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KIRKKOVÄÄRTINPUISTO, 
KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA 
 

1. SUUNNITTELUTYÖN SISÄLTÖ JA TEKIJÄT
 

 1.1  Lähtökohdat  
 
Kirkkoväärtinpuiston asemakaava-alueen kunnallistekniikan yleissuunnitelmat käsittelevät yleissuunnitel-
matasoisesti Kirkkopellonkujan ja sen viereisen LP-alueen (yleinen pysäköintialue), Espoontien ja Kirkko-
pellonkujan risteysalueen sekä Kirkkoväärtinpolun kunnallisteknisiä ratkaisuja. Hankkeessa suunniteltiin 
uusi tonttikatuyhteys (Kirkkopellonkuja) erillisessä toimeksiannossa suunniteltavan hautausmaan huolto-
toimenpiteiden alueen länsipuolelle sekä yleisen pysäköinnin alue sen viereen. Hankkeessa suunniteltiin 
myös kunnallisteknisten johtojen verkosto sekä hulevesien viivytys- ja käsittelyallas Kirkkopellonkujan 
kaakkoiskulmaukseen. Lisäksi hankkeessa suunniteltiin puistoraitti Prästgårdsbäcken-nimiselle puistoalu-
eelle sekä tarkasteltiin Espoontien ja Kirkkopellonkujan liittymän järjestelyt ottaen huomioon tulevan 
maankäytön tiedot ja Espoontien ennusteliikennemäärät.  
 
Kunnallistekniikan yleissuunnitelmassa esitetään katujen, vesihuollon ja muiden teknisten verkostojen, 
geotekniikan sekä katuympäristön suunnitelmaratkaisut. Lisäksi laaditaan rakentamistoimenpiteiden ys-
tasoinen kustannusarvio. Yleissuunnitelman perusteella tehdään asemakaavaan riittävät tilanvaraukset 
eri toiminnoille. Kunnallistekniikan yleissuunnitelma toimii tulevien katu- ja rakennussuunnitelmavaihei-
den lähtökohtana.  
 
Suunnittelualue sijaitsee Espoossa, osin Espoon keskuksen sekä osin Muuralan kaupunginosissa, Espoon 
tuomiokirkon pohjoispuolella. Osa suunnittelualueesta on nykyisin käytössä hautausmaan maa-ainesten 
välivarastointialueena, osa on joutomaata. Suunnittelualue on esitetty kuvassa 1. 
 

 

Kuva 1: Suunnittelualueen rajaus 
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Kunnallistekniikan yleissuunnitelman laatimisen lähtötiedot: 
 
Pohjakartat, johtotiedot ja maaperätiedot 
 
 Suunnittelualueen pohjakartat sekä maanalaisten putkien, johtojen ja kaapeleiden yhdistelmäkartat 

sekä laserkeilattu maastomalliaineisto 
 Alueen maaperäkartta ja olemassa olevat pohjatutkimustiedot 
 Vuoden 2022 keväällä tehdyt maastomittaukset ja kairaukset 

 
Muut lähtötiedot 
 
- Espoon Pappilanpellon alueen arkeologinen inventointi (Mikroliitti Oy 2020) 
- Espoon Pappilanpellon kulttuuriympäristöselvitys (Tengbom Oy 2020) 
- Espoon tuomiokirkon alueen luontoselvitys (Lumotron 2020) 
 
Maankäyttösuunnitelmat  

 
 Suunnittelualueen ajantasa-asemakaava 
 Suunnittelutyön rinnalla Tengbom Oy:n toimesta laadittava hautausmaan huoltotoimenpiteiden tontin 

suunnitelma 

 
Liikenteelliset lähtötiedot  
 
- Kaupunkisuunnittelukeskuksessa asemakaava OAS-vaiheessa laaditut alustavat katu- ja raittijärjes-

telyjen luonnokset 
- Espoontien liikenne-ennuste vuodelle 2050 (Strafica Oy 2019) 
 
Vesihuolto- ja hulevesijärjestelyjen suunnitelmat 
 
 Espoon kaupungin hulevesiohjelma 
 Huoltotoimintojen tontin vedenkulutustiedot sekä muut vesihuoltoon liittyvät tiedot 

 

1.2 Projektiryhmä 

 
Yleissuunnitelmavaiheen yhdyshenkilöt ovat: 
 
Espoon kaupungin Kaupunkitekniikan keskus 
 
Salla Hänninen  suunnittelupäällikkö, hallinto- ja sopimusasiat 
Heli Rautio   aluepäällikkö, Pohjois-Espoo 
Peik Salonen   projektin johto ja tekniset asiat 
Mikael Ahlfors   kaupunkikuvalliset asiat sekä ympäristöasiat 
Silke Savikurki  geotekniikka 
Reijo Vuosalmi  valaistus 
Minna Oja   vieraslajikoordinaattori 
Mira Heiskanen  ympäristöasiat, luvitukset 
 

Espoon seurakuntayhtymä 
 
Petteri Leinonen  kiinteistöjohtaja, yleiset asiat 
Juha Ollila   hautaustoimenpäällikkö 
 

HSY 
 
Johannes Jumppanen  vesihuolto 
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Espoon kaupungin Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus 
 
Saara Olsen   limnologi, vesiensuojeluun liittyvät asiat 
Miina Fagerlund  limnologi, vesiensuojeluun liittyvät asiat 
Laura Lundgren  luontoasiat (liito-orava- ja lintuasiat) 

 
Espoon kaupungin Kaupunkisuunnittelukeskus 
 
Miika Ruokonen  kaavoitusasiat 
Kati Vuorinen   liikenneasiat 
Katariina Peltola  kaupunkikuvalliset asiat sekä ympäristöasiat 
 

Johto- ja kaapelioperaattorit 
 
Caruna Espoo Oy/Markus Talka sähkön jakeluverkot 
Finngrid Oy/Aki Laurila  sähköverkot 
Elisa Oyj/Jan Mäntymäki  tietoliikenneverkot 
Eltel Networks Oy/Kaarlo Jokinen ”  
Voimatel Oy/Jari Eerikkilä  ” 
TeliaSonera/ 
production-desk@teliasonera.com ” 
DNA Oy/Marko Vuorinen ja   
Teuvo Rintala   ” 
 
Huoltotoimenpiteiden tontin suunnittelija  
 
Tengbom Oy   Enni Wiljanen 
 

1.2.7  Konsultti Ramboll Finland Oy 
 

Madis Sisask   konsultin projektinjohto  
   liikenne-, katu- ja kunnallistekniikan suunnittelu  
Elias Räsänen   katu- ja kunnallistekniikan suunnittelu 
Kati Kuosmanen  ympäristösuunnittelu 
Emilia Vainikainen ja   luontoasiat 
Jani Järvi   
Roosa Kohonen  geotekniikka 
Tiina Widemark  geosuunnitelmien viimeistely ja tulostus 
Esra Marvin ja  vesihuolto 
Matti Talja   
Niina Tuokko ja  hulevesien hallinta 
Felipe da Silva   
Jukka Koponen ja   määrälaskennat ja rakennuskustannusarviot 
Tuomo Viitala   
Kirsi Albrecht   kunnallisteknisten suunnitelmien viimeistely  
Simo Koivuniemi  laatuvastaava 
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2. SUUNNITTELUALUEEN LÄHTÖTILANNE
 

2.1  Suunnittelualueen sijainti ja liittyminen ympäristöön 
 
Suunnittelualue sijaitsee Espoossa, osin Espoon keskuksen ja osin Muuralan kaupunginosissa, Turun-
väylän ja Espoonväylän välissä Espoon tuomiokirkon pohjoispuolella. Suunnittelualue rajautuu pohjoi-
sessa yksityisiin kiinteistöihin sekä etelässä Espoon tuomiokirkon tonttiin, lännessä nykyiseen jouto-
maa/metsikköalueeseen sekä idässä Omnian kiinteistöön sekä Kirkkoväärtintiehen. Suunnittelualueen itä-
laidassa virtaa Prästgårdsbäcken (kutsumanimi Muuralanpuro). Varsinaisella suunnittelualueella ei ole 
olemassa olevia rakennuksia, mutta suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsee Espoon tuomiokirkko 1400-
luvulta, joka on Espoon vanhin säilynyt rakennus. Suunnittelualue sijoittuu eteläosastaan valtakunnalli-
sesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön alueelle (Espoon kirkonmäki, RKY 2009) sekä suurem-
malta osaltaan myös Espoonjokilaakson maisema-alueelle (maakunnallisesti arvokas maisema-alue). 
Suunnittelualueen länsipuolelle on tulevaisuudessa mahdollisesti tulossa asuinalue, alueen kaavoitus ei 
ole etenemässä lähiaikoina. 

2.2  Alueen nykytilanne  
 

2.2.1  Kadut ja raitit 
 
Espoontie on nykyinen kokoojakatu. Suunnittelualueen osalla Espoontietä on sen pohjoispuolella tonttiliit-
tymä pientaloalueelle. Espoontien etelälaidalla sijaitsee jk+pp-tie joka on pyöräilyn pääreitti. Suunnitelta-
van Kirkkoväärtinpolun kohdalla on nykyisin kapeahko maastoreitti, joka liittyy pohjoispäässä Espoon-
tiehen ja eteläpäässä Kirkkoväärtintiehen.  
 

2.2.2  Vesihuolto ja muut tekniset verkostot 
 
Vesihuolto 
Espoontien pohjoislaidalla on vuonna 1985 rakennettu 200 PVC jätevesiviemäri sekä vuonna 2004 raken-
nettu 450 PVC hulevesiviemäri. Suunnitellun Kirkkoväärtinpolun liittymän kohdalla on vuonna 2004 ra-
kennettu 300 PVC hulevesiviemäri. 
 
