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JOHDANTO 

KUNNOSSAPIDON SUUNNITTELUN TARKOITUS 

Kunnossapitotoimenpiteillä toteutetaan osaltaan 

laitoksen tiepolitiikkaa. Kunnossapidon suunnit-

telun ensisijaisena tarkoituksena on varmistaa, 

että toiminta on tiepolitiikan tavoitteiden mu-

kaista. Samoin suunnittelun tulee palvella kun-

nossapitotoiminnalle ja kunnossapidon eri organi-
saatioyksiköille asetettujen muiden tavoitteiden 
toteuttamista. 

Näissä ohjeissa kuvattu kunnossapidon suunnittelu- 

järjestelmä on pääpiirteittäin kuvan 1 kulkukaa-
vion mukainen. Eri organisaatiotasoilla laaditta.-
vat suunnitelmat muodostavat hierarkisen järjes-

telmän, jossa alemman tason suunnitelma toteuttaa 

ylemmän tason suunnitelmaan sisältyviä tavoitteita. 
Suunnitelmien jänneväli lyhenee ja tarkkuus kasvaa 
organisaatiossa alaspäin mentäessä. 

KUNNOSSAPIOON TOIMINNAN- JA TYØNSVUNNITTEWN KULKUKAAVIO 
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Kuva 1. Kunnossapidon toiminnansuunnittelun kuikukaavio 



Suunnittelujärjestelmä on tarkoitettu palvelemaan 
tavoitejohtamista. Järjestelmän keskeisiä periaat-
teita ovat: 

- jokainen kunnossapidon organisaatiotaso laatu 
omat suunnitelmansa 

- suunnittelun kulku on ylhäältä alaspäin: 
suunnittelupuitteet aleminalle tasolle perustuvat 
ylemmän tason hyväksyttyyn suunnitelmaan 

- suunnitelmista tulee näkyä, miten hyvin ne to-
teuttavat asetettuja tavoitteita ts. suunnitelma 
on myös raportti ylemmälle tasolle 

OHJEISTON TARKOITUS JA KYTTtiALA 

Ohjeisiin sisältyy sekä eri suunnitelmien laatimis-
menettelyn kuvaus että varsinaiset suunnitelmamal-
lit. 

Suunnitelmien laadinnassa noudatetaan tavoitejoh-
tamisperiaatteita. Keskeisiä vaiheita ovat suunnit-
telupuitteiden anto alaiselle esimiehen oman suun-
nitelman pohjalta sekä tavoitteista sopiminen. 
Tällä menettelyllä kaikkien peräkkäisten organi-
saatiotasojen välillä varmistetaan johdon asetta-
mien tavoitteiden läpimeno toteuttaviin portaisiin 
saakka. 

Rinnakkaisten yksiköiden suunnitelmien vertailemi-
seksi ja yhteenlaskemiseksi sekä raportointia var-
ten numeeristen suunnitelmien on tarpeen olla 
määrämuotoon laadittuja. Ohjeistoon sisältyvät 
suunnitelmamallit palvelevat tätä tarkoitusta. 

Numeeriset suunnitelmat vaativat aina tuekseen kir-
jallista esitystä kuten toimintalinjoja, tavoitelau- 
seita, esimieheri odotuksia , suunnittelupuitteita 

jne. Näiden avulla saadaan suunnitelmiin sisälty -

vät varsinaiset "ajatukset" esille. Ohjeistoon ei 
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sisälly malleja edellisistä, koska ne voivat olla 
eri organisaatioyksiköiden kesken ja eri ajarikoh-
tina kovin erilaisia. 
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KUNNOSSAPIDON SUUNNITTELUN 
LIITTYMINEN LAITOKSEN 
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TIEVERKON YLL?PITO- JA KEHITTMISSUUNNITELMA (TYKS) 

Tieverkon ylläpito- ja kehittämissuunnitelma on 

pitkän aikavälin suunnitelma, jonka aikajänne on 
10 - 15 v. Siinä kerrotaan, millaisia liikenne- 
olosuhteita tien käyttäjille aiotaan tarjota ja 

millaisia hoito-, ylläpito- ja kehittämistoimen- 

piteitä se edellyttää. Suunnitelma muodostaa perus-
tan kaikelle lyhenunän aikavälin suunnittelulle. 
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TYK3 1960-90 
KUSTANNU3TEN J AKA UTUt4INEU TOIMENPII)ERYHMIT'1'ÄIN JA PIIREITTÄIN 
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KEHITTÄMINEN 

Kuva 2. TYKS:n mukaiset kustannukset toimenpiteittäifl 

Kunnossapitotoiminnan osuus sisältyy TYKS:ssä hoi-

to- ja ylläpitotoimenpiteisiin. Suunnittelun eri 

vaiheissa se on jaoteltu tarkemmin seuraaviin 

toimenpideryhiniin. 
- hoito 
- kUflflOstus 
- rakenteen parantaminen 

Hoito on päällysteiden paikkausta, sorateiden ts-
sausta, pölynsidontaa, lumen poistoa , liukkauden- 

torjuntaa, lauttaliikenteen ylläpitoa yms. Hoidolla 
varmistetaan teiden päivittäinen liikennekelpoisuus. 

Kunnostus on päällysteiden uusimista, sorateiden 
kulutuskerroksen vahvistamista ja kuivatukseen liit-

tyvien rakenteiden kunnostamista. Kunnostuksella 

säilytetään päällysteiden kunto ja ehkäistään tie- 

rakenteiden kuluminen. 

Rakenteen parantaminen on lähinnä tien kantavuuden 

vahvistamista ja sorateiden päällystämistä. Raken-
teen parantamistöitä tehdään lähinnä silloin, kun 

hoito- ja kunnostustyöt sen sallivat. 



TOIMENPIDEOHJELiMA (TPO) 
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Kuva 3. Kunnossapidon toiminnansuunnittelun kulku 

Toimenpideohje].man tarkoituksena on TYKS-vaiheen 
tarkentaininen ja eri hankkeiden suunnittelu- ja 
toteutusvaiheiden yhteensovittaminen. Ohjelman 
aikajänne on 5 vuotta. 

Toimenpideohjelma perustuu rahoituskiintjWjn, jonka 
suuruutta arvioitaessa on otettu huomioon 
laitoksen käyttöön odotettavissa oleva koko rahoitus. 

Kukin piiri laatu aluettaan koskevan toimenpide- 
ohjelman, joista yhdistämällä tehdään koko laitok-
sen toimenpideohjelma, Se sisältää rakennushankkej-
den perustelut sekä rahoitusaikataulun. Kunnossa-
pitotoiminnasta esitetään suoritteet ja kustannukset 
toimenpideryhznjttäjn ja toimenpitelttäin. Lisäksi 
toimenpideohjelma sisältää vuosittalsen työvoiman 
tarvearvion. 



VIISIVUOTINEN TOLMINTASUUNNITELMA 

Toimintasuunnitelman tarkoituksena on toimenpide- 

ohjelman toteuttamiseen tarvittavien resurssien 

tarpeen arviointi. 

Viisivuotinen toimintasuunnitelma siihen liitty-

vine toimenpideohjelmineen on laitoksen ehdotus 

tienpitotoiminnaksi liikenneministeriölle ja sa-

malla se palvelee laitoksen sisäistä ja ulospäin 

suuntautuvaa tiedotustoimintaa. 

Toimintasuunnitelmat tarkentavat viisivuotissuun-

nittelun toimintalinjapainotteisesta ja resurssien 

tarvearvioluonteisesta suunnitelmasta kolmivuotis-

suunnitelman kautta konkreettiseen yksivuotis-

suunnitelmaan, jonka avulla varsinainen toiminta 

tapahtuu. 

YKSIVUOTINEN TOIMINTASUUNNITELMA 
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Kuva 4. Kunnossapidon toiminnansuunnittelun kulku 



Piirien alustavan yksivuotisen toimintasuunnitel-
man perusteella TVH laatu vuosittain tulo- ja 
menoarvio esityksen. 

Edusktmnan vahvistettua tulo- ja menoarvion pii-
rit laativat tarkistetun yksivuotisen toiminta-

suunnitelmansa ja siihen liittyvän työohjelman. 
TVH kokoaa piirien esitykset ja tekee niiden poh-

jalta laitoksen toimintasuunnitelman ja työohjel-
man seuraavaksi vuodeksi. Työohjelman tultua val-

tioneuvoston hyväksymäksi työmäärärahat myönnetään 
laitoksen käyttöön. 

[IIRASTO 	 koodi 

Tie- & vesirakeznua1aitos 	3120  
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Kuva 5. Esimerkki työohjelmasta 
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Kuva 6. Kunnosapidon toiminnansuunnittelun kulku 

Toiinialan viisivuotinen toiminta- 
suunnitelma laaditaan piirin alus-
tavan yksivuotisen toiminnan suun-
nittelun ja toimenpideohjelman 
laatimisen yhteydessä vuosittain 
tammi — helmikuussa. Kyseisestä 
viisi vuotta kattavasta suunnitel-
masta saadaan kunnossapidon tiedot 
piirin alustavaan toimintasuunni-
telmaan sekä tiedot piirin toimen-
pideohjelmaan. 



w 	1 

ti - 

Toimialapällikkö laatu toimialan viisivuotisen 
toimintasuunnitelman piiri-insinöörin antamien 
suunnittelupuitteiden ja suunnittelun lähtötie- 
tojen perusteella. Toimintasuunnitelina ksit-
t seuraavia suunnitelma-asiakirjoja 

- Toimenpiteiden suoritemärät ja kustannukset 
yhdeksi vuodeksi toimenpidesuunnitelmalomak-
keessa esitetyll tarkkuudella. 

- Toiminnan suuntaviivat suunnittelukautena. 
Toiminnan suuntaviivoissa esitetään sanalli-
sesti muutokset nykyiseen toimintaan, hoidon 
laatutasoon, kustannuksiin ja suoritemääriin, 
kurmostuksen ja rakenteen parantamisen suoritv-
määriin ja kustannuksiin. 
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Kuva 7. Esimerkki kunnossapidon 5-vuotistoimenpidesuunnitelmasta 

- Yleispiirtel set resurssikohtaiset toimintalin-
jat kaluston, henkilöstön, materiaalin ja ura-
koinnin osalta sekä resurssisuunnitelmat 
(henkilöstö ja kalusto). 

TOIMIALAN KOLMIVUOTINEN 
TOIMIN NANSU UN NITTELU 

Toimialan viisivuotista toimintasuunnitelmaa 
laadittaessa tulee ohjelmoiritikauden kolmea 
ensiminäi stä vuotta tarkastella tarkemmin. 
Suunnittelu tulee suorittaa sillä tarkkuudella, 
että sen pohjalta toimialapäällikkö voi antaa 
suunnittelupuitteet työpäälliköiden kolmivuotis-
suunnittelua varten. Kolmen ensimmäisen vuoden 
suoritteita ja kustannuksia tarkastellaan 
käyttöalueittairi. Toimialan toimintalinjoja 



laadittaessa pääpaino keskitetään kolmen en-
siminäisen vuoden osalle. Sen sijaan varsinaista 
toimialan kolmivuotissuunniteirnaa ei laadita. 

