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Kaivutöiden laadunvarmistuskokeiden suoritus
Yleistä
Mikäli kaivuilmoituspäätöksessä (”kaivulupa”) on määrätty suoritettavaksi kaivannon
kantavuuden- ja tiiveydenmittaus tai päällysteen laadunvarmistuskokeita, on päätöksensaaja
velvollinen ne suorittamaan ja toimittamaan niistä lausunnon Kaupunkiympäristön
alueidenvalvontaan.
Mittausten teettäminen on luvansaajan vastuulla. Luvansaajan ja tämän käyttämän urakoitsijan
on sovittava keskenään mittausten teettämisestä ja niihin liittyvistä yksityiskohdista. Mittaukset
ja laadun varmistuskokeet on teetettävä sertifioidulla taholla. Luvansaajan on kutsuttava
alueidenkäytön valvoja mukaan kaivannon kantavuuden- ja tiiveydenmittaustilaisuuteen.
Kaupunkiympäristön toimiala voi suorittaa kaivantojen tiiveyden ja kantavuuden sekä
päällysteiden laadunvalvontaa pistokoeluontoisesti. Mikäli asetetut vaatimukset eivät täyty,
jäävät aiheutuneet kulut luvansaajan maksettavaksi.

Kaivannon tiiveys ja kantavuus
Kaivantojen täyttö, tiivistys ja muut rakennustyöt tulee tehdä InfraRYL 2010 mukaisesti.
Päällysteen alapuolisten (sitomattomien) kerrosten on ennen lopullista päällystystä täytettävä
InfraRYL 2010 mukaiset kantavuusvaatimukset. Kantavuus ja tiiveys mitataan valmiista
sitomattomasta kantavasta kerroksesta. Kaivantoa ei saa päällystää lopullisella
pinnoitteella ennen kuin vaaditut mittaukset on suoritettu.
Kaivannon kantavuuden ja tiiveydenmittaustulosten tulee täyttää InfraRYL taulukko 21310:T4
(levykuormituslaite) tai 21310:T5 (kevyt ja raskas pudotuspainolaite) vaatimukset käytetystä
mittausmenetelmästä sekä katuluokasta riippuen. Katuluokkakohtaiset vaatimukset on esitetty
InfraRYL:n liitteissä 01-07. Taulukko ja liitteet antavat käytetyille rakennekerroksille seuraavat
kantavuus- ja tiiviyssuhdevaatimukset:
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Katuluokka

Kantavan kerroksen
kantavuus

Tiiviyssuhde E₂/E₁
levykuormitus
pudotuspaino

Katuluokat 1-3
Katuluokat 4-5
Katuluokka 6
(jalkakäytävät,
pyörätiet, puistotiet)

175MN/m²
150MN/m²
150MN/m²

≤ 2,3
≤ 2,1
≤ 2,1

≤ 2,0
≤ 1,8
≤ 1,8

Asfalttipäällysteet
Asfalttipäällysteen tulee täyttää asfalttinormin kullekin asfalttilajille asettamat vaatimukset
käytetyn sideaineen, tyhjän tilan vaatimusten, rakeisuuden ym. kriteerien suhteen. Sovellettavat
laatuvaatimukset on määritelty InfraRYL 2006:n osassa 1. Asfalttipäällysteiden
laatuvaatimuksiin sovelletaan Asfalttinormit 2017-normia.

Lisätiedot ja ohjeet
Yksityiskohtaiset ohjeet asfaltin leikkaamisesta ja reunakivien korkeusasemaa yms. koskevista
vaatimuksista on annettu ohjeessa Kaivutyö ja tilapäiset liikennejärjestelyt
pääkaupunkiseudulla. Ohje on saatavissa painettuna Kaupunkiympäristön Alueiden käyttö ja valvontayksiköstä sekä internetistä osoitteesta www.hel.fi/luvat.
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