Suunnitellun Kirkkoväärtinpolun lähellä kulkee vuonna 1985 rakennettu 400 PVC jätevesiviemäri koko 
raitin matkalla sekä eteläpäässä raitin rinnalla kulkevat vuonna 2006 rakennetut jätevesiviemäri 315 PVC 
ja vesijohto 315 PVC. 

 
Tekniset verkostot 
Alueella on muutamia olemassa olevia tele- ja sähkökaapeleita, mm. 20 kV sähkökaapelit Espoontiellä. 
Alueella ei ole maakaasuputkia, kaukolämpöputkia eikä suurjännitteisiä sähkökaapeleita (110 kV, 220 kV 
tai 330 kV kaapelit). 
 

2.2.3  Hulevedet 
  
Espoontiellä sijaitsee rakennettuja hulevesiviemäreitä sekä ojia, joihin johdetaan kadun hulevesiä. Es-
poontien hulevedet johdetaan viemäreiden ja ojien kautta Prästgårdsbacken-puroon. 
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2.2.4  Maisemalliset ominaispiirteet 
 
Suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsee kulttuurimaiseman kannalta merkittävä puoliavoin alue (hau-
tausmaa). Espoontieltä etelään Kirkkomäen suuntaan on tärkeä näkymä. Suunnittelualueen länsiosassa 
Espoontien eteläpuoli on jäsentymätöntä aluetta, joka toimii maa-ainesten läjitysalueena.  
 
Suunniteltavan alueen itäpuolella on Prästgårdsbacken-puro. Puro on suunnittelualueen pääasiallinen 
luontokohde. Puron varrella on liito-oraville sopiva latvusyhteys joka samalla varjostaa puroa. Puiden 
kaatamista vältetään. Rakentamisen aikaiset työt voivat vaikuttaa Prästgårdsbackenin veden laatuun, 
kiintoaineksen pääsy puroon pitää estää. 
 

2.2.5  Luonnonympäristö 
 
Suunnittelualueella ja hankkeen vaikutusalueella on useita huomioitavia luontokohteita ja lajiesiintymiä, 
jotka tulee huomioida hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. 
 
Luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeista suunnittelualueella esiintyy lepakoita ja liito-oravaa.  
 
Alueella ei havaittu lisääntymisyhdyskuntia eikä monen lajin ja runsaan yksilömäärän käyttämiä ruokailu-
alueita. Alueen kautta ei myöskään kulje lepakoille tärkeitä siirtymäreittejä. Lepakoiden kannalta arvok-
kaimpana alueena voidaan pitää varsinaisen selvitysalueen ulkopuolelle jäävää Espoonjoen aluetta. (Vir-
tanen & Salomäki 2020) 
 
Alueelta ei ole löydetty liito-oravan jätöksiä. Lähimmät alueen ulkopuoliset havainnoit sijaitsevat etelässä 
Espoonväylän itä- ja länsipuolella (etäisyys noin 550 metriä) sekä alueen itäpuolella Kuninkaantien lukion 
lähellä (etäisyys noin 750 metriä). Pohjoispuolella lähimmät liito-oravahavainnot sijaitsevat noin 850 
metrin päässä Kehä III -tien varressa.  
 
Muista suunnittelualueen läheisyydessä esiintyvistä lajeista merkittävin on Prästgårdsbackenissa esiintyvä 
meritaimenkanta. Merivaelteiset meritaimenkannat on Suomessa luokiteltu äärimmäisen uhanalaisiksi 
(CR). Prästgårdsbacken on sorapohjainen ja koko suunnittelualueeseen sisältyvältä jaksolta taimenen ku-
tualueeksi soveltuva. 
 
Suunnittelualueella löytyy haitallista vieraslajia jättipalsamia. 
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3. YLEISSUUNNITELMA  
 

3.1 Suunnittelun tavoitteet 
 
Kirkkoväärtinpuiston kunnallistekniikan yleissuunnitelman laatimisen tavoitteita ovat: 
 

 Suunnitella ja mitoittaa kadut ja raitit siten, että ne ovat yhteensopivia alueelle suunnitellun maan-
käytön ja ympäristön kanssa. 

 Tarkistaa suunniteltujen ratkaisujen liikenteellinen toimivuus  
 Määrittää asemakaavatyötä ja jatkosuunnittelua varten yleisten alueiden toteutuksen laatutaso ja 

muut keskeiset toteutusperiaatteet ottaen huomioon alueen tuleva maankäyttö, toimivuus, ympä-
ristö sekä kaupunkikuvalliset tavoitteet.  

 Laatia yleisten alueiden yleissuunnitelma, jonka pohjalta laaditaan tarkemmat katu- ja rakennus-
suunnitelmat. 

 Suunnitella ja mitoittaa vesihuoltolinjat sekä esittää hulevesien viivytys- ja käsittelyjärjestelyt ot-
taen huomioon myös tulvareitit.  

  Selvittää muun teknisen verkoston (mm. sähköjakelu ja tietoliikenne) osalta nykyisten verkostojen 
muutostarpeet ja esittää alustavat tilavaraukset uusille johtolinjoille. 

  Laatia yleisten alueiden rakennuskustannusarviot. 

3.2 Liikenne ja kadut 
 
3.2.1 Yleistä 
 
Suunnitellut liikenne- ja katujärjestelyt esitetään yleisasemapiirustuksella, piir.nro 7759/001.  
 

3.2.2 Liikenneverkko 
 
Liittyminen ulkoiseen liikenneverkkoon 
 
Kirkkopellonkuja on päättyvä tonttikatu, joka tulee palvelemaan kadun viereistä hautausmaan huoltotoi-
menpiteiden aluetta sekä tulevaisuudessa mahdollisesti myös kadun länsipuolelle tulevaa asuinaluetta. 
Kirkkopellonkuja liittyy pohjoispäässä Espoontiehen kanavoidussa liittymässä ja eteläpäässä nykyiseen 
hautausmaan huoltotiehen. Espoontien ja Kirkkopellonkujan liittymä voidaan tarvittaessa varustaa liiken-
nevaloilla tulevaisuudessa, alueelle kaavoitettavien asuinalueiden rakentumisen jälkeen. Kirkkoväärtin-
polku liittyy pohjoispäässä Espoontiehen ja eteläpäässä Kirkkoväärtintiehen. 

 
Alueen katuverkon toiminnallinen luokitus 
 
Suunnittelualueen pohjoispuolella oleva Espoontie on luokitukseltaan kokoojakatu. Espoontien jk+pp-tie 
suunnittelualueella sijaitsevalla osuudella on luokitukseltaan pyöräilyn pääreitti. Suunniteltu Kirkkopellon-
kuja on päättyvä tonttikatu, jonka päädyssä on kääntöpaikka. Suunniteltu Kirkkoväärtinpolku on puisto-
raitti.  
 

Jalankulku ja pyöräliikenne 
 
Jalankulku ja pyöräliikenne tapahtuu Espoontien ja Kirkkopellonkujan alueilla ajoradan rinnalla olevilla 
yhdistetyllä jk+pp-teillä sekä jalkakäytävillä. Kirkkoväärtinpolku on puistoraitti, jolla on sallittu jalankulku 
sekä pyöräliikenne. 
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3.2.3 Katujen liikennejärjestelyt 
 
Liikennemäärät, kaista- ja liittymäjärjestelyt sekä ohjenopeudet 
 
Espoontien ennusteliikennemäärä vuodelle 2050 (KAVL) suunnittelualueen maankäytön toteuttamisen 
jälkeen on arviolta n. 10 000 ajon/vrk. Liikennemäärä edellyttää Espoontien ja Kirkkopellonkujan risteyk-
sen kanavointia. Liittymä voi lopputilanteessa olla valo-ohjattu, riippuen alueen maankäytön ratkaisuista 
ja tulevaisuuden liikennemääristä. Alueen tulevan asuinrakentamisen maankäyttöratkaisuissa on vielä 
epävarmuutta. 
 
Espoontien ajoradan leveys on 1-ajorataisella osuudella 7,0 m, 2-ajorataisella osuudella leveys vaihtelee 
välillä 3,75–6,50 m. Kirkkopellonkujan ajoradan leveys on 6,0 m, mahdollistaen modulirekan ajoyhteyden 
huoltotoimenpiteiden tontille. Kirkkoväärtinpolun leveys on 3,0 m. Suunnittelualueen kadut ovat lähtö-
kohtaisesti harjakaltevia. Ajoradat rajataan graniittisin reunakivin. Ajoratojen rinnakkaiset jk+pp-tiet 
sekä jalkakäytävät ovat sivukaltevia ajoradalle päin. Erotuskaistat Espoontiellä ovat 0,75 metrin levyisiä 
ja Kirkkopellonkujalla 0,75 m - 4,0 m (viherkaista) levyisiä. Katusuunnitelma-alueella ei ole bussipysäk-
kejä.  
 
Kirkkopellonkujan itäpuolelle suunniteltu yleinen pysäköintialue koostuu kahdesta alueesta, joiden välissä 
on 3,5 m leveä viheralue. Pysäköintialue on läpiajettava ja sen ajoradat ovat 7,0 m levyiset, kaksi aluetta 
yhdistävä ajorata on 6,0 m leveä. Pysäköintialueella on yhteensä 38 autopaikkaa neljässä rivissä. Pysä-
köintipaikat ovat 2,60 m leveitä ja rivien päätyjen pysäköintiruudut ovat 2,75 m leveät. 
 
Katuliittymissä on ajonopeuksien ja väistämisvelvollisuusjärjestelyjen mukaiset näkemät, myös kevyen 
liikenteen näkemät ovat huomioitu. Espoontien nopeusrajoitus on 40 km/h. Kirkkopellonkujalla tullaan 
käyttämään 30 km/h nopeusrajoitusta. 
 
Lähimmät bussipysäkit sijaitsevat nykyään idempänä Espoontiellä ja Kirkkokadulla.  