SUUNNITTELUPUITTEET TYPMLLIKUILLE 

Suunnittelupuite on toimialapäällikön tekemä 
euunnittelun lähtöasiakirja työpäälliköille 

näiden vastuualueiden kolmivuotista toiminnan- 
suunnittelua varten. Toimialapäällikkö laatu 

suunnittelupultteet työpäälliköille toimialan 
kolinivuotisen toimirinansuunnittelun yhtey- 

Suunnittelupuitteet laaditaan käyttäen hyväksi 
piirin tiepolitiikkaa, toimialan viisivuotista 
toimintasuunnitelmaa, edellisten vuosien toimin-

nan analysointia sekä muita inventointi- ja läh-
tötietoja. Suunnittelupuite sisältää toimiala- 

päällikön kannanotot, odotukset ja kritiikin työ- 

päälliköiden ja heidän johtamiensa ryhmien toi-
minnasta. Suunnittelupuitteet sisältävät toiminnan 
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nykytilan kuvauksen, toimialan tavoitteet ja 
toimintalinjat, toimia1apä11ikön odotukset 
käyttöalueen toiminnasta, toimenpiteiden kus-
tannuskehykset sekä käytettävissä olevat re-
surssit. 
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KÄYTTUALUEEN KOLMIVUOTINEN 
TOIMIN NANSU UN NITTELU 

XUNNOSSAPIDON TOIMINNANSUUNNITTELU 
KULKUKAAVIO 

SUUN1TELMA- 
[ 

TASO/KUUKAUSI TAMMI HELMI MAALIS HUHTI TOUKO XESX N!!NX ELO SYYS LOKA MARRAS1 JOULU TAMMI 
j 

HELMI MAALIS NUNTI 

PIIRI 

1-VUOTINEN TARKISTETTU 
ALUSTAVA - 1-VUOTINEN 
TOIMINTA- TOIMENPIDE- TOIMINTA- 
SUUNNITELMA OHJELMA SUUNNITtLMA 

__ 

TOINIALA 3-5 VUOTI - 1 
- --= 

r3vu1 F 1 _VU 
NEN TOI- 	- ii 

- 
- —v 

TOIMINNAN 
SUUNNITTELL 

1 TINEN 
TOIMINNAN -- :].f --  
SUUNNIT- 1 t7V7 

_____ 

TELU 

-- -- 
/ 

KÄYT?ÖALUE .- 
---- 

3-VUOTINEN 1-VUOTI- 
TOIMINNAN 	j 1 	NEN TOI- 
SUUNNITTELU MINNAN 

1- SUUNNIT- 
TELU 

- 

TIEMESTARI- - 	7 -- ----- - 
KUNrIOSTUS- PIIRI 1-VUOTI- 

PAR.K(HDE NEN TYÖN- KAUS SUUNNt EL.MAT 
ESITYKSET j SUUNNIT- 

Kuva 8. Kunnossapidon toiminnansuunnittelun kulku 

SUUNNITTELUN TARKOITUS 

Käyttöalueen kolmivuotisen toimin-
nansuunnittelun tarkoituksena on 
varmistaa osaltaan toimialan tavoit-
teiden toteutuminen. 

Aluekohtaisella suunnittelulla var-
mistetaan tiemestaripi irikohtainen 
resurssien taloudellinen ja tuottava 
käyttö ottamalla huomioon toimialan 
tavoitteet ja kyttöalueen suunnitte-
lupuitteet. 
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KyttäsIuen koImvuotinsn toiminnansuunnitt•lu 

SUUNN ITTELUPUITTEIDEN TARK ISTUS 	1 	VERTAILU SUUNNITTELUPUITTEISI IN 

VAIHTOEHTOJEN KAYTTÖALUEEN 
INVENTOINTI- 
TIE DOT 

VERTAILU JA ______ 	3-VUOTISOHJEL- _____ ______ 
3-VUOTISKUS- 

KOHTEIDEN VALINTA MA TANNUSARVIO 

TIESTOM PUUTTEET - 	 Hoito - 	Hoidon suorit- - 	Hoito 
- 	 Kunnostus teet 	kust. - 	Kunstus 

STANDARDIT TOIMIALAPAALLIKON - 	 Rak. parant. - 	 Kunnostusohj. 

11OAEE1 

- 	 Rak 	parant 
NITTELUPUIT - 	Rak.paranta- - 	 Yht.kust, 

RESURSSIT misohj. 
fliPn TYOKOHDE - 	NYKYTILAN KUVAUS ____________ 

- 
ESITYKSET - 	 TOIMINTALINJAT 1 MATERIAALIN 

Hoito HANKINTASUU 
- 	 Kunnostus ____________________ 
- 	 Rak.parant. 
- 	 Yht. kust. 

1 RESURSSIT 

- 	 TOIMIALAN TAVOITTEET 
- 	 K.YTTÖALUEEN TOIMEN- 

________________ 	 _____________ _________ 

PITEIDEN KUSTANNUS- 
KEHYKSET 

KESK ITETTYJEN KESKITETTYJEN 
TÖIDEN ______ 

1 TUOTE- 
SUUNNITTELU 

- 	 KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT [TTELU 
RESURSSIT 

- 	TOIM ALAPÄÄLLIKON 000- 
TUKSET KÄYTTOALUEEN 
TOIMINNASTA 

LÄHTÖTIIDOT 	 TOIMENP1DESUUNNITTELU i 3-VUQTISOHJELMAT  i 3-VUOTISSUUNNITTELU 

Kuva 9. Käyttöalueen 3-vuotisen toiminnansuunnittelun kulku 

LHTtTI EIJOT 

Iäyttöalueen toiminnansuunnittelun lähtötietoina ovat: 

- Toimialapällikön antamat suunnittelupuitteet 
- Käyttöalueen tiestöä koskevat tiedot 
- Resurssit 
- Standardit 
- Tiemestaripiirien työkohde-esitykset 
- Edellisten vuosien toiminnan toteutuinatiedot 

ja tunnusluvut. 

SUUNNITTELUPUI TTEET 

Toimialan toiminnan suunnittelun ja analysoinnin 
perusteella toimialapäällikkö on antanut työpääl-
liköille suunnittelupuitteet. Puitteet esitetään 
aina kirjallisessa muodossa a ne sisältävät kri-
tiikin toiminnasta sekä toimialapäällikön odotuk-
set, arviot ja tulevan toiminnan toimintalinjat. 



TOIMENPIIJESUUNNITTELU 

Lähtötietojen avulla työpäälliköt suunnittelevat 
helmi-huhtikuussa aluettaan koskevat toimenpi-
teet kolmelle seuraavalle vuodelle 

. 

t-)'_ / 
1 	 i 
L 	/(t 

•/, 

\\«. 	1 

Aluekohtajnen suunnittelu alkaa määrittämällä 
tiemestaripiirikohtaisesti keskitetyt työt yh-

dessä tuotantoryhinän päällikön kanssa. Tuotan-
toryhmän päällikkö suunnittelee keskitetysti 
johdettavien töiden toteutuksen. 

Käyttöalueen työpäällikkö suunnittelee muut kun-

nossapitotyöt lähtötietoja ja tuotantoryhinän 

kanssa sovittujen keskitettyjen töiden suunnitel-
mia hyväksi käyttäen. 
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SUUNNITTELUPUITTEIDEN TARKISTUS JA TAVOITTEISTA 

SOPIMINEN 

Toimenpidesuunnittelun yhteydessä saattaa ilmetä, 
että toimintaa ei voida suunnitella annettujen 
puitteiden mukaisesti. Tällöin toimialapäällikkö 
ja työpäällikkö tarkistavat suunnittelupuitteissa 
esitettyjä kustannuskehyksiä, resursseja yms. 

Toimialapäällikkö ja työpäällikkö tarkastelevat 
työpäällikön laatimia suunnitelmia ja sopivat 
käyttöalueen tavoitteiden kireydestä, mittaus- 
tavasta sekä resurssien käytöstä. 

KOLMIVUOTISOHJELMA & KOL11IVUOTISSUUNNITELMA 

Tiemestaripiirikohtaisten esitysten pohjalta työ- 
päällikkö laatu kunnostus- ja rakenteenparanta-
mistöistä kolmivuotisohjelman tai tarvittaessa 
ohjelmavaihto ehtoja. 

Ohjelmaa laadittaessa tarkastellaan, miten hyvin 
kukin ohjelma toteuttaa alue- ja toimialakohtaisia 
tavoitteita. Jotta piirikohtainen rakenteenparan-
tamisohjelma olisi sopusoinnussa piirin tienpidon 
toimenpideohjelman kanssa, tulisi ohjelma käsitellä 
ohjelmointiryhmässä ja tarvittaessa piirin johto- 
ryhmässä. 

Toimenpidesuunnitteluri ja vaihtoehtojen vertailun 
tuloksena saadaan käyttöaluekohtainen kolmivuotis-
suunnitelma (kuva 10 ), jossa esitetään toimenpi-
teiden vuosittaiset suoritemäärät ja kustannukset 
ohjelmavuosilta sekä vastaavat tiedot kandelta oh-
jelmakautta edeltävältä vuodelta. 

Suoritemäärien ja kustannustietojen lisäksi lasketaan 
toimintaa kuvaavia käyttöaluekohtaisia tunnuslukuja. 
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KUNN0SAPIDON 3-VUOTINEN TOIMENPIDESUJNNITELMA/gEgyS 

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 

Keki-PohJnnrneo 	PIIRI 

1 	 KYTT1ALUE 

	

PVM 10.3.1980 	LAATI  U. Lehtikangas 

	

PVN 15.3.1980 	}3YV)KS. M. Teppo 
TR-IND. 	275 

iI1 

.ehys 1982 	X9 83 
määrä 	rn.; 

2010 - .. 
603 603 
201 201 

3350 - 

Tot 19 79 
_______ mr 1 Rust 

n hoito 
aikkaus 	______ 

tkkaus 	______ 208 
__ 	2905 
____jj 
____-2z 
____ZQ 
to •  _ 
k knh+.pr'l: 

Suunn. 1980 Kehys 1981 
määrä 

1±fl( määrä 
_____ 1992 ______ 2010 
______ 598 ______ £03 
_____ 196 ______ 201 
_____ 3233 ______ 3216 
_____ 1 294 
______ 902 

______ 
______ 938 

_____ 759 
_____ 520 

______ 
______ 

L 	2052 
-013 	 ____ 

tpääflysteticn_onostu5 Goii)• 

Kuva 10. Esimerkki käyttäalueen 3 —vuotistoimenpidesuunnitelmasta 

'Kolmivuotissuunnitelmaan sisältyy aina kun-
nostus—, rakenteenparantainis— ja keskitetysti 
johdettavien töiden työkohdekohtaiset ajoitetut 
suunnitelmat (kuva 11). 

