimerkiksi tienpohjia

35

Pientalon maarakennustyöt

KVV-suunnitelmat
KVV-suunnitelmat hyväksytetään kunnan rakennusvalvonnassa ja hyväksytyt suunnitelmat toimitetaan vesilaitokselle.

Vesi- ja viemäritöiden (KVV) vastaava työnjohtaja
Vastaava KVV-työnjohtaja hyväksytetään kunnan rakennusvalvonnassa ennen töiden
aloittamista.

Liittymis- ja käyttösopimus
Vesihuoltoverkostoon liittyjä tekee liittymis- ja käyttösopimuksen vesilaitoksen kanssa.
Sähkön liittymäsopimus tehdään alueellisen sähkönjakeluyhtiön kanssa Sopimukset on
tehtävä ajoissa, jotta työt eivät keskeydy työmaalla.

Liitostyöt
Liittyjä tekee maarakennus- ja putkiasennustyöt tontilla ja yleisellä alueella liitoskohtaan
asti. Vesilaitos tekee liittämisen verkostoihin ja vesimittarin asennuksen. Vesimittari tulee suojata jäätymiseltä.

Tarkastukset
KVV-työnjohtaja tilaa putkitusten rakennusluvan mukaiset tarkastukset ennen putkitusten täyttöjen tekemistä. KVV-työnjohtaja tai vastaava työnjohtaja tarkastavat muut putkitukset.

Kuva 20. Putkikanaalin täyttö, vanhan rakennuksen kaukolämpöputket kulkevat kanaalin
sivussa.
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3.11. Pihatyöt
Täyttöihin käytetään hyvin muotonsa pitäviä maa-aineksia ja täyttökerrokset tiivistetään
huolella. Huolellinen tiivistys vähentää kerrosten painumista, jolloin lopputulos vastaa paremmin suunniteltua. Täyttöihin ei saa käyttää rakennusjätettä tai lahoavia materiaaleja.
Tiivistyksestä huolimatta täytetyt kohdat painuvat usein talven aikana, joten niiden istutusja kylvötyöt kannattaa jättää seuraavaan kevääseen. Ennen kylvöä ja istutusta maanpinta
tasataan ja tiivistetään vielä kerran haluttuun muotoon. Painanteet täytetään, sillä vesi kerääntyy niihin ja voi aiheuttaa kasvillisuudelle pakkasvaurioita syksyllä jäätyessään. Pihatöitä ei kannata tehdä ennen kuin rakennus on täysin valmis. Esimerkiksi julkisivun rappaustöiden telineet vaurioittavat talon lähellä olevia istutuksia ja nurmikkoa.
Pinnan muotoilulla on merkitystä paitsi pihan ulkonäölle, myös pintavesien liikkeille. Pihan
pintavesien kulkua ohjataan maan pinnan kallistuksilla. Rakennuksen vierellä maanpinta
kallistetaan 1:20 kaltevuudella 3 metrin etäisyydellä rakennuksesta pois päin, jolloin päästään vähintään 15 cm:n korkeuseroon. Jos rakennus sijaitsee rinnetontilla, tulee yläpuolelta
valuvat sulamis- ja sadevedet ohjata rakennuksen sivuitse siten, ettei niistä aiheudu haittaa
rakennukselle tai naapuritonteille. Tarvittaessa tehdään niskaojia tai vastakallistuksia estämään veden virtaamista rakennusten perustuksiin. Kallistus ja päällystemateriaali valitaan
siten, että valuvan veden eroosio ei kuluta pintaa. Sadevedet ohjataan sadevesikaivoihin tai
avo-ojiin rakennusluvan mukaisesti.
Piharakentamisessa käytetään routasuojauksessa lähinnä maa-ainesten vaihtoa ja routaeristeitä. Maa-aineita vaihdettaessa veden kapillaarinen nousu maaperästä vähenee samalla, kun maa-ainekset itsessään vaihtuvat routimattomiin. Routaeristeitä käytetään teiden,
aitojen ja muiden rakennelmien yhteydessä paikallisesti, kun perustuksia ei voida ulottaa
roudattomaan syvyyteen saakka. Asennettuja routasuojauksia tulee varoa rikkomasta liikuttaessa työkoneilla niiden päällä tai läheisyydessä rakennustöiden aikana.

