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ALKUSANAT 

1 Työn tavoite 

Työn tavoitteena on tarkastella tukikohbia 
ja niihin liittyviä laitoksia käytäjän 
näkökulmasta. Esitellä nykyisistä tyyppi- 
rakennuksista poikkeavia ideoita ja rakenne- 
ehdotuksia, kiinnittäen huomiota pitoa ikaan, 
jnrestointikustannuksiin, taloudc]. lisuuteen, 
siirr€ittävyyteen ja sopivaan laatutasoon. 

2 TyOi:t organisaatio 

Työn suoritus aloitettiin talvella 1973, 
jolloin työryhmään kuuluivat 

Vanh. ins, 	M. Soininen 	Ku, puiieenj ohtaja 
Tsto. ins. 	J.Hintikka 	TVH 
Vanh.ins. 	P.Taskinen 	K-P 
Ins. 	P.Latvala 	0 
Rhm. 	T.Lauiainen. Tu 
Ylitiemestari V.Leivo 	Ku, sihteeri 

Lisäksf ryhmän työskentelyyn on ottanut osaa 
myös tiemestari V.Rahikkaia, Tu 

Työryhmä on käyttänyt lisäksi asiantuntija-
konsultteina: 
Ylivie skan Rakennus- ja Insinöörityö Oy, Ylivieska 
ja Arkkitehtitoimisto Matti Hakuri, Helsinki 

3 
Työryhmän väliraportti on ollut iausuntokierrok-
sella kaikissa tv].:n piireissä sekä tvh:sta. 



YHT ELU VETO 

1 	- 

Laitosten pitoalka tulee olemaan 20-25 vuotta. 

- Rakennukset on rakennettava ei cmenttirakoii-
teisiksi 
Elementit voidaan purkaa ja ainakin osa 
käyttää uudestaan. 
Kantavia väli seiniä on syytä välttää. 

- Toimisto- ja huolto-osan väliseinät pitää olla 
siirrottäviä elementtojä. Tämä aue voidaan 
huonetilatarpoiden muuttuessa jakaa uudestaan. 

- Konesuojan osa on suunniteltava siten, että 
huomioidaan riittärän korkeat ja leveät ovet. 
Koneiden ulottuvuuksien muuttuminen ei aiheuta 
Vä:Littönästi puutteelli suuksia koneiden suojaan 
saannissa. 

- Lmpimät ja puo].ilämpimät tilat olisi sijoi-
tettava samaan rakennukseen (huoruioicien kus-
tannukset) 

- Ky].rnät tilat (hiekka-, suoia- ja koneiden lisä- 
laitteiden) varastotilat olisi sijoitettava 
tukikohdan tontille. 

- Tiemestaripiirin tukikohdan tontin koon tulee 
olla 25.000-30.000 m2. 

- Tuki kohdan kokonaiskustannukset muodostuvat 
rakentamis-, tie- ja pihatyökustannuksi sta 
sekä rakennusten kalusteista. 

- Tukikohdan tontin korkeussuhteot ja kokonais-
kustannukset on otettava huomioon silloin, kun 
ratkaistaan kysymystä käytetäänkö tyyppi.pii-
rustuksia vai suwrnittelutetaanko tukikohta. 

- Tyyppipiirustukset on tarkistettava vähintään 
5 vuoden välein. Viidessä vuodessa tapahtuu 
sisäisessä toiminnallisuudessa muutoksia. 

- Tiemestarin asuntoa ei pitäisi rakentaa tuki-
kohtaan. 

- Tiemestaripiiritukikohtien rahoittami seen 
v. 1973 hintatason mukaan tarvitaan 13,7-16,4 mil-
joonaa markkaa lähimmän 10 vuoden aikana. 
Ilmeisesti työllisyysvaroilla olisi rahoitetta--
vissa kehitysalueille tukikohtia budjcttivarojen 
lisäksi. 



Tvh:n tuiii n.imcti työryhmi joka suorit-
taisi sisi.isen toimiimailisuuden tutkimuksen. 
Tämän tutkimuksen pohjalta tulisi järjestää 
arkkitehtik.ilpailu tukikohdan suunnitte1emi 
seksi. 
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1 YLEIST1 

Tie- ja vesirakennusiaitoksen käytössä on 
melko huomattava joukko tierne staripiirien 
päätukikoh-ti.a sekä näihin liittyviä sivu- 
tukikohtia. Tämä rakennuskanta on alttiina 
sellaise:l.le vanhentumiselle, vanhanaika.i suu-
delle, puuttuvalle toiminnallisuudolle, kulu-
iniselle, uudelleen sijoittamiselle jne, joka 
johtaa siihen, että tukikohtia myöhemmin täytyy 
ottaa kaytosta ja mandollisesti korvata uusilla 
tukikohdilla, rakentaa uudelleen, tms. L'lonina 
viime vuosina tämä on kuitenkin tanahtunut suh-
teelli.sen suunnittelernat -tomasti sikäli, että 
tähän käytettävissä olevat varat osaksi. eivät 
ole riittäneet muuhun kuin suurimpiin tarpei-
siin ja osaksi aika suuressa määrin olleet 
riippuvaisia työmarkkinatilanteista. Tämä on 
johtanut huomattaviin eriarvoi suuksiin läänien 
välillä sekä epätyydyttävään tilanteeseen ei 
vain rakE?nnustekni sesti vaan myös tasoliisesti 
ja toiminnallisesti. Toisin sanoen uudistaminen 
on sujunut liian hitaasti ja näin on syntynyt 
jälkeenjfiiäneisyyttä. 

2 TUTKII'IUSKOHDE 

Raportissa tarkastellaan tukikohtia ja niihin 
liittyviä laitoksia käyttäjäri näkökulmasta. 
Tässä on pyritty selvittämään lyhyesti nykyisten 
tyyppi rakennust9n Duutteellisuuksia. Esitetään 
nykyisistä tyypirakennuksista poikkeavia ideoita 
ja 	nne k. Kiinnitetään huomiota 
pitoalkaan, taloudellisuuteen, siirrettävyyteen 
ja sopivaan laatutasoon. 

3 TIEiäniARIPIIRI 

3.1 Nykyiset tiemestaripiirin tukikohdat 

Tie- ja vesirakennuslaitoksen käytössä on ollut 
v. 1972 tiemestaripiirin pää- ja sivutukikohtia 
seuraavasti: 
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tmp 
tukikohta 

Uudeniaan 	piiri 16 	27 
Turun 26 	19 
Hämeen 19 	31 
Kymen 10 	18 
Mikkelin 12 	13 
Pohjois-Karjalan 	It  10 	14 
Kuopion 11 	11 
Keski-Suomen 11 	12 
Vaasan 17 	1, 
Keski-Pohjanmaan 	" 9 	9 
Oulun 12 	6 
Kainuun 8 	5 
Lapin 13 	22 

Yhteensä 174 	202 

Tie- ja vosirakennuslajto3:sen talonrakennustoj- 
miston inuistion vuodelta 1971 mukaan uudelleen 
rakennettavia tukikohtia on 42 	(24 %), laajen- 
nettavia 66 	(37,7 %) ja hyväksi katsottavia 
67 	(38,3 	). Euistiosta ilmenee, että koko maas- 
sa puuttuu tontti (tai sitä on laajennettava) 
22 päätukikohdalta. 

Tämän tilaston valossa uudelleen rakennettavien 
ja laaj ennettavien päätukikohti. en kustannukset 
nousevat vuoden 1972 hintatason mukaan arviolta 
noin 60-80 mi. ijoonaan markkaan. Sivutukikohtien 

• 	 uudclln r 	ea:inc-n ja mandollinen laajenta- 
• 	 minen lienee ainakin samaa suuruusluokkaa kuin 

päätukikohtien, Tässä tutkimuksessa ei ole kiin- 
nitetty huomiota sivutukikohtien tarpeelli suu- 
teen, niiden kehittämiseen ja niiden vaatimiin 

• 	 investointeihin. 

3.2 Tiemestaripiirien rajat 

Tiemestaripiirin rajana nykyisin voimassa olevan 
tielain mukaan tulee olemaan kunnan rajat. 
Tiemostaripiiri käsittää yksi, kaksi tai useampia 
kuntia (on myös poikkeuksia, että yhden kunnan 
alueella on kaksi tiemestaripiiriä). 
Kuinka tukikohtaverkko olisi sijoitettava jonkin 
tie- ja vesir'akennuspiirin alueelle on selvitetty 
KP--tutkimuksen väli.raportissa OR 11.3-1. 



Nykyisen tielain voimassa ollessa tiemestari- 
piirin rajoihin tulevat vaikuttamaan vain läLi-- 
nin ja kuntien rajojen muuttuminen. Tästä 
syystä eri tiemestariniirien alueella oleva 
kunriossapidettävär tiestön määrä vaihtelee 
suuresti. Pieneinmissä tiemestaripiireissä on 
kunnossapidettäviä yleisiä teitä noin 300-400 km 
ja suuremmi ssa tiemestaripiireissä 700-500 km. 
Edellä mainituista seikoista johtuen eri tiemes-
taripiirien konekalusto ja työntekijäin lukumäärä 
vaihtelee melkoisesti. 

Toivottavaa olisi, että lainsäädäntöä muuttamalla 
saataisiin tiemestaripiiri en rajat tarkoitu1sen-
mukaiseksi kunnossapitotyön kannalta ja mandolli-
sesti myös tiemestaripiirit saman suuruisiksi. 

3.3 Tiemestaripiirin henkilökunta ja resurssit 

Kuten edellä käy selville on maassamme teiden 
kunnossapito jaettu 13 tie- ja vesirakermuspiiriin 
ja ne edelleen i7Li tiemestaripiiriin. Yhtä tiemes-
taripiiriä kohti tulee siten keskimäärin 420 km 
kunnossapidettävää tietä. 