TIE - 	VEE 1 P. t- KE USLA1 TOS ________ 	TOTEUTTAIU SOHJEI)1A 1 91 8j 1 1 9! 	1 	Oje1a.vuod.t 
- 	Keski-Pohjanmaa 	1 j 1 	 __________ 

__________________________ 	 20.03. 1 980 	 1 2 1 7 5] Ti,rak.ntuskustannusIndeksl 

Pakenteenaarantami akohteet 
1 

- 

7. 

________________________ 

- 

• 

± 

SUJSITTOLU - ______ 
AKEN 

IE7JUS 

1. aSI 	&WS&T (i 
2. V01AAT TYOT (1 
3 	TYJ0IM* 

v.1- 

tunna 

til.,n. .1,i. 
t- Vuosi 

v.l- ..- 
tubUs— 

t... 
..-.. 

kttty 
31.12. 

TOT 

79 

115 

80 

ITS 

81 

_________ - 
82 	- ______ 

2 ______________________________________ 4 
______ 

8 
______ 

9 
______ 

10 11 12 11 14 	— — 
1 Haärven tier.estaripiiri ______ ______ ______ _____ ______ _____ _____ 

Pt. 18601 Kuor.a — Parkkila _____ ______ ______ _____ _____ _____ _____ — 
10,0 km, Haapajärvi - PSR —79 _____ -80 - 1100 ______ _____ 80 180 200 	— 
Pt. 16367 Räisälänmäki ______ .______ ______ _____ — 
3,0km, Reisjärvi PSR -84 Laad. 	-85 - 	400 

0 	2 f (sla.loer tiemestaripiiri 

pt. 180Q 
Kuva 11. Esimerkki rakenteenparantamistöiden työkohdeluettelosta 
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Toimialapäällikkä hyväksyy päällysteiden uusi-

mistöistä ja rakenteenparantamistöistä tehtä-

vät suunnitelmat, jotta kyseiset suunnitelmat 

olisivat yhtäpitävät piirin tienpidon tavoit-

teiden kanssa. 

Rakenteenparantamistöiden suunnitelmasta saadaan 

tiedot piirin toimenpideohjelmaan. 

Kolmivuotissuunnitelmassa (kuval 0) esitetään 

lisäksi yhteiskustannukset. 

Kun suunnitelmat on hyväksytty ja tavoitteista 

sovittu, aloitetaan käyttöalueen sisäinen re-

surssien ja materiaalien käytön suunnittelu. 

Lisäksi määritellään urakointikohteet sekä käyn-

nistetään rakenteenparantamiskohteiden tuote-

suunnittelu. 

MATERIAALIN HANKINTASUUNNITELMAvuosi11e19Q-19rn 

Tie- 3a ves1rakenru31aitos 
Piiri Keski-Pohjanmaa 

Eäyttöalue 1 
Laati 	U. Lehtikangas 

riec;st'iriir H ankinta-aika 
ar!ntp.kka Mate- Laji Mää ankin 

ig ao 19 	81 19 riaa- ke rä ta- Huom. 
öston tapa 

________________ _______ _______ nrsr.i-m3  _______ _____________ 

Haapa.lärvi tmp 
Pitkäkangas Mrsr 0-64 10000 ura1a 

11 .4 
1. 

Haapajärvi Mrsr 0-16 20000 urakka 15. 

Teerikanga Mrsr 0-45 5000 oma työ 1 9•10. 

Reisjärvi Mrsr O-i6 20000 oma työ 1 .11 

K1a,1oki tap 
Pirttikoaki ös 0-18 1500 oma työ 2 

Pyhäjoki 0-12 500 oma työ 1 

Kuva 12. Esimerkki materiaalin hankintasuunnitelmasta 



TUOTESUUNN 1 TTELIJ 

Kaikista rakenteenparantamjstj5 	ja tärkejm- 

mistä kunnostustöjst laaditaan tuotesuunnjtelmat 

joko kunnossapitotoimialan tai suunnittelutoimi-

alan toimesta. Tällaisten suunnitelmien laatimj-

sesta ja käsittely- ja hyväksymisjärjesteist 

tie- ja vesirakennushalljtus on antanut erilliset 
ohjeet. 

( 

L±" 
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KUNNOSSAPIDON LYHYEN AIKAV1LIN 
TOIMINNANSUUNNITTELU 

TOIMIALAN YKSIVUOTINEN 
TOIMIN NANSU UN NITTELU 

IIS3$aPIDON 1O1JUIUAJUWS1T?ZLU 
IUWKAAVZO 

InUlTTTtMA- 
tAlo/WUKAUSI TAMMI HILMI MAALIS HUM?! ?JXO IC!SX H*INX gLo ST(3 LOKA MAMAS JOULU TAMMI MEUI MAALIS HUHTI TOUKO 

PIIM 

-VUOTINEN TARXISTZr!v 
ALUSTAVA - 1-VIJOTINEN 
TOIMINTA- TOINZNPIDS. TOI.INTA. 
SUUNNITIUSA IjLMA SUUNNITELMA 

_L___ 
kv.A 

___ 
?OZMIALA II .-1-"L 

flviut 1 __ 
MIN TOI- 	- - 

TOIMINNAN 
SUUNNITTELI 	- TINEN 

NINNAN j TOIMINNAI( 
SUUNNI1- \ 

- - -- -- 

3-VUO7!NN l-V'JOT!- 
TOIMINNAN M!N TOI- 
SUUNNITTELU - SUUNNIT- 

TELU 

__ 

?IIM?A2I- 

-- 

P1151 KUKN(IITUS- 1-VUOTI- 

----------------- 

.4 iUt'NNI?- 

Kuva 13. Kunnossapidon toiminnansuunnittelun kulku 

[Toimialan yksivuotinen toimintasuun- 
nitelma laaditaan vuosittain elo-syys- 
kuussa piirin yksivuotisen toiminta- 

\ 	suunnitelman tar1istainisen yhteydessä. 
Suunnitelma käsittää kaikki TVH:lle 

1 lähetettävät, piirin kunnossapitotoi- 
Lmmntaa koskevat osasuunnitelmat. 



Toimialapäällikkö laatu toimialan yksivuotisen 
toimintasuurinitelman piiri-insinöörin antamien 
suunnittelupuitteiden ja muiden lähtötietojen pe-

rustee]Ja. Toimialan tolmintasuunnitelma käsittää 
seuraavia suunnitelma-asiakirjoja: 

- Kunnossapidon toimenpidesuunnitelma, jossa esi-
tetään hoidon, kunnostuksen ja rakenteen paran-

tamisen suoritemäärät ja kustannukset vähintään 
suunnitelmalomakkeen mukaisella tarkkuudella. 

V:N 19 	KUUr10SAPID0N T0IMENPIDEUUNNIT:LMA/KEIlY3 

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Kelci-Ponnnnn PIIFiI 
_____________________ KÄYTTÖALUE 

ryhmi _______ 

1130 P:;lyn5idonta (t) 
_____ _____ _____ 3000 1804 10,4 .4 	9,8; 

_____ ______ 257Q 2505 2500 _____ ______ 

12 Kevytp11, paikkaus(t) 5694 6465 6500 900 663 2,6 	2,9 

13 Kestopi11. palkkaus 	() 411 284 300 300 	519 1,0 1,0 

j 
14 Lumityöt _____ ______ _____ 4800 

_____ _____ 
1334 14,4 	15,9 

____________ 

1430 Lumen poisto KA (km) 29238 26077 330000 _____________ ______ 
1440 Lumen poisto TII (kn) 136602 83821 	180000 ___________ 

______ - 
277" 

15 Liukkaudentorjunta _____ 
1510 iliekoitus (m5 ltd) 22009 

Kuva 14. Esimerkki toimialan 1-vuotisesta toimenpidesuunnitelmasta 

- Kunnossapidon eri toimenpiteiden toimenpide-

kohtaiset toimintalinjat. Toimintalinjoissa 

painotetaan erityisesti muutoksia nykyiseen 

toimintaan nähden. 
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PV14 10,A. 	LMTI II. Teppo 

PVM ________ JIYVK3. _________________ 

TIEMESTAIPIIRI TR-IND. 275 
ittr1,iv,i.,d,n 	Iibt $T71$uuin . IUuI; 1 



Toimialan yksivuotinen toimintasuunriitelma 

Kunnossapidon toimintaliniat v. 1981 

Kunnossapidon rahoitus kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna 2 %. 

Rahoituksen kasvusta ohjataan 1/3 hoitoon ja 2/3 kunnostukseen. 
Hoidon osuus koko toiminnasta laskee 1+6 %:iin, kun taas kunnos-

tuksen osuus nousee 1+7  %:in. Rakenteen parantamisen osuus pysyy 

10 %:ssa. 

Hoito 

Hoidossa tehostetaan TYKS:n toimintalinjojen mukaisesti liikenne- 

turvallisuuteen eniten vaikuttavia talvihoitotöitä. Lumenpoistoa 
tehostetaan niin, että päätieverkolla ei ylitetä laatustandardin 

mukaisia viipymiä. Pääteiden ja taajamien vilkasliikenteisissä 
risteyksissä tullaan käyttämään hiekoituksessa murskattuja mate-
riaaleja. Kestopäällysteisen päätieverkon liukkaudentorjunta hoi-

detaan 3. kunnossapitoluokan mukaisesti suolalla ja suolahiekalla. 

Kuva 15. Esimerkki toimialan toimintalinjoista 

- Toimialan resurssikohtaiset toimintalinjat 
- kalusto 
- materiaalit 
- urakointi 
- kjjntejstöt 

- Tunnusluvut toiminnasta. Tunnusluvut voidaan 
esittää toimenpidesuunnitelmalomakkeen kääntö-
puolella. 

SUUNNITTELUPUITTEET TYUPMLLI Kt$I LLE 

Toimialapällikkö antaa työpäälliköille suunnit-
telupuitteet toiminnan suunnittelua varten. 
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Toimialapäällikkö laatu suunnittelupuitteet toi-
mialan yksivuotisen toiminnan suunnittelun yhtey-
dessä. Suunnittelussa tarkastellaan kunnossapidon 
suoritteita ja kustannuksia käyttöalueittain. 
Toimialapäällikön laatimat, yksivuotista toiminnan 
suunnittelua koskevat suunnittelupuitteet käsit-
tävät periaatteessa samoja asioita, kuin kolmi-
vuotista toiminnan suunnittelua varten annetut 
suunnittelupuitteet. Yksivuotisessa suunnittelu-
puitteessa käsitellään asioita kuitenkin yksi-

tyiskohtaisemmin. 
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KÄYTTOALUEEN YKSIVUOTINEN 
TOIMIN NANSU UN NITTELU 

KUWIIOSSAPIDON ?OIMINNANSUUNNI??ELU 
XULXUKAAVIO 

5lflLMA- 
TASO/.UKAJSI TAMMI HELMI MAALIS HUHTI TOUKO KES HEINX ELO SYYS LOKA MAPBAS JOULU TAMMI HELMI MAALIS HUHTI 

P111! 