Kuva 21. Maanpinta muokattu kiveystä varten.
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Kulkuväylien ja teiden rakennekerrokset mitoitetaan aina päällysteille tulevan kuormituksen mukaan. Kävelytien perustuksena voidaan käyttää kevyehköjä rakennekerroksia, tai
parhaimmillaan riittää humuspitoisen pintamaan poistaminen ja alustan tasaaminen. Mikäli
maapohja on routivaa ja on vaarana, että routiminen rikkoo päällysteen, tulee rakennekerrokset perustaa routimattomaan syvyyteen tai päällysteen alle asentaa routasuojaus.
Jälkimmäisessä tapauksessa voidaan rakennekerroksien paksuuksia usein pienentää. Jos
kosteusolosuhteet ja maaperän laatu niin vaativat, tehdään kulkuväylän alle salaojitus pitämään maakerrokset kuivina.
Taulukko 2. Esimerkkejä päällysrakenteen rakennekerrosten tarvikkeista sekä erilaisista
kantavuutta lisäävistä tarvikkeista. (Lähde: RT 89-10638 Piha-alueiden
päällysrakenteet)
Kerros

Tarvike

päällystys

asfaltti, betoni, murske, sora, laatta, tms.

asennuskerros

hiekka, sora tai murske # 0...6(8) mm

kantava kerros

murskesora, murske # 0...35 mm

jakava kerros

sora, murskesora tai murske # 0...65 mm

suodatinkerros

hiekka # 0...20 mm, kuitukangas

salaojituskerros

seulottu luonnonsora tai murske, # 1...6 mm

routaeriste

suulakepuristettu solumuovi tai kevytsora

keventeet

kevytsora, suulakepuristetut solumuovikappaleet tai vaahtobetoni

lujitteet

muoviset lujiteverkot, lujitekankaat ja -komposiitit, teräslevyt ja –verkot

Kuva 22. Pienillä kaivukoneilla päästään ahtaisiin paikkoihin. Kallistettavalla, tasalaitaisella
kauhalla voidaan tehdä myös luiskien tasauksia ja kerrosten levityksiä.
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3.12. Työjärjestys
Maarakennustöiden aikatauluesimerkki (tv = työvuoro)
• Raivaus 1-5 tv
• Pintamaan poisto 1-5 tv
• Paikan merkitseminen
• Tien tekeminen 1-5 tv
• Maankaivu 2-20 tv
• Louhinta (ensin kallion kaivaminen esiin ja putsaus) 1-20 tv
• Täytöt ennen perustuksia, salaojat, kaivot, LV-putkitukset ja kaivot, sähköliittymä 1-10 tv
• Perustukset 2-6 viikkoa
• Sisä- ja ulkopuolen täytöt, sadevesiputkitukset/rännikaivot, routaeristeet 1-5 tv
• Kaukolämpö kun tekninen tila valmis tai muutoin sovittuna ajankohtana. Tavaran
kuljetus tontille keskeytyy, jos kanaali kulkee tontilla tietä pitkin. Kaukolämpökanaalin
kaivaminen 1-4 tv, kaukolämpöputken asennus 3-20 tv, kanaalin täyttö 1-3 tv
• Pihatyöt 1-30 tv (julkisivun rappaus yms. työt kannattaa tehdä ennen pihan
viimeistelyä)

työvuoroa
1

2

3

4

5

6

7

raivaus
pintamaan poisto
paikan merkitseminen
tien tekeminen
maankaivu
ympäristön katselmukset, tärinämittareiden asennus
louhinta
paalutus
täytöt, salaojat, kaivot, sadevesiputkitukset
liittymät
perustukset
sisä- ja ulkopuolen täytöt
kaukolämpö, kun tekninen tila valmis
pihatyöt, kun julkisivut valmiit

