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1. YLEISET OHJEET JA MÄÄRÄYKSET 
 

1.1 Yleiset määräykset 
 

Urakoitsija sitoutuu työn suorituksessa noudattamaan työselityksen määräysten 
lisäksi myös viranomaisten ja julkisten laitosten määräyksiä sekä noudattamaan 
paikallisten viranomaisten tämänlaatuisia töitä koskevia määräyksiä. Urakoitsijan 
on huolehdittava kaikista työn vaatimista ilmoituksista viranomaisille. 
Työt on tehtävä urakkasopimuksen, työselityksen ja piirustusten mukaisesti 
ensiluokkaisesti, hyvistä aineista ja hyväksi tunnettuja työtapoja noudattaen täysin 
käyttökuntoon, vaikka joku yksityiskohta ei olisikaan työselityksessä tai 
piirustuksessa mainittu. 
 
Kaukolämpöverkoston rakentaminen on jaettu osaurakoiksi seuraavasti: 
rakennusurakka (maanrakennus), putkiurakka (asennusurakka) sekä materiaalin 
toimitus. 
 
Urakoitsijoiden työosuuksien suoritusjärjestys määräytyy työn suorittamisen 
teknisten näkökohtien ja töiden joutuisuuden mukaan. Kunkin urakoitsijan on 
itsenäisesti huolehdittava työosuutensa viivyttelemättömästä suorituksesta. 
 
Kaukolämpöverkoston rakentaminen on merkitty piirustuksiin. Työkohde on 
lähemmin lueteltu tarjouspyyntökirjeiden yhteydessä.  Tarjouspyyntöasiakirjojen 
liitteenä on piirustusluettelo ja piirustusluettelon mukaiset piirustukset sekä 
aikataulu työkohteesta. 
 
Tarjouksessa annettavien hintojen tulee sisältää kaikki  kustannukset työn 
saattamiseksi täysin valmiiksi rakennuttajalle luovuttamista varten.  

 
Ennen rakennustyön aloittamista rakennuttaja, urakoitsija ja muut asiaomaiset suorittavat 
rakennusalueen esikatselmuksen. Katselmuksen yhteydessä rakennuttaja antaa 
sopimukseen pohjautuvat tiedot ja ohjeet, joita ei ole voitu sisällyttää riittävän 
yksityiskohtaisesti asiakirjoihin. Katselmuksessa määrätään yksityiskohtaisesti 
rakennusalue, kunnostettava ja koskemattomaksi jäävät maaston kohdat, väliaikaisten 
teiden paikat, kulkusillat, suojaustoimenpiteet, varastopaikat yms. Lisäksi 
kaukolämpöverkoston reitin varrelle olevien istutusten ja puiden siirrosta  sekä kaadosta, 
pylväiden siirrosta ja tukemisesta on sovittava esikatselmuksen aikana. Tehdyt havainnot 
merkitään pöytäkirjaan, jonka katselmuksen eri osapuolet allekirjoittavat. 
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1.2 Alistus, valvonta ja maksuehdot 
 
Työt tehdään rakennuttajan alaisena. 
 
Vaikka työt on alistettu rakennuttajan  valvontaan, tämä ei vapauta urakoitsijaa 
täydestä vastuusta joka suhteessa. 
 
Urakka voidaan antaa kokonaisurakkana yhdelle urakoitsijalle esim. rakennus- tai 
asennusurakoitsijalle. Tällöin tämä urakoitsija vastaa pääurakoitsijana rakennuttajalle 
urakkasopimuksen täyttymisestä ja sopimuksen mukaisesta valmistumisesta. Toisaalta 
kokonaisurakka voidaan jakaa eri urakoiksi, jolloin kukin urakoitsija vastaa 
osuudestaan suoraan rakennuttajalle. Rakennuttaja maksaa kullekin urakoitsijalle 
sopimukseen liitettävän maksuerätaulukon mukaisesti, työn edistymisen mukaan. 
 
Rakennuttajalla, paikallisilla virastoilla, sähkö- ja puhelinlaitoksilla on oikeus suorittaa 
itse tai teettää muilla lämpökanavatyön yhteydessä sähkö-, puhelin- ja viestikaapelien 
tai viemäri- tai vesijohtojen tms. uusimis- tai peruskorjaustöitä erikseen kirjallisesti 
sovitun menettelyn mukaan. 
 

1.3 Sähkö 
 

Työmaiden paikallisen sähkönjakelun järjestää kukin urakoitsija omalla 
kustannuksellaan. 
 

1.4 Mittaukset 
 
Mittauksessa tarvittavat kiintopistelukemat ja muut tarvittavat perustiedot antaa 
rakennuttaja. 
 
Maksusuorituksia varten tarpeelliset mittaukset suorittaa rakennuttaja ko. urakoitsijan 
edustajan kanssa.  Mittaustulokset merkitään mittauspöytäkirjaan. 
 
Putkipituudet mitataan keskiviivaa pitkin ensimmäisestä hitsaussaumasta viimeiseen 
tai päätepisteestä toiseen. Putkipituuteen ei lasketa venttiileitä, paljetasaimia tai muita 
valmiita asennusosia. 
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1.5 Materiaalin luovutus ja palautus 
 
Kaikki materiaali, jonka rakennuttaja hankkii, luovutetaan urakoitsijalle kuittausta 
vastaan rakennuttajan varastosta sellaisena kuin se siellä on. Luovutettu materiaali jää 
rakennuttajan omaisuudeksi.  Urakoitsijalla on täysi vastuu vastaanottamastaan 
materiaalista. Urakoitsija on velvollinen tarkastamaan materiaalin kunnon. Viallisia tai 
alikuntoisia tarvikkeita ei saa asentaa paikoilleen ja niistä on ensi tilassa ilmoitettava 
rakennuttajalle. 
 
Urakoitsijan on korvattava työn aikana vaurioitunut materiaali ja putkiston asennusosat 
vastaavalla rakennuttajan hyväksymällä materiaalilla. Samoin urakoitsija vastaa 
painekokeen aikana tai painekoeveden aiheuttamasta jäätymisestä tms. vaurioista 
kustannuksellaan. 
 
Materiaalin varastoinnissa on noudatettava materiaalinvalmistajan ohjeita . Työmaalle 
ajetut putkitarvikkeet on säilytettävä lukollisessa varastotilassa. Varastotilan hankkii 
urakoitsija.  
 
Työn päätyttyä palautetaan kustakin työkohteesta käyttämätön ja vahingoittumaton 
materiaali rakennuttajan varastoon. 
 
Putkimateriaalin hukkaantuminen lasketaan urakoitsijalle luovutetun ja putkijohdosta 
mitatun pituuden erotuksena. Putkien katkaisussa ja viistämisessä yms. hukkaantuva 
materiaali 1 % ylittävältä osalta jaa urakoitsijan maksettavaksi. Jos työssä hukkaantuu 
muuta rakennuttajan luovuttamaa materiaalia, laskee rakennuttaja korvaushinnan 
sellaiseksi kuin vastaava hankintahinta on ko. ajankohtana. 
 

