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PUUKKOPUISTON ASENNUS-JA KONETYÖURAKKA 

 
 
 

RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 

Rakennushanke käsittää Puukkopuiston rakentamisentyöt. Työkohde sijaitsee Siirilän alueella, 

osoitteessa Antinkatu 5.  Rakennushankkeeseen kuuluu ainoastaan suunnitelmaan merkitty 

urakka-alue. Rakennushankkeessa puistoon tehdään käytävä ja leikkialue sekä istutetaan kasvit. 

Lisäksi valaisimien jalustat ja johdot asennetaan suunnitelman mukaan. Puisto on valmiiksi 

nurmetettu. Edellä mainittuja töitä suoritettaessa vaurioituneet nurmialueet kunnostetaan. 

Rakentamisentyöt tehdään hoitoluokan A2 tasoon 

 

Rakennuttaja/Tilaaja 

Lapuan kaupunki tekninen keskus viheraluepalvelut, Poutuntie 8 62100 Lapua 

 

Rakennuttajan edustaja 

Työnjohtaja Henna Martikkala 0444384715, henna.martikkala@lapua.fi 

Kaupunginpuutarhuri Raija Talvitie 0444384612, raija.talvitie@lapua.fi 

 

Suunnittelija 

Suunnitelmat on laatinut Lapuan kaupungin viheraluepalvelut, suunnittelijana Henna Martikkala, 

puhelin 044384715, e-mail henna.martikkala@lapua.fi. Osoite: Poutuntie 8 62100 Lapua.  

 

Yleistä 

Rakentaminen suoritetaan piirustusten edellyttämällä alueella. Kaikki rakennustöiden 

vaurioittamat alueet kunnostetaan. Alue siistitään välittömästi työn päätyttyä. Työmaan ja 

työturvallisuuden osalta työssä on noudatettava lakien, asetusten ja viranomaisten sekä 

turvallisuusasiakirjan määräyksiä ja ohjeita. Tilaaja toimittaa kaikki asennettavat materiaalit. 

 

Tekniset vaatimukset  

Hankkeen yleiset tekniset vaatimukset ja kelpoisuuden osoittaminen on esitetty 

Viherympäristöliiton julkaisussa VRT’17 Viherrakentamisen työselitys ja Rakennustieto Oy:n 

julkaisussa InfraRYL 2017 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Tässä hankekohtaisessa 
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työselostuksessa tarkennetaan ja täydennetään em. julkaisuissa esitettyjä teknisiä vaatimuksia ja 

ohjeita. Tässä selostuksessa esitetyt vaatimukset tulevat pätemisjärjestyksessä ennen VRT’17:n ja 

InfraRYL 2017:n ja muiden yleistenohjeiden vaatimuksia. Yksityiskohtainen asiakirjojen 

pätemisjärjestys esitetään urakkaohjelmassa. 

 

Työn laajuus 

Urakka-alue on esitetty suunnitelmakuvissa. Urakka-alue on Lapuan kaupungin omistuksessa 

olevaa puistoksi tai kaduksi kaavoitettua aluetta. Urakoitsijan tehtäviin kuuluvat kaikki sellaiset 

rakentamisessa tarpeelliset työt, jotka tarvitaan alueen saattamiseksi suunnitelmien 

edellyttämään kuntoon, lukuun ottamatta asiakirjoissa mainittuja tehtäviä, joista rakennuttajan 

huolehtii. 

 

Mittaukset 

Alueella tehtävät mittaukset tehdään tilaajan toimesta. 

 

Tilaajan / urakoitsijan materiaali 

Urakoitsija on velvollinen tilaajan materiaalia käyttäessään huolehtimaan siitä, että virheellistä 

materiaalia ei käytetä. Virheellisestä materiaalista on heti ilmoitettava valvojalle. Materiaalien, 

työsuoritusten ja työmenetelmien tulee vastata yleisesti käytettyjä ja hyväksyttyjä vaatimuksia.  

 

10000 Maa-, pohja ja kalliorakenteet 
Vrt  ’17 10000 mukaan 

 

11000 Olevat rakenteet ja rakennusosat 

 

11100 Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus  

 

Tekniset vaatimukset ovat VRT 17  11110 mukaiset. Puistorakennustyömaalla on kaksi 

säilytettävää koristeomenapuuta. Urakka-alueen ulkopuolella sijaitsevalle nurmetetulle 

puistoalueelle ei saa syntyä vaurioita. 