Tiemes -baripiirin päätukikohdan laajuus ja resurs-
sit ovat keskimäärin: 
- maanteitä 	230 km 
- paikaliisteitä 190 km 

- toimistohenkilökuntaa: 

tiemestari, 1-3 muuta työnjohtohenkilökuntaa 
1-2 toimistotyöntekijää 

- työntekijöitä 25-30 henkeä 
- kuorma-autoja 5 kpl 
- tiehöyliä 	4 kpl 

- traktoreita 	3 kpl 

- pakettiautoja 1-2 kpl 

3.4 Nykyisin rakennetut laitokset 

Nykyisin käytössä olevat tiemestaripiirin 
tukikohtien tyyppipiir ustus on tehty 60-luvun 
alussa. Huolto- ja toimistorakennus, autosuoja--
rakennus ja tiemestarin asunnon suunnitelmat ovat 
tältä ajalta. Noin 5 vuotta myöhemmin on täyden-
netty em. tyyppiä ns. kylmällä konesuoja- ja 
varastorakeimuksella. 1 970-luvun loupupuololla on 
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tiemestaripiire:Lhin rakennetut tyyppirakennukset 
poike:rmet aikaisemmis -ba lähinnä siksi, että 
toimisto-, sosiaaliset- ja huoltotilat ovat 
eriilisessä rakennuksessa. Lisäksi on viime vuosi-
na rakennettu kokeilumielessä joihinkin tieies-
taripiirin tukikohtiin erilli siä hiekkalatoja, 
joiden pinta-ala on noin 600 m2 ja joihin mahtuu 
noin 1500-2000 m3 hiek).aa. 

4 LAITOKSEN PITOAIKA 

Nykyisin rakennetut tukikohdat. ovat pääasiassa 
kehärakenteisi.a kiinteitä rakennuksia, joiden 
pitoalka pitäisi olla 40--5Q vuotta. Jos tarkas-
tetaan rakennettuja tukikohtia, niin havaitaan, 
että pitoajan lyhenerriisoen on vaikuttanut hyvin 
monet tokijät. Seuraavassa on esitetty joukko 
näitä tekijöitä: 

- tiemestaripiirin rajat voivat muuttua, joka 
vaikuttaa tienc-staripiirin sija.tntiin ja 
koko on 

- tieverkossa tapahtuu muutoksia, joka vaikuttaa 
kone- ja henkilöresursseihin 

- kunnossapidon. laatuvaatimuksissa tapahtuu 
muutoksia 

- kunnossapitokonoiden koko on muuttunut (leveys, 
korkeus ja pituus) liite no 1 
koneisiin kuuluvat lisälaitteet ovat muuttuneet 

- työntekijäin sosiaalitarpeet sekä lainsäädäntö 
muuttuvat 

- tukikohtaan rakennettavi en asuntojen (tiemestari, 
kansiisti, talonmies) huonetilatarpeet ovat 
muuttuneet 

- tieverkon kehityksestä, rakenteesta ja lukon-
nemääristä on käytettävissä ennusteita noin 
10-15 vuotta eteenpäin 

- toimisto- ja varastohenkilökuunan tarve on 
muuttunut 

Näistä syistä tukikohta voitanee suunnitella 
n. 20-25 vuodon pitoajaile. Samanlaiseen tulok-
seen on päätynyt Ruotsin tieiaitoksen toiminta- 
jaosto tutkixiuksessaan v. 1972. 
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5 LAIT0SJ' T0IiIALLIUU 

Iä].J.inen ja rakennust.ekniilinen uudenaikaisuus 
ei suinkaan ole ratkaiseva, vaan sen sijaan 
suuressa määrin toirninnallisuuden uudenaikaisuus. 
To±minna].li suudessa on otettava huomioon osaksi 
ulkoinen, oEaksi si säinon toiminnalli suus. 

5. 1 Ulkoinen toiLtnna:Lljsuus 
Ulkoiselia toiminrallisuudella tarkoitetaan 
tässä kaikkia niitä olosuhteita, jotka vaikutta-
vat tukikohdan käyttökelpoi suuteen ja hyötyyn, 
mutta jolla ei ole mitään tekemistä itse raken-
nuksen kanssa. Näistä ilmeisesti huolohditaan 
rakentamisen yhteydessä, niin hyvin kuin on 
mandollista. Ulkoisoen toimiirnallisuuteen vai-
kuttavat tekijät muuttuvat tavalla, jota kunnos- 
sapitohenkilökunta ei. voi määrätä. 

Ulkoisessa toiminnallisuuciessa on yksi tärkeä 
tekijä, tontin koko. Nykyään pidetään tiemestari- 
piirin normaalina tontin kokona noin 25.000-
30.000 m2. Poikkeustapauksossa on hyväksytty 
niinkin pieni kuin 10.000-15.000 m2 tontti. 
Tällöin on tontin pinta-ala voitava todella 
käyttää tehokkaasti.. Vain harvoin on niin, että 
maaperän korkeus suhteet, tontin muoto, ympäristö, 
rakennuksien koot ja muut rajoitukset ovat 
sellaisia, etca o±ennalsest:L alle 15.000  m2:n 
tontteja voidaan pitää toiminnallisena. On 
ilmeistä, että tätä pienemmät tontit tulevat 
melkein aina rajoi.ttamaan tuki.kohdan toimintaa 
huolimatta tukikohdan uudenaikai. suudesta. 

Tukikohdan sijainti on toirninnallisuuden kannalta 
hyvin tärkeä tekijä. (Tätä asi.aa on käsitelty 
KP-tutkimuksen \rälir.portissa 0 11.3-1). 
Ti.cmestaripiirin tukikohdan tontti olisi voitava 
liittää kunnalliseen viemäri- ja vesijohtoverkos 
toon. Tontin sijoituksessa on otettava huomioon 
henkilökunnalle välttämättömät yhteiskunnan pal--
velut. 

Kaava-alueella rakennettaessa on syytä selvittää 
mitä rakennelmia ympärille voidaan rakentaa ja 
mitä toimintarajoituksia ne voivat aiheuttaa. 
Tällaiset toimintarajoitukset voivat koskea 
meluhairioita, erikoi svaatimuksia varastoihin, 
ulkonäköön yms. On erikoisesti kiinnitettävä 
huomiota siihen, etteivät tie- ja vesirakennus-
laitoksen omat tiejärjestelyt aiheuta tukikohdan 
ulkoisen toiminnailisuuden heikkenemistä tai. loppu-
mista vähitellen rakentemisen jälkeen. 



5.2 Siäincn toi inrisliisuus 
Sisäisellö. toiminnalli suudella tarkoitetaan 
toimintaa tukikohtarakennuksessa ja sen eri 
osissa. Tällöin hu.orioidaan soveltuvat 
t.yömenetelmit, sekä coimisto- ja henkilökun- 
tatilo,jen tasovaatimukset. Ulottuvuuksista 
otetaan huomioon ovien korkeud.et ja leveydet 
sekä huorietilojen kattokorkeudet jne. Rakenne-
tun tukikohdan on tiiytettävä sen hetken toi-
minnallisuusvaatimukset. Tavallisesti vaatimuk-
set kasvavat aikaa myöten ja näin ollen ovat 
koko ajan muuttumassa. Tämän vuoksi uusistakin 
tukikohdi sta tulee automaattisesti ajan kuluessa 
vanhanaikaisia. On selvää, että uudenaikaisuus ja 
sisäinen toiminnallisuus kulkevat rinta rinnan. 

5.2. 1 Rakennettujen tukikohtien sisäisessä toiminnalli-
suudessa esiintyneitä puutteeliisuuksia 

Kuten on mainittu kohdassa 3.14,  ovat tiemestari- 
piirin tukikohtien tyyppipiirustukset tehty 
60-luvun alus sa. Tähän aikaan rakeimetui ssa 
rakennuksissa on ssaisia toimirnalli sis puut-
teellisuuksiä. Seuraavassa luetellaan joukko 
esiintyneitä puutteellisuuksia: 

- rakennusten sijoitLcusta johtuen, toimiston ja 
työskentelytilojen välinen etäisyys on liian 
suuri. 

- väestönsuojelutilat puuttuvat 

naistyönteki,jäin sosiaaliset tilat (pukeuturnis-
ja peseytymistilat) puuttuvat 

toimisto- ji muun henkilökunnan tilat ovat 
ri ittämättömät 

- konesuojarakennuksossa ovien korkeudet ja levey-
det ovat liian pienet, liite no 2 

- konepaikkojen syvyydet ovat liian lyhyet, 
joten lisälaitteet usein on koneista poistettava, 
vaikka seuraavana päivänä työskentely jatkuu 
entisin lisälaittein 

- korjaus- ja huoltotiloissa huonetilat ovat liian 
matalat, Varsinkaan koraustiloissa li salaittoi-
den toimintaa ei pystytä kokeilemaan. Liittees-
sä no 3 oleva liettelo käsittää erään tukikohdan 
tämän hetken huon.etilat. Erikoisesti autosuoa-- 

• rakennuksen käyttötilat sisältävät tiloja, joita 
voidaan ainakin osittain pitää tarueettomnmnn 



- raalaamo ja iihon liittyvät .komerotilat, 
Fiaalaamossa suoritetaan pääe.isassa 1iikenie-
merkkieri ja -kilpien korjauksia. Nämä työt 
voidaan keskittää tiepiirin alueelta yhteen 
aluemaalaamoon. NUU maalaukse en kuuluva työ, 
kuten pukit, sumupaalut jne. voidaan suorit-
taa muissa tiloissa 

puutyöhuone ja siihen liittyvät komea'otiiat käy-
vät aikaa myöten kysymyksen alaiseksi, mikäli 
ne keskitetäLin johonkin työpisteeseen. Puutöi-
den osuus sanan varsinaisessa merkityksessäon 
niin vähäinen, että ne voidaan tarvittaessa 
tehdä muissa tiloissa 

pajan käyttöaika siihen kuuluvine töineen on 
supistunut hyvin vähiin. J4uun ajan paja on 
toi sarvoisessa käytössä. Liikuteltava sähkö-
agrekaa -tti 	samoin kuin liikutoltava neste-• 
kaasukäyttöinen ahjo ovat tehneet pajan käytän-
nöllisesti katsoen tarpeettomaksi siihen tehtä-
vään. 

- halkovarasto. Lämmityspolttoaineel) muuttuminen 
öijyksi on vapauttanut cm. tilan. Tästä tilasta 
on tehty usein henkilöautotalleja tiemestari.ile 
ja talonmiehelle. Niihin ei sovi tiemestariniirin 
käytössä oleva henkilöpa.kettiau -tc1, joten tila 
on toiminnaliLi, suudcsn kanna ita katsoen tarpeeton. 