 
Katualueiden rajat 
 
Katualueen rajat ovat osittain nykyisen asemakaavan mukaiset. Ehdotetut muutokset katualueen rajoihin 
ovat esitetty katujen- ja ympäristön yleisasemapiirustuksessa, suunnitelma 7759/001.  
 

3.2.4 Katujen ja muiden yleisten alueiden tasaukset sekä tulvareitit 
 
Suunnittelualueen yleistasaus määriteltiin alueen ja sen lähiympäristön nykyisten korkeusasemien sekä 
alueelle tulevan maankäytön ja toimintojen perusteella. Espoontien korkeusasema jää likimäärin ny-
kyiseksi. Kirkkopellonkujan tasaus alku- ja loppupäässä jäävät nykyisiksi, välissä kadun tasausta noste-
taan keskimäärin 60 cm nykyisen maanpinnan yläpuolelle. Kirkkoväärtinpolun tasausta nostetaan keski-
määrin 10 - 20 cm nykyisen maanpinnan tasosta.  
 
Suunniteltujen katujen pituuskaltevuudet ovat riittävät toimivalle pintakuivatukselle. Pienin käytetty ka-
dun tai raitin pituuskaltevuus on 1,0 % (Espoontiellä ja Kirkkopellonkujalla) ja suurin pituuskaltevuus on 
5,0 % (Kirkkoväärtinpolulla). 
 

3.3 Vesihuoltosuunnittelu 
 

3.3.1 Yleistä 
 
Kirkkoväärtinpuiston vesihuollon järjestelyt esitetään vesihuollon yleissuunnitelman asemapiirustuksella 
7759/300.  Vesihuoltolinjojen suunnittelussa on noudatettu HSY:n Verkostosuunnittelukäytännöt – oh-
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jetta. Vesihuoltoverkostoista on määritelty tarvittavat putkilinjaukset, niiden korkeusasemat sekä liitos-
kohdat oleviin verkostoihin. Vesihuollon runkolinjat sijoitetaan ajoradan alle Kirkkopellonkujalla ja Es-
poontiellä ajoradan ja jk+pp-tien alle. 
 
Viemäreiden putkikoot ilmoitetaan nimellismittoina. Viemärit voidaan rakentaa muoviputkista, joiden ren-
gasjäykkyys on vähintään luokkaa SN 8 tai betoniputkinormien mukaisista, lujuusluokaltaan vähintään Br 
– luokan (raudoitetuista) Ek-betoniputkista. Viemäreiden ja vesijohtojen putkimateriaalit kokoluokittain 
ilmoitetaan em. HSY:n ohjeessa. Kaikkien vesihuoltolinjojen osien ja varusteiden tulee olla HSY:n hyväk-
symiä. 

 
Espoontielle suunnitellaan sekä vesijohdon että jv-viemärin asentamista porauksella. Etenkin viemärin 
kaivanto menee Espoontiellä syvällä ja alueella on paksu kerros savea ja silttiä, jolloin kaivaminen 
aiheuttaa sekä pontituksen että paalulaatan. Lisäksi Prästgårdsbackenin ylitys on erityisen haastava ja 
puron uoma virtaa rakennetussa 1000 B -rummussa, joka ylitetään molemmilla putkilla. Porauksen 
puolesta puhuu myös se, että poraaminen aiheuttaa vähemmän häiriötä liikenteelle sekä kasvillisuuden 
poistamista ei tarvita. Jv-viemärin asennusmenetelmä on ohjattu työntöporaus haastavimman kohdan eli 
paaluvälin 168-207 yli. Pidempi poraus voisi helpottaa urakkaa ja säästää rahaa, mutta haasteena on 
viemärin vietto. Ohjattu työntöporaus on tarkin tapa porata, mutta sillä on 0,3 % virhemarginaali. Koska 
kohteessa on muutenkin mahdollisimman pieni kaato eikä ole varaa juurikaan nostaa linjausta, niin 
pidemmän porauksen toteuttaminen lienee mahdotonta ottamatta riskiä, ettei putkelle saada tarpeeksi 
viettoa. HSY suosittelee myös tarkastuskaivoja vähintään 60 metrin välein. Lisäksi hulevesirumpu ja 
liityttävän kaivon korko asettavat omat ehtonsa poraukselle. 
 
Vesijohdon suuntaporaus aloitetaan samalta paalulta 168 jätevesiviemärin kanssa ja poraus yltää 
vesijohdon liitospaalulle 310. Sen porauksen riskitekijä on lähinnä Espoontien kevyen liikenteen väylän 
alla oleva hulevesiverkosto. Poraus on suunniteltava joko tarpeeksi syvälle tai sitten ajoradan alle. 

 

3.3.2 Vesijohdot 
 
Mitoitus 
Vesijohdon mitoitus perustuu Espoon kaupungin tekemään asemakaavamuutokseen. Alueelle on tarkoitus 
sijoittaa uudisrakentamista sekä seurakunnan toimisto ja huoltotoimintoja. Alueelle rakentuu ensin seura-
kunnan tilat ja myöhemmässä vaiheessa asuinalue. Asemakaavan muutoksessa on kolme ehdotelmaa 
asuinrakennusoikeuden määräksi: 13 930 k-m2, 15 600 k-m2 ja 16 000 k-m2. Mitoituksessa on käytetty 
näiden kolmen rakennusoikeuden keskiarvoa eli 15 175 k-m2. Lisäksi päiväkodille ja liiketilalle on osoi-
tettu rakennusoikeutta 750 k-m2. Seurakunnan huoltotoiminnot on mitoitettu sen mukaan, että kesäisin 
toimisto- ja huoltohenkilökuntaa 50 henkeä ja he käyttävät vettä 75 l/hlö/d. Kesäisin huoltotoimintoihin 
kuuluu myös ajoneuvon pesua ja se on mitoitettu 200 l/h, kun sitä tapahtuu. Muina vakioina on käytetty: 
 

 Maksimivuorokausikerroin 1,5 
 Maksimituntikerroin 2,8 
 Asumisväljyys 36 k-m2/as 
 Ominaisvedenkulutus 140 l/as/d 
 Liiketilojen vedenkulutus 4 l/k-m2/d 
 Päiväkotilapsen vedenkulutus 40 l/lapsi/d.  

 
Näin saadaan olla olevan Taulukko 1 vesijohdon määrät. 
 
Taulukko 1. Vesijohdon mitoitusvirtaamat Pappilanmäen eri vaiheissa. 

 Qkeskikulutus (l/s) Qvrkmax (l/s) Qhmax (l/s) 
Vaihe 1: Seurakunnan toimisto & huolto 0,1 0,2 0,4 

Vaihe 2: Asunnot ja liiketilat 0,8 1,5 3,7 
Lopputilanne 0,9 1,6 4,1 
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Suunniteltu vesijohtoverkko 
Kirkkopellonkujalle on suunniteltu vesijohto 160 PE, joka jatkaa Espoontietä koilliseen liittyen rakennet-
tuun vesijohtoon 315 PVC. Vesijohto on ylimitoitettu sekä seurakunnan tilojen vedenkulutukseen nähden 
että myöhempää rakentamista varten, sillä ajatuksena on, että myöhemmässä rakennusvaiheessa vesi-
johtoa jatketaan ja että siitä muodostuu rengasyhteys Espoontiellä, ks. Kuva 1. Taulukossa 2 on vertailtu 
eri putkikokoja keskenään. Putkikoon valitsemisessa on konsultoitu HSY:tä ja arvioitu, että kuinka paljon 
rengasyhteys tulee lisäämään putken virtaamaa. Kirkkopellonkujan kaakkoispäähän on esitetty uusi 
huuhteluposti rakennusvaiheiden väliseksi ajaksi, että johtoa päästään huuhtelemaan.  
 
Taulukko 2. Vesijohdon eri kokojen vertailu tehdyn mitoituksen perusteella. 

Putken koko Virtausnopeus (m/s) Paineviivan gradientti (%) 
160 PE 0,3 0,1 
110 PE 0,6 0,5 
90 PE 0,8 1,3 

 
 

 

Kuva 2. Runkovesijohdon rengasyhteys Espoontiellä, kun Pappilanmäki on kokonaan rakentunut. 
 

3.3.3 Jätevesiviemärit 

Mitoitus 
Jätevesiviemäri on mitoitettu vesijohdon perusteella lisäämällä vedenkulutukseen vuotovesimäärä eli 20 % 
kulutetusta vedestä. Alla Taulukossa 3 on esitelty molempien rakennusvaiheiden jätevesivirtaama. Viemäri 
on suunniteltu ajatuksella, että kaikki asemakaava-alueen kiinteistöt liittyvät viemäriin. Liittymismahdolli-
suudet Espoontien pohjoispuolelle eivät ole toteutuskelpoisia tai vähintäänkin haastavia viemärin matalan 
peittosyvyyden takia. 
 
Taulukko 3. Jätevesiviemärin mitoitusvirtaamat Pappilanmäen eri vaiheissa. 
 Qvrkmax (l/s) Qhmax (l/s) 

Vaihe 1: Seurakunnan toimisto & huolto 0,2 0,5 
Vaihe 2: Asunnot ja liiketilat 1,8 4,4 

Lopputilanne 2,0 4,9 
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Suunniteltu jätevesiverkko 
Kirkkopellonkujan viettoviemärit toteutetaan 200 PVC -putkella HSY:n suunnitteluohjeista poikkeavilla put-
kikaltevuuksilla (6 promillea 7 sijasta). Tämä johtuu siitä, että alueelle halutaan toteuttaa viettoviemäri ja 
alueen viemäreihin on haastava liittyä, sillä ne ovat kaikki alle kahden metrin syvyydessä. Sopivin liitospiste 
löytyy suunnittelualueen koillisosasta. Kaivannosta tulee paikoitellen syvä Espoontiellä. Kirkkopellonkujan 
alueella, viemärilinjan eteläpäädyssä on viemärin peitesyvyys noin 1,0 metrin luokkaa. Suurempi pei-
tesyvyys aiheuttaisi kadun tasauksen nostamisen nykyisestä maanpinnasta huomattavasti korkeammalle. 
Pappilanmäen kiinteistöjen pitäisi kuitenkin pystyä liittymään tähän linjaan, sillä maasto viettää kohti Kirk-
kopellonkujaa. Taulukosta 4 näkee, että mitoitetut virtaamat mahtuvat hyvin 200 PVC -putkeen. 
 