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1

2

3

4

perustukset 2-6 viikkoa
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4 Työturvallisuus ja -vastuut
Työturvallisuusmääräykset – laki ja asetukset – asettavat rakennuttajalle tehtäviä ja velvoitteita niin suunnittelun kuin rakentamisen aikana. Rakennuttajan velvollisuutena on arvioida
kohteen vaaratekijät ja poistamismahdollisuudet sekä informoida niistä turvallisuusasiakirjalla työn toteuttajaa. Mikäli rakennuttaja ei ole rakennusalan ammattilainen, tulee työturvallisuustehtävät siirtää riittävän pätevyyden omaavalle henkilölle.
Rakennuttajan on huolehdittava, että rakennushanketta suunniteltaessa ja valmisteltaessa
arkkitehtonisessa, rakennusteknisessä ja teknisten järjestelmien suunnittelussa sekä rakennushankkeen toteuttamisen järjestelyihin liittyvässä suunnittelussa otetaan huomioon
rakennustyön toteuttaminen siten, että työ voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa työntekijöiden terveydelle.
Rakennuttaja vastaa koko hankkeen turvallisuudesta. Pientalotyömaiden rakennuttajalla
ei useasti ole asiantuntemusta työturvallisuusasioiden hoitamiseen, jolloin rakennuttajan
tulisi käyttää alan ammattilaisia oheisen taulukon mukaisesti. Rakennuttajan on kuitenkin
varmistuttava, että valitut henkilöt ovat päteviä hoitamaan tehtävänsä ja ovat tehneet heille
osoitetut tehtävät.
Suunnitelmat ja vastuut

Kenelle rakennuttaja voi siirtää tehtävän

Rakennushankkeen suunnittelu ja valmistelu

Pääsuunnittelija

Turvallisuuskoordinaattori

Päätoteuttaja

Päätoteuttajan vastuu

Konepalveluyrittäjä, urakoitsija tai vastaava työnjohtaja

Työturvallisuusasiakirjat

Päätoteuttaja

Turvallisuustarkastukset

Vastuullinen työnjohtaja

Turvallisuusasiakirjojen ylläpito

Vastaava työnjohtaja

Rakennustöiden turvallisuussuunnittelu

Konepalveluyrittäjä tai urakoitsija

Rakennustyön johto

Konepalveluyrittäjä, urakoitsija tai vastaava työnjohtaja

Räjäytystyön johtaja, louhintasuunnitelma

Louhintaurakoitsija

Ympäristöilmoitukset viranomaisille

Konepalveluyrittäjä, urakoitsija tai vastaava työnjohtaja

Käyttö- ja huolto-ohje

Konepalveluyrittäjä, urakoitsija tai vastaava työnjohtaja

Rakennuttajan on nimettävä rakennushankkeeseen hankkeen vaativuutta vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori ja varmistettava, että koordinaattori huolehtii tälle kuuluvista
tehtävistä. Turvallisuuskoordinaattori on rakennuttajan vastuullinen edustaja. Pienessä
kohteessa työn toteuttaja voi hoitaa turvallisuuskoordinaattorin tehtäviä osana työnsuunnitteluaan ja työnantajavelvoitteidensa puitteissa. Tehtävän siirto ei kuitenkaan poista rakennuttajan vastuuta tehtävien laiminlyönneistä. Turvallisuuskoordinaattori huolehtii, että
työmaan turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet laaditaan kirjallisena.
Turvallisuuskoordinaattorina voi toimia työmaavalvoja.
Jos rakennustyömaalle ei ole nimetty päätoteuttajaa, vastaa rakennuttaja myös päätoteuttajalle kuuluvista velvollisuuksista. Päätoteuttajan tehtävistä huolehtivalla on oltava riittävä
pätevyys ja asiantuntemus huolehtia päätoteuttajalle säädetyistä työturvallisuustehtävistä
rakennushankkeen olosuhteet, ominaisuudet ja muut rakennustyön turvallisuuteen vaikuttavat tekijät huomioon ottaen. Päätoteuttajalla tulee olla tosiasialliset toimivaltuudet huolehtia päätoteuttajalle säädetyistä velvoitteista. Rakennuttaja voi nimetä maarakennusurakoitsijan päätoteuttajaksi maarakennusurakan ajaksi.
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Päätoteuttajan on suunniteltava rakennustyö ajoitukseltaan ja toteutussisällöltään turvalliseksi siten, ettei niistä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville ja muille työn vaikutuspiirissä oleville. Päätoteuttajan on tehtävä työmaa-alueen suunnitelma ja erityistä vaaraaaiheuttavien töiden suunnitelmat kirjallisena.
Päätoteuttajan on huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan
yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaa-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä.
Rakennustyömaalla on tehtävä viikkotarkastukset ja koneiden ja laitteiden käyttöönottotarkastukset. Viikoittain on tarkastettava muun muassa työmaan ja työkohteiden yleisjärjestys,
putoamissuojaus, valaistus, rakennustyön aikainen sähköistys, nosturit, henkilönostimet ja
muut nostolaitteet, nostoapuvälineet, rakennussahat, telineet, kulkutiet sekä maan ja kaivantojen sortumavaaran estäminen. Tarkastuksista vastaa päätoteuttajan nimeämä vastuuhenkilö.