1.6 Työn tarkastus, vastuu, vastaanotto ja takuu 
 

Työmaalla tulee urakoitsijan puolelta olla rakennuttajan hyväksymä vastuuhenkilö, 
jonka puoleen rakennuttajan edustaja voi kääntyä urakkaa koskevissa asioissa. 
Työmaata koskevia asioita käsitellään työmaakokouksissa, joihin urakoitsijan edustajan 
on osallistuttava. 
 
Rakennuttajan puolesta työtä valvoo rakennuttajan erikseen nimeämä valvoja. 
 
Rakennuttajan suorittama valvonta ei poista eikä vähennä urakoitsijan vastuuta. Jos 
jokin työn suorittamista koskeva ohje, piirustus tms. on ristiriitainen, puutteellinen tai 
puuttuu kokonaan,  on urakoitsija velvollinen ilmoittamaan siitä rakennuttajalle ennen 
ko. työn suorittamista. 
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Kunkin urakoitsijan on tarkastutettava  työ rakennuttajalla heti sen valmistuttua. 
Tarkastuksen jälkeen rakennuttaja antaa luvan seuraavan urakoitsijan työsuorituksen 
aloittamiseen. Työt vastaanotetaan yhtäjaksoisina johto-osina, joiden tulee olla 
vastaanotettaessa täysin valmiita käyttöönotettavaksi. 
 
Urakoitsijan on esitettävä työn luovutustilaisuudessa sekä sähkö- että puhelinlaitoksen 
antama kirjallinen todistus siitä, että kohteessa esiintyvät  sähkö-, puhelin- ja 
viestikaapelit tai niiden putkistot on sijoitettu paikoilleen em. laitoksen hyväksymällä 
tavalla. Todistus ei vapauta urakoitsijaa normaalista takuuajan vastuusta. 
 
Vastaanottotarkastuksesta tehdään aina rakennuttajan ja urakoitsijan edustajan 
allekirjoittama pöytäkirja kahtena kappaleena, yksi kummallekin osapuolelle. 
 
Rakenteiden, tarveaineiden ja työn kunnollisuudesta vaaditaan kahden (2) vuoden 
takuu lopputarkastuksesta ja hyväksymisestä lukien. Takuuajan vakuus on 2 % 
urakkasummasta. 
 
Urakoitsija on vastuuvelvollinen rakennuttajalle ja kolmannelle osapuolelle kaikesta 
vahingosta, joka aiheutuu urakoitsijan tai hänen väkensä työstä, suorituksesta, 
laiminlyönneistä tai muista urakoitsijasta johtuvista syistä. 
 
Urakoitsijalla edellytetään olevan voimassa oleva vastuuvakuutus. 
 
Takuuaikana ilmenneet viat ja puutteet on korjattava takuuajan aikana rakennuttajalle 
sopivana ajankohtana. 
 
Urakoitsijan on takuuaikana korjattava vuodot välittömästi siitä tiedon saatuaan. 
Tilaajalla on oikeus korjauttaa takuun piiriin kuuluva vuoto parhaaksi katsomallaan 
tavalla ja periä kustannukset urakoitsijalta, jos vuoto on sellainen että se on viipymättä 
korjattava ja urakoitsijaa ei tavata tai urakoitsija ei voi heti ryhtyä korjaustyöhön.  
 
Takuuajan jälkeenkin urakoitsija vastaa työn suorittamatta jättämisestä sekä vioista ja 
puutteellisuuksista, jotka ovat johtuneet hänen törkeästä laiminlyönneistään ja jota ei 
ole voitu havaita vastaanottotarkastuksessa tai takuuaikana. 
 

1.7 Työselitys ja piirustukset 
 
Työselitys nojaa mukana seuraaviin asennuspiirustuksiin. Selitys ja piirustukset 
täydentävät toisiaan. Mahdollisten ristiriitaisuuksien ilmetessä rakennuttaja ratkaisee, 
kumpaa tapaa noudatetaan. 



MÄNTÄN KAUKOLÄMPÖ JA VESIHUOLTO OY  21.2.2017 5(21)    

____________________________________________________________________________________________________________ 
Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy puh  0400-789 755 
Seppälän puistotie 15 
35800 Mänttä  

 

1.8 Muutokset 
 
Rakennuttajalla on oikeus tehdä muutoksia ja lisäyksiä urakkasopimuksen 
määrittelemään urakkaan. Urakoitsija on velvollinen toteuttamaan muutos- ja lisätyöt, 
jotka eivät muuta sovittua toimitusaikataulua. Muista muutoksista, joita työn aikana 
mahdollisesti joudutaan suorittamaan, on viipymättä ilmoitettava rakennuttajalle. 
Urakoitsija merkitsee muutokset asiakirjoihin. 
 
Mikäli muutokset aiheuttavat lisälaskutusta tai hyvitystä, urakoitsijan on ennen työn 
aloittamista tehtävä siitä kirjallinen tarjous. Tarjouksen  mukaan on liitettävä muutosta 
osoittava piirustus. Muulla tavalla esitettyjä lisälaskuja ei hyväksytä. Rakennuttaja voi 
tämän tarjouksen joko hyväksyä tai hylätä. Muutostyöstä tehtyyn sopimukseen 
merkitään myös sen vaikutus urakkatyön valmistumisaikaan. Ilman rakennuttajan 
hyväksymistä muutostyötä ei saa suorittaa.  
 

1.9 Epäselvyydet 
 

Urakoitsijan on huomautettava piirustuksissa tai työselityksessä mahdollisesti esiintyvistä 
epäselvyyksistä ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. Mikäli huomautusta ei esitetä, 
katsotaan erimielisyyksien sattuessa rakennuttajan tulkinta ratkaisevaksi.  
 
Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet, joista ei päästä yksimielisyyteen, 
ratkaistaan rakennusurakan yleisten  sopimusehtojen mukaisessa välimieskäsittelyssä tai 
jos jompikumpi sopijaosapuoli sitä vaatii, rakennuttajan kotipaikan alioikeudessa. 

 
 

1.10 Tarjoukset ja toimitusaika 
 
Tarjoukset on eriteltävä johto-osuuksittain tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. 
Tarjouksissa on kunkin urakoitsijan ilmoitettava johto-osuuksien valmistumiseen 
tarvitsemansa enimmäisajan tarve, kuitenkin niin, että työt on mahdollista suorittaa 
rakennuttajan tarjouspyyntöasiakirjoissa esittämällä aikavälillä. 
 
Tarjouslomakkeessa ilmoitetaan kiinteät yksikköhinnat vapaasti työpaikalla. Hintoihin 
tulee sisällyttää kaikki työstä välittömästi ja välillisesti johtuvat kustannukset. 
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Tarjouslomakkeessa annettujen arvioihin pohjautuvien määrien ja em. yksikköhintojen 
avulla on laskettava urakan arvioitu kokonaishinta lomakkeen ao. sarakkeeseen. 
Yksikköhintoja käytetään laskettaessa mahdollisia hyvityksiä tai lisämaksuja. 
 