Taulukko 4. Suunnitellun jätevesiviemärin putkikapasiteetti. Vaiheiden maksimivirtaamat on korostettu 
vihreällä. 
Täyttöaste (vesijuoksu/putken halkaisija) Putken virtaama (l/s) Virtausnopeus (m/s) 

10 % 0,5 0,3 
20 % 1,9 0,5 

30 % 4,3 0,6 
40 % 7,5 0,7 

50 % 11,2 0,8 

60 % 15,3 0,9 
70 % 19,8 0,9 

80 % 24,4 1,0 
90 % 27,5 1,0 

100 % 28,1 1,0 
 
Ensimmäisessä rakennusvaiheessa jätevesiviemäri ei ole todennäköisesti itsepuhdistuva edellä mitoite-
tulla virtaamalla, kun liittyneenä on vain seurakunnan toiminnot. RIL:n jätevesiviemärin huuhtoutumis-
graafi määrittelee viemärin todennäköisesti itsepuhdistuvaksi, kun virtaama on > 1,4 l/s. Tämä on kui-
tenkin väliaikaista ja lopputilanteessa mitoitusvirtaama (4.9 l/s) ylittää reilusti tämän arvon. 
 
Mitoitus virtaamaan vaikuttaa kuitenkin oleellisesti käytetyt HSY:n tuntikertoimet, jotka voivat olla täl-
laista pientä seurakunnan toimintojen mitoitusta tarkasteltaessa liian pienet. Vesi- ja ympäristöhallituk-
sen monisteessa ”Pienten vesilaitosten ja lomakeskusten vedenjakelujärjestelmien mitoittaminen” (1995) 
esitetään graafi s. 29, jossa Taulukon 1 vaiheen 1 keskimääräinen vuorokausikulutus (0,1 l/s) voisi ai-
heuttaa suurimmaksi hetkelliseksi vedenkulutukseksi 1,6 l/s virtaaman. Tällä mitoitusvirtaamalla viemä-
riä voi pitää todennäköisesti itsepuhdistuvana kesäkaudella. Kun vielä tähän huomioidaan se, että seura-
kunnan tontilta virtaamat tulevat pelkästään virka-aikaan eli maanantaista perjantaihin klo 8–16 välillä, 
niin hetkellinen virtaama voi olla tätäkin suurempi.  
 
Talvikaudella seurakunnan kiinteistöllä on töissä kymmenisen henkeä ja huoltotoiminnotkin käyttävät 
huomattavasti vähemmän vettä. Tämän seurauksena huipputuntikulutus putoaa kymmenesosaan (0,05 
l/s). Täten ennen alueen lopullista rakentumista varten olisi tarpeellista kehittää joku tilapäinen ratkaisu. 
Tällaisia voisivat olla esimerkiksi septitankki seurakunnan tiloihin tai verkoston säännöllinen huuhtelu.  
 

3.3.4 Hulevesiviemärit ja hulevesien viivytys (Niina ja Felipe) 

Hulevesien hallinta 
Työssä selvitettiin suunnittelualueeseen vaikuttavat ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat valuma-
alueet paikkatietopohjaisesti Maanmittauslaitoksen 2 m korkeusmalliin perustuen. Valuma-alueet on 
esitetty kuvassa 3. Kuvassa esitetyn VA1:n vedet virtaavat suunnittelualueen itäpuolelta 
Prästgårdsbäcken-puroa pitkin Espoonjokeen. VA2:n vedet virtaavat suunnittelualueen eteläpuolella 
kulkevaa ojaa pitkin Prästgårdsbäcken-puroon ja siitä edelleen Espoonjokeen. 
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Kuva 3. Suunnittelualueeseen vaikuttavat valuma-alueet. 
 
Työn aikana tutkittiin, kuinka suuri hulevesivirtaama suunnittelualueella muodostuu nykytilassa sekä 
tilanteessa, jossa alue on toteutettu esitettyjen suunnitelmien mukaisesti. Nykytilan laskennassa 
käytettiin kerran vuodessa toistuvaa 15 minuutin sadetta, jonka intensiteetti on 68 l/s/ha. 
Valumakertoimena käytettiin 0,1, koska suunnittelualue on nykytilassa pääosin viheraluetta ja pieneltä 
osin sorapinnalla. Tulevan tilanteen laskennassa käytettiin kerran viidessä vuodessa toistuvaa 15 
minuutin sadetta, jonka intensiteetti on 150 l/s/ha ja valumakertoimena viheralueena säilyvien alueiden 
osalta 0,1 ja asfaltoitavien alueiden osalta 0,9. Viivytystä mitoitettaessa huomioitiin sateisiin tuleva 
ilmastonmuutoksesta aiheutuva 20 % lisäys. Alueen purkuvirtaama on kerran vuodessa toistuvan sateen 
mukaisesti 4 l/s. 
 
Viivytystilavuus tarkistettiin suurimman kertymän aiheuttavan sateen mukaan. Suurimman kertymän 
alueella suunnitellussa tilanteessa aiheuttaa kolmen tunnin rankkasade, jolloin viivytystilavuutta tulee 
varata 90 m3. Työn aikana keskusteltiin tilaajan kanssa tarpeesta viivyttää harvinaisempia kuin kerran 
viidessä vuodessa toistuvia rankkasateita perustuen Espoonjoen tulvaherkkyyteen. Työn aikana kuitenkin 
todettiin, että kerran viidessä vuodessa toistuvien virtaamien viivytys on riittävä kohteessa, jonka 
vaikutus Espoonjoen vesimääriin on prosentuaalisesti hyvin pieni.  
 
Kohteessa kiinnitettiin huomiota paitsi hulevesien määrälliseen, myös laadulliseen hallintaan. Hulevesien 
hallinnan rakenteeksi suunniteltiin suotopadolla varustettu viivytyspainanne. Painanteeseen suunniteltiin 
tilavuutta niin, että kerran viidessä vuodessa toistuvan rankkasateen aiheuttama virtaama saadaan 
viivytettyä kertymän ollessa 90 m3. Vesi suotautuu padon läpi, jolloin kiintoaineen ja epäpuhtauksien 
poistamista vedestä saadaan tehostettua pelkkään viivytykseen verrattuna. Padon päällys voi olla esim. 
louhetta tai pato voidaan verhoilla kivillä. Padon sydän rakennetaan vettä läpäisevästä murskeesta, esim. 
kalliomurske 0/90 mm. Suotopadon toimivuus tulee tarkistaa säännöllisesti. Padon ylävirranpuoleiseen 
luiskaan kertyvät roskat poistetaan. Viivytysaltaan tyyppileikkaus on esitetty suunnitelmassa 7759/300.  
 
Hulevesipainanteen sisällä ylivuoto suotopadon yli on tasossa +11,9 m. Koko rakenteen ylivuoto on 
tasossa +12,1 m, josta vesi valuu purkuojaan.  
 
Hulevesipainanteen tuloputken ympäristö on syytä eroosiosuojata.  
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Hulevesien viivytysrakenteen sijainti ja korkomaailma tulee tarkistaa jatkosuunnittelun yhteydessä.  
 
Suunniteltu hulevesiverkko 
Kirkkopellonkujalle on suunniteltu uusi hulevesiviemäri 315 PP. Hulevesiviemäri laskee hulevesialtaaseen 
Kirkkopellonkujan kaakkoispäädyssä. Hulevesialtaassa on suotopato, mikä puhdistaa ja suodattaa hule-
vesiä ennen niiden laskemista Prästgårdsbackeniin. 

3.4 Muut tekniset verkostot  
 
Suunnittelualueelle sijoittuu sähkö-, ja tietoliikenneverkkoja. Kaapelit sijoitetaan pääasiassa 
jalkakäytävien ja jk+pp-teiden alle.  
 
Tietoliikenneverkkojen kaapelit asennetaan suojaputkiin. Yhteiskäyttökaivojen käytöstä sekä 
hallinnoimisesta sovitaan erikseen operaattoreiden ja kaupungin kesken. Sähköverkkojen kaapelit 
sijoitetaan tietoliikennekaapeleiden kanssa samoihin kaivantoihin.  

3.5 Maaperä ja rakennettavuus 
 
Alueen pohjaolosuhteiden tarkastelut perustuvat Espoon kaupungin maaperäkarttaan sekä alueen pohja-
tutkimusaineistoon. Suunnittelutyön aikana ohjelmoitiin alueelle myös lisäkairauksia. Kairausten tulokset 
on otettu suunnittelussa huomioon. 
 

3.5.1 Maaperä 
 
Suunnittelualue sijoittuu saviselle alueelle.  
 
Espoontie on nykyinen katu, jonka tasaus vaihtelee välillä +15,2…+17,1. Kadun rakennekerrosten alla on 
jäykkää savea/silttiä noin 3-5 m paksu kerros. Savikerroksen alla on hiekkaa/moreenia ja kallionpinta 
vaihtelee noin tasolla +7…+10. 
 
Kirkkopellonkuja sijoittuu nykyiselle joutomaaalueelle ja maanpinta on noin tasolla +13…+14. Nykyinen 
maanpinta Espoontien kohdalla on +12,9…+16,0. Kadun suunniteltu tasaus on n. 0…1,6 m nykyistä ta-
sausta korkeammalla, keskimäärin n. 0,6 m korkeammalla. Maaperä alueella on pehmeää savea ja savi-
kerroksen paksuus on noin 5 m. Nykyisen Espoontien kohdalla savikerros on jäykempi/silttinen. Saviker-
roksen alapuolella on silttiä/hiekkaa/moreenia. Kallionpinta sijaitsee n. 6,9…9,2 m syvyydellä tulevasta 
tasauksesta noin tasolla +4…+6. 
 