1-WOTINEN TARKISTEtTU 
ALUSTAVA 1-VUOTINEN 
TOIMINTA- TOIMENPIDE- TOIMINTA- 
SUUNNITELMA OHJELMA SLUNNITLMA 

_ 
____:______ 

TOIMIALA II I1-VUOTINEN Tvu0- i 3-5 VIJOTI- 
NEN TOI- - - 	_J j'I TOIMINNAN TINEN 
HINNAN _JJ 'v:i 	SUUNNITTELI '  TOIMINNAN 
SUIJNNII- ii SUUNNIT- 

HYV 
'TELU 

KÄmÖALUE - - = - - - ___ 
3-VUOTINEN rVUOTI- 
TOIMINNAN 

- 

NEN TOI- 
SUUNNITTELU HINNAN 

'1 SUUNNIT- 

_i _____ ____ __ 

T1V3TAI- - - - - - - ______ 
P111! XUNUOSTUS- 

NEN TYÖN- KAUS SUUNNI 
PAR. KOHOI SUUNNIT- 
ESITYKSET TEl." 

Kuva 16. Kunnossapidon toiminnansuunnittelun kulku 

Käyttöalueen yksivuotise ssa toiminnan- 
suunnittelussa tarkoituksena on suun-
nitella alueen kunnossapidon toimen-
piteet ja niiden suoritustapa sellai- 
siksi, että ne mandollisimman hyvin 
osaltaan toteuttavat toimialan tavoit- 
teita. Suunnittelu etenee seuraavan 
kaavion mukaisesti. 



Kayttöalueen yksivuotinen toiminnönsuunnittelu 
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SUUNNITTELUPUITTEIDEN TARKISTUS 	1 

fi 
TOIMENPITEIDEN 
SUUNN ITTEI.0 - 	_7l - 	Hoito 

TOIMIALAPÄÄLLIKÖN 
SUUNNITTELUPUITTEET 

ji 
- 	Kunnostus - 	Rak. parant. - 	Yht. kust. 

- 	NYKYTILAN KUVAUS - 	TOIMINTALINJAT 
_j 	- 	Hoito 

KuflnostuS - 	Rak. parant. - 	Yht 	kust. 
________________ 

- 	TOIMIALAN TAVOITTEET - 	KÄYTTOALUEEN TOI- 
MENPITEIDEN KUSTAN- 

________________ 

NUSKEHYKSET KESKITETTYJEN - 	KAYTETTAVISSA OLEVAT 
RESURSSIT 	 ct TÖIDEN SUUNNIT-

TELU - 	TOIMIALAPÄÄLLIKÖN 
ODOTUKSET KÄYTTÖ- 
ALUEEN TOIMINNASTA 

[VERTAILU SUUNNlTTELUPUITTEIS77 

KÄYTTÖALU TOTEUTUS - 
EEN VUOSI- SUUNNITTELU PtJITEEET 
KUSTANNUS- . 
ARVIO - Res. 0h1. TMP:Ila - Mat.hank. - Hoito - Urakk. - Kunnostus - Rak,par. - Yht.hust. 

---- 	II 
TUOTE- 	EI 	PAIKALLIS- 
SUUNNIT- 	L 	TEIDEN VUO 
TELU 	 SIKUST.ARVIO 

----t 	____ 
____________________________ KESKIT. 

1) TÖIDEN TOT. 
SUUNN 

KÄYTTOALUEEN 
3-VUOTINEN TOI-
MINTASUUNNITELMA 

TIESTON PUUTTEET 

INVENTOINTITIEDOT 

KALUSTO 

LÄHTÖTIEDOT 	 1 	TOIMENPIDESUUNN. 	1 VUOSITYÖO+IJF.LMA TOT. SUUNN. 

Kuva 17. Käyttöalueen 1-vuotisen toiminnansuunnittelun kulku 

LHTDT 1 EDOT 

Toimialapääl].ikkö antaa vuosittain syyskuussa 
käyttöalueen suunnittelupuitteet. Suunnittelu- 
puitteiden lisäksi suunnittelun lähtötietoina 
käytetään seuraavia selvityksiä; 

- käyttöalueen kolmivuotinen toimintasuunniteirna 
- tiestön inventointitiedot, puutteet ja jälkeen-

jääneisyydet tiemestaripiireittäin 
- tiestön pituuden ja päällystetilanteen kehitty-

minen tiemestaripiireittäin 
- edellisten vuosien toiminnan toteutuinatiedot 

ja tunnusluvut sekä vuoden suurinittelutiedot 
tiemestaripiireittäin 

- henkilöstö- ja kalustotiedot 
- materiaalien kolmj.vuotinen hankintasuunnitelma. 
- kumiostus- ja rakenteenparantamiskohteiden tuo-

te suunnitelmat 



TOI iMENPIDESUUNNITTELU 
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Käyttöalueen ja tuotantoryhmän työpäällikkö 
laativat yhteistyössä alueensa yksivuotiset 
toimenpidesuunnitelmat suunnittelun lähtötie-
tojen ja toimialapäällikön antamien suunnittelu- 
puitteiden perusteella. 

Toimenpidesuunnitelma laaditaan suunnitelma-
lomakkeelle toimenpiteittäin ja tärkeimpien 
töiden osalta työmenetelmien (lO-litterataso) 
mukaisella jaolla. Toimialapäällikön antamat 
suunnittelupuitteet määräävät toiinenpidesuun-
nitelman suunnittelutarkkuuden. 

HOIDON SUUNNITTELU 

Käyttöalueen kolmivuotisessa to.iminta suunnitel-
massa on esitetty tiestön hoidon tärkeimpien toi-
menpiteiden suoritemäärät ja kustannukset. Yksi-
vuotisessa suunnittelussa tarkistetaan kolmivuo-
tisen toiminta suunnitelman ensimmäisen vuoden 



hoitotöiden suoritemäärät ja suunnittelussa käy-
tettävät määrä standardit. 

Tarkistamisessa otetaan huomioon suunnittelupuit-
teet aikaisempien vuosien toteutumatiedot ja suun-
nittelun läntötiedot sekä ennen suunnitteluvuot-
ta tapahtuvat tieverkon päällystetilanteen ja pi-
tuuden muutokset. 

L :IIIIIJI[I4IIi±TI1IjI  1 itt 1 
H()IDON StJOR TT IDEN S JUNNITTEU 

_UJE, 1_ N IE- AVE IRA. 

ik 
-- 
1km 
70 

J_T LVIHOYLAYS 

krr 
rnitdl 

- 

_____Q -- - ___jQ 

ITT 

- 	 ------- r - --- 

Kuva 18. Esimerkki hoidon suoritteiden suunnittelusta 

Tärkeimmistä hoitotöistä esitetään käyttöalueen 
hoidon toimintalinjat ja tärkeimmät keinot ta-
voitteiden toteuttamiseksi 



Kyttöalueen toimintelin,lat j keinot tavoitteiden toteut-

tamiseksi 

HOITO: - Talviholtotöiden laatutasoa parannetaan 

- Tarkistetaan pääteiden auraus- ja höyläysreitit 

sellaisiksi, että viipymät eivät yhtä laatu-

standardeissa esitettyjä viipymiä. 

- Laaditaan selvitys vilkkaimmista kevyen liikenteen 

käyttämistä piennaralueista. Kyseisihle piennaralu-

eihle estetään polanteen muodostuminen. 

- Erilhisten ja korotettujen kevyen liikenteen väyhien 

aurauksista ja höyläyksistä laaditaan erillinen hoi-
tosuuriniteirna. Tavoitteena vähintään yhtäalkaiset 
toimenpiteet päätien kanssa. 

- Liukkaudentorjuntaa tehostetaan kestopäälly - tetyillä 

teillä 
- Varahlaolo- ja päivystysjärjestelmää kehite-
tään niin, että valmius työajan ulkopuolella 

suoritettaviin töihin paranee. 

Kuva 19. Esimerkki käyttöalueen toimintalinjoista 

KUNNOSTUKSEN JA RAKENTEENPARANTAMISTÖIDEN SUUNNITTELU 

Tärkeimmistä kunnostustöistä ja kaikista rakenteen-
parantamistöiStä on laadittu työkohteittaiset kcnl-
mivuotisohjelmat. Näiden ohjelmien ensimmäisen vuo-
den kohdeluettelot tarkistetaan toimialapäällikön 
antamien suunnittelupuitteiden ja suunnittelun 
lähtötietojen perusteella. Tuotantoryhrnän päällikkö 
tarkistaa keskitettyjen töiden kohdeluettelot. Vä-
häisistä kunnostustöistä ei ole laadittu työkoh-
teittaisia kolmivuotisohjelmia. Näiden töiden yksi-
vuotinen suunnittelu käsittää kolmivuotisen suun-
nitelman suoritemäärien ja kustannusten tarkista-
misen suunnittelupuitteiden, aikaisempien vuosien 
toteutumatietojen ja suunnittelun lähtötietojen 
perusteella. 

Kiinnostus- ja rakenteenparantamistöistä laaditaan 
yksivuotiset tarkistetut työkohdeluettelot toi-
menpiteittäin. 
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30 	TIE.. JA VESIRÄKEN?IUSLAITØS 	 TOTrTAMJS0e4JEUA 

Piiri Keaki-Pohjanma. 
_____________________ 	

OjeIi.avuo.i_ 

ytta1ue 	1 	 15.10.1980 	 Tierak€nnuckt 

Laati U.Lehtikangas 	- 
KUN?0STUS- JA RAXENTEENPARAITAMISTY0T 

Tie 	 Tieoaat 	SUUNNITJJ HANKKEZN KUSTAI4- 
Hankkeen nimi 	 __________ 	'UXSEL 	- 
Kunta 	 vai tilanne ai vai kustan- 	1 	1 

nusar- Tanmi 1Helmi IMaalisiMuhti JToukc 
tlrT,iql 	 \rUcSiitUBl vio 	 1 	1 

O 1 	atP.rven tiemestaripiiri -- 	______ 

Pt. 18401 Kuona - Parkkila 	______ 	 ______ _____ _____ ______ - 
- 	10,0 kt, Haaparv1 RPSR -79 _____ -80 -85 1100 	- 	60 	60 	- 	- 

- - Pt. 18289__okkiperä10ka 
- - Reisjirvi 
- 	vo-ojien kalv 
u 	20. Esimerkki kunnostus- ja rakenteenparantamistöiden 

työkohdekohtaisesta ohjelmasta 

KESKITETTYJEN TÖIDEN SUUNNITTELU 

Tuotantoryhmän päällikkö laatu keskitettyjen 
töiden toimenpidesuunrijtelman suunnittelun läh-
tötietojen ja toimialapäällikön antainieri suun-
nittelupuitteiden perusteella. Keskitetysti joh-
detut työt suunnitellaan käyttöalueen työnsuun-. 
nitteluohjeiden mukaisesti. Keskitettyjen töiden 
suoritemäärät ja kustannukset esitetään käyttö- 
alueen toimenpidesuunnitelmassa, Tärkeimmistä 
töistä laaditaan lisäksi toimenpiteittäin erilli- 

t työkohdeluettelot. 

