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Rakennushankkeen yleistiedot  
 

Rakennushankkeen kuvaus  
 
Rakennushanke käsittää Hernesaaren puiston etäläosan rakentamisen. 
Kyseessä on uuden asuinalueen puisto helsingin eteläisimmässä kärjessä 
täyttömaalla. Puisto rajautuu lännessä asuinkortteleihin ja idässä mereen. 

 

Suunnittelijat, asiantuntijat  
 
Suunnitelmat on laatinut Mirja Vallinoja 
 
Geotekniset suunnitelmat on laatinut ___ 
 
Rakennesuunnitelmat on laatinut ___ 
 
Sähkösuunnitelmat on laatinut ___ 

. 
Rakennuttajana toimii ___ 
 

Yleistä  
 

Työn suorituksessa otetaan huomioon työalueella tai sen välittömässä 
läheisyydessä olevien rakenteiden ja laitteiden työskentelylle asettamat 
rajoitukset. Nämä tiedot hankitaan rakenteen tai laitteen haltijalta. 

 
Rakentaminen suoritetaan piirustusten edellyttämältä alalta niin, että kaikki 
rakennustöiden vaurioittamat alueet kunnostetaan. Kunnostettava alue 
siistitään välittömästi työn päätyttyä. 
 
Työselostus on laadittu InfraRYL 2010 – nimikkeistön mukaan.  
Rakentamisessa on noudatettava seuraavia yleisiä ohjeita siinä laajuudessa 
kuin kohde vaatii: 

− Viherrakentamisen työselitys VRT ’11 

− Infra RYL 2010 
 

Rakentaja on velvollinen hankkimaan edellä mainitut julkaisut 
työmaakäyttöön. 
 
Työmaan ja sen työturvallisuuden on noudatettava lakien, asetusten ja 
viranomaisten määräyksiä ja ohjeita.  
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Tekniset vaatimukset  
 

Hankkeen yleiset tekniset vaatimukset ja kelpoisuuden osoittaminen on 
esitetty Viherympäristöliiton julkaisussa VRT’11 Viherrakentamisen työselitys 
ja Rakennustieto Oy:n julkaisussa InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset 
laatuvaatimukset. 
 
Tässä hankekohtaisessa työselostuksessa tarkennetaan ja täydennetään em. 
julkaisuissa esitettyjä teknisiä vaatimuksia ja ohjeita. Tässä selostuksessa 
esitetyt vaatimukset tulevat pätemisjärjestyksessä ennen VRT’11:n ja 
InfraRYL 2010:n ja muiden yleisten ohjeiden vaatimuksia. Yksityiskohtainen 
asiakirjojen pätemisjärjestys esitetään urakkasopimuksessa. 
 
Rakennusosien ja tuotanto-osien sisällöt on kuvattu Rakennustieto Oy:n 
julkaisussa Infra 2010 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje.  
 

Laadunvalvonta ja kelpoisuusasiakirja 
Kaikki laadun varmistamiseksi tehtyjen mittausten ja kokeiden tulokset, 
katselmuspöytäkirjat, laadunvalvontaraportit ja suorituspöytäkirjat kootaan 
työmaalla ajan tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan.  

 

Työn laajuus 
Urakkaraja on merkitty suunnitelmaan. 
 
Urakoitsijan tehtäviin kuuluvat kaikki sellaiset rakentamisessa tarpeelliset työt 
ja niihin kuuluvat hankinnat, jotka tarvitaan alueen saattamiseksi 
suunnitelmien edellyttämään kuntoon, elleivät asiakirjat nimenomaan mainitse 
rakennuttajan huolehtivan tehtävästä.  

Mittaukset 
Kohde on kartoitettu tilaajan toimesta.  
 
Kaikki mitat ja määrät on tarkistettava työmaalla ennen töiden aloittamista. 

 

Maaperätiedot 
 
Pohjamaa on routimatonta soramoreenia. 
 

Erityisiä määräyksiä 
 

Rakennusalueen tarkastus 
Suunnitelmien mukaiset alueiden ja polkujen rajat merkitään maastoon, ja 
tilaaja yhdessä suunnittelijan kanssa tarkistaa ja hyväksyy ne ennen 
rakennustöiden aloittamista.  
 
Merkkien tulee olla näkyvissä työn lopulliseen valmistumiseen ja 
hyväksymiseen asti. Tämän jälkeen urakoitsija poistaa ne. 
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Massojen muuntokertoimet 
Tilavuuskäsitteinä ja massakertoimina käytetään Suomen kaupunkiliiton 
julkaisussa Kunnallisteknisten töiden määrämittausperusteet 02 esitettyjä 
käsitteitä ja massakertoimia. 
 