Kirkkoväärtinpolku sijoittuu poikkikaltevaan maastoon. Päällimmäisenä maakerroksena on savea. Kallion-
pinta on havaittu +12,9…+12,5 m syvyydellä maanpinnasta ja kallionpinta laskee pohjoisesta etelään 
noin tasolta +7 tasolle noin -6. Raitin tasaus ovat pääosin lähellä nykyistä maanpinnan tasoa, Kirkko-
väärtinpolku sijoittuu n. 0,2 m täyttöön, jossa tuleva tasaus on suurimmillaan n. 1 m nykyisen maanpin-
nan alapuolella. Maanpinnan taso katujen kohdalla vaihtelee välillä +6,8 … +14,1. 
 
Pohjaveden pinnantaso on Kirkkopellonkujan kohdalta mitattu tasolla +7,4 noin 6,3 m maanpinnantason 
alapuolelle (uusi putki, mittaustulos YS-vaiheessa saatavilla vain yhdeltä mittauskerralta 28.3.2022). Es-
poontien kohdalla pohjaveden pinnantaso on ollut korkeimmillaan maanpinnan tasolla +14,5 ja alimmil-
laan ollessaan putki on ollut kuiva (ei havaintoa, mittausajanjakso epäselvä). 
 
Suunnittelualueen maaperäolosuhteet ja pohjavahvistusmenetelmät esitetään geoteknisessä asemapii-
rustuksessa piir.no 7759/1000. 
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3.5.2 Suunnitellut pohjanvahvistustoimenpiteet 
 
Kirkkopellonkujalle sijoittuu uusia vesihuollon rakenteita ja tasaus nousee nykyisestä pinnantasosta. Katu 
on kokonaisuudessaan esitetty pilaristabiloitavaksi. 
 
Espoontielle sijoittuu uusia vesihuoltorakenteita, jotka joudutaan rakentamaan ponttiseinin tuetussa 
kaivannossa. Putkien alle on esitetty paalulaatta Kirkkopellonkujasta alkaen noin PL 170 saakka, josta 
eteenpäin alustavasti putket asennetaan kaivamattomin menetelmin (poraus). 
 
Kirkkoväärtinpolulle ei sijoitu uusia vesihuollon rakenteita ja uuden raitin tasaus noudattelee nykyistä 
maanpintaa. Pohjanvahvistuksia ei raitille tarvita.  
 
Jatkosuunnittelun yhteydessä suunnittelualueella tehdään täydentäviä yksityiskohtaisia pohjatutkimuksia 
ja maastomittauksia. 
 

3.5.3 Pilaantuneet maat ja sulfidimaat 
 
Suunnittelun aikana ei ole tullut tietoon, että alueella olisi pilaantunutta maa-ainesta. 
 
Espoo kuuluu potentiaalisiin happamien sulfaattimaiden esiintymisalueisiin. Happamien sulfaattimaiden 
hapettuminen ja vapautuminen voi johtaa vesistöjen happamoitumiseen ja myrkyllisten metallien 
liukenemiseen. GTK:n karkean mittakaavan aineistojen mukaan suunnittelualueella happamien 
sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys on pieni, mutta hyvin lähellä alueen eteläpuolella, 
Espoonjoen varrella on suuren todennäköisyyden alue (GTK). 

3.6 Ympäristösuunnittelu 
 

3.6.1 Yleistä 
 
Katuympäristöratkaisujen suunnittelussa on otettu huomioitu mm: 
 
  kaavoitusta varten tehdyt luonto- ja kulttuuriympäristöselvitykset sekä 
  arkeologinen tarkkuusinventointi 

 yleisten alueiden kaupunkikuvalliset tavoitteet  
  maisematilalliset lähtökohdat, kuten reuna-alueiden pinnanmuodot ja kasvillisuus 
  pintavesien käsittelyn periaatteet 
 • istutettava kasvillisuus 

 

3.6.2 Ympäristösuunnitelman periaatteet 
 

Julkisen ympäristön periaatteet 
 
Kirkkoväärtinpuiston alueen luonne muuttuu nykyisestä maanläjitysalueesta korkeatasoisesti rakennetuksi 
ympäristöksi. Alueen itäreunalle rakentuu seurakunnan huolto- ja toimirakennusalue. Alueen läntinen 
reuna tulee todennäköisesti tulevaisuudessa rakentumaan asuinrakentamiseen.  
 
Reunakivet ja erotuskaistojen kivetyt osuudet ovat luonnonkiveä. Reunatuet ovat harmaita ja erotuskais-
tojen noppakiveykset harmaita. Katuympäristö on suunniteltu selkeäksi ja korkeatasoiseksi, kadulle on 
esitetty puita ja pensasistutuksia erotuskaistoille sekä pysäköintialueen reunoille. Espoontieltä Kirkko-
mäen suuntaan on tärkeä näkymä, jota korostetaan Kirkkopellonkujan istutettavalla puurivistöllä. Kirkko-
väärtinpuiston puistoraitti on kivituhkapintainen. Pintamateriaalit ja kasvillisuus tulee sovittaa yhteen 
tonttien, puiston ja katualueiden rajapinnassa luontevien ja kestävien ratkaisuiden takaamiseksi. 
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Kasvillisuuden periaatteet 
Alueen nykyinen puusto säilytetään mahdollisuuksien mukaan. Erityistä huomiota on kiinnitetty Präst-
gårdsbacken-puron varrella olevan puuston säilyttämiseen. 
 
Katupuut sijoittuvat pääosin erotuskaistoille ja katujen sekä pysäköintialueen reuna-alueille. Puiden ja 
valaisinpylväiden sekä kunnallistekniikan sijainnit ovat sovitettu yhteen. Kirkkopellonkujan pääpuulajiksi 
valitaan suurikokoisia lehtipuita, reuna-alueille luodaan vehreyttä ja vaihtelevuutta monilajisilla, erikoikoi-
silla lehtipuilla, havupuilla ja pensasistutuksilla. Hulevesien viivytyspainanteessa on kostean paikan niitty-
kasvillisuutta sekä puita. 
 

3.7 Rakennuskustannusarvio 
 
Rakentamiskustannukset sisältäen yleiskustannukset, mutta ei arvonlisäveroa: 
 
Kadut ja jk+pp-tiet   

   
Espoontie 509 300 €  
Kirkkopellonkuja 729 300 €  
Kirkkoväärtinpolku 131 300 €  
   
Vesihuolto   

   
Espoontie 440 100 €  
Kirkkopellonkuja 181 300 €  
Kirkkoväärtinpolku 0 €  

 

   

 
     
Kustannusarvio sisältäen työmaa- ja tilaajatehtävät 1 991 300 € (alv 0 %)  



 

15 
 

4 PIIRUSTUKSET 
 
Seuraavat piirustukset ovat tämän raportin mukana: 
        

7759/ 001 Kirkkoväärtinpuiston ak-alue 1:1000 3.6.2021 
  

  
Asemapiirustus 

    
       

7759/ 002 Kirkkoväärtinpuiston ak-alue 1:100 3.6.2021 
  

  
Tyyppipoikkileikkaus 

    
       

7759 /003 Espoontie 1:1000/1:100 3.6.2021 
  

  
Pituusleikkaus 

    
       

7759 /004 Kirkkopellonkuja 1:1000/1:100 3.6.2021 
  

  
Pituusleikkaus 

    
       

7759 /005 Kirkkoväärtinpolku 1:1000/1:100   3.6.2021   
  Pituusleikkaus     
       

7759 /300 Kirkkoväärtinpuisto 1:1000 3.6.2021 
  

  
asemapiirustus 

    
       

7759 /700 Kirkkoväärtinpuisto 1:1000   3.6.2021 
  

  
asemapiirustus 

    
      

7759 /1000 Kirkkoväärtinpuisto 1:1000 3.6.2021 
  

  
asemapiirustus 
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KUNNALLISTEKNISET YLEISSUUNNITELMAT
7759/ 001 Kirkkoväärtinpuiston ak-alue 1:1000 3.6.2022

Asemapiirustus

7759/ 002 Kirkkoväärtinpuiston ak-alue 1:100 3.6.2022
Tyyppipoikkileikkaus

7759/ 003 Espoontie 1:1000/1:100 3.6.2022 40651/2
Pituusleikkaus

7759/ 004 Kirkkopellonkuja 1:1000/1:100 3.6.2022 40651/3
Pituusleikkaus

7759/ 005 Kirkkoväärtinpolku 1:1000/1:100 3.6.2022 40651/4
Pituusleikkaus

Vesihuoltosuunnitelmat
7759/ 300 Kirkkoväärtinpuiston ak-alue 1:1000 3.6.2022 40651/1

Asemapiirustus

Kaapelisuunnitelmat
7759/ 700 Kirkkoväärtinpuiston ak-alue 1:1000 3.6.2022

Asemapiirustus

Geotekniikka
7759/ 1000 Kirkkoväärtinpuiston ak-alue 1:1000 3.6.2022

Asemapiirustus
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B10S_Espoontie_Kustannusarvio

Perustiedot

Hanke Kirkkoväärtinpuisto Ihku-laskentapalvelu
Raportti tulostettu 16.6.2022

Hankekuvaus Kirkkoväärtinpuiston kunnallisteknisen yleissuunnitelman mukaiset
kadut.