5 . 2 .2 Udkökobti uuden tukikohdan huonctiloiita ja sisäi--
sestä toiminnallisuudesta. 

Sivulla 4 on esitetty tiemestaripiirin keskimää-
räinen kalusto- ja henkilöresurssit. Voitaneen 
pätdllä, että n:.i antavat lähtökohdan tukikok-
tj 	5uLu5ijttClUiic. iäiidcn perusteella 	adsn 
kuitenkin selville vain tilatarve, mutta miten 
ne sijoitetaan rakennukseen ei selvinne muuten 
kuin suorittamalia sisäisen toiminnallisuuden 
käyttötutkimus, Tärkeimpiä toiminnan kannalta 
eri poistaa ne puutteet sisäisessä toim:Lnrassa, 
jotka enemmän tai vähemmän tekevät mandottomaksi 
rationaalisen toiminnan ja nykyaikaiston työmene-
telmion toteuttamisen. Ryhmä esittääkin, että 
TVH nimeäisi välittömästi työryhmän., joka suorit-
taisi sisäisen toiminnallisuuden tutkimuksen. 
Tämän tutkimuksen perusteella voitaneen vasta 
ryhtyä suunnittelemaan huonetiloj en sijoittelua 
Työryhmän 	sitykaon mukaan tulisi rakentamista 
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suunniteltaessa kuitenkin piti kiinni seuraa-
vista tiloista: 

lnipimät tilat 

- puoiilropimät tilat 

-. kylmät tilat 

Lämnirnät tilat 

- toiriiistotiiat ja arkisto 
- henkilökunnan sosiaalitilat 
- osa vai-aston tarvitsemista tiloista ja työnjohto-- 

tilat 
- vss-tilat ja lämpökeskus 
- konehuolto- ja työhuonetilat 
- talonmiehen asunto 

Toimistotilat 
- huone tier'ostari].le 
- huone muulle työnj ohtohenkilökunnalle 
- huone kansljstjlle 
- huone varastonhoitajalle 
huone arkistoa varten 

kaksi VC:tä (miehet ja naiset) 
siivousväline- ja varastohuone 

Henkilökunnan sosiaalitilat 
ruokailuhuone keittojnandollisuuclella 

- pukuhuone (kaappeineen), erikseen miehille ja 
naisille 

- peseytymishuone (suihku) miehet ja naiset 
- VC (miehet ja naiset) 

siivouskonarot 
- yöpyrnishuone (tila varataan) 
Tilivarastotilat, ltmmintä varastotilaa 
Vss-tilat ja lämpökeskus 
- kohde kuntiin 
- riittävä läinpökeskus, ellei voida kytkeytyä 

yleiseen kaukolärrpökeskukseen 

Konehuolto- ja työhuonetilat 
- koneiden huolto- ja korjaustilaa kahta saman- 

aikaisesti huollettavaa konetta varten sekä 
erillinen pesupaikka sekä rasvaustilaa 

- asentajan työhuone 
- työhuonetilat (maalaarno, puutyö) 
näitä varten varattava tilat 

- öljyvarasto ja -baari 
- akkuhuone 



Näid en tilojen suunnittelussa tulisi ottaa 
huomioon joustava vaihtelu ja ylipitkien 
esineiden käy Ltö1randollisuus. Tilojen sijoit-
telussa huomioitava sisäinen toiminnaliisuus. 

T.ulonmiehen (varastorihoitajan) asunto tulisi 
olla tukikohdan tärkein asuntoyksikkö, Asunnon 
tulisi vastata niin tilojen, kuin mukavuuk-
sienidn puolesta nykyajan vaatimuksia, ts. olla 
kooltaan n. 70-80 m2. Se tulisi suunni3lla 
rakennettavaksi lämpimien tiloj en yhteyteen, 
kuitenkin niin, että asuinismukavuus ei häiriinny. 

Puolilärr.imäi. tilat 

- konesuoja, johon jokainen kone voidaan ajaa 
omasta oviaukostaan. Tila hallimainen, jonka 
lämmitys voidaan järjestää joko sähkölämmitys-
laitteilla tai. lämminilmapuhaltimella, jolloin 
voidaan käyttää hyväksi lämpökeskuksen kohit-
täinää lämpöä syöttämäilä lämpöä määrätyn ajan 
ennen koneiden lähtöä muun ajan hallin ollessa 
kylmänä 

Hallimaisen tilan etuna on: 

- hukkatila pienin mandollinen 

- koneen säilytystilan pituudeksi riittää 14-17m, 
koska sitä pitemmän koneen kohdalla voidaan 
vastaavasti toiselle puolelle sijoittaa 
iyhyePi kone 

- suuret ovet voidaan hoitaa koneellisesti 

- hallin jatkornandollisuus helppo ja yksinkor-
tai. i en 

til 

- kylmävarasto p.iärakennuksessa 

Eriliisessä rakennuksessa olevat kylmät tilat 

- hi.ekkalato 
- suolavarasto 
- koneiden lisälaitteet 

Nämä tilat tulee sijoittaa tontin työpihaa reunus-
ta\rafla erillisenä ryhmänä. Koneiden lisälaittel sta 
mainittakoon: hurjat, hiekanlevittimet, niittokoneet 
Lisäksi tulee pumput, letku'b, ii. ikennemerkit, suiau-
paaiut i:iiiuscoet jne. 



Tieiiestarin asunto 
Tukikohta sijaitsee yleensä asutuske.skukson 
välittömässä läheisyydessä. Tällä hetkellä viran 
puolesta tiemestar.jlle ei kuulu asuntoa. Nikäli 
toiminnan kannalta katsotaan taroeoilisoksj 
valtion toimesta hankkia tiemestarille asunto, 
niin se olisi järjestettävä asutuskeskuksesta 
joko kerro stalo- tai rivita.Lo-osakkeena. Taca 
seikkaa puoltavat. seuraavat tekijät: 

rkiiohta suunnitellasn yleensä vain 20-25 
vuodefl pitoajafle ja asunnot yleensä 40 vuoden 
pitoajaile. Tästä johtuen t.ukikohdan uudelleen 
rakentamisen tai laajontami sen yhteydessä 
saattaa tontilla olevasta tiemestarin asuimosta 
x±uodostua. haittatekijLi. 

Oaak)ucn val)nnminen nykyaikaisempaan on hal-
vempaa kuin tonf;ilia olevan talon saneeraus 
tai uudelleen rakentaminen. 

Osakkeen hankintaku stannukaet ovat halvernmat 
kuin omakotilaton rakentamjskustennukse -t.. 

- Osakkeen käyttö- ja kunnossapitokustannukset 
ovat halvemmat kuin tontille rakennetun tiemes- 
tarin asunnon käyttö- ja kunnossapitokustannukset. 

Ticmostarin asuntoa ei tulisi suunnitella tuki-- - 
kohtaan, kuin pakottavissa tapauksi saa, ts. mikäli 
tukikohta sijaitsee erikseen syrjäisellä seudulla 
ja osakkeen hankinta on mandoton. Asunto tukikoh-
dassa olisi sijoitettava siten, ettei se estä tu-
ki.kohdan saneerausta tai uudelleen rakentamista. 
Sen sijoituksessa olisi huomioitava, ettei tuki-
kohdan toiminta häiritse asumista (melu- pöyly-
y.is. ) 

Tioinestarin asunnon tulisi ehdottomasti täyttää 
nykyajan vaatimukset eli olla kooltaan n. 100 m2, 
käsittäen 4 h ± keittiön ja kyipyhuoneen sekä 
autotallin. Edellä esitetyt näkökohdat vaativat 
virka-asunnoista annetun asetuksen 504/6.10.1966 
muuttamista, 

6 EJnN;ISI HUOI4IOITA LAITOSTEN TYYPPIPIIRUSTUSTEN KÄYT5ST2 

6.1 Tontin muoto ja sen korkeussuhteet 

Rakennettaessa tukikohtia on rakennuskstannusten 
lisaksi huo!nloJ.tava tie- ja pihatoista aiheutuvat 
kustannukset. Tontin valintaa suoritettaessa on 
harkittava tontin muoto ja liikenneolosuhteet niin, 



että se parhaalla mandolliseila tavalla palvelee 
sille asotettavaa käyttötarkoi -Lusta. On tehtävä 
tontin käyttö suunnitelma. Korkoussuhteet voivat 
hankaloi -Ltaa tontin käyttöä ja kohottaa tontin 
rakent.arii skustannuksia. Ne ratkai sevat käyte-
täänkö tyyppi- vai erikoissuunnitelmia. Tyrppi_ 
piirustukset soveltuvat yleensä hyvin loivasti 
laskevaan maastoon, jolloin piha-- ja tietöiden 
osuus on ollut v. -72 hintatasossa n. 150.000 mk 
ja mikäli korkeussuhteet vaihtelevat kovasti, 
niin pihatöiden osuus on kohonnut yli 300.000 mk. 
Tällöin on syytä suunnitteluttaa. tukikohta. 

Tontin muotona on edullisin suorakaiteen muotoinen 
tontti kooltaan n. 25.000-30.000 m2. Käyttösuun-
nitoirnaa laadittaessa. on pyrkimyksenä sijoittaa 
rakennukset toisiinsa nähden niin, että niiden 
välille jää näkösuoja. 

Tiemestarip.iirin tärkeimmät toiminnat tapahtuvat 
juuri tukikohdassa. Sitä varten on myöskin työ- 
ympäri stöön kiinnitettävä riittävää huomiota. 
Osan tästä ympäristöstä muodostaa juuri tontti. 
Tukikohtaa suunniteltaessa olisikin aikaisempaa 
enemmän kiinnitettävä huomio tontin järj est-olyihin. 
Suunnitteluun tulisi sisällyttää myös tontin kun-
nostuksen istutuksinee. virki. stsmandollisuuksj-
neen, mandollisino henkilökunnan puutarhoineen 
jne. Näin luodaan mandollisuudet ympäristön 
pysymiselle asialiisessa ja hyvässä kunnossa. 