Tilaajan / urakoitsijan materiaali 
Urakoitsija on velvollinen tilaajan materiaalia käyttäessään huolehtimaan siitä, 
että virheellistä materiaalia ei käytetä. Virheellisestä materiaalista on heti 
ilmoitettava valvojalle. 

 

Materiaalit 
Materiaalien, työsuoritusten ja – menetelmien tulee vastata yleisesti käytettyjä 
ja hyväksyttyjä vaatimuksia. Suunnitelmassa mainitut tarvikkeet voidaan 
korvata käyttökohteen kannalta ominaisuuksiltaan ja laadultaan vastaavilla 
tarvikkeilla, mikäli rakennuttaja hyväksyy vaihdon. Vastaavuuden 
todistamisvelvollisuus samoin kuin vastuu vaihdosta jää kuitenkin sen 
esittäjälle. 
 
Metalliosien tulee olla vähintään kuumasinkittyä terästä tai muuta kohteeseen 
soveltuvaa säänkestävää laatua, ellei käytettävää metallia ole tarkemmin 
määritelty suunnitelmissa. 
 
Puutavarana käytetään kestopuuta, joka ei saa sisältää kyllästysaineena 
arseenia tai kromia. Jatkuvassa maakosketuksessa olevissa puuosissa 
käytetään A-luokan ja muualla AB-luokan kyllästettyä puutavaraa. 
 
Maakostean betonin lujuusluokka on K10 ja runkoaineena käytetään 
mursketta 0-8 mm.   
 

Kaivutyöt 
Kaivutöissä noudatetaan ohjetta ”Kaivutyöt ja tilapäiset liikennejärjestelyt 
pääkaupunkiseudulla”, päivitetty 7.6.2012. 
 

10000 Maa-, pohja ja kalliorakenteet 
 
11000 Olevat rakenteet ja rakennusosat 
  
11100 Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus  
 Ei suunnitelmassa 
 
11200 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet 

Ei suunnitelmassa 
 

11400 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet 
Tekniset vaatimukset InfraRYL 11200 mukaiset 
 
Työssä noudatetaan rakenteen omistajan antamia ohjeita. 
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Rakennustyön aikana on tarpeellisin suojauksin huolehdittava siitä, ettei 
alueen rakenteita vaurioiteta. Kaikkien rakennusalueella olevien johtojen, 
kaapeleiden ja laitteiden tulee toimia häiriöttä sekä säilyä vahingoittumatta 
rakennustyön aikana. Rakenteiden ja laitteiden sijainnit ja työskentelylle 
asettamat rajoitukset urakoitsija selvittää rakenteen tai laitteen haltijalta. 
 

11500 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat päällysrakenteet 
Kaivuutöissä vastaan tulevat maakivet ja lohkareet otetaan talteen ja 
käytetään mahdollisuuksien mukaan suunnitelman mukaisen työn 
materiaalina. 
 

12000 Pilaantuneet maat ja rakenteet 
 
Suunnittelun yhteydessä ei alueella ole havaittu pilaantuneita maa-alueita. 
Mikäli rakentamisen aikana havaitaan pilaantuneita maita, tulee asiasta 
ilmoittaa välittömästi tilaajalle. 
 

13000 Perustusrakenteet 

 
Paikalla valetut betonirakenteiset muurien, portaiden, penkkien, sillan ja 
kaidetolppien perustukset tehdään maanvaraisina rakennesuunnitelmien 
mukaan. Betonilaadut, raudoitus, rasitusluokat ja betonipeitteen paksuudet on 
esitetty rakennesuunnitelmissa. 
 

14000 Pohjarakenteet 
 

 Pohjamaan kantavuusluokka on F. Aluetyyppi 1. 
 
1410 Vahvistetut maarakenteet 

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 14100 mukaiset. 
 

1420 Suojaukset ja eristykset 
Tekniset vaatimukset InfraRYL 14200 mukaiset 
 

1430 Kuivatusrakenteet 
Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 14300 mukaiset. 
 
Kenttäkiveyksen reunusta kiertävä oja ja siihen sijoitetut hulevesikaivot 
yhdistetään rakennettavaan salaojalinjaan.  

 
1433 Avo-ojat ja -uomat 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 14330 mukaiset. 
 
Kenttäkiveyksen reunaa kiertävä oja tehdään piirustuksen n:o 3 mukaisesti. 
 