Hanketunnus /
kustannuspaikka

B10S

Suunnitteluvaihe Yleissuunnitelma

 

Hanketyyppi Katu ja kunnallistekniikka

Toteutusympäristö Rakennettu ympäristö

Tilaajaorganisaatio Espoon kaupunki

Tilaajan vastuuhenkilo Peik Salonen

Palveluntuottajaorganisaatio Ramboll

Palveluntuottajan
vastuuhenkilo

Madis Sisask, Jukka Koponen, Elias Räsänen, Tuomo Viitala

Kustannuslaskennan
hintataso

949 453,77
€

Panoshinnasto MAKU: 115,9 (2015=100, tammikuu 2022)

Rakennusosakirjasto 14.0.254-R (julkaistu )

Rakennusosat muokatut hinnat näkyvät kursiivilla.

MÄÄRÄ YKSIKKÖ YKSIKKÖHINTA (€) YHTEENSÄ (€)


Espoontie 643 826,67


Katutyöt 345 375,34

1112
Puun poisto, hyötypuun hakkuu (paljon puita,
metsuri), kpl

7,00 kpl 28,99 202,96

1132
Kaapelin siirto, yksikköhinnalla

Nykyisten kaapeleiden siirto sivuun
rakennustöiden ajaksi ja sen jälkeen uusi asennus

230,00 mtr 21,64 4 977,20

1132 Kaapelin poisto, sis. esiin kaivun
Carunan 20 kV kaapelin poisto

20,00 mtr 27,00 540,00

1141
Poistettava pintamaa, kuljetus läjitykseen, h =
200 mm

2 180,00 m2tr 1,96 4 269,53

1149
Poistettava pintamaa sis. vieraslajeja, kuljetus
loppusijoitukseen sis. vastaanottomaksu,
paksuus 500 mm

110,00 m2tr 10,03 1 103,70

1151
Betonikiveyksen poisto ja kuljetus
loppusijoitukseen

180,00 m2tr 13,00 2 340,76

1151

Asfaltin poisto (kaivamalla) h = 5 cm,
poistettava määrä > 500 m2, kuljetus
loppusijoitukseen sis. vastaanottomaksu

Jk. asfaltin poisto

780,00 m2tr 1,74 1 358,71

1151

Asfaltin poisto (kaivamalla) h = 10 cm,
poistettava määrä > 500 m2, kuljetus
loppusijoitukseen sis. vastaanottomaksu

Ar. asfaltin poisto

1 490,00 m2tr 2,77 4 127,70
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MAKU: 115,9 (2015=100) Koko katu yhteensä (alv 0
%)



MÄÄRÄ YKSIKKÖ YKSIKKÖHINTA (€) YHTEENSÄ (€)

1159
Reunatuen purku ja uudelleen asennus,
luonnonkivi (graniittinen reunakivi)

320,00 mtr 49,42 15 814,26

1159
Reunatuen purku ja siirto välivarastoon,
upotettava reunakivi (graniitti)

80,00 mtr 10,44 835,19

1613
Maaleikkaus, kuljetus loppusijoitukseen sis.
vastaanottomaksu, kantava maa

3 200,00 m3ktr 13,18 42 168,72

1621
Kaapelikaivanto, kuljetus loppusijoitukseen
sis. vastaanottomaksu, kantava maa-aines,
mtr

170,00 mtr 10,27 1 746,31

1811.11 Maalle pengerretty maapenger 250,00 m3rtr 18,82 4 705,20

1812 Luiskatäyte
maa-aines, silttimoreeni, SiMr

320,00 m3rtr 10,11 3 233,79

2112 Suodatinkangas
suodatinkangas, käyttöluokka N3

3 700,00 m2tr 1,49 5 509,81

2121 Jakava kerros
murske, kalliomurske, KaM 0/90

2 780,00 m3rtr 22,35 62 124,77

2131 Sitomaton kantava kerros
murske, kalliomurske, KaM 0/32

550,00 m3rtr 25,44 13 993,25

2141.11
Kulutuskerroksen asfalttibetoni AB 22 60 mm
(n. 150 kg/m2), liikennöity alue, asfaltoitava
alue 1000–15000 m2

2 000,00 m2tr 10,09 20 187,24

2141.11
Kulutuskerroksen asfalttibetoni AB 11 40 mm
(n. 100 kg/m2), liikennöity alue asfaltoitava
alue < 1000 m2

970,00 m2tr 8,08 7 836,22

2141.13
Kantavan kerroksen asfalttibetoni ABK 31 60
mm (n. 150 kg/m2), liikennöity alue,
asfaltoitava alue 1000–15000 m2

2 000,00 m2tr 10,09 20 187,24

2141.3
Kivimastiksiasfaltti SMA 16 40 mm (n. 100
kg/m2), liikennöity alue, asfaltoitava alue
1000–15000 m2

2 000,00 m2tr 10,42 20 849,63

2143.22
Noppakiveys
noppakivi, graniitti, 90 × 90 × 90 mm, lohkottu (Kurun
harmaa)

316,00 m2tr 84,20 26 608,35

2211.1
Reunatuki, luonnonkivi
reunakivi, graniitti, suora, 170 × 190 mm, LR170 (Kurun
harmaa)

20,00 mtr 111,61 2 232,19

2211.1
Reunatuki, luonnonkivi
reunakivi, graniitti, suora, 170 × 270 mm, S170 (Kurun
harmaa)

60,00 mtr 109,41 6 564,58

2211.1

Reunatuki, luonnonkivi
reunakivi, graniitti, suora, 170 × 270 mm, V170 (Kurun
harmaa, Taivassalon punainen, Viitasaaren vaalea,
Ylämaan ruskea)

230,00 mtr 120,41 27 694,22

2311.1
Tuotteistettu kasvualusta 150 mm, nurmikko
R2-R3

1 694,00 m2tr 5,98 10 124,18

2321.1 Kylvönurmikko, hoitoluokka R3 1 694,00 m2tr 2,97 5 039,00

3261.2
Liikennemerkki sis. vakiomerkki, jalusta ja
pylväs
liikennemerkki, 600–640 mm, R2

36,00 kpl 213,78 7 696,09

3263.1
Ajoratamerkintä, upotettu kestomerkintä,
yksikköhinnalla

55,00 m2tr 36,01 1 980,55

3263.1
Ajoratamerkintä, kestomerkintä,
yksikköhinnalla

17,00 m2tr 19,03 323,51

3263.2
Pienmerkintä, upotusmerkintä, nuoli,
yksikköhinnalla

8,00 kpl 122,11 976,88

3321.11
Kaapelikaivannon suojaputki, muovi
kaapelin suojaputki, TEL, PVC, 110 ×
5,3 mm, A, sis. tiiviste

Espoon
ennakkoputki

120,00 mtr 13,01 1 561,65

3321.11
Kaapelikaivannon suojaputki, muovi
kaapelin suojaputki, TEL, PVC, 140
× 4,2 mm, B

Caruna, vain
asennus

60,00 mtr 3,89 233,63
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MÄÄRÄ YKSIKKÖ YKSIKKÖHINTA (€) YHTEENSÄ (€)

3321.11
Kaapelikaivannon suojaputki, muovi
kaapelin suojaputki, TEL, 160 × 138
mm, A, sis. tiiviste, tripla

Caruna, vain
asennus

110,00 mtr 3,89 428,31

3369 Valaistus 1,00 erä 15 800,00 15 800,00


Vesihuolto 298 451,34


HSY 277 091,09

HSY 223 768,37

1321.11 Paalutuskoneen mobilisaatio, teräsbetonipaalu 1,00 krt 7 293,11 7 293,11

1321.11 Teräsbetonipaalu
paalu, teräsbetonipaalu RTB300–16, sis. rahti (50 km)

85,00 mtr 27,75 2 358,88

1322
Paalulaatta, h = 300 mm, sis. pohjatyöt,
muotitus, raudoitus 30 kg/m2, betonointi
betoni, C25/30, P0, # 16 mm, S2

130,00 m2tr 102,37 13 307,64

1632

Teräsponttiseinä, väliaikainen, kaivusyvyys 2–
4 m, sis. ankkuripalkki ja ankkurointi, pontti-
m2tr
teräspalkki, HEB 300 mm, 117 kg/m

1 300,00 m2tr 124,20 161 455,58

3100

Vesihuoltolinja: Jv 200 M + Vj 160 M
vh-linjojen kustannukset sis. maankaivut ja täytöt,
sekä asennukset ja materiaalit - Kustannukset
Ihkun ulkopuolelta

74,00 mtr 481,59 35 637,66

3100 Vesihuoltolinja: Jv 200 M 8,00 mtr 464,44 3 715,52


Alitusporaus 53 322,71

1651 Alitusporauskoneen mobilisaatio 2,00 krt 5 209,36 10 418,72

1651
Rakenteen alitus: suuntaporaus,
muovisuojaputki d160

ilman muovisuojaputkea

140,00 mtr 118,67 16 613,31

1651
Rakenteen alitus: ohjattu työntöporaus,
terässuojaputki d406

40,00 mtr 455,00 18 200,00

3111.12 Jätevesiviemäri (viettoviemäri)
putki, muoviputki 200 mm, PVC, SN8

40,00 mtr 21,69 867,55

3118.1
Keskittämisrengas | keskittämisrengas
406/200 mm

25,00 kpl 104,55 2 613,75

3131.2 Vesijohto
putki, muoviputki 160 mm, PE, PN10, RC, suojakuori

140,00 mtr 32,92 4 609,39


Espoo 21 360,25

3100

Vesihuoltolinja: Hv 500 B
vh-linjojen kustannukset sis. maankaivut ja täytöt,
sekä asennukset ja materiaalit - Kustannukset
Ihkun ulkopuolelta

55,00 mtr 244,55 13 450,25

3100 Vesihuoltolinja: Hv 250 M 35,00 mtr 226,00 7 910,00

 

1000-4000 Rakennusosat yhteensä 643 826,67

Hanketehtävät muokatut hanketehtäväprosentit näkyvät kursiivilla.

