OHJEET KAIVUTÖIDEN SUORITTAMISESTA

1. YLEISTÄ

Nämä ohjeet on laadittu noudatettavaksi Oulun kaupungin yleisillä alueilla
suoritettavissa kaivutöissä ja niiden tarkoituksena on pitää yleiset alueet
mahdollisimman hyvin alkuperäistä vastaavassa kunnossa. Yleiseksi
alueeksi luetaan mm.kadut, jalkakäytävät, pyörätiet, viheralueet, torit ja
venesatamat.
Kaivutyöt pyritään rajaamaan tarkasti sekä työ tekemään nopeasti ja
turvallisesti niin, että yleisille alueille aiheutettu haitta kaivutöistä jää
mahdollisimman pieneksi. Työalueen käyttö muuhun kuin ilmoitettuun
tarkoitukseen on kielletty.
Oulun kaupungin järjestyssäännön perusteella Yhdyskunta- ja
ympäristöpalveluiden katu- ja viherpalvelut tienpitäjänä antaa luvan
kaivamiselle katu- tai muulla yleisellä alueella ja valvoo näitä töitä.
2. KAIVULUVAN HAKEMINEN

21 vuorokautta ennen yleisellä alueella tapahtuvaa kaivutöiden aloittamista
on haettava kaivulupa Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden katu- ja
viherpalveluilta. Muiden toimijoiden alueilla kyseisen alueen hallinnoijat
myöntävät itse omat sijoitus- ja kaivulupansa.
Kaupungininsinöörin myöntämä sijoituslupa tarvitaan uusien rakenteiden,
kuten johtojen, putkien ja laitteiden pysyvään sijoittamiseen kadulle tai
muille yleisille alueille. Lupaa voi anoa vapaamuotoisella lomakkeella.
Mikäli kaivuluvan hakijana on urakoitsija, joka on palkattu työn
suorittajaksi, tulee hakijan viedä kaivutyön tilaajalle tiedoksi nämä ohjeet.
Kaivu- ja sijoitusluvan ilmoitusvelvollisuuden tahallinen tai
huolimattomuudesta johtuva laiminlyönti on rangaistusuhan alainen teko,
jolloin työstä vastaava voidaan tuomita sakkoon.
Liite 1.

Kaivulupakaavake.

3. ENNAKKOTOIMENPITEET

Ennalta tiedossa olevat työkohteet on erikseen yhteensovitettava muiden
katualueella työskentelevien yksiköiden kanssa Yhdyskunta- ja
ympäristöpalveluiden ohjaaman ajoitusmenettelyn mukaisesti. Katu- ja
viherpalvelut tiedottaa rakennushankkeistaan johto-osapuolia ja muita
toimijoita.

Kaivualueella kulkevat johdot ja laitteet on paikallistettava ja tarvittaessa
luvan hakijan on otettava yhteys niiden omistajiin ennen kaivutöiden
aloittamista.
Työn suorittaja vastaa siitä, että katu on varustettu säännösten mukaisin
liikennemerkein, ja että kadun liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus
säilyvät kaivantotöistä huolimatta. Liikennejärjestelyjä vaativissa töissä on
etukäteen sovittava Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden kanssa
tarvittavista toimenpiteistä.
Tarvittaessa kaivukohteessa suoritetaan esikatselmus, jossa on läsnä
kaivutyön suorittaja ja kaivuluvan antaja, ja jossa kaivutyöpaikan
sijoittaminen määritellään. Lisäksi kaivuluvan antaja kutsuu tarvittaessa
mukaan muut osapuolet esikatselmukseen.

4. KAIVUTYÖN SUORITTAMINEN

Kaivutöissä on aina noudatettava työsuojeluviranomaisten määräyksiä.
Työt on pääosin suoritettava arkipäivisin klo 07.00-18.00 välisenä aikana.
Erityistapauksissa on noudatettava Oulun kaupungin
ympäristösuojeluohjeita. Liikennettä haittaavan kaivutyön suorittajan tulee
tarvittaessa ottaa yhteyttä kaivutyön vaikutuspiirissä oleviin toimitsijoihin,
joiden toimintaan kaivutyöstä voi olla haittaa. Etenkin katualueella
kaivaminen ja muut siihen liittyvät toimenpiteet on rajoitettava
mahdollisimman pienelle alueelle, jotta liikenteelle aiheutettu haitta pysyy
vähäisenä.