7 TOL äPIDE-iHDOTUKSET 

7.1 Rakennoratkajsu 

Tukikohtien rakentaminen tapahtuu nykyään päi-
asiassa talvikautena. Perustamist.vöt yleensä 
pystytään suorittamaan sulan kauden aikana 
(syys-, loka- ja marraskuu). Nuin rakentamisen 
osalta sää stytään huomatl;avilta lämmittämiskus-
tannuksista, jos rakenneratkaisuksj otetaan 
elementtirakenrie. Eräs tapa on käyttää betoni-
plarirunkoa, kattokannatta jina liimattuja puu- 
palkkoja tai teräsbetonipalkkeja. Seinät ja katto 
voidaan kasata elementeistä, joista voidaan muun- 
nolla paikallisia olosuhteita sekä myöhempiä 
muutoksia silmälläpitäen. Tällaisissa tapauksissa 
on mandollista saada aikaan toiminnallises -tj 
moitteeton jälleenrakennus käyttämällä hyväksi 
vanhaa runkoa. Kiinteidon ja kantavien väliseinien 
rakentamista on vältettävä mandollisimman paljon, 
ellei paloturvaliisuus- ym. määräykset sitä vaadi. 
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7. 2 KonsuLttien iyttämincn 

Sopivan rakeimeratkal sun aikaansaamiseksi on 
tv öryhmän työ skentelyä ede sauttanut asiantun- 
tijat, jo±±a Ylivieskan Rakennus- ja Insinööri-
työ Oy  laati suunnitelman 8-paikkal se sta kone-
suojarakennukses -ca, cehtavanaan loytaa ratkai-
suksi kustannuksi it aan edullisin sovellutus. 
Li.Lte no 4. Tämän lisäksi työryhmä pyysi 
Lrkkjtchtjtojmj sto iatti Fiakurin laatimaan 
aunettujen ohj eiden mukainen rakenneratkaisu. 
Ei suunn.itteluohj eiden ja mitoittamattorLan 
tilakaavion perusteella on laadittu ehdotukset 
A-D. Näiden ehdotuksien pohjalta sekä ryhmän 
jä senien tokomi en tutustu;i smatkoj en perusteel-
la on työryhmä neuvotellut suunnittelijoiden 
kanssa lisäohdotuksista, jonka pohjalta on 
.Laadt.;u ehaotukset L-J, joissa kaikissa on 
ns. toimisto- ja asunto-osa sama. Lite no 5. 
Näissä ehdotuksissa on runkona toräsbetonipiia-•- 
nt ja liitnapuukarinattajat, joiden väli on 
k/k 600 cm. Vesikaton kantavana rakenteena 
S.iporc-ankut, Uikoseintit puurakcntei sia 
olcmentt:Lsei.niä 240 cm moduulijaolla. No. mitta 
siksi, että Siporex-elcmonttien mitat ovat 
taloudellisimmat 1 ja 0,5 m mitoituksella ja 
että puu-ulkoseiniä valrni stavi en tehtaiden 
elumentti;jako on mitoitettu cm. jaolla. 

7. 3 Rakenne-ehdotus 
Neuvotteluj en ja kustannusvertailujen tuloksena 

röryjnj valitsi ehdotuksista suunnitelmat I-J 
ratkaisuksi, jotka. olivat kustannaksiltaan 
halvimmat ja konehalliratkaisut ryhmän käsityk-
sen mukaan parhaat, joita on helppo laajentaa 
ja jossa hukkatilat jäävät pieniksi. Liite no 6. 
Edelleen on huomattava, että ehdotuksien mukai-
sissa ratkaisuissa 
- liimapuukannattajat saadaan samenmittal siksi 
- pilaniväli on taloudellinen ja sopii ulko- 

seinäelementtijakoon (120-240 cm moduuli) 
ulkoseinäelernenttien moduulista poikkeavat osat 
ovat a ukuniääräi se sti mandollisimman vähäiset 

- liimapuuicannattajien väli sopii kattoeleinenttien 
taloudollise,cn mittaan 

- liimapuukannattajien suunta on työkoneiden ajo- 
suuntaan, jolloin sisäkorkeutta voidaan pie--
nentää. 

12 



Ehdotuksen J. huonetilaluettelo on seuraava: 

- 	 ifuolto- ja siilytystilat/ 1. kerros 

- huolto 
traktori-. yms. korjaus 

- rasvaus 
-. posu 
- säilytyshalli 
-. öljyt 
- puutyö 
- työkaluvarasto 
- akut 
-- \TC:t 

ziivousvf-jl. kormero 
ylavarasto 

-' yeis\rara;to 

Toi iistotilat/ 1 . 
- varastonhoitaja 
- ruokailu- ja kokoushuone 

keittokome -ro 
varasto 

- 

toimisto 
-- tiemestari. 
- apul.tiemestari 
- Suunnittelumestari 
- arkisto 
-- varasto 

vas teaula 
Jahvio ± koittokomero 

-- si ivou5\r.i inekomoro 

;oE;iaaii -ti1ac/ 1 .kerros 
- miesten pukutila + WO 

rLliosten pesutila 
- naisten pukutila + WC 
- naisten pesutila 
- naisten WC/virkailijat + y1eis5 

miesten \0/virkaiii.jat ̂  ylei ö 

Asunto/ 1 .kciros 
- tuulikaappi 
- olohuone 
- keittiö 
- makuuhuone 
- makuuhuone 
- kylpyhuone 
- sauna 
- vaatehuone 
- wc 
- vilikkö 
-- kellarin porras 
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8 TUTUSTU1J:NEN RUOTSIi TIELAITOKSEIN 

Työryhmä suoritti kesäkuussa 1974 TVH:n 
myöntämän op.tntor.atkarahan turvin matkan 
Ruotsin tielaitokseen. Tämän matkan aikana 
annettiin työryhmälle yleiskatsaus tielai-
tok sen tukikohdi. sta nykyisin rakenteilla 
oleviin rakenneratkaisuihin saakka. J-le ovat 
päätyneet ratkaisuun, jolle on ominaista 
rakennuskokonajsuuksien toiminrialiisesti 
suunniteltu voimakas yhdi staminen yhdeksi 
ainoaksi. rakennukseksi. Työryhmä on liäty-
nyt samantapai.seen ratkaisuun, jossa sen 
mielestä on tiirkeimuik sisäisen toiminnalli--
suuden vuoksi kaikki tilat saman katon alle 
ja ratkaisu 3-jakoinen, kuten kohdassa 
5.2.2 on esitetty. (Hatkakertomus oheisena 
liite no 7). 

Ryhmä esittid, että TVH määräisi pikaisesti 
t.yörybmän suorittamaan sisäisen toimirinalli-
suuden tutkimuksen, joni:a pohjalta päästäisiin 
asiaa kehittämään edelleen esim. julistamalia 
arkkitehtikilpailu tukikohdan rakennusten 
suunnittcler;nj seksi Ruot.in tio].aitoksen 
mwaisest.TL 

9 P'TUt1i0IID!dI \rjATijAT lNVEST0IiäIT 

Tie- ja vesirakennuslaitoksen käytössä on 174 
tiemestaripiiriä. Jos pitoajaksi otetaan 
25 vuotta, niin silloin 7 tukikohtaa on vuo-
sittain rakennettava uudestaan tai niJhn on 
tehtäv perusteellinen saneeraus. Vuoden 1972 
hintatason mukaan tuldlzohd.an rakeritami skustan-
riuksot oliv:t noin 1, 1 - 1 , 2 miljoon:1a rari:kaa 
(rakennustekniset -i- piha- ja tietyöt). Tämä 
edellyttäisi myönnettLivdksi laitosten vaati- 
mun investointeihin. 7,7 -- 8,4 miljoonaa mark-
kaa Se jäll:eenjääneisyys, josta puhutaan 
tämän raportin sivulla 2 on asia erikseen. 
Kokonaan uudelleen rakennettavien (42 kpl) 
ja laajennettavan (66 kpl) tukikohdan rakennus-
työt toivoisi saatavan aikaan ainakin 10 vuodessa. 
Näiden aiheuttamat invo stoinnit olisivat vuo-
sittain 6 - 8 miljoonaa markkaa. Vuodessa pää- 
tukikohtien kohdalta investoinnit yhteensä 
tulisivat olemaan 13,7 	16,4 miljoonaa markkaa, 
vuodon 1 74 hintatason mukaan. 
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Liite n:o 1 

KP-tutkimus, Laitokset 

Tierpitoaluston keiitys l9O-luvulta nykypiivin OuluiT 
piiristä saatavan niaterilin perusteella. 

Autot 

Merkki 	Vuosimalli Pit. m Lev. 	rn Kork. m 

Vanaja 57 6,5 2,4 2,4 
Vanaja 63 6,97 248 2,97 

11_ •67 8,18 2,59 2,8 

Sisu 	. 54 6,65 2,3 2,4 
57 7,4 2,5 2,5 

•tr 62 6,85 2,43 2,64 
1- 65 7,18 2,36 2,58 

-"- 71 7,1 2,49 2,73 
73 teli 8,23 2,48 2,84 

Tieh5vlät 

June 61 7,75 2,95 2,1 
• 63 7,75 2,23 2,95 

70 8,1 2,28 3,1 

June 12 60 8,0 2,3 3,0 

Teräskarhu 53 8,1 2,3 2,87 
125 -"- 55 8,2 2,3 2,9 

-"- 60 8,4 .2,3 - 

I,okorno AH-65 65 6,7 2,09 2,72 
67 6,7 2,09 2,75 

Lokoc 	H-l45 62 8,43 2,52 2,4 
67 8,46 2,55 , 	 2,97 

Lokor:io AH-160 71 8,3 2,41 2,94 

:. 



Liite.n:o 2 

'I 

1 	 1.111i2 	1 

T-p ii ri 

Pie1vesi 
f.autavaara 
Suoncnj oki 
Tuu s iii eri 

lisaini 

Karttula 

Kuooio 

Lepp.\irt3 

aanin1'a 

ii1si. 

iiuruve s. 

Tiemestaririi'ien tukikohtlen autot 

1kikoht 

	

rk.v. 	Ovi aukko 	niltt.' 
(saneerausY1 lev. kork. 