TIL- Jh VESIRAXEUSLAfl( 	 TOTEUTTAMISOHJELZIA 
Piiri Keski-Pohanrnaa 	 Pivmr 	 0j.Is.vuosi 1981 

15. 5. 1980 
Laati 	.Earirus 	 T1erakenn,n'kustanns1ndekE 

ÖLJYS0RATYYI/KESTOÄÄF.LSTETYÖT 

Hanke 
nro 

Tie 	 Tieosat 
Hankkeen nimi 
Kunta 

SUUNIITTELU 
TIEDOT 

HANKKEET 
TOTEUTUS 

KUSTAN. 
NUKSET 

ESITY7T 
_____ _____ ________ - 

it 
km 

lev. 
(ci) 

pinta- 
ala m21 
k/m2 

edel 
äl. 

vwsi 

tvsi 

vt 
kustan 
nusar- 
vio 

(i000sk 

sassa- 
ärä 

(t) 

yksikki 
hinta 
(ak/t) 

tarvi 
tava 
murske 
(i-m3) 

kanta 
Darani 

km) 

katav. 
parant. 
kust. 
(i0cX) 

_______ __Till 
0111C Mt. 774/04-09, Jyrinki - 24,5 16700 72 81 1024,0 12800 

_____ 
80,0 8600 3,6 

____ 
220,0 Sisl 

Tynk, Kalajoki 6,5 80 ______ _____ _____ _____ _____ 
T

10 
_____ _ ________ 
t. 778/04-08, Kalajoki - 1 113700 744,0 9300 80,0 6200 3,4 200,0 _______ 

Ylivieska, Ylivieska 6,5 80 73 81 ______ ______ ______ _____ ______ _____ 

'.t. 796/01-03, Oulalnen- 10,2 66300 75/ 81 368,0 	4600 	80,0 	- 
- Kielenniva, Oulainen 70 L 81 

Kuva 21. Esimerkki äljysoratöiden toteuttamisohjelmasta 
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SUUNNITTELUPUITTEIDEN TARKISTUS JA TAVOITTEISTA 
SOP liii NEN 

Kun käyttöalueen hoito-, kunnostus- ja rakenteen-

parantamistöitä suunnitellaan tarkemmin, saattaa 

olla mandollista, että toimintaa ei voida suunni-

tella toimialapäällikön antamien suunnittelupuit-

teiden mukaiseksi. Käyttöryhxnän kustannuskehykset 

tai käytettävissä olevat resurssit voivat olla 
riittämättömät tavoitteiden toteuttamiseen. Täl-

laisessa tapauksessa toimialapäällikkö ja työ- 
päällikkö voivat sopia suunnittelupuitteiden 
tarkistuksesta. Suunnittelupuitteissa voidaan 
tarkistaa kustannuskehyksiä tai resursseja. 

Kun suunnitelmat on hyväksytty, toimialapäällikkö 
ja työpäällikkö sopivat käyttöalueen tavoitteiden 
kireydestä, mittaustavasta ja resurssien käytöstä. 



VUOSI TY$OHJELMA 

Käyttöalueen päällikkö laskee suunniteltujen suo-

ritemäärien perusteella alueen suunnitteluvuoden 

kustannukset. Suoritemäärät ja kustannukset esi-. 

tetään toimenpidesuunnitelmalomakkeella. Lomakkeel - 
la suoritemäärät ja kustannukset esitetään toimen-

pidejaolla (lOO-litterataso) ja tarvittaessa mene-

telmätasolla (lO-litterataso),. 

V;N 19 81 KUNNOSSAPIDON TOIMENPIDESUUNNITELMA/KEIIYS 

TIE- JA VES1DAKENNULAIT0S 
Kr&k 1 -} hjinrntu 	P11111 

1 	 KYTTÖALUE 

Suoritryhin1t suor1tcf..1 

____ 	tust.% 
__________________ 
__________________ 

1130 I'1ynsldonta (t) 
____ 
____ 

1722 
— 

1678 

____ 

1675 
2010 

______ 
1813 

_____ ______ 
10,/»9,8 

_______ 

1Ke$1_paikkaus(t) 3(315 1332 6355 603 666 2.6 	2.9 

13 Kestopääli. palkkaus (t) 275 190 200 01 522 1,0 	1,0 
1 

16 Lu,nityöt 3216 

Kuva 22. Esimerkki käyttöalueen 1-vuotisesta toimenpiciesuunniteimasta 

Hoitotöiden kustannukset lasketaan suunnittelu- 

puitteiden edellyttämällä tarkkuudella. Vähäis-

ten toimenpiteiden kustannukset tarkistetaan 

aikaisempien vuosien toimenpidekohtaisia toteu-

tumatietoja hyv J 

PVM 1C.10'rA,;I 	t. IJt 

I'VM 19.lO1OIiYViK3. 	FI. Tpo 

TIEMESTARIPIIRI TR-IND. 	' 

iEin 

9,2 

2,8 

C),9 



/ 

/ 

TOTEUTUSSUUNNI TTELU 

Toimenpidesuunnittelun jälkeen käyttöalueen pääl-

likkö suunnittelee, mitä tiemestaripiireissä ole-
via resursseja voidaan käyttää yhteisesti eri 
tiemestaripiireissä, keskitetyissä töissä 
ja mandollisesti toisilla toimialoilla. Tämän 
lisäksi käyttöalueen päällikkö selvittää alueel-
la tarvittavien päämateriaalien (esim. kiviainek-

set, suolat ja betonituotteet) yleispiirteisen 

tarpeen ja suunnittelee ne kunnossapitotyöt, jotka 
on edullisinta toteuttaa urakkatyönä. 

Käyttöalueen ja tuotantoryhmän päällikkö suunnit-

televat yhteistyössä käyttöalueella suoritettavat 
keskitetyt työt. Tässä yhteydessä suunnitellaan, 
mitä tiemestaripiireissä olevaa henkilöstöä ja 

kalustoa on tarpeellista käyttää keskitettyjen 
töiden toteuttamisessa. 
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Tärkeirhmistä kunnostuskohteista on laadittu tuo-
tesuunnitelmat, joiden avulla lasketaan ko. töi- 
den kustannukset. Pienten kunnostustöiden, joista ei 
laadita tuotesuunnitelinia, kustannukset lasketaan 
toimenpidejaolla (1 00-litterataso) aikaisempien 
vuosien suorite- ja hintatietoja hv-väksikävttäen. 

Rakenteenparantainistöiden kustannukset laske-
taan tuotesuunnitelmista saatavien suoritemää-
rien perusteella. 

Yhteiskustannuksia laskettaessa ovat lähtö-
kohtana aikaisempien vuosien toteutumatiedot 
sekä toimialapäällikön antamat puitteet yhteis-
kustannusten osalta. Yhteiskustannuksia lasket-
taessa otetaan huomioon tiedossa olevat muutok-
set tiemestaripiirien työnjohto- ja toimisto- 
henkilökunnan määrässä sekä tiemestaripiirien 
kiinteistöissä. 

'__• 	J1J 	

, 	 - 
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Tolmialapäällikön antamissa suunnittelupuitteissa 

voi olla ohjeita tiemestaripiirien kaluston yhteis-
käytöstä muiden toimialojen kanssa. Resurssien 
ti suunnittelussa työpäällikkö selvittää, mitä 

kalustoa ja henkilöstöä on mandollista sijoittaa 
toisten toimialojen töihin. 

RESURSSIEN OHJAUSSUUNNITELMA 

Käyttöalue ___________________ 
vuodelle 19 

Kone 
______ 

Kpl Mistä 
(hanke) 

Mihin 
(työkohde) 

Aika 
_____________ 

Huoa. 
____________ 

KA 1 
2 

002 
005 

540 Ajoratamaal. 
561 dijysorat. 

15.6.-31.7. 
i.6.-31.8. 

TH 1 001 541 öljysorat. 1.6.-31.8. 

KUP 1 003 541 öljysorat. 1.6.-3 1 .8. 

PA 1 008 540 Ajoratamaal. 15.6.-31.7. 

Kuva 23. Esimerkki resurssien ohjaussuunnitelmasta 

Materiaalitarpeen ja tiedossa olevien varastomää-
rien perusteella työpäällikkö tarkistaa aikaisem-
min laaditun kolmivuotisen materiaalien hankinta- 
suunnitelman ensimmäisen vuoden. Tarkistus tehdään 
samanaikaisesti keskitettyjen töiden toteutussuun-
nitelman kanssa ja siinä otetaan huomioon myös ra-
kennustoimialan materiaalinhankinnat. 

35 

Matetiaali 1emes 
_____ 001 

NaC]. 200 ton 
1.9 

CaC1 2 300 ton 
1.5 

[iTi 

400 ton 
1.9 

200 ton 
1.6 

	

003 	004 	005 

50 ton 100 to: 500 ton 

	

1.12 	1.10 	1.10 

400 ton 300 to: 400 ton 

	

H.s 	1.5 	1.6 

006 	Yht. 

200 ton 1450 t 
1.9 

300 ton 1900 t 
1.6 

Kuva 24. Esimerkki materiaalien hankintasuunnitelmaSta 



Toirnenpidesuunnittelussa esille tulleiden selv 
tysten ja edellä esitettyjen toteutussuunriitt& 
tietojen perusteella työpäällikkö selvittää, 
kä työt on edullisinta teettää urakoitsijal]i 
Samantyyppisten töiden peräkkäisellä toteutt 
sella tiemestaripiirin sisällä tai useamina. 
tiemestaripiirin alueella päästään suuremp. 
kokonaisuuksiin ja siten halvempiin yksikkö 
hintoihin. 

URAXOINT ISUUNNITELMA 	Käyttöalue 

vuodelle 19 _____ 

Ojitustyöt Touko Kesä Heinä Elo Syys 

Haapajärvi tmp 

Kalajoki tap 

Nivala tmp 

Oulainen tmp 

4...... 
15000 Ja 

20 

15000 

2 

00 jm 

bOO Ja 

Siltojen maalaukset Touko Kesä Heinä Elo Syys 

Kalajoki tmp kpl 

Pyhäjärvi tmp 1 	kp. 

Toholainpi tmp kpl 

Veteli tmp kpl 

Ylivieska 
,4 kpl ______ 

Kuva 25. Esimerkki urakointisuunnitelmasta 

KESKITETTYJEN TtiIDEN TOTEUTUSSUUNNITTELU 

Keskitettyjen töiden toteutussuunnitelma laadi-
taan samanaikaisesti käyttöalueen toteutussuunni-
telman kanssa, Toteutussuunnittelussa laaditaan 
ajoitetut ohjelmat piirin murskauslaitoksille 
ja päällysteasemille. 