Rakennuttaja on oikeutettu jättämään jonkun tai joitakin tarjouksen kohdista pois 
muiden  kohtien silti muuttumatta. 
 

1.11 Rakennusaikainen takuu ja maksusuoritukset 
 
Maksuerien yleisenä periaatteena on, että laskutus suoritetaan tehdyn työmäärän 
perusteella johto-osuuksittain. Ensimmäisen maksuerä, 5 % koko urakkasummasta,  
maksetaan kun sopimus on allekirjoitettu, työt aloitettu ja rakennusaikainen vakuus 
luovutettu tilaajalle. Viimeinen maksuerä, 10 % koko urakkasummasta, maksetaan kun 
työ on hyväksyttävästi loppuun suoritettu ja takuuajan vakuus luovutettu 
rakennuttajalle.  
 
 

1.12 Myöhästymissakko 
 
Rakennuttaja perii urakoitsijalta työsuorituksen sovitusta valmistumispäivämäärästä 
lukien myöhästymissakkoa 2 % alkavalta viikolta, kuitenkin enintään 10 % erikseen 
kunkin tilatun johto-osuuden arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta. 
 
Rakennuttaja ei maksa urakoitsijalle muiden urakoitsijan työsuoritusten, tarvikkeiden, 
materiaalien tms. toimitusten myöhästymisestä aiheutuvasta viivästymisestä korvausta. 
 
Rakennuttajan toimituksiin kuuluvien materiaalien viivästyminen siirtää urakan 
valmistumisaikaa vastaavalla vuorokausimäärällä. Toimitusten viivästymisen 
aiheuttava urakka-ajan lisäys vuorokausina on todettava työmaakokouspöytäkirjoissa 
kussakin tapauksessa erikseen. Muulla tavalla todettua rakennuttajasta johtuvaa 
viivästymistä ei oteta huomioon viivästyssakkoa määritettäessä. 
 
Muiden tilattujen urakkaosuuksien myöhästymisen syyksi ei rakennuttaja hyväksy, 
jonkun toisen osuuden myöhästymistä. 
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1.13 Hankinnan laajuus 
 

1.13.1 Yleistä 
 
Hankinta koskee täydellisen kaukolämpöverkoston putkiston asennusteknisten ja 
rakennusteknisten töiden sekä materiaalien toimitusta, esitettyjen hankintarajojen 
sisäpuolella kaikkine putkistoihin kuuluvine teknisine yksityiskohtineen täydelliseen 
käyttökuntoon saatettuna.  Rakentamisessa käytettävien tarvikkeiden / materiaalien 
määrät  ja soveltuvuus on varmistettava ja tarkastettava ennen tilausta / hankintaa. 
 

1.13.2 Suunnitelma- ja loppupiirustukset sekä tarkemittaukset 
 
Rakennuttaja antaa valitsemalleen urakoitsijalle käyttöön seuraavat 
suunnitelmapiirustukset: 

 
- alueen reittipiirustukset, joissa on esitetty kaukolämpöverkoston 

maantieteellinen sijainti 
- tienalituspiirustukset 
- venttiilikaivojen periaatepiirustukset 
- kaukolämpökanavan poikkileikkauspiirustukset 
- tarkepiirustukset poikkeavista kohdista 

 
Loppupiirustusten teko kuuluu rakennuttajalle. 
 

1.14 Sopimuksen purkaminen 
  
Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden seuraavissa tapauksissa purkaa sopimus: 

 
- Jos työ on myöhästynyt tai ilmeisesti tulee myöhästymään 

vähintään kuukauden tarjouksessa mainitusta, minkä hyvänsä 
osatoimituksen valmistumispäivästä eikä myöhästyminen ole 
tapahtunut rakennuttajan vastuulla olevasta syystä tai 
ylivoimaisesta syystä. Mikäli myöhästyminen on johtunut 
ylivoimaisesta esteestä, rakennuttajalla on purkuoikeus kolmen 
kuukauden pituisen myöhästymisen jälkeen. 

- Jos urakoitsijan työ tai siihen käytetyt tarvikkeet eivät täytä 
sopimuksen mukaisia ehtoja. 
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- Jos urakoitsija asetetaan konkurssiin tai urakoitsijan havaitaan 
muutoin olevan sellaisessa taloudellisessa asemassa, ettei hänen 
voida odottaa asianmukaisesti täyttävän sopimuksen mukaisia 
velvollisuuksiaan eikä hän aseta rakennuttajan hyväksymää 
vakuutta. 

- Jos urakoitsija ei aloita töitä sovitun ajan kuluessa. 
 

Ellei purkaminen ole johtunut  ylivoimaisesta esteestä johtuneesta myöhästymisestä, 
urakoitsija on velvollinen korvaamaan rakennuttajalle sopimuksen tarkoittamien töiden 
jatkamisesta ja loppuunsaattamisesta aiheutuvat lisäkustannukset samoin kuin muut 
mahdolliset vahingot. 
 

1.15 Yleiset sopimusehdot 
 
Niiltä osin, kuin tässä työselityksessä ei ole mainittu,   noudatetaan soveltuvin osin 
rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 siten, että ne ovat 13 §:ssä esitetystä 
pätevyysjärjestyksestä poiketen voimassa  viimeisenä sopimusasiakirjana. 
 

2. RAKENNUSTEKNISET TYÖT 
 

2.1 Töiden aloitus 
 
Ennen töiden aloittamista urakoitsijan on huolehdittava kaikista työn vaatimista 
ilmoituksista ja suoritettava mm. seuraavat toimenpiteet sekä esitettävä näistä selvitys 
rakennuttajan nimeämälle työnvalvojalle: 

- sovittava kunnan vastuualaisen viranomaisen kanssa töiden 
aloittamisesta, suorituksesta ja valvonnasta 

- sovittava tiepiirin kanssa työn aloittamisesta, suorituksesta ja 
valvonnasta tielaitoksen teiden osalta 

- hankittava ao. laitoksilta selvitykset jo ennestään olevista  
johdoista ja tehtävä laitoksille ilmoitus työn aloittamisesta sekä 
työmaan vastuuhenkilöistä 

- hankittava työnaikaisen liikenteen järjestelyn edellyttämät luvat 
- pidettävä tarvittavat katselmukset johtoreitin varrella olevissa 

kiinteistöissä, pihoilla, puistoissa sekä katu- ja 
jalkakäytäväalueilla 

- hankittava tarvitsemansa varasto- ja työmaa-alueet 
- huolehdittava tarvittavien työmaakilpien pystytyksestä. 
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Rakennuttaja luovuttaa urakoitsijalle ennen töiden aloittamista tarkennetut aikataulut, 
kaukolämpöjohtojen asemapiirrokset sekä huolehtii kustannuksellaan siitä, että johdon 
rakennuspaikan tarkka määrittäminen on mahdollista. 
 