1953 	3,00 3,00 	10,50 

	

(1968) 	3,36 3,67 

	

-72-73 	3,4O 3,60 	11,00 

	

1955 	3,00 3,00 	10,95 

	

1953 	
3,0 	3,00 	10,50 

	

1951 	2,95 3,05 	8,60 

I 	 ir 	7t• Lij - 

.L909 

1960 

1963 

1972 

1969 

._I , -r.1 _1 , 	..' '' \./ , 	'J .1 '-'.1 - 	y 	/ '-' 

1 	3,Lo 3,60 11,00 1948 2,35 

2,70 

3,00 3,00 10,70 1951 2,95 

3,30 3,60 11,00 1953 3,00 

3,40 3,6O 11,00 1950 2,99 

3,40 3,60 11,00 1940 2,65 

Luen ja kcnesuoien ovien 0. 1d:oritt uoion tv-iix'i 

- 1 	 ___________________ __________ 

rak.v. 	0viauoJ piltt. 	rak.v. 	Ovi uk:o 	piltt. 

______ 1ev.I kork. Plt• 
	lev.J kork. 	pit.__- 

1954 	2,75 2,75 	8,20 	1968 	3,16 	3,70 	11,80 

	

-48-49 3,0 	3,0 	9,90 	1973 	3,15 	3,70 	11,30 

1949 	2,95 	2,85 	3,50 

1966 	3,4 	3,62. 11,00 	1966 	3,16 	3,70 	11,60 

- 	- 	- 	- 	1963 	4,03 1  4,00 	8,00 

1964 	3,40 	3,30 11,00 	- 	* 	- 	- 

_IÖ 	 ;r- 	ii rr 	- 	- 	- 	- -, , '-'-, 

2,75 

2,75 

2,75 

2 7 95 
3,00 

2,96 

2.,70 

C) ' 
0.. 

9 0 

5,50 

10,50 

10,80 

9,15 

7,60 

1969 	3,16 	3,70 

1972 	3,15 	3,70 

1969 	3,30 	3,75 

11,80 

11,80 

12,00 



Kski-Pohjnman piiri 
Kunnossapitokslustrn siily±yztilat 

Tieniestripiiri, 
Lmpirnt kone peikat ________- Kylrrtkeik ______ ____ 

Lukum. Rak. Kc'nepsikan Ovien koko Luku Rak. Kcnepaikan' Ovien koko 
UL on a (kpl) vuosi koko pt. kork. x mr vuosi koko pit. kork. x ________ 

• .x 	lev. (mL lev. 	(m) (kpl) ________ lev.(rnj_ lev. 	(_ 

t1vi 	t 

iia3pajivi 5 1955 1O,3x3,33 2,95x2,95 
1 1935 9,1O3,3O 

iiciajrvi 1 1955 1,35x3 2,95x2,80 1 	1 	1969 	7,5x3,65 
1 1953 7 ; 85x3 2,95z2,3O 1 	1970 	7,5x3,75 .,95x2,) 

xnio - -- -'- 

Klejoki 6 1953 11,O0c3,5O 2,95 ,z3,O 

Yyhijoki - 4 	1969 	11,80x3,50 ,7Ox3,3O 

:ren 	,. 

Krn.nu3 6 1957 11,00z3,50 3,C8x3,O 2 	1973 	11,7Ox3,5O,75x3,30 
2 1973 117Ox3,50 3,75:3,30 

!lvi - 6 	1969 	11,5Ox3,5,75x3,3O 

3 1965 hUi 3,8O3,20 1 	1965 	halli ,3:3,2O 

ivla 6 1953 11,00:3,40 3,00x3,Oci - 	- 	 - - 

:iovi 3 '1954 12,5O2e9 3,20x2,75 
•1 

4 	1972 	12,OCx3,555,75x3,3O 

Listsrv. 
kpl 



k;.2ron t. 
- 

C.Ui.a 1nor 

__--:4.;_..,._4 	^ - 	-- -. 	 V 

:et1i tr 

oho 1 p5. 
L -tij irv5. 

Vt!1i t). 

Veteli 
t1nei 

.4, '-, '4, - 

1 
2 

4 
2 

5 

.6 

2 

8 

1972 

1967 

1963 

11 ,7Ox3,45 

11,53,5 

11,5x3,5 
1i,5t3,5 

I'3,70z3,30 i1,814,O 

3, 17x2,97 

3,13,i 

3,7x3,2 
3,7x32 

- 2 - • 	/ 

0 

0 

Kunnossapitoknlustrn .  siily±ystilat 

konepaikat __________ Kylrnt konetsikat 	 Listarv 
Lukua. Rak. Xoneoaikan 'Crien koko Luku- Rak. Koneaikan t  Ovien koko knl 
(kpl) 'vuosi koko pit. kork. x vuosi koko pit. kork. x 
___ ______ x 	lev.(rn) lev. 	(m) l) x 	lev.) Iiev. 	(m) 

1955 11,Q3,4O 2,95z295 4 

19, 11,t)z4,JO 2,95x2,9 
1972 11,10x3,85 3,6O3,4C 

1954 1O,3x13,2 2,93z2,77 - 

1953 11,O:3,4O 2,93x2,96 - 

1953 11,O3,55 2,932,93 - 

1953 9,0x3,1O 3,10z2,95 - 

1957 1O,90x3,60 2,99x2,95 - 

151 9,80x3 7 50• 2,76z28O 4 

19G8 11,5z3,B 3,7x34 2 

3 
4 

Keski-?hjonrnflan piiri 

Tiemestaripiiri, 
tukikohta 



a 0 

Keskj-Pchjcfln1an piiri 	
KunnossapitokDlustön silytystilat 

TiernestsriPiiri, 
•- 	hf tu  

Lmpimt konepaikat _________ 

Lukurn. 	Rsk. 	Konepeikan Ovien koko 
(kpl) 	vuosi 	koko pit. 	kork. x 

Ix 	iev.(rn) 	lev. 	(m) 

Kylrn.t konepaiks 	_______ 
Luku- 	Rak. 	Konepsikan Ovien koko 

vuosi 	koko Dit. 	kork. x 
(kDl) 	_______ x lev.j_ lev. 	(m) - 

Yvko 	t!D. 

1  

Y1iv3kz 3 1057 G,511 ',952,95 

- 4 9G4 15xll ,G2x3,34 _ - 	- 

2 19G4 /,6511 ,62x3,34 

1 1 

Listarv 

kpl 



LIITE n:o 3 

at.oirist1 

1. Talonmjej-ien asunto: 
- 2 h + keittiö sekä sosiaaliset tilat 3 yhteensä 574 m 

2. Toimistotilat: 

- 	3 h 	. 15,0 rn2 45,0 ni2  
- arkistohuone 	. 7,7 " 

- eteinen 3,2 ti  

käytävä 	 . 7,0 " 

- 2 kpl pesuhuonoita 	1,5 m2 3,0 II 

- 2. kpl WC 	1,1 2,2 " 

- siivouskomero 2.6" 70,7 " 

3. Yöpymishuone 7,5 

4. Työntekijöiden s6siaalitilat: 
- 	ruokahuone 22,5 rn2  
- pesuhuone 	. 2,8 
- pukuhuone 21,0 ' 

- kuivaushuone 7,8 " 

WO 2 kpl 	1 4 rn2 	. 2,8 " 

- käytävä 1t , 8 " 

- oteinen 2,6 

- varasto 78,8 

5 Sauna 	- . 

- löylyhuone 5,3 m2  
- pesuhuon 	(myös pyykinpesu) 9,4 II  

- pukuhuone _4l9i 
Yht. 223,5 « 

Rakennuksen pohjapinta-ala 285,0 m2 



2. 

Autouojrknus 

Kattilahuone 25,8 m 

Traktori- ja henkilöautotalll 
(muutettu entisestä polttoainevarastosta) 26,6 
Varastonhoitajan ja työnjohtajien huone 16,2 
- varasto - 	 30,6 	" 

- varastokomero 2,8 

- WC 1,8 " 

- eteinen _9,6_" 61,0 

I4aalaamo 	- 14,4 rri2  

varastokomero 1,2 	" 

_IL. 	
- _,,2" 16,8 

Puutyöhuone 16,9 m2  _U 	varastokoinero 1,4 " 

-"- 	 shköpkeskus - 19,7 " 

Paja 60,0 

Öljyvarasto 15,3 
Asentajan työhuone 	-. 12,9 1n2  __ 	_H_ 	varasto 	- 3, 	fl 

• 	 _n_ 	-"--- 	akkuvarasto 18,4 

• 	Autohuolto, 2 autopaikkaa 83,6 
- - 

	
WC - 2 ] 8 	'' 

• 	 • 	 Autosuoja, 4 autopaikkat 165,0 

- Yht. 49L,4 m 

Rakennuksen pohjapinta-ala 551,0 

1 



•1 

____ 	suinrennus 

1. asuinhuoneusto 3 h + keLttiö 	84,0 nt 	- 
- 2. 1rnrninvarasto 	 12,5 " 
3. avoveranta 	 18,0 
4. autokatos 	- 	._.1L5_" 	132,0 

Rakennuksen pohjaninta-ala 	 150,0 

Varasto-1o: -isuo- 	- 	- 

1. konesuoja 	 80,0 
2. varasto 	 138,5 
3. avbkatos 	- 	 126,0•" 
4. 1astaussyvernys 	250 	369,5 m2  

Rakennuksen pohjapinta-ala 	 -. 	 393,] 
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Toimesiunto ie- ja vesi kejush;i1it'jksen toi ek:3iannos ta 
on Yiivie 	nnu'- 	Jrblno r t o Cj ] - 
tinut 	unnit'man ?Vii:n kivttr1 soveltuvasta 
8 pakaisesta konesuojaraker:nuksest&j. 
akennuksen mitoi tusrviojksj annettiin TVH: lie 
VUCnna 1962 suur:ni teltu tyypr;ihalii, malli Hr±i:u-
ri. 
Annettu tht:v. edellytti 8 pi 1 kaisen limpimIn 
ele nt.tirakntciseri kcnesuojarkennuksen piipi 1-
rustus -ten (mk. 1 : 1 co) ja r-kentami sku taii':usrvi.on 
latimisan pyrki kser.' löyti rak nre tkaiuks 1 
kustaksiltaan eduliis in sovellutus. Työ 
on suoritettu -annetun tcim ksiannon nuk:isest 4  

Ty:?' ppihal] in 
kyt t?aia t 	Piiruotksien muka in -  n t' -yppikn ii scvel tuu k!y- 

tetttiviiLai: 
- konesuojabflhina 
- varnstoni 
- työtil.nn (laiorai,oria, 'a j: , kor--

ja.r'.o jn . ) 

I-iikiii tyyt-in mukais ts rakennusta suun:.Jtel aan 
k /Tett v k i seila.iscer tx '01 tuses , jcsa 
huonelirnan suhteellinen kt'u on hyvin 1 orku, 
esim. pesuti.lat, on kattorakenteeseeri 	tt.ivi. 
sisäpuoli.'-ien kosteussulku (rnuovikel!Iu tai vastaa-
va) . jinti inevn rakenteen katon sis1iuoii-
nen pinta sov tuu eri ;tiin hyvin m'luis iin ti-- 
loihin. 