3 - 
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Työt suunnitellaan yhteistyössä rakennustoimialan 
kanssa, jotta toimialojen 	päällystysohjel- 
mat ja murskeiden tarpeet voidaan sovittaa yhteen 
kunnossapidon tarpeiden kanssa. Suunnittelussa 

selvitetään myös ulkopuolisten koneresurssien tar-
ve. Niistä keskitetyistä töistä, joita ei voida 
suorittaa piirin omalla kalustolla, tuotantoryh-

män päällikkö laatu urakointisuunnitelman yhteis-
työssä rakennustoimialan kanssa. 

IYIJUPAYSE0HJ4LMA 199') 
	

VALSLW PIIRI 

OIjy.ar.-.su. 1 
	 lon.: A* 

5.kotIue..e. 
st.tntL 

y8kohd. P' 1 nt.tn ________ Pla.8. 
.I4ra 

tn 

9ö-2 
tn 

T.tu- 
ke 

kg 

Tybp8Ivtä/ 
tybneuor.sikI Tt1i leveys 

a 
ptnt.-.l. 
1000m2/kg - ____ /m2 ________ ________ 

Pybtvuol 
£ari3okt 

________________ 
Nt 663/03-06 L.pvilrttt-Äro 
Krtattto.n tap 	,ar.8t055.0 

12,5 - 7,0 93,5/ 1 00 
________ 

9400 
3200 

33') 
110 

3960 
1320 

12,5 12600 44') 5280 11/3.3.-17.3. 

Solback Nt 724/ 	Tsau.Bjbrk8by 9,6 6,5 66,8/100 6700 255 2820 
ysaus P4 17791/01 Stng.byu-t.rperbn 

p4 2,1 7,0 17,0/100 1700 60 720 
114 7151/03-04 V.nh.-Satsma- 

N.rtoti 
P4 17729/01 troovtkin p4 
Yt 8 	uflIfl .414. 
Tss.sn tap 	,.r.stosssu5s 

4,6 
2,0 

6,2 
6,0 

30,0/100 
12,0/75 
1,5/100 

________ 

3000 
900 
150 

16230 

105 
32 

5 
j 

1260 
380 

6') 
24/20.3.-24.4. 

18,3 28680 1005 12060 

.rr.sJ&tWt 

Tiistar. 

11$ 7033/03 Lttpnt6nkkI- 
N.lkes..rt 

114 7031/01 Zork..1.-0r411. 
14 17373/01 Irnttl.n p4 
Tltstsrss t.p v.r.stoasSSaS 

6,9 
1,5 
1,4 

6,5 
,0 

5,5 

49,0/100 
9,0/100 
9,0/100 

________ 

4900 
900 
800 

8000 

173 
32 
28 

280 

2080 
390 
340 

TT 

Kuva 26. Esimerkki keskitettyjen töiden toteutussuunnitelmasta 



TUOTESUUNNITTELU 

Toimenpidesuunnittelun yhteydessä tarkistetaan 

suunniteltujen kunnostus- ja rakenteenparantami;• 
töiden tuotesuunnitteluvaihe. Suurten kohteicler 
tuotesuunnitelmat tulee olla valmiina jo yks. 
vuotista toimenpidesuunnitelmaa laadittaes 
Viimeistään tässä vaiheessa tulee käynnist: 
tuotesuunnittelu myös niistä pienistä koht: 
joista tarvitaan suunnitelmia1. 

PAI KALLISTEIDEN VUOSIKUSTANNUSARVIo 

Kyttöaiueen työpäällikkö voi laatia yksivuotisen 

toiminnan suunnittelun yhteydessä myös alueensa 
kuntien paika].listeiden vuosikustannusarvion. Kus-
tannusarviot voidaan laatia vaihtoehtoisesti myös 
tiemestaripiiritasolla tiemestaripiirin vuosityö-
ohjelman laatimisen yhteydessä. Laadittavan vuosi-
kustannusarvion suunnittelutarkkuudeksi suo sitel-
laan seuraavaa: 

- hoidon keskimääräiset kilometrikustannukset 
päällystetyypeittäin 

- käyttöalueen kurinostustöiden työkohdekohtai-
sun ohjelmiin sisältyvistä kunnostuskohteista 
lasketaan kustannukset työkohdekohtaisesti 
Muista kunnostustöistä kustannukset lasketaan 
toimenpiteiden keskimaaraisten kilometrikustan-
nusten perusteella 

- rakenteen parantamiskohteiden kustannukset las-
ketaan käyttöalueen työkohdekohtaisesta raken-
teenparantami sohj elmasta 



SUUNNITTELUPUITTEET TIEMESTAREILLE 

Käyttöalueen päällikkö antaa vuosittain syys- 
lokakuussa alueensa tiemestareille suunnittelu- 
puitteet tieinestaripiirien toiminnan suunnit-
telua varten. 

Käyttöalueen päällikkö laatu tiemestareille suunnit-
telupuitteet alueensa yksivuotisen toiminnan suun-
nittelun yhteydessä. Suunnittelupuitteita laaties- 
saan käyttöalueen päällikkö tarkastelee alueensa hoito-, 

kunnostus-, ja rakenteenparanta!nistöitä sekä yh-
teiskustannuksia tiemestaripiirikohtaisesti. 

Työpäällikön antamat suunnittelupuitteet käsittä-
vät oääasiassa tiemestaripiirin töiden suunnit- 
teluun ja käytännön toteuttamiseen liittyviä asioita. 
Tämän lisäksi suunnittelupuitteissa esitetään käyt- 
töalueen tavoitteet,käyttöalUeefl päällikön odotukset tiemes- 



taripiirin toiminnasta ja toimenpiteiden kus-
tannuskehykset tiemestaripiirin kytettäv1ssä 
olevat resurssit sekä muut rajoittavat tekijät. 

1 

-- 



TIEMESTARIPIIRIN YKSIVUOTINEN 
TYONSUUNN ITTELU 

41 

SUUNNITTELUN TARKOITUS 

Fiemestaripiirin työnsuunnit-
telun tarkoituksena on käyttöalueen 
tavoitteiden toteuttamiseksi tarvit-

tavien oikeiden toimenpiteiden va-

unta ja käytettävissä olevien re- 
(surssien tarkoituksenmukaisen ja 

ftasaisen käytön suunnittelu. 

KUNWO55AP!DO ,OXKI)MIWIIWX??ZLU 
XUUWXAAVZO 

— XZSI. — HtxMJ cto srrs LOKA — MAMAS — JOULU — IMMI — HELMI — MAALIS HUHTI TOUKO SILMA- 	1 TASO/KUUIAUSI TJmI HELMI MAALIS HUHTI TWQ 

pII2 1 
1WOTINEN TARXISTE1V 

ALUSTAVA L-VVOTINEN 

TOIMINTA- 	TOIMENPZD- TOIMINTA 
SUUNNITELMA ?JLMA SUUNNITELMA 

tYV. 
YV HYV. 

TOUMIALA 1JQTN 
3-5 VIJOTI- 

- -- — -- * ' TOIMINNANI 
N 

UyV. ____ — 

kiYTTAwt - 
TOIMINNAN NtN TOI- 

SUUNIflTTELU - IUNNAN 
--- SUUNNIT- 

' v7 
- - - - 

?ID?AEI- 
PElit KUNN(1JS- 

JRA. NEN TYON- 	KAUS StJUNNI ELMAL - - 
tft'NNT- 

1 	1 

TELH 

--- - 

Kuva 27. KunnossapidOn toiminnansuunnittelun kulku 



TiemestanpLlrin työnsuunnittelLi 
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1 VERTAILU SUUNNITTELUPUITTEISIIN1 

II _ 

________ 	KAUSISUUNN. 
ii 	 - 

- 
: Resurssit 

SUUNNITTELUPUITTEIDEN TARKISTUS 

TYÖPÄÄLLIKÖN SUUNNITTELU - 1 
PUITTEET 	 TEHTÄVÄ- 

KOI-ITAINEN 
- NYKYTILAN KUVAUS 	 SUUNNITTELU 
- TOIMINTALINJAT 

- Hoito 
- Kunnostus 
- Rak.arant. 
- Yht. kust. 

- KÄYTTÖALUEEN TAVOITTEET 
- TOIMENPITEIDEN KUSTAN- 	

IRESURS- NUSKEHYKSET 
- KÄYTETTAVISSÄ OLEVAT 	______ 	

SITARvE 

RESURsSIT 	 ______ 	 - 
- TYÖPÄÄLLIKÖN ODOTUKSET 1 

TMP:N TOIMINNASTA 	] 	
Henki. 

KESKITETTYJEN TÖIDEN SUUNNIT. j 	
losto 

TIESTÖN 	 - 

1 INVENTOINTI 

[TANDARDIT H MÄÄR 
KALUSTO 

1 	
LÄHTOT!EDOT 	 TEHTAVAKOHTAINEN SUUNN. 	1-VUOTISSUUNNITELMA 

Kuva 28. Tiemestaripiirin työnsuunnittelun kulku 

LHTbTIEDOT 

Tiemestari i.inin työn. suunnittelun 1 htöt.i eto ins 
kytetn 

• 	 . 	
r. 	 .1:. 

— keskitettyjen töiden sUUnni1;ni 
— tiestön inventointitieto 
— standardeja 
— resurssitieto, 

edellisten 

UUNNi [LLUFUiT[.E 

Käyttöaiueen yksivuotisen toiminnansuunnittelu. 
yhteydessä työpäällikkö on antanut tiemestare 
suunnittelupuitteet. Puitteet on esitetty kir-
jallisesti ja ne sisältävät toimenpidekohtais 

suuntaviivat toiminnalle yhden vuoden aikajnteI 



TEHTÄVÄKOHTAINEN SUUNNITTELU 

Tiamestailpiirin tsyönsuurtnittelu 
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NITTELUPU ITTEI 

TYÖPÄÄLLIKON SUUNNITTELU— 
PUITTEET 

- NYKYTILAN KUVAUS 
- TOIMINTALINJAT 

- Hoito 
- KunnOStus 
- Rak.parant. 
- Yht. kust. 

- KAYTTÖALUEEN TAVOITTEET 
- TOIMENPITEIDEN KUSTAN-

NUSKEHYKSET 
- KÄYTETTAVISSÄ OLEVAT 

RESURSSIT 
- TYÖPAALLIKÖN ODOTUKSET 

TMP:N TOIMINNASTA 
KESKITETTYJEN TOIDEN SUUNNIT. 

TiESTÖN 
INVENTOINTI 

STANDAROIT 

KALUSTO 

A RKtUS 

J
TEHTAVA-
KOHTA INEN 
SUUN N ITTELU 

Kun - 
nostus  

	

1 VERTAILU SUUNNITTELUPUITTEISIIN 	1 

1 
TIEMEST.PIIRIr.4 	HENKILÖ IAALI 
KUSTANNUS— 1 
ARVIO 

> 	
1- i1ii1 	[iJISUUNN. 1 
ifti 	- Työkust. 