 

 11210 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet 

 



Tekniset vaatimukset InfraRYL 11200 mukaiset. 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. Alueella sijaitsevat tilaajan kaukolämpö-, vesijohto-, viemäri- ja 

sadevesilinjat selviävät liitteenä olevasta kartasta.  

 

 

14000 Poistettavat ja siirrettävät maa-ja pengerrakenteet 

 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 11400 ja VRT 17 11400 mukaiset. Rakennettavalta alueella 

poistetaan pintamaat ja pohjamaa tarvittavilta osin niin, että uudet rakennekerrokset saadaan 

toteutettua suunnitelmien mukaisesti. Nurmetettavalta alueelta poistetaan olemassa oleva 

nurmikko ja pintamaa vain tarvittaessa.  

 

14100 Poistettavat pintamaat  

 

Poistettava pintamaa kuljetetaan sille osoitettuun paikkaan (etäisyys max 2 km). 

Pintamaiden poistossa huomioidaan mahdolliset vieraslajeiksi luokitellut kasvit. Näiden 

poiskuljetuksesta ja hävittämisestä vastaa tilaaja. 

 

14000 Pohjarakenteet 
Vrt  ’17 10000 mukaan 

 

14310 Salaojat 

 

14311 Aluesalaojat 

 

Tekniset vaatimukset InfraRYL ja VRT ’17 mukaiset. Salaojat asennetaan leikkialueelle 

suunnitelman mukaisiin paikkoihin. Tilaaja tekee paikalla mittaukset asennuskoroista. Tilaaja 

toimittaa materiaalin. Putket liitetään Antinkadun sadevesikaivoon. Liitoskohta tarkistetaan 

rakentamisen yhteydessä. Asennus suoritetaan VRT’17 kuva 14311:K6 mukaan.  

 

 



16000 Maaleikkaukset ja –kaivannot 

 

16100 Maaleikkaukset 

 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 16100 ja VRT ’17 mukaiset. 

Leikkialueilta kuoritaan pois ruokamulta ja se kuljetetaan sille osoitettuun paikkaan. Kuorittua 

ruokamultaa ei saa käyttää istutusten kasvualustaksi.  

 

20000 Päällys-ja pintarakenteet 
 

21000 Päällysrakenteen osat 
 

21100 Suodatinrakenteet 

Tekniset vaatimukset InfraRYL ja VRT ’17 mukaiset. 

 

21110 Suodatinkerrokset 

Suodatinkerros korvataan leikkialueella N2-luokan suodatinkankaalla, mutta rakennekerrosten 

kokonaispaksuus on pidettävä vähintään suunnitelmissa esitetyn mukaisena. Suodatinkangasta ei 

laiteta puiden kasvualustojen eikä pensaiden istutusalueiden kasvualustojen alle. 

 

 

21200 Jakavat kerrokset, eristys-ja välikerrokset 

 

21210 Jakava kerros  

Tekniset vaatimukset InfraRYL ja VRT ’17 mukaiset. 

 

 

21300 Kantavat kerrokset 

 

21310 Sitomaton kantava kerros 

Tekniset vaatimukset InfraRYL ja VRT ’17 mukaiset. 



 

 

21400 Päällysteet ja pintarakenteet 

 

21440 Sitomattomat pintarakenteet 

 

Tekniset vaatimukset InfraRYL ja VRT ’17 mukaiset. Leikkialueet ja käytävien pintamateriaali on 

kivituhka kokoa 0mm – 6mm. Leikkivälineiden turva-alueella käytetään pintamateriaalina 

leikkiturvahiekkaa, raekoko 2mm-6mm. Leikkivälineiden turva-alustojen pintamateriaalin vahvuus 

määrittyy EN SFS 1177 mukaan.  

 

 

23000 Kasvillisuusrakenteet 
 

23100 Kasvualustat ja katteet 

 

23110 Kasvualustat 

Tekniset vaatimukset VRT ’17 mukaiset. 

Ennen kasvualustojen levitystä on tilaajalle varattava tilaisuus suorittaa pohjatöiden tarkastus.  

 

23120 Katteet 

Tekniset vaatimukset VRT ’17 mukaiset. 

 

Katteena käytetään tilaajan toimittamia orgaanisia kateaineita. Katteita käytetään kaikilla 

istutusalueilla, kerrospaksuus 50-70 mm. Katetta ei uloteta puiden juurenniskaan saakka (VRT ’17 

kuva 23120:K1) . Nurmialueilla oleville puille ja tehdään halkaisijaltaan 80 cm:n katekaulus. Katteet 

levitetään tasoitettuun rikkakasvittomaan kasvualustaan. Rikkakasvittomuus tarkistetaan ennen 

katteen levittämistä. 