Urakoitsija suorittaa johtojen sijaintimittaukset ja merkitsemiset asemapiirustusten 
mukaisesti. 
 
Jokaisesta piirustuksesta on säilytettävä yksi kappale työmaalla ja niihin on merkittävä mm 
suoritetut tarkastukset, tehdyt muutokset ja mahdolliset johtojen siirrot, tarkastusmittausten 
tulokset yms. seikat. 
 
Työt on suoritettava sopimusasiakirjoissa mainitulla tavalla ensiluokkaisesti  hyviksi 
tunnettuja työtapoja ja aineita käyttäen. Urakoitsija asettaa ammattitaitoisen työnjohtajan ja 
työvoiman. Urakoitsijan on ilmoitettava rakennuttajalle käyttämänsä työvoiman vahvuus 
lähemmin sovittavalla tavalla. Ellei asiakirjoissa ole jotakin työmenetelmää määrätty, 
urakoitsija saa itse valita keinot ja menetelmät edellyttäen, että valvojalla  on oikeus niiden 
hylkäämiseen, elleivät ne tule johtamaan sopimuksen mukaiseen tulokseen. 
 
Ennen kaivuutyön aloittamista kukin urakoitsija hankkii tiedot rakennusalueella olevien 
rajamerkkien, sähköjohtojen, puhelin- , viesti- ja valokaapeleiden, putkijohtojen ja muiden 
laitteiden sijainnista, suojauksesta ja käsittelystä. Liikennemerkkien, rajapyykkien yms. 
siirto tulee sisällyttää urakkahintoihin.  
Urakoitsijat (rakennusteknisten ja putkiasennustöiden urakoitsijat) selvittävät yhdessä 
kaapeleiden sekä johtojen sijainnin ja niiden merkitsemisen työalueella. Lisäksi urakoitsijat 
hankkivat tarvittavat luvat em. kaapeleiden siirtoon. Sähkö-, puhelin-, viesti- ja 
valokaapeleiden siirrosta rakennuttaja maksaa yksikköhintaluettelon mukaisen 
kaivuukorvauksen.  
Urakoitsija vastaa myös laitteiden vahingoittumisesta ja on ilmoitusvelvollinen sekä laitteen 
omistajalle että rakennuttajalle. 
 

2.2 Työalue 
 
Rakennuttaja varaa urakoitsijalle kohtuullisen työalueen ottaen huomioon paikallisten 
olosuhteiden kuten rakennusten, kiinteiden laitteiden, liikenteen tai muun ympäristön 
aiheuttamat rajoitukset. Urakoitsijan on pysyttävä sovitulla alueelle. Työ lopulliseen 
valmistumiseen saakka on rakennusalueella järjestettävä tarpeellisiin paikkoihin 
liikennemerkit, tiesulut ja niiden valaistus sekä riittävä vartiointi. 
 
Ennen katu- ja tieosuuksien kaivuutyön aloittamista on liikennemerkeistä, tiesuluista ja 
niiden valaisusta tehtävä suunnitelma, jonka rakennuttaja hyväksyy. 
 



MÄNTÄN KAUKOLÄMPÖ JA VESIHUOLTO OY  21.2.2017 10(21)    

____________________________________________________________________________________________________________ 
Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy puh  0400-789 755 
Seppälän puistotie 15 
35800 Mänttä  

Liikennettä varten on rakennettava tarpeelliset suojakaitein varustetut jalankulku- ja 
ajosillat sekä huolehdittava niiden kunnossapidosta koko rakennustyön ajan. Myös siltojen 
poisto kuuluu rakennusurakkaan. 
 
Työmaan vaikutuspiirissä olevat puut ja rakennukset on suojattava huolellisesti ja niille tai 
muulle omaisuudelle aiheutuneen vahingon korvaa urakoitsija. 
 
 
Puuston kaadon ja poiskuljetuksen suorittaa maanrakennusurakoitsija, jotka tulee 
sisällyttää annettuun urakkahintaan. Puusto on maanomistajan omaisuutta. 
 

2.3 Kanavat 
 

2.3.1 Yleistä 
 
Kaivanto on tehtävä niin, että johdot (putket) voidaan asentaa suunnitelman mukaiseen 
linjaan. Kaivuussa on huomioitava tarpeelliset työvarat ja maa-aineksen kosteus ja tiiveys. 
Kaivannon seinämän kaltevuus on 1:1 – 5:1 alle 2 m syvyisissä kaivannoissa maalajista ja 
kosteudesta riippuen. Kaivannon reunat on suojattava niin, ettei sade- tai sulamisvesi 
pääse kaivantoon. 
 
Työt on järjestettävä ja suoritettava niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa 
liikenteelle kaduilla ja pihoilla. 
 
Ennen varsinaista kaivuutyötä on kivi- ja laattapäällysteet sekä reunakivet irrotettava 
huolellisesti ja varastoitava työn ajaksi. 
 
Muun päällysteen poistaminen katsotaan kaivuutyöhön kuuluvaksi ja se on samoin kuin 
irrotettu maa  ja kallio kuljetettava välittömästi pois työpaikalta, jollei toisin ole sovittu.  
 
Kaivanto on pyrittävä pitämään mahdollisimman kapeana, asianmukaisesti puomitettuna ja 
tarvittaessa sen seinämät on tuettava. 
 
Kaivuutyön aikana paljastuvista johdoista tai kaapeleista yms. urakoitsijan on välittömästi 
ilmoitettava työnvalvojalle ja ao. laitokselle. Kaapelikourut ja tiilet on huolellisesti 
varastoitava työn ajaksi. Johtojen siirrosta mahdollisesti aiheutuvasta työn keskeytyksestä 
ja työajan hukasta urakoitsijalle ei suoriteta erillistä korvausta. 
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Massanvaihtoja tehtäessä urakoitsijan on sisällytettävä yksikköhintaan tilalle toimitettujen 
massojen (kiviaineen raekoko 0-200 mm) lisäksi massanvaihdon aiheuttaman kaivuun 
lisäkustannukset. Massanvaihdosta maksetaan valvojan määräämän 
massanvaihtokerroksen paksuuden perusteella laskettujen kuutioiden mukaisesti.. 
 

2.3.2 Kaivuu, louhinta ja maankuljetus 
 
Kaivuu ja mahdollinen louhinta suoritetaan ottamalla huomioon tarpeelliset työvarat, 
täytekerrokset, työturvallisuus ym. Kanavien maa- ja kalliomassat lasketaan piirustuksissa 
esitettyjen poikkileikkausten mukaan, vaikka kanava tulisi leveämmäksi maan vierimisen 
tai liian leveän louhinnan takia. Kaivannon seinät on tuettava tarpeen  mukaan. 
 