Irutania- 
tavat Tyypnipiirustuksisss esitetty ala c- oi11a/erustus- 

rakenne sc.vel tuu useimrilie mohai 	Jui lie. 
Ala poh jan rakenne voi saan 	tvypittii ncrriirus- 
tamisoiosuht;jsi i n soveltuvasti. 	Vain erikoista- 
psuksissa 	on 	perustusr'nine harkittava 	po:jstnt-- 
kimua tuloksiin 	perus tuen. 	(pehn5ki.vi, 	rins' 	kai- , 
lio 	jne. 
Perus tottaessa rakennusta routivien mala ji n va- 
r-an, 	on riittivin ]Jimpöaris tyseen k iinnitetti- - 
v'i huontota. 	Tyypissi esitetty 	rist::s 	ri itt 
kores:c.jahn1liti].oiss3. 	Alohj/paruatus raken- 
netaan rakennus yjka11-. 	Likk. 	5. 

Li-.nerittjn 
raken .amiaerj Jalusta-, 	seini-, 	ikki n-a- 	a 	oviciran 	it, 	leikk. 
ja 	il jet 1 , 	2, 	3, 	1 	voidaan rakentaa elemar:ttitahtaiiia 

1cr:enttian 	ui je tus 	flj:C[ 	kevavUen 	vuc ki 	on 
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taloudel]i aeti kn tava , jopa hvvirkin it-
kiJi matkoja. El.nontien asenta!istrss ei 
tarvi ta rLskasrakorteisia nostureita. Vesi- 
katon rakentaminen eleiaen ttitebtniila Oi cia n.'h-
doliista sen vuoksi, 'tt t»yspipiirus  usteii mu-
kainen rakenne ei ole riit tviri tukeva kulje bus-
ta varten; ellei orsi°n aJapintaaii lis-itk har-
vaa vinolauloi.tusta. (,eikkus n:o 6 ja 7) 

wko }1aliiakennuksen runko kootaan liimapuuelEeniiJ- 
ti . 	 Yiipohjan ii iaruur 	:entiset pllkannatta ja. t 
asennetaan liir:aauuT)ilareiden varaan. 	Hallin la- 
veyden ollessa alle 12 m on 	kmnattajien koko 
n. 	50 cm - 	 0 cm - 50 cm x 14 	cmia piiar'idcn 
koko n. 	14 	en x 20 cm. 	IJ 	reien kiinnitt:ises- 
s 	perus 	uksi in 	ja 	li.imo •-uupalki<e ihin. on 	huc.n.i.c>i- 
tava 	seiniin kohdistuvat 	tuiipai.neet. 	Hal].i- 
rakennul-:sen 	ait'ii}in asenne ttsvat 	liimapuua:Jki 
ja 	ilrit mandoli istavat 	rake rnu:sen 	iatarisen 
ilman kantavia vlisinit1. 

Hlenen tien lkkuneieentin 	:orkeus 	(100 en) 	on valittu ra] - 
'ustarnus- li 	Htkurie 	pi 	nn -ar-ikui. 	sen vuoksi 	e tt 	ku 	tan-- 
vrt nu 	sia 	on vit 	I''3 	1kl1 	vrlatusv 	t- 

rrius ten 	vuoksi 	i' : 	arintaa 	1yiI utaan 	s';ur"nt,aa 
on 	lisikus 1 nnnus, jok 	ita 	ikunanlisipinta-ais 
kohti n. 	3 

Ovielenentit ovat konesuojabu]lin rakenecsis.n 
suhteellisesti k11eii:mat. Cvielementin ja 
vastaavan aein- •t• ikkunaelenentin hintaero on 
kustannus] askelman nukaari n. 3 6O markkaa/ai.lni-
\Tlj. Uallisuunnitel:naa olisi :arki.s tettav 
etti ovielerenttej olisi nrihJollisinman vk}. 

lial].it»'ypin Liiriapuukannattajien taloudeiliseati euilisin 
kustannus- 	jiinnevili suht•:essa hallin pinta-a]::ari on 20 n - 
tarkastelua 25 m vi].illi. Liimapuuka!wattajien irin:-in lisii-

ys hallin rslcennuskus tannuksiin nanden on levea--
runkoisesaa hallissa vhiinen verratma kapeson 
halliin. 	3einpinnen lis?ra hallin ponjapinta- 
aion kaksinkertaisen pin a-alaan nih en on noin 
30 . Taloudellisesti edullisia hallin leve,-s 
on malli liakuria kaksi. kertaa levepi. 

Runkcrakenteeltnsn levo-irtsj. )'in]il sallii likoi 
konaiden liikkurisen ja paikoittamisen hrliasa 
aina edullisi:rn].is tava]ia , 	flin cllri 1 vcnai. 
rimkoisessa ha].lioa ei tarvita jokaista kone r:aik-
kas kohti 'ilk:c-ovea, oten konesuoanalln kustaa- 
nusminiri i5ytynee rakennus tTaisti, jcr 	runko-- 
lcvers vr-iitaan kaksink'rtaiseksi 	- JakE:nteet 
ovat 1] ii t::, pi ii Yrit 1 mukui sia , ja ha 1] iin j oh-
taa kaksi Loi 1'O 1:0 OVCO 
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0 

arvot Pinta--1 369 	r:i 
}erosla 369 n., 
Ti.1;vuus 1 880 m 
}onickoja 8 kpl 

tket ikennustekiiiii iot t;t 	163 	6O mk 
86,9 mk/n 

4 43 , 30 k/n 
20 448,79 mk/korik 

LV1L 	- }-j- 
t r: : ali), 1 e t 

LVI- 	la 	}iktaknilliot työt. 	tot'utetr eril-- 
lIe: 	uurnite1nan nkari . 	iide töi'Jen 	ku-- 
taii.nuksi a 	ei 	tiai ole 	hucrnio Itu 

Yliviesuua 19 p.ivii hiitikuuta 1973 

yi,i vi:-:-u: 	.;i;:u- J: ii a i. C iiITY ' o 
/ 
44,fl 

pta .rakeirui:;i.nööri 	VeiJ:ko 5orv1tc' 
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1. 	 le!ettien kcot ja rkteet ilt 
lukien: 

o 
JF1 BXH=3BOCIIX5OCm 

- 5 cii bejoj ± trket 
4 cm 	c'rox tai iiner.ia]jvj}:i 

- 5 cm lmtonj + torket 

Jr? 	3xi=40c'x5Oom 
- rkorkn UL 1 

2.  1 	II X 	: 	33Q 	ci' 	x 	25 	cm 
- 7 	r'r: 	lu i'i 	vv - 

1 	ry i 	uoi 	(/8" 	4" 	/l 
30 cm 

- :'iuc'vi kohu 
v::cra ru.'o 	2" 	x 4" 	k/k 

- ii.2iefO1jv1 iLilcv 	10 	cm 

TTI 
krhulcvv 	1 ,O 	::/ii 	- 	1 	cm 
ti 	itt 	12 
ulkcvuor:iu.'3 	3/4" 	x 	4" 	ll 	uc 
tus 

1 30 cm 	' 	10 cm 
- r1en r 	.J 	1 

:xfl=4O.3 cmx 	10 	cm_c'10 	cm 
- - 

Y7. 	3 x H 	3C cm x 9C cm - 100 
90cm 
- rkonne 	Si 	1 

N 	Koko ro 	c nteen m'on 
- eini.r.ikennp 	= 	1 

3.  J 	1 	B x 	Ii 	= 	33C 	cm 	x 	1flT 	cm 
- 3 	mm 	o1o&mj 	n:o 	7, 	litkjj-- 

flitE 

- kc1.'it 	2" 	x 	4" 	iyltty 
- 3 	iii 	on 	li 	n:o 	2 	lis Lkii.x:mi- 

t's 
H  - 1 	/ 	1Il 1 11J ) 	Ehti 

IHJ 
1 
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O 1 	13 x ii = 3O x 415 cm 
- 	: 	irLu*c 50 mm < 50 mm 
- al IiIiiv i mm 
- ;1 	2-1: rt jii jku--- 

1ai 4 mn , 	 :ctk- 
lev, t m•1tt:i tr1 v 

- ct,'rox 5 cm ti. r nrt1iviTt 
5 en 

- 	 n r1umjjrjJ ''vi 

- 1-:]i'r u 

	

________________ 	- 15 cm 1- toni.1atti, teriket 
r 	 t. 	ter 	iT rr'ett 

/ 	, 

- 5 cm t'rox O :'jr 	1,5 n 
t-. 	lr:c: ir.ii 1i 

- 	cr t - i - . t 	ns 1 rn :k'- - 	- 	- rc LTGrL3 t 	cm 	t:rox :O :p/r 

	

eirLi'. n. uikc p:c1eI1:: 	-' 	 r: rm- : 	 t-- -n 1-opi3s 	tV :1'frl 
• 	- 	 - :e 	 iL:i:' 4 cm 	t;rox 

	

6. 	Y1pohj/viktto 
- 	j'. ,  t)]j t k/k 3rC - 	
- cxit " x 0 

1 	!t 	- 1u Ua '7/8" x 5" 
1 	 - 	r' 'I1vi] l- 	5 c 

j/ Y'.' 	 otc1ev:;  40 - 5 cr t» 1 vst. 
.--i 	- mim:rnI 1v1i 	ir: vt 10- cm 

ii u1-' 	10 c' t 	st 
- r:o e1ii.itus 7/8" x 40 k/k 14 

cm 45 	< Im3J 	1::av i1va 	i:b-- 

	

7, 	 •ier. 
- krtte , :'rc.t1o1 t 	;e1ti 

	

1 	 4 
 ,L 	V:iritoehto 1eik. 7 

14k:. 6 + - j:UO 1iH 7/8' < 
* 	 :- 	 iata k/k 14 en 4 

4. 