Maarakennustöiden turvallisuus
Kaivutyö on tehtävä turvallisesti ottaen huomioon maan geotekniset ominaisuudet, kaivannon syvyys, luiskien kaltevuus ja kuormitus sekä vedestä ja liikenteen tärinästä aiheutuvat
vaaratekijät. Kaivantosortumat ovat merkittävä riskitekijä ja sortumat aiheuttavat vakavia tapaturmia. Lähtökohtaisesti kaivannon seinämä on tuettava. Luotettavan selvityksen perusteella voidaan kaivannon työturvallisuus toteuttaa luiskaamalla tai porrastamalla kaivanto.
Erityisiin toimenpiteisiin sortumisen aiheuttaman tapaturman vaaran välttämiseksi on tarvittaessa ryhdyttävä sateen, kuivumisen tai roudan sulamisen johdosta. Samoin on toimittava,
kun kaivetaan eloperäisiä tai hienorakeisia maalajeja tai kahta metriä syvempää, kapeaa
kaivantoa tai kun kaivannon yhteydessä tai läheisyydessä suoritetaan tärinää aiheuttavaa
työtä taikka kun kaivantoon vaikuttaa raskas ajoliikenne. Tehtäessä kaivutyötä rakennuksen
tai muun rakennelman alla tai vieressä on ryhdyttävä ennalta riittäviin tukitoimenpiteisiin
sortumisen estämiseksi.
Maarakennuskoneiden työalueella on huolehdittava siitä, ettei henkilöitä ole vaaranalaisissa paikoissa. Peruuttavien ajoneuvojen aiheuttama vaara on torjuttava. Tarvittaessa on
käytettävä peruutushälyttimiä, sopivia kieltotauluja, aitauksia ja muita turvalaitteita tai keskeytettävä koneen käyttö vaara-alueella. Kuljettajan on poistuessaan koneen ohjaamosta
varmistettava, etteivät kone tai sen laitteet aiheuta tapaturman vaaraa. Tie- ja katualueilla
sekä muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla koneiden työntekijöiden on erotuttava liikenteestä. Työkoneiden ja liikenteen välissä on oltava riittävät suojavyöhykkeet.
Ajoneuvot, maarakennuskoneet sekä nosto- ja muut laitteet on sijoitettava turvallisen etäisyyden päähän kaivannon reunasta huomioon ottaen maan laatu ja kaivannon syvyys. Liikenne on ohjattava riittävän kauaksi kaivannon reunasta sopivin ohjauspuomein ja estein.
Käytettäessä kaivinkonetta tai kaivuria viemäriputken tai muun elementin asentamiseen
kaivutyön yhteydessä on erityisesti huolehdittava siitä, ettei vaarallisissa paikoissa ole henkilöitä ja että laite on varustettu luotettavalla nostokoukulla. Kaivinkoneen suurin sallittu
kuorma nostotyössä on todettava luotettavasti.
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