Kaivuumaat, joita ei hyväksytä kanavan täyttöön jäävät rakennuttajan omaisuudeksi ja ne 
on heti kuljetettava rakennuttajan osoittamaan varastointipaikkaan. Kanavan täyttöön 
soveltuvat maat varastoidaan rakennuttajan määräämälle puolelle kaivantoa mikäli se on 
mahdollista siten, ettei siitä aiheudu haittaa muille urakoitsijoille eikä synny vierimisen 
vaaraa. Kanavan kaivuun yhteydessä on poistettava ruokamulta varastoitava 
rakennuttajan osoittamaan paikkaan. Kanavan täyttöön soveltuvia kaivuumaita, joita ei 
voida varastoida kaivannon reunalle ( esim. liikenteen häiriintymisen, maan- tai alueen 
omistajan kielto yms.) on heti kuljetettava rakennuttajan osoittamaan varastointipaikkaan. 
Varastointipaikoille (läjityspaikoille) ei saa viedä ja varastoida kantoja yms. 
Varastointipaikat rakennuttaja osoittaa ennen urakan alkua ja ne tulee merkitä piirustuksiin 
urakoitsijan toimesta. 
 
 
 

2.3.3 Työ- ja suojatelineet sekä työturvallisuus 
 
Kaikkien työssä tarvittavien telineiden rakentaminen, kunnossapito ja purkaminen kuuluvat 
rakennusurakoitsijalle. Erityistä varovaisuutta ja turvatoimiin ryhtymistä tarvitaan 
ylikulkusiltojen alueella työskenneltäessä. Maanrakennusurakoitsija laatii 
turvallisuussuunnitelman ja esittää sen rakennuttajalle. 
 

2.3.4 Johtoelementtien perusta sekä salaojien ja suodatinkankaan asennus 
 
Kaivannon pohjalle, joihin asennetaan salaojat, tiivistetään koneellisesti täryttämällä, 
salaojaputkia vahingoittamatta, 150 mm:n vahvuinen suora tasaussorakerros (johtoalusta). 
Johtoalustassa käytetään 0-8 mm särmätöntä tarkkaan lajiteltua kivetöntä soraa. 
Johtoalustan pinnan vaihtelutoleranssi 20 m matkalla saa olla enintään ± 20 mm. Salaojat 
ja suodatinkangas asennetaan koko rakennettavan verkoston pituudelle. Salaojien 
purkupisteet tarkastetaan ja sovitaan paikanpäällä rakennuttajan kanssa. Salaojaputkien, 
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suodatinkankaan hankinta ja asennus sekä alustan teko kuuluu 
maanrakennusurakoitsijalle. Työvaiheen valmistuttua maanrakennusurakoitsija esittää 
rakennuttajalle vaaitustodistuksen alustan tasaisuudesta. Lisäksi tulee suorittaa salaojien 
koejuoksutus. Koejuoksutuksessa käytettävä vesi kuuluu rakennusurakkaan. Töitä saa 
jatkaa vasta kun rakennuttaja on allekirjoittanut todistuksen.  
 
Johtoelementit lasketaan suoraan tasaussora-arinalle. Jokaisen liitosmuhvin kohdalta 
poistetaan tasaussoraa niin, että muhvin paikoilleen asentaminen käy päinsä. Tilaa on 
oltava niin paljon, että hitsaustyö voidaan suorittaa vaikeuksitta ja hitsaussauma nähdä 
koko pituudeltaan. Työtila liitoskohdassa on oltava myös niin suuri, että jatkoksen 
eristäminen ja suojakuoren hitsaaminen voidaan vaikeuksitta tehdä. Suojakuoren 
hitsaussauma on pystyttävä tarkastamaan koko pituudeltaan silmämääräisesti. 
Jatkosholkkia täytyy pystyä käsin liikuttamaan kokonaan pois liitoskohdan päältä 
molemmille puolille, liikutuspituus 1-1.5 m. Liitoskohdan työtilasta on voitava suorittaa 
hitsaussauman röntgenkuvaus. Tasaussoran poistaminen liitoskohdalla kuuluu 
maanrakennusurakkaan. Maanrakennusurakoitsija toimittaa työmaalle siellä tarvittavan 
tasaussoran. 
 

2.3.5 Täyttö ja jälkityöt sekä rakenteiden lävistykset 
 
Valvojan annettua luvan, suorittaa rakennusurakoitsija täyttötyön. Täyttövaiheessa ei 
kaivantoihin saa jättää rakennusjätteitä, puita, oksia, risuja yms. Täyttö aloitetaan 
ympäröimällä putkielementit 20 cm vahvuisella hiekkakerroksella, joka tiivistetään 
konetäryttimellä. Muulla kuin tie- ja katualueella voidaan lopputäytössä käyttää 
kaivuumaata, josta on poistettu halkaisijaltaan 20 cm suuremmat kivet. Täytetty kanava 
maastossa tiivistetään maanpinnalla esim. kevyellä täryreellä kolmeen kertaan. Milloin 
alueen normaalille käytölle ei aiheuteta haittaa, voidaan kaivanto täyttää ylikorkeaksi siten, 
että maanpinta laskeutumisen jälkeen jää tarkoitettuun korkeuteen. Kanavantäyttö tulee 
suorittaa siten, ettei siihen mahdollisesti asennetut kaapelit vahingoitu. Lisäksi kanavan 
täytön yhteydessä asennetaan varoitusnauha ”KAUKOLÄMPÖ”. Varoitusnauhan 
asennuksesta ja hankinnasta vastaa rakennusurakoitsija. Rakennusurakoitsija toimittaa 
työmaalle siellä tarvittavan hiekan. 
Aikaisemmin rakennettujen ja samanaikaisesti rakennettavien teiden, katujen, pihamaiden 
ja muiden erikoisrakenteiden kohdalla suoritetaan täyttö niin, että rakenne tiiveydeltään, 
maalajeiltaan ja viimeistelyiltään mahdollisimman tarkasti vastaa alkuperäistä tai 
rakennettavaa. 
 
Nurmikot, puut ja pensaat istutuksineen on kunnostettava alkuperäiseen kuntoon alueen 
omistajan hyväksymällä tavalla. Nurmikoiden, puiden ja pensaiden istutukset sekä em. 
materiaalien hankinta kuuluu maanrakennusurakkaan. 
 
Työalue viimeistellään siten, että se mahdollisimman  tarkoin vastaa alkuperäistä. Risut, 
oksat ja rakennusjätteet kuljetetaan pois. Kivet ja ylijäämämaa kuljetetaan rakennuttajan 
osoittamaan paikkaan. Kestopäällysteisten alueiden pinnoitustyön suorituksesta vastaa 
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maanrakennusurakoitsija. Mahdollisesti tarvittava väliaikainen kulutuskerros tehdään 
murskesorasta, jonka  raekoko on 0-20 mm. Katujen ja jalkakäytävien reunakivien 
takaisinasennus kuuluu maanrakennusurakkaan. 
 