fT1  
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TIEfsT;.RII 1 TUK IKOT-ff)AT TILAVUUDET 

ERI EHDOTUSTEN MUKAAI 

• 	EHDOTUS E 	Osa 1 	kellari 

1-K 

Osa II 	kellari 

1-K 

Osa III 

3 
1135 m 
1135 	It  2270 m3  

565 nr 
2075 26LO m3  ___ 

34.50 m 

Yhteensä 	8360 m 

EHDOTUS G 	Osa 1 

Osa II 

Osa III 

E1{DOTUS F Osa 1 

Osa II 
Osa III 

2270 m 

kellari 	500 
1-K 	1900 	2400m3  

2930 m 

Yhteensä 	7600 m3  - 

2270 rn 

2300 u 

30O ______ 
Yhteensä 	7600 m 

Ehdotus H Osa. 1 

Osa II 
Osa III 

Ehdotus 1 Osa 1 

Osa II 

Osa III ensimmäinen vaihe 

2270 m 

2340 tt 

3290 

• 	2270 rn5  

2330 " 

1900 ti  

Yhteensä 	6500 r 

/ 
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TIE$ESTARITUKIKc»fl-A / HUONELUET1tLO 

!JOLTO.0 JA SXUYTYSTILAT 1 1. KERRQS 

1. HUOLTO 
2. 4KTONt -  YMS. KONJAU$ 

: IAbiAVS 
4. PESU 
5. $XILYIY$NALL$ 

7. PUUTY 
8.  TYKALUVARA$TO 
9.  YLEISVAIA$TO 

:'pQ. AKUT 
11, •C1 
12,  SIVOUSVXL. 	KOVERO 

TOtNISTOTILAT / 1, KERROS 

F . 

1. 

13.  
14.

 . 	 15. 
16.  
17.  
18.  
19.  
20. 
21. 
22. 
.3. 
24. 
25.  

VARASTO$SHOJ TAJA 
NUOKAILU- JA KOKSUSHUONE 
KE 1 TTOKOMEO 
VARASTO 
TOMI STO 
TIEMESTARI 
APUL • TIEMESTARI 
SUUNN 1.WESTAR 1 
AN STO 
VARASTO 
VA ATE AULA 
KAHVIO + KEITTOKOMERO 
$1 VOU$VXLUSCKOWERO 

SOSIAALITILAT / 1. KERROS 

26. MIESTEN PUKUTILA + WC 
27. MIESTEN 	PESUTILA 
28. NAISTEN 	PUKUTILA 	+ WC 

. 

29.  NAISTEN 	PESUTILA 
30. NAISTEN 	WC 	/ 	VIRKAILIJAT 	+ 	YLEIS?5 31.  MIESTEN 	WC 	/ VIRKAILIJAT 	+ 	YLE IS5 

ASUNTO / 1. KERROS 

32. TUULIKAAPp 
33.  OLONUONE 
34 •  KEITTIÖ 
35.  MAKUUHUONE 
36. MAKUUHUONE 
37. KYLPYHUONE 
38.  SAUNA 
39, VAATEHUONE 
40. 
41, VXLIKK1 
42.  KELLARIN PORRAS 

43.  YLXVARASTO / 2. 	KERROS 

k1LSiO.i973  
MATTI HAKURI, ANKKIT. SAFA 
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MATKKLRT OiUS 

Ruotsintielaitoksen tiemestaripiirien tukikohtiin suoritti 

Kp-tutkimusryhrnä OHO-5, 7-Ib tutustumismatkan 17-18.6.1974 

TVH:n myöntämän apurahan turvin ja mukana olivat työryhmän 

jäsenet: vanh.ins:t Martti Soininen ja Pekka Taskinen, 

dipl.ins. J.Hintikka, ins. E.Latvala, rkm. T.Laulajainen, 

tiem. U.Rahikkala ja ylitiemestari V.Leivo. Lisäksi matkalla 

oli toimistoinsinööri P.Laitinen TVH:n taionrakennustojmjs- 
tosta. 

i1atka suoritettiin liitteessä 1 olevaan karttaan eerkityllä. 

reitillä. Reitti oli suunniteltu siten, että työryhmä sai 

läpileikkauksen tielaitoksen tukikohtien (tieasema) kehityk-
sestä. 

Yleiskuvana tukiaseman rakennuksissa voitaneen karkeasti 

käyttää kolmea nykyaikai suuden mukaan jaoitettua pääryhmäti: 

1 ja II vanhanaikainen v. l922-l95, III ja IV puolittain 

uudenaikainen v. 1936-1944 sekä V, VI ja VII uudenaikainen 

v. 1945-eteenpäin. Viimeinen kausi voidaan jakaa viiteen 

osakauteen, joille on ominaista voimakas tyyppistandardisoi-

tuminen. Ensimmäistä standardityyppiä käytettiin v. 1945-54, 
toista v. 1955-57,  kolmatta v. 1958-64, nelj1ttä v. 1965-70 
ja vl:Ldetta v. 1971-lähtien. 

Ryhmä 1 

Niillä harvoilla tukikohdilla, jotka ovat jälellä ryhmästä 1, 

on kaikilla vakavia sisäisiä toirninnallisia puutteita ja 

usein myös ulkoisia. Sisäisiin toiminnallisiin puutteisiin 

kuuluvat useimmiten riittämättömät tai muuten vähemmän sopi-

vat toimisto- ja henkilökuntatilat. Muita puutteita olivat 

liian matala katto, porttien pienuus, liian lyhyet autotal].it 

jne. Yleensäkin tiloja oli liian vähän, minkä vuoksi tukikob-

taan on kohonnut kirjava sekoitus lisärakennuksia, vajoja ja 
parakkeja. 
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Ryhmä II 

Ryhmään II kuuluvissa tukikohdissa oli samantapaisia puuttei-

ta kuin ryhmään 1 kuuluvissa joskin vähemmän. Rakennuksia on 

myös osittain voitu täydentää tilapäisratkaisujen avulla, 

minkä vuoksi osa vaikeimmista puutteista on voitu korjata. 

Ilmeistä on, että näitäkään tukikohtia ei saada korjaamalla 
käyttökelpoisiksi, vaan joudutaan rakentamaan kokonaan uudet 
tukikohdat. 

Ryhmä I[II 

Vuosina l9L5--5O (Tii) je. vuosina 19515L+ (31) tehdyistä 
tukikchdista voidaan todeta 

Toimietotilat ovat liian pienet. Niiden pitäisi olla suunnil-

leen kaksinkertaiset. Tätä pidetään suurimpana puutteona 
jokapäiväisessä työssä. 

Henkilökuntatilat ovat liian pienet. Ne eivät täytä voimassa 

olevia määräyksiä ruokailuhuoneen eivätkä pesu- ja puäeutu-
mishuoneiden osalta. 

Työpaja on useimmiten liian, andas, 

hyvin kiusallinen puute on se, että ovet ovat liian matalat 

joillekin korioille. 

Yksi vakavimpia puutteita on koneiden huoltotilojen puuttu-

minen. Siten ei ole voitelu- eikä pesutiloja. 

Myös rasvausmonttu puuttuu. 

Tähän ryhmään kuuluvia tukikohtia rakennettiin vain vuosina 

1955-1957. Pohjapiirrosratkaisu on epätoiminnallinen. Se on 
vahinko, koska rakennukset rakennusteknisesti ovat korkeata-
soisia. 

Toimistoa koskevat samat puutteet kuin ryhmässä III. 
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Toimisto- ja hsnRilökun.tatilan ja työpajari välillä ovat 

lämmin varasto, rnaalarien- ja puusepäntilat ym. Koska kahta 

viimeksimainittua ei enää pidetä välttämättöminä, on näitä 

tiloja käytetty lisättäessä toimisto- ja henki..lökuntatiloja. 

R.y}si 	V 
Tähän ryhmään kuuluvat tukikohdat rakennettiin vuosina 

1958-64. 

Toimisto- ja henkilökuntatilat ovat riittävät, vaikka ehkä 

niukat 

Se, että 1ämiivo.rasto-, maalari- ja puusepäntilat sijai.tse-

vat henkilökuntaosan ja työpajan välissä tekee kulkuyhteydet 

epämukaviksi. 

Autotaliin sijainti täysin erillisessä rakennuksessa on 

epäkäytännöllinen, koska voitelu- ja pesutilat siellä missä 

niitä on, on sijoitettu autotallirakennukseen. Kulkuyhteydet 

työpajan kanssa eivät toimi erityisen hyvin. 

Ryhmä VI 
Tähän ryhmään kuuluvat tukikohdat rakennettiin vuosina 

1965-70. Tukikohta eroaa ryhmän V tukikohdasta siten, että 

toimisto- ja henkilökunta bsa on rakennettu erilliseksi 

rakennukseksi. Työpajan ja autota ilm välinen yhteys on 

siten hyvä. 

Yhdistelmä työpaja, voitelu- ja pesutilat, autotalli on 

toiminnallinen. Sitä vastoin suuri välimatka toimisto- ja 

henkilökuntatiloihin on epäkäytännöllinen. 

Vanhimpien tukikohtien toimistotilat on järjestetty epätoi-

minnallisesti, koska ne on sijoitettu päätyseinää vasten. 

Uusimmissa tukikohdissa ne on sijoitettu pitkin julkisivua, 

jolloin saadaan myös parempi yleisnäkymä. 

Joskin tukikohdassa on joitakin puutteita, sitä on kuitenkin 

- 
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kokonaisuudes,a?n pidettävä tyydyttävänä. Eräs haitta on se 

että rakennusrivit jakavat autotallipihan, mikä rajoittaa 
näKöaiaa pihalle. 

Vanhin tyyppi retken aikana oli tyyppi III (liite 3). 
Tyyppi on sama kuin meillä tänään. Ruotsi luopui siitä jo 
v. 1945. 