LASKENTA % YHTEENSÄ (€)

Hanketehtävät yhteensä 305 627,10

Työmaatehtävät 20,0 % 128 765,33

5100 Rakentamisen johtotehtävät

5200 Urakoitsijan yritystehtävät
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LASKENTA % YHTEENSÄ (€)

5300 Rakentamisen työmaatehtävät ja erityiset työmaakulut

5400 Työmaapalvelut

5500 Työmaan kalusto

 

1000-5500 Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä 772 592,01

 

Tilaajatehtävät 176 861,76

5600 Suunnittelutehtävät 60 262,18

5620 Yleissuunnittelu 0,0 % 0,00

5630 Viranomaisen vaatima suunnittelu 3,0 % 23 177,76

5640 Rakennussuunnittelu 3,4 % 26 268,13

5650 Rakennusaikainen täydentävä ja muutosten suunnittelu 1,4 % 10 816,29

5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät 116 599,59

5710 Rakennuttamistehtävät 3,0 % 24 985,63

5730 Omistajatehtävät 1,0 % 8 328,54

5761 Varaukset 10,0 % 83 285,42

 

1000-5700 Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä 949 453,77

Muut kustannukset

YHTEENSÄ (€)

Muut kustannukset 0,00

YHTEENSÄ (€)

1000-4000 Rakennusosat yhteensä 643 826,67

1000-5500 Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä 772 592,01

1000-5700 Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä 949 453,77

Muut kustannukset 0,00

 

Koko hanke yhteensä Alv 0 % 949 453,77

Alv 24 % 227 868,90

Koko hanke yhteensä Alv 24 % 1 177 322,67
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KUSTANNUSTEN JAOT

Kadun kustannukset ja kadun kuivatusta palvelevat 540 800 € 57 %

hulevesikaivot liitosputkineen (Espoo)

HSY:n vesihuoltolinjojen kustannukset 408 600 € 43 %

Yhteensä 949 400 €
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B10S_Kirkkopellonkuja_Kustannusarvio

Perustiedot

Hanke Kirkkoväärtinpuisto Ihku-laskentapalvelu
Raportti tulostettu 16.6.2022

Hankekuvaus Kirkkoväärtinpuiston kunnallisteknisen yleissuunnitelman mukaiset
kadut.

Hanketunnus /
kustannuspaikka

B10S

Suunnitteluvaihe Yleissuunnitelma

 

Hanketyyppi Katu ja kunnallistekniikka

Toteutusympäristö Rakennettu ympäristö

Tilaajaorganisaatio Espoon kaupunki

Tilaajan vastuuhenkilo Peik Salonen

Palveluntuottajaorganisaatio Ramboll

Palveluntuottajan
vastuuhenkilo

Madis Sisask, Jukka Koponen, Elias Räsänen, Tuomo Viitala

Kustannuslaskennan
hintataso

910 639,22
€

Panoshinnasto MAKU: 115,9 (2015=100, tammikuu 2022)

Rakennusosakirjasto 14.0.254-R (julkaistu )

Rakennusosat muokatut hinnat näkyvät kursiivilla.

MÄÄRÄ YKSIKKÖ YKSIKKÖHINTA (€) YHTEENSÄ (€)


Kirkkopellonkuja 617 506,44


Katutyöt 494 558,10

1112
Puun poisto, hyötypuun hakkuu (paljon puita,
metsuri), kpl

6,00 kpl 28,99 173,97

1141
Poistettava pintamaa, kuljetus loppusijoitukseen
sis. vastaanottomaksu, savi, m2, h = 200 mm

3 220,00 m2tr 2,99 9 629,61

1413.1

Pilaristabilointi 700 mm, työ yhtenäistä tai
määrä > 15000 m
sideaine, stabiloinnin sideaine (kalkki-sementtisekoitus),
hieman hankalampi maaperä

16 200,00 mtr 7,99 129 381,01

1413.1 Pilaristabilointikoneen mobilisaatio 1,00 krt 5 209,36 5 209,36

1613
Maaleikkaus, kuljetus loppusijoitukseen sis.
vastaanottomaksu, savi

1 050,00 m3ktr 17,19 18 051,78

1621
Kaapelikaivanto, kuljetus loppusijoitukseen sis.
vastaanottomaksu, kantava maa-aines, mtr

100,00 mtr 10,27 1 027,24

1811.11 Maalle pengerretty maapenger 340,00 m3rtr 18,82 6 399,07

1812 Luiskatäyte
maa-aines, silttimoreeni, SiMr

225,00 m3rtr 10,11 2 273,76

2112 Suodatinkangas
suodatinkangas, käyttöluokka N3

3 450,00 m2tr 1,49 5 137,52

2121 Jakava kerros
murske, kalliomurske, KaM 0/90

2 670,00 m3rtr 22,35 59 666,59

2131 Sitomaton kantava kerros
murske, kalliomurske, KaM 0/32

540,00 m3rtr 25,44 13 738,83
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MAKU: 115,9 (2015=100) Koko katu yhteensä (alv 0
%)



MÄÄRÄ YKSIKKÖ YKSIKKÖHINTA (€) YHTEENSÄ (€)

2141.11
Kulutuskerroksen asfalttibetoni AB 22 60 mm (n.
150 kg/m2), liikennöity alue, asfaltoitava alue
1000–15000 m2

2 070,00 m2tr 10,09 20 893,80

2141.11
Kulutuskerroksen asfalttibetoni AB 11 40 mm (n.
100 kg/m2), liikennöity alue asfaltoitava alue <
1000 m2

680,00 m2tr 8,08 5 493,43

2141.13
Kantavan kerroksen asfalttibetoni ABK 31 60
mm (n. 150 kg/m2), liikennöity alue, asfaltoitava
alue 1000–15000 m2

2 070,00 m2tr 10,09 20 893,80

2141.3
Kivimastiksiasfaltti SMA 16 40 mm (n. 100
kg/m2), liikennöity alue, asfaltoitava alue 1000–
15000 m2

2 070,00 m2tr 10,42 21 579,36

2143.22
Noppakiveys
noppakivi, graniitti, 90 × 90 × 90 mm, lohkottu (Kurun
harmaa)

132,00 m2tr 84,20 11 114,88

2211.1
Reunatuki, luonnonkivi
reunakivi, graniitti, suora, 170 × 190 mm, LR170 (Kurun
harmaa)

85,00 mtr 111,61 9 486,82

2211.1
Reunatuki, luonnonkivi
reunakivi, graniitti, suora, 170 × 270 mm, S170 (Kurun
harmaa)

25,00 mtr 109,41 2 735,24

2211.1

Reunatuki, luonnonkivi
reunakivi, graniitti, suora, 170 × 270 mm, V170 (Kurun
harmaa, Taivassalon punainen, Viitasaaren vaalea,
Ylämaan ruskea)

420,00 mtr 120,41 50 572,05

2311.1
Tuotteistettu kasvualusta 150 mm, nurmikko R2-
R3

1 115,00 m2tr 5,98 6 663,79

2311.1
Tuotteistettu kasvualusta 400 mm, pensas ja iso
perenna

495,00 m2tr 16,15 7 993,20

2311.1

Tuotteistettu kasvualusta
tuotteistettu kasvualusta, VYL tyyppi 1
(nurmikko R1, vaatelias kasvi tai
rajoitettu kasvualusta)

Puiden
kasvualusta

140,00 m3rtr 40,37 5 651,75

2311.1
Tuotteistettu kasvualusta 200 mm, nurmikko R1-
R2 ja niitty

Niityn kasvualusta

633,00 m2tr 8,07 5 110,80

2312 Kate, paksuus 70 mm, männynkuorikate 514,00 m2tr 5,80 2 982,99

2321.1 Kylvönurmikko, hoitoluokka R3 1 115,00 m2tr 2,97 3 316,70

2322 Niitty
Tuore niitty

292,00 m2tr 2,58 754,36

2322
Eroosiomatto siemenillä, Covamat Plus Type 3 +
Kostea niitty -seos ja suojaheinäseos

Hulevesipainanteen niitty

341,00 m2tr 6,39 2 178,99

2331 Puun tuholaissuoja 38,00 kpl 10,66 404,95

2331 Puun tuenta, 2-pisteen tuenta 38,00 kpl 18,46 701,41

2331 Kastelupussi
2/puu

76,00 kpl 32,36 2 459,23

2331.1
Puistopuu: havupuu, korkeus > 7 m (suuri,
keskisuuri ja keskikokoinen), taimen koko 100–
125 cm / tyypillisin

10,00 kpl 77,40 774,02

2331.1
Puistopuu
lehtipuu: korkeus 7–14 m (keskikokoinen), taimen rym =
16–18 cm

28,00 kpl 399,50 11 185,86

2333 Lehtipensas, korkeus 1–2 m, astiataimi, m2 495,00 m2 26,22 12 976,80

3261.2
Liikennemerkin vakiomerkki, ei sis. jalusta ja
pylväs
liikennemerkki, 600–640 mm, R2

18,00 kpl 89,51 1 611,22

3261.2 Liikennemerkki sis. vakiomerkki, jalusta ja pylväs
liikennemerkki, 600–640 mm, R2

19,00 kpl 213,78 4 061,83
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MÄÄRÄ YKSIKKÖ YKSIKKÖHINTA (€) YHTEENSÄ (€)

