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Sammandrag av anvisningar och bestämmelser för arbeten som utförs på gator 

och andra allmänna områden  
 
Handlingar som ska följas i arbetena: 
 

- Kommunens anvisning ”Anvisningar och bestämmelser för arbeten som utförs på gator och 
andra allmänna områden” 

- Asfalttiurakan asiakirjat 2005; PANK ry, Suomen Kuntaliitto 2005 
- Asfalttinormit 2011; PANK ry 2011 
- Kunnallisteknisten töiden yleinen työselostus KT 02; Suomen Kuntaliitto 2003  
- Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella; Suomen kuntatekniikan yhdistys ry (SKTY) 1999, 

julkaisu 19/99 
- Betoni- ja luonnonkivituotteet päällysrakenteena; Suomen kuntatekniikan yhdistys ry(SKTY) 

1997, SKTY-julkaisu 14 
- Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ´11; Viherympäristöliiton julkaisu nro 49 

 
Kommunens anvisning och i den refererade publikationer bildar de minimikrav, som ställs på 
arbeten som utförs på gator. Dessa minimikrav ska följas om det inte finns strängare krav i de 
ritningar som uppgjorts för arbetet, i de arbetsplatsenliga arbetsförklaringarna eller i andra 
byggnadshandlingar som gäller för ifrågavarande objekt.  

 

Allmänna bestämmelser: 
 

- Innan arbetet inleds ska man ta kontakt med kommunens övervakare. Tilläggsuppgifter och 
anvisningar fås av kommunens övervakare. 

 

- Den som ansvarar för arbetet ska se till att det på arbetsplatsen finns en tavla varav framgår 
vem som utför arbetet och kontaktuppgifterna till den som ansvarar för arbetet. 

  

- Den som ansvarar för arbetet svarar för att gatan är försedd med föreskrivna vägmärken och 
att gatans trafiksäkerhet bevaras och att trafiken är smidig trots arbetena som utförs där.  Man 
måste särskilt sörja för kollektivtrafikens och gång- och cykeltrafikens säkerhet och 
framkomlighet. Om man blir tvungen att avbryta trafiken, måste också nödcentralen meddelas 
om arbetet.  

 

- På allmänna områden utanför arbetsplatsområdet får inte upplagras grävjord, 
byggnadsmaterial och skräp.  

 

- Arbetsplatsområdet ska hållas rent under arbetets gång och återställas till det skick som det 
var före arbetet.  

 

- Om arbetsplatsen hindrar maskinellt vinterunderhåll och maskinell renhållning, ska den som 
ansvarar för arbetet sörja för vinterunderhållet och renhållningen av körbana, led för gång-, 
cykel- och mopedtrafik samt eventuell omväg som ansluter sig till arbetsplatsområdet.  
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Bestämmelser vid grävarbeten: 
 

- Ledningarna och anordningarna som finns på grävområdet ska lokaliseras innan anmälan 
görs.  

 

- Grävarbete på gatuområde ska begränsas till ett så litet område som möjligt, så att de 
olägenheter som förorsakas trafiken blir så obetydliga som möjligt. 

 

- Schaktet ska skyddas med bommar, belysning och vägmärken som är i enlighet med 
anvisningarna. Den som ansvarar för arbetet svarar för att schaktet skyddas ordentligt under 
alla tidpunkter, också efter arbetstiden. Flagglinor och band kan användas endast för optisk 
styrning av trafiken, inte för att skydda ett schakt. Samtliga skyddsanordningar mellan schaktet 
och leder för gång-, cykel och mopedtrafik ska vara så hållbara att man kan luta mot dem.  

 

- Den som ansvarar för arbetet ska se till att nya eller flyttade ledningar kartläggs innan schaktet 
täcks.  

 

- Strukturlagren görs i enlighet med godkända gatustrukturplaner. Strukturlagrens totala tjocklek 
är alltid i enlighet med den föregående strukturen. Då schaktet fylls ut ska gatans strukturlager 
inte uppblandas. Schaktet fylls ut och komprimeras i enlighet med Kunnallisteknisten töiden 
yleisen työselitys KT 02.  

 

- Träd och buskar omkring schaktet ska skyddas vid behov. 
 

- Garantitiden är två år och den börjar då den slutliga beläggningen godkänts. Garantitiden 
upphör årligen 30.9.  

  