Ennen kaivutyöhön ryhtymistä on asfaltti leikattava kaivannon alueelta.
Kaivumassojen käytöstä on sovitava kaivutöiden valvojan kanssa ja
käyttöön soveltumattomat massat on ajettava välittömästi pois.
Kaivettaessa on estettävä kaapelien, johtojen, reunatukien ja kaivannon
ulkopuolisen päällysteen vahingoittuminen. Mahdollisista vaurioista on
aina ilmoitettava vaurioituneen rakenteen haltijalle.
Kaivannon ympärillä olevat puut ja istutukset on tarvittaessa suojattava.
Puiden tai pensaiden juuristossa ei saa suorittaa kaivamista ilman
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden katu- ja viherpalvelujen ohjeita.
Viheralueilla raskaat koneet aiheuttavat pahaa tuhoa varsinkin maan ollessa
märkää. Kaivutyöt on näillä alueilla pyrittävä tekemään keveillä koneilla ja
välttämään märkänä aikana viheralueilla liikkumista.
Valumavesien ja kaivannosta pumpattavan veden poisjohtaminen ei saa
haitata liikennettä ja niiden johtamisesta hulevesiviemäriin on sovittava
Oulun veden kanssa. Vesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin.
Kaivannon ympäristö on pidettävä siistinä ja kaivumaiden kulkeutuminen
viemäristöön ja ympäristöön on estettävä. Kaivajan on huolehdittava
kaivualueen puhtaanapidosta. Muussa tapauksessa Yhdyskunta- ja
ympäristöpalveluilla on oikeus suorittaa kaivualueen puhtaanapitotyöt
kaivajan kustannuksella.

Kiveys- ja laatoitusmateriaali on otettava huolellisesti talteen kaivutyön
yhteydessä myöhempää käyttöä varten ja toimitettava Oulun kaupungin
varikolle. Kaivannon täyttö ja väliaikainen öljysorapäällystys on tehtävä
huolellisesti, mahdollisimman nopeasti ja yhtäjaksoisesti.
Melua aiheuttavia töitä koskevat määräykset on koottu uusiin
ympäristösuojelumääräyksiin. Ne ovat voimassa Oulun seudulla.
Määräykset löytyvät Oulun seudun ympäristötoimen nettisivuilta.
Kaivutöiden osalta tärkeimmät määräykset ovat 17-19 §.

Ohjeet kaivantojen kaivu- ja täyttötöiden tekemiseksi on esitetty seuraavissa
liitteissä:
Liite 2.
Kaapelikaivanto pohjatulla kadulla.
Liite 3.
Kaukolämpökaivanto pohjatulla kadulla.
Liite 4.
Kaapeli-, vesijohto tai viemärikaivanto pohjaamattomalla
tiellä.
Liite 5.
Kaukolämpö- tai kaapelikaivannon sijoittaminen ajoradan tai
kevyen liikenteen väylän reunaan.
Liite 6.
Suositus kaukolämpö- ja kaapelikaivannon sijoittamisesta
ajoradan tai kevyen liikenteen väylän vierelle.
Liite 7.
Kaivanto pohjatulla kadulla vesijohto- ja viemäriliittymille.
Liite 8.
Kaivanto käyttöpuistossa.
Liite 9.
Kaivanto kivipäällysteisellä puistokäytävällä.
Pääperiaatteet rakennustyöaikaisissa liikennejärjestelyissä:
Liitteet 12 ja 13.

5. JÄLKITYÖT

Oulun kaupunki teettää jälkityöt kilpailuttamillaan urakoitsijoilla kaivajan
kustannuksella. Katu- ja viherpalveluiden kilpailuttama urakoitsija tekee
päällystystyöt. Vihertöiden jälkityöt tekee Oulun Tekninen Liikelaitos.
Päällystystyöt
Kaivannon sitomattomien kerrosten kantavuus todetaan ennen
päällystystyötä. Kaivantotyön valvojalla on oikeus tarvittaessa suorittaa
kohteessa kantavuusmittauksia.
Vanhan päällysteen reunat leikataan suoriksi kadun suuntaisiin ja sitä
vastaan kohtisuoriin yhtenäisiin saumoihin. Sauma leikataan vähintään 200
mm:n päähän kaivannon reunasta ehyen kantavan kerroksen alueelle.
Ennen päällystämistä on kaivannon pinnasta poistettava mahdollinen
tilapäispäällyste.
Päällystystyön yhteydessä vanhan päällysteen pystyreuna sivellään
bitumiemulsiolla tai -liuoksella. Myös uuden ja vanhan asfalttipäällysteen

sauma sivellään päältäpäin edellä mainitulla sideaineella noin 100 mm:n
leveydeltä ja peitetään kuivatulla kivituhkalla, syklonifillerillä tai hiekalla.
Mikäli kaivukohta on lähellä ns. vanhaa kaivantoa ( = kaivanto,
jonka jälkityöt vielä suorittamatta) tai jopa menee päällekkäin sen
kanssa, tulee kaivuluvan saajan pyytää kaivuluvan antaja ja
jälkitöistä vastaavat henkilöt esikatselmukseen mahdollisten
jälkityökustannusten epäselvyyksien välttämiseksi.
Ajoradat
Yleensä katu päällystetään koko leveydeltään. Useampikaistaisilla
ajoradoilla paikkausleveys on vähintään yksi ajokaista.
Kevyen liikenteen väylät ja jalkakäytävät
Mikäli päällysteen kokonaisleveys on  3 m päällystetään kevyen
liikenteen väylä tai jalkakäytävä koko leveydeltään.
Mikäli päällysteen kokonaisleveys on  3 m ja kaivutyöstä johtuen
jäljelle jäävä ehyt asfalttipäällyste on  3 m ulotetaan paikkaus
jalkakäytävän tai kevyen liikenteen väylän yli koko leveydeltään.
Liite 10.