Kaukolämpökaivoihin, seinien ja lattioiden yms. lävistyskohtiin rakennusurakoitsija tekee 
reiät timanttiporalla ja paikkaa ne putkien asennuksen jälkeen.  
 

2.3.6 Maanrakennustyössä noudatetaan mm. seuraavia normeja ja 
määräyksiä: 
 
Pohjarakennuksen normit RIL 45 
 
Asfalttipäällystenormit RIL 61 
 
Suomen Kunnallisteknisen yhdistyksen julkaisu n:o 11 ”Kadunrakennuksen tekniset 
ohjeet” 
 
Paikallinen rakennusvirasto antaa tarvittaessa lisätietoja ja määräyksiä. 
 
 
 
 

2.4 Johtoristeilyt, sillat ja liikennejärjestelyt 
 

2.4.1 Yleistä 
 
Kanavia kaivettaessa joudutaan esiin tulevia johtoja tukemaan, suojaamaan tai siirtämään. 
Näiden töiden aiheuttamat kaivuu- ja täyttötyöt kuuluvat maanrakennusurakkaan. Esiin 
tulevien johtojen siirrosta maksetaan tarjouslistan yksikköhintojen mukaan. 
Vahinkojen välttämiseksi on johtojen kohdalla kaivuutyö suoritettava varoen ja johdon 
työaikaisesta suojauksesta ja tukemisesta on neuvoteltava ao. laitoksen kanssa. 
 
Kaapeleiden risteilystä sovitaan urakoitsijan ja ao. laitoksen kaapelimestarin kesken sen 
jälkeen kun kaapeli on kaivettu esiin. 
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Kaapelien siirrosta mahdollisesti aiheutuvasta kaivuusta maksetaan tarjouslomakkeessa 
mainitun ylimääräisen maankaivuun hinta. Tarjouslomakkeessa ilmoitettavaan hintaan on 
sisällytettävä työaikainen suojaus ja suojausmateriaalin asentaminen ao. laitoksen 
kaapelimestarin valvonnan alaisena. 
 
Kaivuun yhteydessä suoritettavasta suojausmateriaalin poistosta, säilytyksestä, täytön 
yhteydessä tapahtuvasta takaisinpanosta ja kaapelien työlle aiheuttamasta haitasta ei 
makseta erikseen. 
 

2.4.2 Sillat 
 
Rakennusurakoitsijan  on rakennettava kaikki liikenteen vaatimat työnaikaiset sillat 
kaivannon yli. Ennen siltojen rakentamista on aina neuvoteltava viranomaisten ja 
työnvalvojan kanssa. Sillat on rakennettava niin, että eri työvaiheiden suorittaminen on 
mahdollista. Ne on varustettava kaiteilla ja pidettävä kunnossa kaivannon täyttämiseen 
asti. 
 
Siltojen yksikköhintoihin on sisällytettävä niiden asentaminen, kunnossapito ja 
poistaminen. 
 
Työkohteessa tilapäisten luiskien tekoon tarvittavasta kylmäbitumimassasta ja sen 
levittämisestä ei makseta erikseen. 
 
 
 

2.4.3 Tielaitoksen teiden ja pääteiden alitukset 
 
Tielaitoksen teiden alituksissa noudatetaan tielaitoksen lupaehtoja ja ohjeita sekä SKY:n 
ko. työtä koskevaa suositusta. Vilkkaasti liikennöityjen teiden alitukset on tehtävä jos 
mahdollista yöaikaan. 
 

2.4.4 Liikennejärjestelyt 
 
Maanrakennusurakoitsija vastaa liikennejärjestelyistä, liikennemerkeistä, 
liikenteenohjauksesta ja tilapäisistä kulkuväylistä. Maanrakennusurakoitsija laatii 
liikennesuunnitelman ja vahvistuttaa sen tien tai kadun pitäjällä ja toimittaa rakennuttajalle. 
Urakoitsijoiden tulee toimia siten, ettei liikennettä häiritä tarpeettomasti. 
Maanrakennusurakoitsijan tulee siirtää pois kanavasta poistettu maa-aines välittömästi. 
Kaukolämpötarvikkeiden säilytys liikennealueella on kielletty. 
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3. PUTKIELEMENTIT JA NIIDEN  ASENTAMINEN 
 

3.1 Yleistä 
 
Putkisto on sen kaikilta osiltaan rakennepaineen 1,6 Mpa ja lämpötilan 120 °C mukaan. 
Linjat rakennetaan tehdasvalmisteisista putkielementeistä, suojakuori PEH muovia, eriste 
polyuretaania ja virtausputket terästä. Maanpäälle tulevien putkielementtien tai osien 
suojakuori on sinkittyä tai muovipinnoitettua teräspeltiä. Venttiilit ja muut osat ovat 
tehdasvalmisteisia eristettyjä muovikuorellisia elementtejä.  Rakentamisessa on 
noudatettava seuraavia määräyksiä ja ohjeita: 

 
- Urakoitsijan suorittaman työn ja siihen käytettyjen materiaalien 

tulee olla ladultaan kaikin puolin moitteetonta sekä täyttää kaikki 
ne vaatimukset, jotka Suomessa voimassa olevat lait, asetukset, 
viranomaisten määräykset  ja Suomen kaukolämpö ry:n 
suositukset asettavat 

 
- Materiaalivalmistajien asennusohjeita ja –määräyksiä, joiden 

suhteen rakennuttaja pidättää kuitenkin itsellään tarkastus- ja 
hyväksymisoikeuden 

 
- Palosuojelu- ja työturvallisuusäännöksiä sekä vakuutussopimusta 

ja sen ehtoja täydentäviä suojeluohjeita 
 

- Muita voimassaolevia määräyksiä ja ohjeita, jotka saattavat 
koskea tätä hankinta 

 
Kaikista tarvikkeista, jotka liittyvät putkistoon, on oltava tehtaan todistus, josta ilmenee 
rakennepaine, rakennelämpötila ym. tiedot. 
 
Tarvittaessa urakoitsija osoittaa laskennallisesti, että putkisto on lujuusteknisesti 
rakennettu SFS-standardien mukaisesti. Mahdolliset viranomaisten vaatimat muutokset 
verkostossa ja em. Laskentatoimenpiteet kuuluvat urakkaan ilman erillistä korvausta 

 
 
 

3.2 Eristys ja saumaustyöt 
 

3.2.1 Yleistä 
 
Muhvaukset  tulee suorittaa pääsääntöisesti sähkömuhvausta käyttäen. Vain 
rakennuttajan suostumuksella ja erikoistapauksissa muu tapa on sallittu. Muhvaustyössä 
on noudatettava asianomaisen menetelmän toimittajan ohjeita ja suosituksia. 
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Työnsuorittajan tulee olla koulutettu tehtävään ja pätevyys on osoitettava todistuksella, 
joka esitetään rakennuttajalle. 
 