:::i - AjoItu 	1 
: Resurssit 

R 

- Kalus 
to 

- Henki 
lästo 

LAHTOTILOOT 	 TEHTAVAKOtITAINEN SUUNN. 	I—VUOTISSUUNNITEL.MA 

TehtäväkohtaiSen suunnittelun tarkoituksena on 

selvittää eri töiden teknillisesti ja taloudellises- 

ti edullisin suoritustapa. Tulokset esitetään sel-

laisessa muodossa, että niitä voidaan käyttää hyväk-

si tiemestaripiirin työnsuunnittelussa ja seurannassa. 

uunnittelussa käytetään apuna suunnittelutieto-

jen yhdistelmälomaketta (kuva 29) 

uunnittelutietojen yhdi stelmälomake jakautuu 

- lähtötietoihin 
- menetelmä- ja resurssitietoiliin 

- kustannustietoihin 

- ajoitukseen 



Kunnossapno. SUUNNITTELUTIETOJEN YHDISTELMÄ Pvm, 

Standardit Piiri No 

Tehtävä 
5 

Tmp No 

Menet&mä 
5 
_______________________________ _______________________________ 3 

Littera 

Kp- 
Tien 

pituus lnventorntt ______________________________________ Määrastandardi ______________________ _______________ Suoritteet ______________________ ______________ 
luokka km 1 Määrä Yksikkö Määrä Yksikkö Määrä Yksikkö 

_____- LÄHTÖTIEDOT __ ___ ____ _______ _____- 

Yhteensä 
___ 7 

1 6 
_________________ 

___ 
_________________ ____________ 

__ 

Olosuhdekerroin x suoritemäärä x = 8 

_________________________ 	TEHTÄVÄN_TYÖ KUSTANNUS ___________________________ 
—etyo Micstyo Materiaali 
12 - 14 

Tunnus h mk/h mk 
11 

Tunnus h mk/h mk Tunnus Maara ja 
yksikko ä _________ 

-________ 
mk _____________ 

____________ ___________ ___________ _______________ ____________ _________ __________ _______________ _____________ 

- 	MENETELMÄ— JA RESURSSIT IEDOT - ____ ___- 

Yhteensä 
työvuorossa _________ _________ _____________ __________ ________ _________ _____________ 

____- 
___________ ___________ 

__________ __ 
_______ 

___________ ____________ 
v 	-'ensä 

ie9ea _________ _________ 
20 _______ 
_____________ 

_.- 
__________ 	________ 

15 _- r9 
_____________ ___ 2l_  ___________ ___________ 

I x kokonaiskustannuksusta __- [ 
KONEIDEN TARVE tuntua/suosiI 

Tiehöylä 

Kokonaissuoritemaärä 	Suoritem 	
16-17 

KUSTANNUSTIEDOT 
Kokonaissuoritemäärä 	MK/Suon 

1 x 	 1 - 22 
	

Kuorma-auto 	 118 

TEHTÄVÄN JA RESURSSIEN KESKIMÄÄRÄINEN AJALLINEN_JAKAUMA ____ ____ ____ __________ 
Yhteensä 1 II 

AJOITUS 
VII VIII IX X XI XII 

-_ _ 111111 _ _ _ (' 	- 	i_4-;_-i--i_ 	 .}-7-.i_ 
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HOITO- JA KUNNOSTUSTIDEN SUUNNITTELU 

Hoito- ja kunnostustöiden suunnittelulla vaiku-

tetaan 

- töiden laatutasoon 

- töiden kustannuksiin 

- töiden oikea-aikaisuuteen 

- resurssien käytön tehokkuuteen 

- materiaalien käyttöön 

- 

c;:c iti 
ko '1 

rfI 

Suunnittelu jakaantuu seuraaviin osiin: 

- suoritemääriefl laskeminen 
- toimintayksiköiden valinta 

- työmenetelmien valinta 

- materiaalien valinta 
- kustannusten laskenta 

- ajoitus 
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1 

2 

Keskitettyjen töiden työnsuunnitelmista tiemestari 

saa määrä- ja kustannustiedot sekä toteuttamisaika-

taulun sisällytettäväksi vuosikustannusarvioonsa. 

Tiemestaripiirin työnsuunnittelua ja resurssien 
käytön suunnittelua vsrten joitetaan tirt kuuu 
si1aol1 

L ' - _-•;--' 	PA,k L L 

rA TrItU/_ 	 \ 

- 

- 	
OATk - 	\\\\\ 	V / 	T' \\\\\ V / _J 11 

\\\\\ II  
(rtA 	

\\\\/ / 	/ 

/J2&G 
wy ,4g/; 

)¼ 2Z: L 
;1;. 7 5;_._4 ri 

1 \ J 

V1)OLOAr... - 

dJUJ.. UU5 	3a k&y eLdaXi iiyVdx1 OrtmU3pe- 

räistä tietoa edellisten vuosien toteutumista. 

Kunnostustöiden ajoituksella pyritään tasaamaan 
työt eri kuukausille, jotta tiemestaripiirin käy-

tettävissä oleville resursseille saadaan mandol-
lisimman tasainen ja tehokas käyttö. 
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RAKENTEERPARANTAMISTtiIDEN SUUNNITTELU 

Rakenteenparantami styöt tulee suunnitella 
erillisin kohteina, joiden suorite- ja kustannus- 
tiedot saadaan tuotesuunnitelmista. 

Suunnittelussa käytetään apuna 3oko suunnittelutie-
tojen yhdistelmälomaketta (kuva29) tai työnsuunnit-
telulomaketta (kuva3O). 

yg_ j V$IAktP4NUSLAITO$ 
	

T YOKOI1DESUUNNlTLMA 

/.... - 	- 
sJÄINtI 	 - 

L__ Li- 

ii. _ 

.yI.flwrsn np7,uzri.u.l1,•.,I: 	 ry UTALm.rb, 

tVflh/flUTfl,.J 4 ItflIYI It 

.AWS.I! ;nflSrfllTnrWI nr tr fl n nnm r,r 

•ofl,,rm.1t. 

Kuva 30. TyökohdesuunnitelmalOmake 

Rakenteenparantamistöiden suunnittelulla vaikutetaan 
— resurssien käyttöön 
— töiden ajoitukseen 
— materiaalien käyttöön 
— töiden määrään ja laatuun 

Tiemestaripiirikohtaista työrasuunnittelua ja resurs-
sien käytön suunnittelua varten työt ajoitetaan kuu-
kausi jaolla. 
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.-Rakenteenparantamistyöt ajoitetaan hoito- ja kun-
nostustöiltä vapaaksi jääville resursseille vara- 
töiksi. Ajoituksessa on kuitenkin otettava huomioon 

eri töiden edullisin suoritusjärjestys sekä paran-
tamiskohteisiin liittyvät keskitetysti johdettavien 
töiden ajoitukset. 

YHTEISKUSTANNUSTEN SUUNNITTELU 

Yhteiskustannusten suunnittelussa lasketaan henki-

löstön aiheuttamat yhteiskustannukset sekä kaluston 
ja toimitilojen hankinnoista, kunnossapidosta ja 

vuosikorjauksi sta aiheutuvat yhtei skustannukset. 

Lisäksi arvioidaan linjansiirroista yms. ja ulkopuo-
lisille suoritettavista töistä aiheutuvat kustanriuk-
set. 

Kustannusten arvioinnissa käytetään suunnittelu- 

tietojen yhdistelrnälomaketta (kuva29). 

Kustannukset ajoitetaan kuukausijaolla käyttäen 
hyväksi edellisiltä vuosilta saatua kokemuspe-
räistä tietoa. 

RESURSS ITARVE 

Selvityksen tarkoituksena on todeta tehtövä-
kohtaisten suunnitelmien resurssitarve, Selvityk-

sessä voidaan käyttää esimerkiksi kullan  mukaista 
lomaketta. 



RESURSSITARVE 
PIIRI 
KP-ALUE 
TIPJIESTARIPIIRI 

pv44UR1 

NIMI 
RESURS - 

KUI4.h THR !&JL... - 

YHTEENSA ____________________ 
- 	 -- 

- LISÄTARVE 

YLIJAMJ - 

Kuva 31 Resurssitarvelomake 

'Tiedot kerätään työkohtaisessa suunnittelussa käyte-

tyiltä lomakkeilta ja selvitetään käytettävissä ole-

vat resurssit ilasketaan suunniteltujen töiden 

lisäresurssitarpeet tai mandollinen ylijäämä. Yli-

jäämä resurssit pyritään sijoittamaan keskitetysti 

johdettaviin töihin, toisiin tiemestaripiireihin tai 

toisille toimialoille. 

SUU1NITTELUPUITTEIDEN TARKISTUS JA TAVOITTEISTA SOPIMINEN 

Työnsuunnittelun yhteydessä saattaa ilmetä, 

että toimintaa ei voida suunnitella kaikilta osin 

annettujen puitteiden mukaisesti. Tällöin työpäällikkö 

ja tiemestari tarkistavat kyseiset suunnittelupuit- 

teet kustannuskehykset, resurssit yms. 
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1= 

I

IuIui 
UI-,-.- 
•,-,-I-U- 

KAUSISUUNN. 
- T'kust. 
- Ajoitus 
- Resurssit 

Kun tiemestari on suunni-
tellut yhden vuoden aika- 

jänteellä tiemestaripiirin 
toiminnan ottamalla huomioon 
annetut suunnittelupuitteet 

ja tiemestaripiirikohtaiset 

tarpeet ja resurssit, ty 
päällikkö ja tiemestari 
kastelevat yhdessä suunnitel-

mia ja sopivat tiemestaripii-
rin tavoitteista niiden 
kireydestä, mittaustavasta 
sekä resurssien riittävyy-
dest 

YKSIVUOTIS SUUNNITTELU 

Trnestriprin tynsuunntteki 

SUUNNITTEI.UPUITTEIDEN TARKISTUS 

TYÖPÄÄLLIKÖN SUUNNITTELU- 	
TEHTÄVÄ- PUITTEET 	 KOHTAINEN 

- NYKYTILAN KUVAUS 	 SUUNNITTELU 

- TOIMINTALINJAT 
- Hoito 
- IKunnostus 
- Rak.parant. 
- Yht. kust. 

- KÄYTTOALUEEN TAVOITTEET 

NUSKEHYKSET 	 nostus 	 SITARVE 
- TOIMENPITEIDEN KUSTAN- 

- KÄYTETTAVISSÄ OLEVAT 	______ 	
K RESURSSIT 	 :t' 

- TYÖPAÄLLIKÖN ODOTUKSET 	 - Henki TMPN TOIMINNASTA 
KESKITETTYJEN TÖIDEN SUUNNIT ] 	

[J 	- 

_ 	1. INVENTO 
TTIESTÖN 

	

________ 	
KAL 1 	_________ 

KALUSTO 

TIEMEST. PIIRI 
KUSTANNUS - 
ARVIO 

ELUPUITTtISIIN 

g 

IENKII.Ö 
MATERIAA 1 

LÄHTÖTIEDOT 	 TEHTAVÄKOHTAINEN SUUNN. 	I-VUOTISSUUNNITELMA 

Tiemestaripiirien yksivuotinen työsuunnitel;. 

sisältää vuosityöohjelniafl ja vuosikustannusar 

sekä niihin liitt, 



TIEMESTARIPIIRIN VUOSITYtiOHJELMA JA VUOSIKUSTANNUSARVIO 	
51 

Tiemestari laatu tiemestaripiirin vuosikustannus-

arvion suoriteryhmäkohtaisen suunnittelun perusteella. 