 

 

23200 Nurmi-ja niittyverhoukset 

 



23210 Kylvönurmikot 

Tekniset vaatimukset VRT ’17 mukaiset.  

 

23211 Kylvönurmikot 

 

Tekniset vaatimukset InfraRYL ja VRT ’17 mukaiset. Puiden istutusalueella ja alueilla, jossa valmis 

nurmialue on vaurioitunut, paikataan olemassa oleva nurmikko. 

 

23211.1 Kylvönurmikon materiaalit 

 

23211.2 Kylvönurmikon kasvualusta 

Tekniset vaatimukset VRT ’17 mukaiset 

Kylvönurmikon kasvualustana käytetään leikkialueelta kuorittua ruokamultaa. Nurmikon 

kasvualusta tiivistetään siten, ettei siihen jää painaumia käveltäessä ja valmis pinta liittyy 

luontevasti ympäristöön. 

 

23211.3.1 Kylvönurmikon tekeminen, yleistä 

 

Tekniset vaatimukset VRT ’17 mukaiset. Alueen tuleva hoitoluokka on A2. 

 

23300 Istutukset 

Tekniset vaatimukset VRT ’17 mukaiset 

 

23311 Puistopuut 

 

Tilaaja toimittaa suunnitelman mukaiset kasvit ja tuentatarvikkeet. 

 

23311 1.2 Puistopuuistutuksen kasvualusta 

 

Tekniset vaatimukset VRT ’17 mukaiset. Kasvualustana käytetään tilaajan toimittamaa 

istutusmultaa. Istutuksessa noudatetaan VRT’17 23311:K4 kuvan mukaista istutusta. Taimet 

säilytetään tilaajan varastossa ja toimitetaan työmaalle urakoitsijan pyynnöstä. Taimet tulee 

istuttaa toimituspäivän aikana.  

Puiden tuenta kahdella tukiseipäällä InfraRYL kuvan 23311:K5 b mukaan.  



23330 Pensaat ja köynnökset 
 

23330.3 Pensas- ja köynnösistutusten tekeminen 

 

23330.3.1 Pensas- ja köynnösistutusten tekeminen, yleistä 

 

Pensasalueet istutetaan yhtenäisenä. Istutuksessa noudatetaan kuvan 23111:K5 mukaista ohjetta. 

Taimet tulee istuttaa toimituspäivän aikana.  

 

33000 Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät 
 

33100 Sähkön- ja tiedonsiirtorakenteet 

 

33110 Maakaapelirakenteet 

 

Tekniset vaatimukset InfraRYL ja VRT ’17 mukaiset. Alueelle sijoitetaan puistovalaisimia varten 

suunnitelluille paikoille kaapelointi ja puistovalaisimien jalustat.  

 

33632.2 Puistovalaisimien alusta 

 

Tekniset vaatimukset InfraRYL ja VRT ’17 mukaiset. Kaapeleille kaivetaan yhtenäinen oja ja ne 

asennetaan InfraRyl luvun 33110 mukaan. 

 

 

46000 Rakennelmat ja kalusteet 
 

46200 Leikki- ja oleskelualueiden kalusteet ja varusteet 

 

46210.2 Leikki- ja oleskelualueiden kalusteiden ja varusteiden alusta 

 

Tekniset vaatimukset InfraRYL ja VRT ’17 ja SFS-EN 1176-1 ja 1177 ja leikkivälinevalmistajan 

antaman ohjeiden mukaiset.  



 

46210.3 Leikki ja oleskelualueiden kalusteiden ja varusteiden asentaminen 

 

Leikkialueiden kalusteet ja varusteet asennetaan valmistajan antamien ohjeiden ja suunnitelma-

asiakirjojen mukaan. Asennuksessa noudatetaan SFS-EN 1176 ja 1177 sekä valmistajan antamia 

ohjeita. Leikkivälineiden käyttö estetään ennen niiden käyttöönottotarkastusta ja käyttöönottoa. 

Urakoitsija ilmoittaa tilaajalle tarkastusajankohdan. 

 

46210.4 Valmiit leikki ja oleskelualueiden kalusteet ja varusteet 

 

Valmiit leikki- ja oleskelualueiden kalusteet ja varusteet sekä niiden paikka ja putoamisalueen 

mitoitus tehdään suunnitelma-asiakirjojen mukaan. Leikki- ja oleskelualueiden kalusteet ja 

varusteet ovat suorassa ja tukevasti pystyssä. Ne ovat ehjiä, siistejä ja turvallisia. 

 

 

 

 

 