Paikkaustöiden ohjepiirrokset.

Jälkityöt viheralueilla
Viheralueiden jälkityöt tekee TEKLI*, kaivajan kustannuksella.
Talviaikana kaivetut kohdat korjataan niiden ollessa täysin sulia, yleensä
seuraavana kesänä. Pohjattu alue ja koneiden jäljet mullataan, tiivistetään,
kylvetään ja haravoidaan. Kaivutyössä hävinneet, kuolleet tai vioittuneet
kasvit; puut, pensaat ja perennat korvataan uusilla tai ne hoidetaan muutoin
kuntoon. Näiden kasvupaikat pohjataan liitteen 8 mukaisesti.
Kivipäällysteiset puistokäytävät korjataan entiseen tasoon liitteen 9
mukaisesti.
Luonnonalueilla kaivupaikka korjataan luonnonmukaiseen tilaan
ympäröivän luonnon mukaan. Kasvualustaksi käytetään ko. alueelle
soveltuvaa kasvualustaa ja korjaustapaa.
*TEKLI = Tekninen liikelaitos

6. VASTUU KAIVUTÖISTÄ

Päällystys- ja viimeistelytöiden valmistuttua kaivutyön valvoja tarkastaa
työkohteen. Takuuajan laskeminen aloitetaan valvojan hyväksymispäivästä
lähtien.
Kaivuluvan saaja vastaa kaikista niistä vahingoista, mitkä mahdollisesti
aiheutuvat kaivannosta tai sen painumisesta kahden vuoden aikana em.
hyväksymispäivästä lukien.

Jos annetuista määräyksistä on poikettu, vastaa kaivutyön teettäjä kahden
vuoden jälkeenkin esiin tulevien puutteellisuuksien korjauksista.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluilla on oikeus tarvittaessa suorittaa
kaivannon mahdolliset myöhemmät edellisen kohdan mukaiset korjaukset
kaivutyön teettäjän kustannuksella (laki kadun ja eräiden yleisten alueiden
kunnossa- ja puhtaanapidosta, nro 669/78, 16 §).
Kaivutyön valvojan tai kadun kunnosta vastaavan kunnossapitoyksikön
ohjeita ja korjauskehoituksia on välittömästi noudatettava.
Kaivuluvan saaja vastaa kaikkien katu- tai muulle yleiselle alueelle
sijoitettujen rakenteiden, johtojen, putkien ja kaapeleiden sijaintitietojen
päivityksestä. Kartoitus on tehtävä rakenteen toteuttaneen yksikön toimesta.
Kartoitustiedot on toimitettava xyz-koodattuna koordinaattitietona
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua asennuksesta Yhdyskunta- ja
ympäristöpalveluiden maa- ja mittausyksikköön. Se tallentaa tiedon Oulun
kaupungin tietokantaan.

7. TIEDOTTAMINEN

Tiedottamisen tulee olla suhteessa työn merkittävyyteen, kestoon ja
aiheutettuun haitan määrään.
Työmaakilpi on pakollinen jokaisella kaivutyömaalla. Mikäli kaivutyö
vaikuttaa haittaavasti kadun tai kevyen liikenteen väylän käyttöön, on
kaivajan ilmoitettava siitä Oulun liikenteenhallintakeskukseen. Ilmoitus
tulee tehdä puhelimitse, jotta varmistetaan että se tulee perille. Jos katu
joudutaan sulkemaan kaivutyön takia, niin liikenteenhallintakeskus välittää
urakoitsijan ilmoituksen hätäkeskukselle, poliisille ja pelastuslaitokselle.
Vedenjakelua, sähkönjakelua, puhelinliikennettä ja muuta vastaavaa
palvelua koskevissa lyhyemmissäkin kaivutöissä on pyrittävä huolehtimaan
tiedottamisesta. Pitkissä urakoissa urakoitsija laatii tarvittaessa oman
lehdistötiedotteen urakkasopimuksen mukaisesti. Pääsääntönä kuitenkin on
että liikennehaitta tiedotetaan liikenteenhallintakeskuksen toimesta.
Kaivutyön suorittajan tulee olla myös yhteydessä liikennöitsijään
mahdollisten linja-autolinjojen vuoksi sekä junaradan läheisyydessä
työskenneltäessä valtion rautateihin.
Tiedotteessa on mainittava esimerkiksi seuraavat asiat:
- työn suorittaja
- työaikataulu
- mahdolliset jakeluhäiriöt
- liikennejärjestelyt
- lisätietojen saanti