Uoma on leveydeltään 0,6 m, syvyydeltään 0,15 m. ja sen luiskat ovat 1:2 . 
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20000 Päällys- ja pintarakenteet 

21400 Päällysteet ja pintarakenteet 
 
2100 Päällysrakenteen osat 
 Rakennekerrokset ja niiden paksuudet on esitetty piirustuksissa.n:o 3 ja 4.  

Mikäli suunnitelmissa esitetyissä päällysteen paksuuden ja massamäärän 
arvoissa on ristiriitaisuutta, noudatetaan päällysteen paksuudelle annettua 
arvoa. 

 
2110 Suodatinrakenteet 

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21100 mukaiset seuraavin tarkennuksin. 
 
2111 Suodatinkerros 

Suodatinkerrosta ei rakenneta, vaan se korvataan suodatinkankaalla ja 
paksuntamalla jakavaa kerrosta, ks kohta 2121. 
 

2120 Jakavat kerrokset, eristys- ja välikerrokset 
Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21200 mukaiset. 

 
2121 Jakava kerros  

Jakavan kerroksen (tukikerroksen) paksuus saadaan laskemalla yhteen ao. 
katuluokan mitoitustaulukon mukaiset suodatinkerroksen ja jakavan kerroksen 
paksuudet. Kerroksen alle levitetään käyttöluokan N3 mukainen 
suodatinkangas maapohjan kantavuusluokissa E, F ja G.   
 
Näin tehdyn tukikerroksen tekniset vaatimukset ovat InfraRYL kohdan 21210 
mukaiset. 
 

2130 Kantavat kerrokset 
Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21300 mukaiset. 
 

2131 Sitomaton kantava kerros 

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21310 mukaiset seuraavin tarkennuksin. 
Kantava kerros tehdään kalliomurskeesta.   

 
2140 Päällysteet ja pintarakenteet 
 
2141 Asfalttipäällysteet 

Ei suunnitelmassa 
 
21420 Pintaukset 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 21420 mukaiset 
 
2143 Betoniset pintarakenteet 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 21420 mukaiset. 
 
21431 Betonikivi- ja laattapäällysteet 
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Ei suunnitelmassa.  
 
2145 Sitomattomat kulutuskerrokset 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 21450 mukaiset 
 
Hiekkakäytävät päällystetään hiekoitushiekalla, raekoko 0,7-7mm. 

 
2147 Erikoispintarakenteet 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 21470 mukaiset 
 
Kenttäkiveys rakennetaan suunnitelmaan kuuluvan piirustuksen n:o 3 mukaan 
mukaan. 

  
21473 Synteettiset putoamisalustat 

 
Ei suunnitelmassa 

 
 

 
 

22000 Reunatuet, kourut, askelmat ja eroosiosuojaukset 
22110 Reunatuet 
 Tekniset vaatimukset InfraRYL 22110 mukaiset 
 
22111 Reunatuet luonnonkivestä 

  
Ei suunnitelmassa 

 
22112 Reunatuet betonista ja komposiitista 
 

 EI suunnitelmassa 
 
22141 Luonnonkivimuurit 

 
 Muuratut tukimuurit tasakorkuisista luonnonkivistä ja lohkokivipenkereet 

rakennetaan suunnitelman osoittamiin paikkoihin (ks. piirustus nro 1) erillisen 
rakennesuunnitelman mukaan. Muurin tarkka sijainti tarkistetaan työmaalla.  

 

2220 Luiskaverhoukset ja eroosiosuojaukset 
 

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 22200 mukaiset. 
 
22242 Eroosiosuojakankaat 
 Tekniset vaatimukset InfraRYL 22242 mukaiset 
 
22290 Muut eroosiosuojaukset 
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22291 Molskotti-, sepeli-, murske- ja soraverhoukset 

 Ei suunnitelmassa 

23000 Kasvillisuusrakenteet 
 
23110 Kasvualustat 

Tekniset vaatimukset VRT’11 23110 mukaiset 
 
23120 Katteet 

Tekniset vaatimukset VRT’11 23120 mukaiset 
 

Puiden juurelle asennetaan halkaisijaltaan 1 m ympyrän laajuinen katealue, 
materiaali hienoa puistokattetta, kerrospaksuus 7 cm. Katteena voidaan 
käyttää raivausjätteestä paikalla haketettua katetta, joka on murskattu kahteen 
kertaan. 

23200 Nurmi- ja niittyverhoukset 
Tekniset vaatimukset VRT’11 23200 mukaiset 
 
Ei suunnitelmassa. 
 