Esieritettyjen elementtien jatkoskohtien eristäminen tehdään yleensä vaahdottamalla 
(koneellinen). Työnsuorittajan tulee olla koulutettu tehtävään ja pätevyys on osoitettava 
todistuksella, joka esitetään rakennuttajalle. 
 
Mikäli rakenteellisesti on mahdollista liitoksille tulisi suorittaa tiiveyskoe 20 kPa:n (0,2 bar) 
ylipaineella. Liitoksen lämmönjohtavuus ei uutena saa ylittää 0,035 W/mk 50 °C 
keskilämpötilassa. 
 

3.2.2 Eristystyöt 
 
Liitoskohtien esivalmistelu 

 
- Liitoskohdissa pitää olla joka puolella riittävät työskentelytilat, 

vähintään 20 – 30 cm 
 
- Jatkosholkit, kutistemuhvit yms. Pitää olla paikoillaan sekä 

tyypeiltään ja mitoiltaan oikeita 
 
- Kaivannon pitää olla mahdollisimman kuiva, joten vesi- ja 

lumivaikeudet on poistettava 
 
- Vesi- ja lumisateen varalta on oltava suojakatos tai vastaava 

työskentelysuojus 
 
- Riittävä määrä tarvittavia työvälineitä on oltava paikalla 

 
Lisäksi on myös varmistuttava siitä, että suorittajilla on riittävät tiedot niin 
polyuretaanieristysten, saumausmateriaalien yms. tuntemuksesta kuin myös itse työn 
suorittamisesta. 
 
Liitosten eristäminen 
 
Virtausputkien vesipainekokeen jälkeen suoritetaan eristäminen paikallaan vaahdotusta 
käyttäen. 
 
Työpaikalla vaahdotus voidaan tehdä joko jatkosholkkia tai erillistä vaahdotusmuottia 
(sinkitty teräspelti, joka jätetään paikoilleen) käyttäen. 
 
Vaahdon minimitiheys on vähintään 60 kg/m3. Pintojen tuleen olla kuivia ja puhtaita. 
Vaahdon pintojen lämpötila ei saa ylittää + 15°C eikä ylittää +60°C, mikäli toimittajan 
ohjeet eivät muuta edellytä. Paikalla vaahdotuksessa on käytettävä ao. olosuhteisiin 
parhaiten soveltuvaa vaahtoa. 
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Erityistyötä suoritettaessa on huomioitava erityisesti polyuretaaniin liittyvät 
työturvallisuusasiat. 
 
 

3.3 Asennus- ja hitsaustyöstä 
 

3.3.1 Yleistä 
 
Asennustyön sekä käytettävien tarvikkeiden tulee sen lisäksi, mitä hankintaa koskevissa 
asiakirjoissa on erikseen mainittu, olla laadultaan kaikin puolin moitteetonta sekä täyttää 
kaikki ne  vaatimukset, jotka Suomessa voimassa olevat oikeussäännökset määräävät tai 
viranomaiset asetavat. Asennuspaikalla suoritettavissa töissä on noudatettava 
voimassaolevia työturvallisuussääntöjä. 
 
Rakennusteknisten töiden urakoitsija huolehtii koko kaukolämpöjohtotyön lopulliseen 
valmistumiseen saakka ja on myös velvollinen pitämään kaikki kaukolämpökaivannot ja 
betonirakenteet jatkuvasti vapaina vedestä, lumesta ja jäästä. 
 
Johtoelementtikaivannot pitää rakennusurakoitsija puhtaana luovutushetkeen asti. 
 
Rakennusteknisten töiden urakoitsija rakentaa kaikki tarpeelliset sillat ja telineet sekä 
huolehtii niiden kunnossapidosta ja purkamisesta työn päättyessä.  
 

3.3.2 Asennukset 
 
Putket asennetaan kanaviin piirustusten mukaisesti.  
 
Putkien lämpöliike ja esijännitys (esilämmitys) on otettava huomioon putkia asennettaessa 
ja esijännitys (esilämmitys) on sisällytettävä asetushintaan. Esilämmitystä valvoo 
rakennuttaja, pöytäkirjan laatii putkiurakoitsija ja hyväksyttää rakennuttajalla. 
 
Maahan asennettavissa kanavissa ja putkien sijoittelussa on noudatettava piirustuksissa 
ilmoitettuja korkeuksia.  
 
Lämpöelementtien asennuksessa on lisäksi noudatettava niiden valmistajan antamia 
ohjeita asennuksesta, liitoksien tekotavasta, liitoskohtien eristämisestä sekä koepaineen 
suorituksesta. 
 
 

3.3.3 Hitsaajat 
 
Putkien hitsaustöitä saavat suorittaa ainoastaan täysin ammattitaitoiset hitsaajat. 
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Todistukset hitsaajien pätevyydestä on toimitettava rakennuttajalle. Hitsauskoe suoritetaan 
rakennuttajan valvonnassa ennen hitsaustöiden aloittamista. Urakoitsijan tulee 
kustannuksellaan huolehtia kokeen järjestämisestä ja koekappaleista sekä kustantaa 
koekappaleiden tutkimukset. Koehitsauksen tulee vastata vähintään standardien ISO 5817 
hitsiluokkaa B tai vaihtoehtoisesti röntgenluokkaa IIW 4.  
 

3.3.4 Hitsaukset 
 
Putket ja niihin tehtävät haaraliitokset voidaan hitsata joko sähköllä (urakoitsija vastaa 
kustannuksellaan sähkön saannista/hankinnasta) tai kaasulla. Hitsaustavasta on ennen 
työn suoritusta neuvoteltava rakennuttajan kanssa. Putket DN 700 – DN 150 viistetään 
DIN 2559 mukaiseen V-sauma-asentoon. Pienemmissä putkissa käytetään I-saumaa.  
 
Hitsauksessa on käytettävä ainoastaan railon aineeseen soveliaita hitsauspuikkoja. 
Urakoitsijan on erikoisesti huolehdittava siitä, että käytettävät hitsauspuikot ovat kuivia.  
 
Hitsaukset, puikot, lisäaineet ja railonmuoto on oltava SFS standardin 2223, 2224, 2225 ja 
2226 mukaisia.  
 
Putken hitsaussaumoista kuvataan 10 %. Hitsaussaumojen tulee vastata vähintään 
standardin ISO 5817 hitsiluokkaa C tai vaihtoehtoisesti röntgenluokkaa IIW 3. 
Ensimmäisellä kerralla hyväksyttyjen saumojen tutkimuskustannukset maksaa 
rakennuttaja. Hylättyjen saumojen korjaus ja uusi tutkiminen sekä kutakin hylättyä saumaa 
kohti lisäksi kahden sauman kuvaus tapahtuvat urakoitsijan kustannuksella.  
 