3263.1
Ajoratamerkintä, upotettu kestomerkintä,
yksikköhinnalla

12,00 m2tr 36,01 432,12

3263.1 Ajoratamerkintä, kestomerkintä, yksikköhinnalla 20,00 m2tr 19,03 380,60

3263.2
Pienmerkintä, upotusmerkintä, nuoli,
yksikköhinnalla

2,00 kpl 122,11 244,22

3321.11
Kaapelikaivannon suojaputki, muovi
kaapelin suojaputki, TEL, PVC, 110 ×
5,3 mm, A, sis. tiiviste

Espoon
ennakkoputki

200,00 mtr 13,01 2 602,75

3321.11
Kaapelikaivannon suojaputki, muovi
kaapelin suojaputki, TEL, PVC, 110 ×
5,3 mm, A, sis. tiiviste

Caruna, vain
asennus

200,00 mtr 3,89 778,75

3321.11
Kaapelikaivannon suojaputki, muovi
kaapelin suojaputki, TEL, PVC, 140 ×
4,2 mm, B

Caruna, vain
asennus

60,00 mtr 3,89 233,63

3369 Valaistus 1,00 erä 27 600,00 27 600,00


Vesihuolto 122 948,35


HSY 101 025,49

1413.1

Pilaristabilointi 700 mm, työ yhtenäistä tai
määrä > 15000 m
sideaine, stabiloinnin sideaine (kalkki-sementtisekoitus),
hieman hankalampi maaperä

6 950,00 mtr 7,99 55 506,05

3100

Vesihuoltolinja: Hv 315 M
vh-linjojen kustannukset sis. maankaivut ja täytöt,
sekä asennukset ja materiaalit - Kustannukset Ihkun
ulkopuolelta

43,00 mtr 234,48 10 082,64

3100 Vesihuoltolinja: Hv 315 M + Vj 160 M + Jv 200 M 80,00 mtr 442,96 35 436,80


Espoo 21 922,85

Espoo 17 051,42

3100 Vesihuoltolinja: Hv 200 M 11,00 mtr 131,74 1 449,14

3100

Vesihuoltolinja: Hv 250 M
vh-linjojen kustannukset sis. maankaivut ja täytöt,
sekä asennukset ja materiaalit - Kustannukset Ihkun
ulkopuolelta

69,00 mtr 226,12 15 602,28


Hulevesipainanne 4 871,43

1613
Maaleikkaus, kuljetus loppusijoitukseen sis.
vastaanottomaksu, savi

200,00 m3ktr 17,19 3 438,43

1819 Suotopato
Kalliomurske #0/90, 1300 mm

21,00 m3ktr 30,00 630,00

2229 Eroosiosuojaus, pienlouhe, yksikköhinnalla
Louhe #50/100, 200 mm

55,00 m2tr 14,60 803,00

 

1000-4000 Rakennusosat yhteensä 617 506,44

Hanketehtävät muokatut hanketehtäväprosentit näkyvät kursiivilla.

LASKENTA % YHTEENSÄ (€)

Hanketehtävät yhteensä 293 132,78

Työmaatehtävät 20,0 % 123 501,29

5100 Rakentamisen johtotehtävät

5200 Urakoitsijan yritystehtävät

5300 Rakentamisen työmaatehtävät ja erityiset työmaakulut
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LASKENTA % YHTEENSÄ (€)

5400 Työmaapalvelut

5500 Työmaan kalusto

 

1000-5500 Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä 741 007,73

 

Tilaajatehtävät 169 631,49

5600 Suunnittelutehtävät 57 798,60

5620 Yleissuunnittelu 0,0 % 0,00

5630 Viranomaisen vaatima suunnittelu 3,0 % 22 230,23

5640 Rakennussuunnittelu 3,4 % 25 194,26

5650 Rakennusaikainen täydentävä ja muutosten suunnittelu 1,4 % 10 374,11

5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät 111 832,89

5710 Rakennuttamistehtävät 3,0 % 23 964,19

5730 Omistajatehtävät 1,0 % 7 988,06

5761 Varaukset 10,0 % 79 880,63

 

1000-5700 Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä 910 639,22

Muut kustannukset

YHTEENSÄ (€)

Muut kustannukset 0,00

YHTEENSÄ (€)

1000-4000 Rakennusosat yhteensä 617 506,44

1000-5500 Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä 741 007,73

1000-5700 Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä 910 639,22

Muut kustannukset 0,00

 

Koko hanke yhteensä Alv 0 % 910 639,22

Alv 24 % 218 553,41

Koko hanke yhteensä Alv 24 % 1 129 192,63
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KUSTANNUSTEN JAOT

Kadun kustannukset ja kadun kuivatusta palvelevat 761 600 € 84 %

hulevesikaivot liitosputkineen (Espoo)

HSY:n vesihuoltolinjojen kustannukset 149 000 € 16 %

Yhteensä 910 600 €
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B10S_Kirkkoväärtinpolku_Kustannusarvio

Perustiedot

Hanke Kirkkoväärtinpuisto Ihku-laskentapalvelu
Raportti tulostettu 16.6.2022

Hankekuvaus Kirkkoväärtinpuiston kunnallisteknisen yleissuunnitelman mukaiset
kadut.

Hanketunnus /
kustannuspaikka

B10S

Suunnitteluvaihe Yleissuunnitelma

 

Hanketyyppi Katu ja kunnallistekniikka

Toteutusympäristö Rakennettu ympäristö

Tilaajaorganisaatio Espoon kaupunki

Tilaajan vastuuhenkilo Peik Salonen

Palveluntuottajaorganisaatio Ramboll

Palveluntuottajan
vastuuhenkilo

Madis Sisask, Jukka Koponen, Elias Räsänen, Tuomo Viitala

Kustannuslaskennan
hintataso

131 253,88
€

Panoshinnasto MAKU: 115,9 (2015=100, tammikuu 2022)

Rakennusosakirjasto 14.0.254-R (julkaistu )

Rakennusosat muokatut hinnat näkyvät kursiivilla.

MÄÄRÄ YKSIKKÖ YKSIKKÖHINTA (€) YHTEENSÄ (€)


Kirkkoväärtinpolku 87 544,47


Katutyöt 87 544,47

1132
Kaapelin siirto, yksikköhinnalla

Nykyisten kaapeleiden siirto sivuun rakennustöiden
ajaksi ja sen jälkeen uusi asennus

15,00 mtr 21,64 324,60

1141
Poistettava pintamaa, kuljetus loppusijoitukseen
sis. vastaanottomaksu, savi, m2, h = 200 mm

140,00 m2tr 2,99 418,68

1159
Reunatuen purku ja uudelleen asennus, luonnonkivi
(graniittinen reunakivi)

3,00 mtr 49,42 148,26

1613
Maaleikkaus, kuljetus loppusijoitukseen sis.
vastaanottomaksu, savi

900,00 m3ktr 17,19 15 472,95

1621
Kaapelikaivanto, kuljetus loppusijoitukseen sis.
vastaanottomaksu, kantava maa-aines, mtr

310,00 mtr 10,27 3 184,44

1811.11 Maalle pengerretty maapenger 130,00 m3rtr 18,82 2 446,70

1812 Luiskatäyte
maa-aines, silttimoreeni, SiMr

130,00 m3rtr 10,11 1 313,73

2112 Suodatinkangas
suodatinkangas, käyttöluokka N3

1 130,00 m2tr 1,49 1 682,73

2121 Jakava kerros
murske, kalliomurske, KaM 0/90

230,00 m3rtr 22,35 5 139,82

2131 Sitomaton kantava kerros
murske, kalliomurske, KaM 0/32

160,00 m3rtr 25,44 4 070,76
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MÄÄRÄ YKSIKKÖ YKSIKKÖHINTA (€) YHTEENSÄ (€)

2145.2
Kivituhkapäällyste, m2tr, paksuus 100 mm (liikunta-
ja virkistyspaikat; raitit)
kivituhka 0/6 mm Huom! paksuus 50 mm

911,00 m2tr 4,61 4 202,71

2311.1
Tuotteistettu kasvualusta 200 mm, nurmikko R1-R2
ja niitty

Niityn kasvualusta

1 216,00 m2tr 8,07 9 817,90

2322 Niitty 1 216,00 m2tr 2,58 3 141,45

3261.2 Liikennemerkki sis. vakiomerkki, jalusta ja pylväs
liikennemerkki, 600–640 mm, R2

3,00 kpl 213,78 641,34

3321.11
Kaapelikaivannon suojaputki, muovi
kaapelin suojaputki, TEL, PVC, 110 × 5,3
mm, A, sis. tiiviste

Espoon
ennakkoputki

610,00 mtr 13,01 7 938,40

3369 Valaistus 1,00 erä 27 600,00 27 600,00

 

1000-4000 Rakennusosat yhteensä 87 544,47

Hanketehtävät muokatut hanketehtäväprosentit näkyvät kursiivilla.

LASKENTA % YHTEENSÄ (€)

Hanketehtävät yhteensä 43 709,41

Työmaatehtävät 22,0 % 19 259,78

5100 Rakentamisen johtotehtävät

5200 Urakoitsijan yritystehtävät

5300 Rakentamisen työmaatehtävät ja erityiset työmaakulut

5400 Työmaapalvelut

5500 Työmaan kalusto

 

1000-5500 Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä 106 804,25

 

Tilaajatehtävät 24 449,63

5600 Suunnittelutehtävät 8 330,73

5620 Yleissuunnittelu 0,0 % 0,00

5630 Viranomaisen vaatima suunnittelu 3,0 % 3 204,13

5640 Rakennussuunnittelu 3,4 % 3 631,34

5650 Rakennusaikainen täydentävä ja muutosten suunnittelu 1,4 % 1 495,26

5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät 16 118,90

5710 Rakennuttamistehtävät 3,0 % 3 454,05

5730 Omistajatehtävät 1,0 % 1 151,35

5761 Varaukset 10,0 % 11 513,50

 

1000-5700 Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä 131 253,88
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Muut kustannukset

YHTEENSÄ (€)

Muut kustannukset 0,00

YHTEENSÄ (€)

1000-4000 Rakennusosat yhteensä 87 544,47

1000-5500 Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä 106 804,25

1000-5700 Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä 131 253,88

Muut kustannukset 0,00

 

Koko hanke yhteensä Alv 0 % 131 253,88

Alv 24 % 31 500,93

Koko hanke yhteensä Alv 24 % 162 754,81
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