Nurmikoiden siemenseos käyttöluokka 1. Niittyalueilla poistetaan pintamaata 5 
cm syvyydeltä. Pohja tiivistetään ja siihen asennetaan 5 cm kerros seosta 
jossa on maatunutta katetta ja seulottua hiekkaa suhteessa 1:2, hiekan 
raekoko max. 20 mm. Niitylle kylvetään 50% nurmisiemenseosta ja 50% 
perinneniittyseosta. 
 
Nurmikoiden kylvö suoritetaan keväällä 15.6. mennessä ja sitä jatketaan 
tarvittaessa 15.8. – 20.9. välisenä aikana. Kesällä 16.6. – 14.8. välisenä 
aikana voi kylvää ainoastaan rakennuttajan luvalla.  Nurmikon kasvuun lähtö 
varmistetaan kastelun avulla. 

 

23300 Istutukset 
23311 Puistopuut 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 23311 mukaiset 
 
Käytettävien taimien tulee pääosin olla kotimaista alkuperää. Vain 
rakennuttajan luvalla voidaan käyttää ulkomaista alkuperää olevia taimia. 
 
Puistopuina käytetään suunnitelman mukaisia lajikkeita. Istutettava puut 
tuetaan neljällä tukiseipäällä InfraRYL 2010 kuvan 23311:K5 b (s. 462) 
mukaisesti. 
 
Puita kastellaan istutuksen yhteydessä 50 litraa/puu. Puita kastellaan 
kasvukauden aikana joka toinen viikko, 50 litraa/puu, 2 vuoden ajan 
käyttämällä kastelusäkkiä. 
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23330 Pensaat ja köynnökset 

EI suunnitelmassa 
 

23340 Perennat 
Tekniset vaatimukset InfraRYL 23340 mukaiset 
 
Osa perennoista toteutetaan istuksina, osa kyvöinä istutussuunnitelman ja 
taimiluettelon mukaan. Perennamaa päällystetään soralla ja sen lomaan 
sijoitetaan kivikkoa. 

 

30000 Järjestelmät 

32000 Turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät 
 
32220 Metalliaidat 
 Metallikaiteet toteutetaan piirustuksen n:o 6 mukaisesti. 
 
3223 Puuaidat 
 Ei suunnitelmassa. 
 
3225 Portit 
 Ei suunnitelmassa. 
 
32640 Opastaulut 

Tilaaja huolehtii mahdollisten opasteiden hankinnasta ja asennuksesta. 
 

33000 Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät 
Valaistus- ja sähkötyöt tehdään erillisen valaistussuunnitelman ja 
urakkaohjelman mukaan. 
 

40000 Rakenteet 

46000 Rakennelmat ja kalusteet 
 
46200 Kalusteet ja varusteet 
 Tekniset vaatimukset VRT’11 mukaiset 
 

Välineet, varusteet ja pinnoitteet asennetaan ja huolletaan valmistajan 
ohjeiden mukaan. Sijoittaminen ja suuntaaminen tehdään suunnitelman 
mukaan. 
 
Kaikki varusteet asennetaan kiinteästi ja vaakasuoraan. Tarvittavat tukivalut 
tehdään pinnoitteen alle näkymättömiin. Varusteiden perustukset upotetaan 
valmiin pinnan alle näkymättömiin.  
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LEIKKIVÄLINEET JA NIIDEN ALUSTAT 
 
Ei suunnitelmassa. 
 
URHEILUKALUSTEET 
 
Ei suunnitelmassa. 
 
PUISTOKALUSTEET 
Penkit toteutetaan piirustuksen n:o 7 mukaisesti ruostumattomasta teräksestä 
ja sävytetystä siperianlehtikuusesta. 

 

Viheralueiden hoito ja kunnossapito 

 
Viheralueiden hoidon teknisten vaatimusten osalta on Viherympäristöliiton 
julkaisu Viheralueiden hoito VHT’05. Teknisinä vaatimuksina noudatetaan 
julkaisun osia ”Laatuvaatimukset ja määrämittausohjeet” sekä ”Määräävät 
liitteet”. 
 

Takuu ja katselmukset 
Urakoitsija antaa kaikelle tekemälleen työlle kahden vuoden teknisen takuun.  
 
Takuuaika on kaksi vuotta ja takuu alkaa töiden loppukatselmuspäivästä. 
Urakkaan sisältyy takuuajan hoitovastuu. 

 
Takuuaikana kuolleet kasvit tulee uusia heti, kun istutusaika sen sallii. 

 
Takuukatselmuksessa hyväksytään vain ne kasvit, joissa on kullekin lajille ja 
lajikkeelle ominainen uusi kasvu. 
 
Takuu ei koske kasveille ulkopuolisen aiheuttamia mekaanisia vaurioita. 
 