Vuosikustannusarviossa esitetään tiemestaripiirin 

vuoden toiminta kustannusten, työvoiman käytön ja 

suoritteiden avulla. Vuosikustannusarvio on tie-

mestaripiirin työsuunnitelma-asiakirja sekä ver-

tailukohta tiernestaripiirin toiminnan seurannassa. 

Tiemestaripiirin vuosityöohjelma ja vuosikustannusarvio 

sisältää kansilehden (kuva 32) sekä tarpeellisen 
määrän suoriteryhmäkohtaisia sivuja (kuvat 33 ja 
34) 

Kansilehti (kuva32 ) sisältää: 
— yleistiedot tiemestaripiiristä 
— kustannus- ja työvoimatiedot kuukausittain 
— toimenpidekohtaiset kustannustiedot 

— tunnuslukuja 

U(- JA VES,RAX(NPJSLMTOS TIEMESTARIPIIRIN 
VUOSITYÖOHJELMA JA 
VUOSIKUSTANNUSARVIO 
...d.lt. 	19 

Piiri _____-___ p LntI 

piiri W. Trk*ti 

tunnostapito- -________________________ 
.Iur p00 tiyrJknyi 

$1J.intikunnut 

?yUuni.upi tri 

ii. N Sy 10 _ [f _ PiLjJ. _ 
IOSTAIIMJST?.S0 	- md 

t.inoni , ldr- 
r:» 

[onI1) -  

L 000 
iiT 

oyon j 

donoi it_ 
1010.0 

VoyL1 

yono 

N.lto ku.t. 

ku.t. ________ 

ku.t. 

lidku.t. yht. 100 100 100 iOO 

Vhi.t.hunt. 

L*tannukntt 
h1. ___ ___ ___ 

?•inonptd.- 

..d 

5lI1tu 

i9_.klti.k. 	jmrt_ 

T 	•dnit. uuodnn ku 
rjiTi Piiri [ .k/ti.k ilu. 

11.1 tofr.uut. 

lunno.tun- 
k...t. ________ ________ ________ __________________ ________________ - _______ 

ty1u.t. 

flti.ku.L. 

'II. _____ _____ _____ _____ 

Kuva 32. Vuosityöohjelman ja vuosikustannusarvion kansilehti 



TIE- JA VESIRAKENNUSIAITOS 
	 TIEMESTARIPIIRIN TYÖOHJELMA JA KUSTANNUSARVIO vuodelle 19 

ri 
	 IFiro 	1 	pvi 	 I;nti 	_____________________________________ 	 kustnust.3O 

Kayttöznlue 
	 pvm _____________ tarkasti 

Tiernestaripi iri ____________________ 
	 I 	1 	psm 	 hyviiksyi 

	

1 	Huhtikuu 	1 	Toukokuu 
k - L.tte— h, 	-I 	-. 

ra 	
Tehtava 	 maarä 	yksikkö 1000 mk nk/yks määr 	1000 mk miarä 	1000 alt marä 	1000 mk miära 	1000 mkm3a 	1000 mk 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

Kuva 33. Tiemestaripiirin työohjelma ja kustannusarviolomake (sivu 1) 



TIE -  JA VESIRAI(ENNUSLAITOS 
Piiri 	 - 

Kiyttoa1ue 

Ti.m.stariniiri 	-- 

	

R51 	TIEMESTARIPIIRIN TYÖONJELMA JA KUSTAP.INUSARVIO vodeII 19 

	

INro J 	pvm ___________ laati ______________________________________ 

	

__________ 	 pam ______________ tarkasti 

[Nro 	i 	 pvm 	 hyvaksyi 

- 	sivu 

kustannUStasO 

Kesökuu 	1 	Heinäkuu 	 Elokuu 	1 	Syyskuu 	 Lokakuu 	 Marraskuu 	
i 	

Joulukuu 

	

jLttte.I 	 mr 	J 1000 	määrä 	1000 	mrä 	1000 mk1 	
määrä 	1000 Skl määrä 	1000 	mäarä 	1000 	1 JiI 	Iryo-I 

ra 	1 yksikko 

Kuva 34. Tiemestaripiirin työohjelma ja kustannusarvialomake (sivu 2) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

ui 
(jJ 



Tehtäväkohtaisilla sivuilla (kuvat 33 ja 34 ) 
esitetään suunniteltujen töiden suoritemäärät 
ja kustannukset kuukausijaolla. Kustannukset 
summataan toimenpideryhmittäin. 

Tehtäväkohtaiset tiedot kirjataan tiemestari- 

piiri- ja käyttöaluekohtaista seurantaa varten. 

Vuosisuunnitelman toteuttamista varten tehdään tie-
mestaripiirikohtaisia lisä- ja kausisuunnitelmia 
esimerkiksi: 

- henkilöstöstä 
- kalustosta 

- materiaaleista 
- urakoinnista 
- käytettävistä työmenetelmistä 

- jne 
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KAU SISUUNN ITTELU 

55 

TARKOITUS 

suunnittelun tarkoituksena on suunni-
tella tiemestaripiirin toiminta 3-6 kk:n 
aikajänteellä pääkoneiden, materiaalien käy-
tön ja hankintojen, tarvikkeiden hankintojen 
sekä henkilöstön käytön osalta. 

Kausisuunnittelu on jatkuvaa, työnjärjeste-
lyyn verrattavaa suunnittelua, jolla varmis-
tetaan kuhunkin toimintaan tarvittavien re-
surssien saanti. Toisaalta kausisuunnittelu 
antaa mandollisuuden kaluston käytön seuran-
taan tiemestaripiirin tärkeiminissä kunnos-
tus- ja parantamiskohteissa. 

LHTÖT 1 EDOT 
Kausisuunnittelun lähtötietoja ovat: 

- t iemestaripiirin vuosikustannusarvio 
- materiaalien käyttösuunnitelmat 
- kaluston käyttösuunnitelmat 
- urakointisutmnitelmat 
- henkilöstön käyttöön liittyvät suunnitelmat 
- kustannustietojen yhdistelmät 

SUUNNITTELU 
Kausjsuunnittelussa tarkastellaan tie-
mestaripiirin töitä, ajoitusta ja resursseja 3-6 
kk :n aikajänteellä. 
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4. 

( 

KRusisuunnittelun tuloksena saadaan suunnitelma, 

joka sisältää tiedot tiemestaripiirin töistä 
ja niihin tarvittavista resursseista esim. 

kuukausi- tai 2-viikkoisjaksoittain. Suunnitelman 

ei tarvitse olla määrämuotoinen, mutta jo laadit-

tuja pitemmän aikavälin suunnitelmia voidaan ja 

tulee käyttää hyväksi. Kausisuunnitelma täsmentää 
ja tarkentaa aikaisemmin laadittuja suunnitelmia. 

Kausisuunnitelma voidaan laatia esimerkiksi seu-
raavan mallin mukaiseksi. 
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TOIMENPIDE/RESUR RESURSSI- 
TARVE 

MÄÄRÄ YKS. TAMMI HELMI 
1 2 3 4 

1. HOITO 

Auraus 

Höyläys 

Hiekoitus 

0,8 KA 

0,5 TH 

0,5 KA 

400 

200 

100 

km 

km 

m3  

KA 
	

0,8 0,8 1,3 1,3 

TH 
	

0,5 0,5 0,5 0,5 

2. KUNNOSTUS 

xxxx 	0,5 KA 

xxxx 	0,2 TH 

KA 
	 0,5 

TH 

3. RAKENT.PARANT. 

xxxx 	2 KA 

Kuva 35. Esimerkki kausisuunnitelmasta 

Kausisuunnittelu on pääasiassa tiemestaripiirin töi-

den ajoittainista ja resurssien käytön suunnittelua, 

joten siinä voidaan käyttää kaikkia ajoitukseen, re-

surssien tasaukseen ja töiden järjestelyyn liittyviä 

tekniikoita apuna. Tällaisia ovat esimerkiksi massan- 

siirto- ja toimintaverkkotekniikat sekä erilaiset 

resurssien käytön suunnitteluun kehitetyt aikatau-

lupohjat. 

Kausisuunnitelman tulee olla sellainen, että sitä 

voidaan muuttaa ja tarkentaa kulloisenkin tilanteen 
vaatimusten mukaiseksi kuitenkin siten, että sen 

käyttö seurannan apuvälineenä on mandollista. 



SEURANTA 

Kausisuunnitelma laaditaan tiemestaripiirin sisäi-

seksi informaatiovälineeksi, joten sen tulee olla 
helposti luettava ja suunnitelman osalta ajantasal-

la. Seurannassa päähuomio kiinnitetään töiden ajal-
liseen seurantaan. Kertatöiden kohdalla verrataan 
vain toteutuneita määriä suunriiteltuihin. 

TOIMENPIDE TAMMI HELMI MAALIS HUHTI TOUKO 

AURAUS 	S 

T 

2000 3000 2500 1500 

1800 2200 3000 

Kuva 36. Esimerkki hoidon kausisuunnitelman seurannasta 

Kunnostus- ja rakenteenparantainistöiden osalta voi-

daan seurata myös ajallista edistymistä. 

TOIMENPIDE TOUKO KESÄ HEINÄ ELO 

OJAKOHDE 1 	S 500 500 1000 1000 
T 600 400 900 

OJAKOHDE 2 	S 400 1500 
T 300 

Kuva 37. Esimerkki kunnostustöiden kausisuunnjtelman 

seurannasta 

Kausisuunnittelim tulee olla jatkuvaa, mutta jos ha-
lutaan voidaan suunnitelma laatia myös jaksottain 

(6 kk), jolloin suunnittelujaksojen tulee mennä jos-

sain määrin päällekkäin 1-2 kk, ettei syntyisi kat-
keamaa ja että keskeneräiset kohteet voidaan suunni-

tella uudelleen luontevasti seuraavalle jaksolle. 
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Viikkosuunnitelma on tiemestaripii-. 
rissä esiintyvien töiden ajoitussuun-

nitelma, jossa voidaan esittää työt 
työntekijä ja kalustokohtaisesti n. vii-

kon aikajänteellä. Suunnitelma teh-

dään jokaisessa tukikohdassa erikseen 
ja siihen merkitään toteutumatiedot 
jälkikäteen, jolloin se on työnjohdon 
pikaraportti töiden suorituksesta. 
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