Putkien päiden tulee olla tehtaalla kalibroituja. Kuljetuksen aikana niihin mahdollisesti 
tulleet  muotopoikkeamat on ennen hitsausta tarvittaessa hiottava ja pyöristettävä niin, 
etteivät vastakkain tulevien putkien halkaisijat eroa toisistaan enempää kuin 2 mm. Putkien 
oikominen vasaroimalla ilman kuumentamista ei ole sallittua.  
 
Kun liitetään putkia, joiden seinämävahvuudet ja sisähalkaisijat poikkeavat toisistaan, 
paksumpiseinäinen putki on ohennettava loivasti siten, että seinävahvuudet 
hitsaussauman kohdalla tulevat samoiksi. Mitään putkisauman sisäpuolelle asetettavia 
vahvistus- tai ohjausrenkaita ei näissä eikä muissakaan saumoissa saa käyttää.  
 
Hitsattujen putkien poikkisaumojen tulee olla liitoksissa vähintään 5 cm päässä toisistaan 
ja jäädä hyvin näkyviin painekoetta varten.  
 
Hitsaustöiden ajaksi urakoitsijan on järjestettävä riittävä näkösuoja ohikulkijoiden 
suojaamiseksi valokaarelta. 
 
Hitsaustöissä on lisäksi soveltuvilta osin noudatettava Rakennusinsinööriyhdistyksen 
julkaisua A 35 ”Hitsattujen teräsrakenteiden erikoismääräykset”.  
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3.3.5 Vesipainekokeet 
 
Putket koeponnistetaan rakennuttajan määrääminä johto-osuuksina 2,1 Mpa:n kyl- 
mävesiylipaineella. 
 
Ennen painekokeen suorittamista on urakoitsijan teräsharjattava kaikki hitsaussaumat ja 
huolehdittava, että tasaajat on tuettu niin, ettei koepaine pääse vioittamaan niitä. 
 
Painekoe suoritetaan rakennuttajan edustajan läsnäollessa. Koepaine pidetään 
tutkittavassa osuudessa yllä kahden-neljän tunnin ajan. Mikäli vuotoja ilmenee urakoitsijan 
tekemissä saumoissa, on rakennuttajalla oikeus uusia koeponnistus urakoitsijan 
kustannuksella korjauksen jälkeen. 
 
Kaikki painekokeita varten tarvittavat tilapäisliitokset, järjestelyt ja tuennat, kokeissa 
tarvittava vesijohtovesi, paineennostopumppu, tarkistushanalla varustettu painemittari 
yms. laitteet samoin kuin veden poistaminen kokeen jälkeen on sisällytettävä 
asennuskustannuksiin. Hintaan sisältyy aina molemmat johtoon kuuluvat putket. 
 
Hitsattujen putkien pituussaumoissa mahdollisesti esiintyvien vuotojen korjaaminen kuuluu 
urakoitsijalle yksikköhinnoin. 
 
Painekokeisiin kuluva aika putkien täyttö ja tyhjennys mukaan luettuna lasketaan 
putkiasennustyöhön kuuluvaksi ajaksi. Koeponnistus suoritetaan vain yhteen putkeen 
kerrallaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. TARKASTUS JA VASTAANOTTO 
 
Rakennustyön aikana rakennuttaja suorittaa seuraavat viralliset tarkastukset: 

 
- Työmaa-alueen esikatselmus (urakoitsijat - rakennuttaja ja alueen 

omistajat) 
 
- Tarkastuskanaalin ollessa putkiasennuskunnossa 

(rakennusurakoitsija  - rakennuttaja). Lupa putkiurakoitsijalle 
aloittaa työt. 

 
- Röntgenkuvaukset 
 
- Putkiston puhallus, mikäli se putkikoon huomioiden on mahdollista 

(putkiurakoitsija - rakennuttaja). 



MÄNTÄN KAUKOLÄMPÖ JA VESIHUOLTO OY  21.2.2017 20(21)    

____________________________________________________________________________________________________________ 
Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy puh  0400-789 755 
Seppälän puistotie 15 
35800 Mänttä  

 
- Putkiston painekoe (21 bar) ja putkityön mittaus (putkiurakoitsija - 

rakennuttaja). Lupa aloittaa eristystyöt. 
 
- Eristystyön tarkastus ja mittaus (putkiurakoitsija - rakennuttaja). 
 
- Kaukolämpöjohdon sijainnin tarkastus ennen esitäyttöä 

(rakennusurakoitsija - rakennuttaja), 
 
- Tiivistetyn esitäytön tarkastus (rakennusurakoitsija - rakennuttaja),  
 
- Vastaanottotarkastus, johto laitteineen täysin valmis  

(rakennusurakoitsija - putkiurakoitsija - rakennuttaja), 
 
- Uusintatarkastus, mikäli joissakin tarkastuksissa havaitaan 

korjattavaksi katsottavia puutteita (puutteesta vastuussa oleva 
urakoitsija - rakennuttaja). 

 
Näistä tarkastuksista tulee tehdä pöytäkirja vähintään kahtena kappaleena. pöytäkirjan 
allekirjoittavat urakoitsijan ja rakennuttajan edustajat. 
 
Putkiston puhalluksen, putkiston painekokeen ja putkityön mittauksen pöytäkirjat voidaan 
yhdistää (mittauspöytäkirjassa mainittua puhalluksesta ja painekokeesta). 
 
Jos jokin pitempi johtotyö on jaettu johto-osuuksiin, niin em. Tarkastukset on suoritettava 
erikseen kullekin johto-osuudelle. Lopuksi suoritetaan koko johtotyön 
vastaanottotarkastus. Vastaanottotarkastuksessa (pöytäkirjassa) on selvitettävä ainakin 
seuraavat kohdat: 

 
- Tarkastuksen kohde ja aika sekä sopimuksen mukainen laillisuus 
- Läsnäolijat 
 
- Aikaisemmat osatarkastukset ja työn yleinen valmistumisaste 
 
- Todetaan urakkasopimuksen täyttämisessä jääneet puutteet ja 

tehdyt virheet ja sovitaan virheiden korjaamisesta, mahdollisista 
jälkitarkastuksista ja muista toimenpiteistä 

 
- Sovitaan vielä olevista erimielisyyksistä ja todetaan niistä avoimiksi 

jäävät sekä todetaan tarvittaessa sopimussuorituksen 
myöhästyminen 
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- Todetaan urakan vastaanotto, takuuajan alkaminen ja päättyminen 
sekä tekniset luovutukset ja vastuun siirtyminen rakennuttajalle, 
sovitaan mahdollisista jälkitarkastuksista 

 
- Toimitetaan taloudellinen loppuselvitys ja takaussitoumusten 

vaihto tai näiden jättäminen erilliseen loppuselvityskokoukseen 
 
- Sovitaan tarkastuspöytäkirjan tarkastamisesta ja 

allekirjoittamisesta 
 
Tarkastusajankohta on sovittava vähintään kaksi päivää ennen tarkastusta rakennuttajan 
edustajan kanssa. 
 