Fvbmä VII 

Tähän ryhmään kuuluvia standardisoituja tukikohtia on 

toistaiseksi rakennettu vuosina 1971 ja 1972 kahtena 

versiona. Ensimmäinen versio, jota on rakennettu 5  kappa-
letta, on melkein kaikkien aikaisempien tavoin rakennettu 

siten, että autotalli on lämmin. Toisessa versiossa, jota 

on rakennettu 8 kappaletta, on kylmä autotalli. Siinä on 

myös yhdistetty pesu- ja voiteluhalli ja se on muutenkin 

mitta suhteiltaan pienempi kustannusten alentamiseksi, 

Tiemestaripiirin koko määräytyi periaatteessa siten, 

että alue ei ole suurempi kuin mistä yksi mies pystyy 

hyvin vastaamaan ja että alueet ovat keskenään lähes 
yhtäsuuria ja yhtäläisesti varustettuja. Näin ollen 

tiemestaripiir.tin kuuluvan tiestön pituus liikennevilk-

kaudesta. ja tien laadusta iiipuen vaihtelee 180-250 km. 

Keskimääräinen konekalusto oli 

tiehöyliä 	k-autoja 	kuormaajia 	p-autoja 
2-3 	2,3 	3 	2 

Tiemestaripiirj.n työnjohdon muodosti joko tiemestari ja 

apulaistjernestari sekä rakennusalan teknikko tai tiemestari 
ja 2 rakennusmestaria. 

Työntekijöitä tukiasemaa kohden oli 15-20 henkilöä. 

Erikoista oli, että toimistohenkilökrntaa ei ollut lainkaan. 

Tiemestaripiirin koko ja rajat voidaan määrätä ilman hallin-

nollisen lo.insäädännön rajoituksia. Tiemestaripiirin tukikoh- 
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dat olivat yleensä erillään asutuksesta, vilkkaiden liikenne- 

väylien välittömässä läheisyydessä. Tukikohtien ja tien 

väliin oli usein rakennettu ma.avalli sekä maisemallisista 

syistä että vähentämään meluhaittoja. Rakennusten sijoit-

teluila sekä maaston että puuston hyväksikäytöllä oli 

pyritty estämään tukikol-idari näkyminen tielle. Vähäliiken-

teisemmän tien näkösuojana oli rakennus, ja istutukset 

olivat uuo].€ntaan euurernmen. tien puoleisella sivulla. 

Tontin koko oli 1,5 -, 2., 5 he. Alle 1,5 he tontteja pidettiin 

liian pieninä. Yleensä tontti oli 2 ha:n kokoinen. 

Rakennusten sijoittelu tontille selviää liitteestä 2. 

Päätyessään nykyiseen tyyppiin tielaitos suoritutti tutki-

muksen, jossa pyrittiin selvittämään tukiaseman sisäinen 

liikenne, ts. ihmisen äivittäiset liikkeet ja toiminnot 

tukikohdassa (liite 4). Tämän jälkeen tutkimusaineisto 

annettiin kutsukilpailun muodossa kandeksalle arkkiteh-

dille. Kilpailun Voittaja sai kaikkien muiden ratkaisut 

käyttöönsä, joiden perusteella hän kehitti lopullisen 

ratkaisun. Ratkaisua on kuitenkin kustannussyistä jouduttu 

supistamaan. km. tallin pilttuun pituutta on pieneimetty 

17 rn - 14 m:n, eteisestä pukuhuoneeseen johtava käytävä 

on poistettu (kulkuyhteys ruokailuhuoneen läpi) sekä 

lämpöeristeet jätetty pois seinärakenteista (kylmät tilat) 

(liite 5). 

Tyyppi vI:[ 1ZLe on oino ista rekennuskokon.aisuuksl.cn  

yhdeksi rakennukseksi yhdistäminen boiminnallisen tarkas-

telun perusteella. Rakennuksen pääosassa on keskellä 

korjaus- ja huoltotilat, niiden toisella puolella autotalli 

ja toisella puolella eräät pienemmät tilat, kuten lämmin 

varasto sekä sen jälkeen kylmä varasto. Kylmävaraston 

julkisivun edessä on matalarakenteisessa osassa toimisto-

ja henkilökuntatilat. 

Rakennus on teräsrunkoinen, seinien ulkoverhoilussa 

- 

	 profiilipelti, lämpäeristeenä mineraalivilia ja sisäver- 

- 
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hoilussa pelti, kipsi tai rakennusievy huon.etilasta 

riippuen. Vesikattona on kauttaaltaan 2-kertainen 

huopa kantavan profiilipellin päällä. Lämmin vesikatto 

mm. konekorjaustiloissa on kantava profiulipelti 

(rei'itetty meluri vaimentamiseksi), tämän päällä mine-

raalivilla lämpöeristyksenä ja edelleen huopakatto. 

Rakennuksen ulkonäköön ei ollut juuri kiinnitetty 
huomiota. 

Rakennus si säitäi kaikki lämpimän ja useat kylmänkin 
tilan toiminnot: 

toimistotilat 	2 h n. 15 m2  
- työntekijöiden ruokailutilat " 30 
- 	 -"- 	puku- ja 

pesutilat 84 ti  

- kylmävarastotilat " 180 
- lämminvarastotilat " 16 
- korjaamon työhuone Ii  14 " 

- akkuhuoneen käytössä 13 
- konekorj.huoneen (verstas) " 94 II  

- konehuoltohalli " 66 
- auton pesutilat 11  77 ' 

- kylmä autosuoja (5  kpl) 250 " 

- väestönsuoja rak.alla 

Erillisenä rakeirnelmana oli eräiden lisälaitteiden 

säilytykseen tarkoitettu seinätön te±'äspilarien 

kannattama profiilipeltikattoinen katos. Siinä oli 

ulos ulottuva liikkuva nosturinkannatinkisko 

nostureineen, joka U-muotoisena kiersi katoksessa, 

ja jolla voitiin suorittaa nosto- ja siirtotoiminnot. 

Katoksen seinättömyyttä perusteltiin sillä, että 

- 
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inyöb tamh rakcrniei'inin taako ilkee. 

1Iuorieti1aIohta.i sia huomioitu 

ToimistoiJuL 

Ruoka ilu bil.t 

- kalusto ja sisustus korkealaatuista 

keittiössä jää- ja lämpökaapit, sähköliesi, tarvittavat 

pesualtaot sekä astiakaappi 

Pukut i lat 

osasto erikseen työvaatteita ja yksityisiä vaatteita 

varten, omine kaappeineen 

Pesutilat 

- sauna 

-• tuloeteisessä saappaidcn pesupaikka 

Ly1nhvarasto 

leveiden ovien läheisyys varattu autonosturin lastausta 
varten 

- tehdasvalmisteiset kaksikerroksiset teräshyllystöt 

varustettu kaiteineen ja kävelytasoineen 

trukkien käyttö yleistä lastaus- ja purkaustöissä, 
-, 	trukin aisat oli myös pyörtoimuajiass.. 

Lämmin varasto 

hyllyt tehdasvalmistetta ja sijoitettiin paikalleen 

jo rakentarni saikana 

- varasto:.ihoitajaiIn kirjoituspöytä 

Korj austyöhuone 

työkalut hyvät ja hyvässä järjestyksessä seinällä 

olevassa tehdasvalmisteisessa telirieessä 
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Koneiden korjauskalli 

- teräsovet 4-osaisina taitto-ovina, joista lasia 3/5 
* työkalut seinätelineissä 

- hallissa kiskonosturit 500 kg ja 3000 kg 

- lattiassa laitteiden oikaisulaite 

- paineilinapisteitä 2 kpl (7 ja 10 ilmakehää) 

1-luo ii oha 111 

- ovet kuin korjaushallissa 

- rasvauskuilu syvyys yleensä 1,25 m 

- uloskäytävää kuilusta ei ollut 
- hallin peräseinällä peili ja kaide helpottaen 

kuilun päälleajoa 

- öljyt tynnyrikärryissä letkuineen ja pumppuineen 

(ei öljybaareja) 

Autojen pesuLilat 

- ovet kuin edellä 

Kylmä autosuoja 

- tarpeen mukaan helppo jatkaa (olementit) 

- ovet kuin edellä 
- konekohtainen lämmitys lattian kautta, vaihtoehtoisesti 

sähköva stuslämmitys 

- kone- ja kuljettajakohtainen työkaluhäkki 

• 	Väestönsuoja 

- kaikissa tukikohdissa rakennuksen alla 

- tilapäiskäytössä joko arkistoina tai virkistys- 

t i lana 

Pihavarusteot 

- betonielementtiset materiaalilaarit, joista eräissä 

siirrettävä (vedettävä) kattoelementti 

- pihavalaistus tehokas, valonheitinryhrnä 

- pihat kestopäällystetyt 

- polttoainesäiliöt olivat maanpäälliset, joissa alustana 

allas (10 % säiliön tilavuudesta) 

- lastauskorokkeita ylösajoteineen 



9. 

Asuntoja ei tukiasernilia ollut. 

Ulkopuol:Lset rarasLot 

- 2-3 tiernestaripiirin yhteisvarastoja n. 60 km säteellä 

lähinnä suolan ja hiekan varastointia varten 

Yleinen järjestys ja siisteys esimerkilliset, mutta 
Cfllrn 

huita iattkaila tehtyjä havaintoja 

Tukiasemia ei oltu viitoitettu. Trukilla nostettava 

liikennemerkkipaketti, joka sisälsi karmossapitotyön 

ajaksi moottoritien suikemiseen ja työstä varoittamiseen 

tarvittavat liiksnnemerkit. Irtonaisena varastoitu kokel-

lumielessä kalsiumkloridi ja vuorisuola. Eritasoristeys-

silloilla suojaverkot alikulkuteiden 1ohdalia kaitoissa 

estäen auratun lunen putoamisen alla kulkevan liikenteen 

päälle. Roskasäkkien ja yleensä roskien keräilyauton 

suoj averkko • Paakkuuritune en suolan särkerni s seula. Säkin 

rijklite Tä.:levyn 1ulj asraLtaat. 

. 

. 

. 
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Liite no 2 

PERIAATTEELLINEN RATKAISU 
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TONTIN SUURUUS 150 x 140 m (21.000 rn2 ) 
PAALLYSTETTY ALUE (1Ox8Qrn)nojn 9.200m 2 ) 

1 KALUSTON VAUASTOINTI 	 6 	HIEKOITUSHIEKKA 
2 KONEIDEN SIJOITUS 	 7 SUOLAVARASTOIN4IN JÄRJ. 
3 VAUNUJEN SIJOITUS 	 8 KALSIUMKLORIDI 
4 KULJ.TANKKIEN SIJOITUS 	 9 MURSKESORA 
5 LUMIAURAT JA -LANAT 	 10 ÖLJYSORA 
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