Istutusten hoito 
Urakoitsijan on pidettävä hoitotoimista työmaapäiväkirjaa, josta selviää tehdyt 
toimenpiteet ja niiden ajankohdat. Takuuvuosien hoitotöiden maksuerä 
maksetaan vain täytettyä ja toimitettua työmaapäiväkirjaa vastaan. 
 
Alue hoidetaan hoitoluokkien A2, A3  ja B2 mukaan (Viherympäristöliitto ry:n 
Viheralueiden hoitoluokitus 2007).  

Kevät 

- Kasvillisuusalueiden kevätsiivous ja haravointi 
- Kiveysten puhdistus hiekasta harjaamalla 
- Kiveysten ja hiekkakäytävien puhdistus lehdistä haravoimalla 
- Roudan nostamien taimien uudelleenistutus ennen 15.5. 
- Kuolleiden taimien uusiminen ennen 1.6. 
- Kuivien oksien leikkaus istutetuista taimista. 
- Puiden tuennan tarkistus ja tarvittaessa uusinta tai poistaminen. 
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- Ylläpitolannoitus.  
Kesä 

- Perenna-alueiden kitkeminen käsin 
- Perenna-alueiden kastelu tarpeen mukaan 
- Takuuaikana puita kastellaan joka toinen viikko kasvukauden (15.4. – 

15.9.) aikana, jotta taataan kasvuun lähtö ja kasvu. Vettä annetaan 
kerralla 50 litraa / puu / viikko. 

Syksy 

- Syyslannoitus (PK), elokuun loppuun mennessä. 
- Pintojen haravointi lehtien pudottua puista. 
- Kastelupainanteiden tasoittaminen ennen talven tuloa. 

 

Leikkivälineiden tarkastus ja huolto 

 
 Ei suunnitelmassa 
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	Hernesaaren rantapuisto
	Helsinki
	TYÖSELOSTUS
	12.6.2018
	urakkalaskentaa varten
	Mirja Vallinoja
	Rakennushankkeen yleistiedot
	Rakennushankkeen kuvaus
	Suunnittelijat, asiantuntijat

	Yleistä
	Tekniset vaatimukset
	Laadunvalvonta ja kelpoisuusasiakirja
	Työn laajuus

	Mittaukset
	Maaperätiedot
	Erityisiä määräyksiä
	Rakennusalueen tarkastus
	Massojen muuntokertoimet
	Tilaajan / urakoitsijan materiaali
	Materiaalit
	Kaivutyöt


	10000 Maa-, pohja ja kalliorakenteet
	11000 Olevat rakenteet ja rakennusosat
	11100 Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus
	11200 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet
	11400 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet
	11500 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat päällysrakenteet

	12000 Pilaantuneet maat ja rakenteet
	13000 Perustusrakenteet
	14000 Pohjarakenteet
	1410 Vahvistetut maarakenteet
	1420 Suojaukset ja eristykset
	1430 Kuivatusrakenteet
	1433 Avo-ojat ja -uomat


	20000 Päällys- ja pintarakenteet
	21400 Päällysteet ja pintarakenteet
	2100 Päällysrakenteen osat
	2110 Suodatinrakenteet
	2111 Suodatinkerros

	2120 Jakavat kerrokset, eristys- ja välikerrokset
	2121 Jakava kerros

	2130 Kantavat kerrokset
	2131 Sitomaton kantava kerros

	2140 Päällysteet ja pintarakenteet
	2141 Asfalttipäällysteet

	21420 Pintaukset
	2145 Sitomattomat kulutuskerrokset
	2147 Erikoispintarakenteet


	22000 Reunatuet, kourut, askelmat ja eroosiosuojaukset
	22141 Luonnonkivimuurit

	2220 Luiskaverhoukset ja eroosiosuojaukset
	Ei suunnitelmassa
	23000 Kasvillisuusrakenteet
	23110 Kasvualustat
	23120 Katteet

	23200 Nurmi- ja niittyverhoukset
	23300 Istutukset
	23311 Puistopuut
	23330 Pensaat ja köynnökset
	23340 Perennat


	30000 Järjestelmät
	32000 Turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät
	32220 Metalliaidat
	3223 Puuaidat

	32640 Opastaulut

	33000 Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät

	40000 Rakenteet
	46000 Rakennelmat ja kalusteet
	46200 Kalusteet ja varusteet


	Viheralueiden hoito ja kunnossapito
	Takuu ja katselmukset
	Istutusten hoito
	Kevät
	Kesä
	Syksy


	Leikkivälineiden tarkastus ja huolto


