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TIL- JA VLSIRAKEiUSHALLITUS 
Siltaosasto 

SILLANRAKENNUKSLN SUUNNITTLLUOHJE N:O 5/1 .4.1974 
Ohje sillan massaluettelon laa -tirnista varten 

YLEISOHJEET 

Sillan massaluet -telo sisältää erittelyn sillanrakennushank-
keen tybmäristä ja massoista. Sitä tarvitsee ensisijaisesti 
hankkeen työnsuunnittelija työsuunnitelman laatimista varten,. 
Lisäksi sitä käytetään tuotesuunnitelman kustannusarvion sekä 
suunni -ttelupalkkion perusteena olevan kustannusten luettelon 
laatimiseen. Masaluet -telon laatu tuotesuunnittelija lornak-
keelle TVH n:o 3.851. 

Massaluettelo laaditaan sillanrakennustöiden suoriteryhmittelyä 
noudattaen alalitteran tarkKuudella tai tarvittaessa vieläkin 
tarkemmin. kohteen eri rakenneosat nurneroidaan ja niistä teh-
dään kansjlehdelle luettelo, josta numerointi selviää. Nurne-
roinnissa suositellaan käytettäväksi liitteessä 1 esitettyä 
järjestelmää. Tarpeen vaatiessa voidaan piirroksella selventää 
numerointia. Massaluettelo täytetään kohteessa esiintyvien töi-
den osalta litteranumeroiden osoittamassa järjestyksessä raken-
neosittain. Litteranumeron jälkeen merkitään työtä koskeva se-
litys ja sen jälkeen rakenneosan numero, suoriteyksikkö ja mää-
rä/rakenneosa niille varattuihin sarakeisiin. Massamäärät mer-
Kitään teoreet -tisina. Huomautussarakkeeseen merkitään esim. 
suoritemäriä tai laatua täydentäviä tietoja. 

Mikäli alalitteran tarkkuus ei riitä, voidaan tiedot merkitä 
ao. litteranurneron jälkeen tarkemmin. Voidaan esim. eritellä 
eri paalukoot, eri puutavaralaadut ja -koot sekä eri teräslaa-
dut ja -koot ellei suunnitelmaan liity teräsluetteloa. Eräitä 
töitä kuten laakerit, kaiteet jne. on vaikeata tai tarpeetonta 
cohdistaa ruillekkään erilliselle rakenneosalle. Niitä varten 
on varattu varus -teita ja laitteita osoittava rakenneosanumero. 
Koko siltaa osoittavaa rakenneosariurneroin -tia käytetään sellai-
sissa töissä jotka eivät ole varsinaisia siltarakenteita kuten 
vanhan sillan purku, varasillan rakentaminen, väliaikaiset lii-
kenteenohjauslaitteet jne. 

Massaluettelolomakkeen sarakkeet "Työkohde n:o" ja "Määrä/Työ-
kohde" täyttää työnsuunnittelija. 
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Teoreettiset massat rnärytyvät yleens rakenteen mittojen mu-

kaari. Massalaskennan yhteinistmiseksi on kuitenkin katsottu 

tarkoitukseninukaisekcsi märitellä eräiden suoritteiden rajat 

sekä antaa mittausohjeita, joita käytetään tuotesuurinitelman 

massaluetteloa laadittaessa. Ty5suunnittelija joutuu tyi5suun-

nittelun ja rakennustyin yhteydessä tarkistamaan näiden ohjei-

den mukaan lasKettuja teoreettisia massarnäriä olosuhteita vas-
taaviksi. 

fiKS1TYISKOHTAISIA 0HJITA LITTEROITTIdN 

5100 MAARAKENNUS 

5121 Maankaivu 

Massat mitataan teoreettisina 

(m 5 ktr) suunnitelmasta. 

Ilman kaivanrion seinien tuen- 

taa tapahtuvassa kcaivuesa mas- 

sat lasketaan alueelta, jonka 

rajapinnat ovat seuraavat: 

- peruskuopan alapinta = pe-

rustamistaso tai peruslaa-

tan alle tulevan täytin ala- 

pinta, jonka mitat ovat = 

rakenteen mitat + sivuille 

0,75 m työtila muotteja var-

ten. Siipimuurien sivuille 

ja alle varataan samoin 0,75 

m tybtila muotteja varten 

- peruskuopan ylpinta = luon-

nolLinen maanpinta, tien 

pällysrakenteen tai siirty-

rnäkiilan alapinta sekä luis-
kassa leikKauksen pohja, mi-

kälj luonnollinen maanpinta 

on näitä ylempänä 

- peruskuopan sivupinnat, joi-

den luiskan kaltevuus on 

1:1 
- 

Vertaa kuvat 1-5 

Kuva 3. 
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Jos peruswopan pohjaLLa jou-
dutaan suorittamaan Kliion 
louhirrtaa, niin kallion pin- 
taa jeittävt maakerroKset 
lasketaan j.oistettaiiiksi si- 
ten, että KaLLiotuiskan ja 
yLuolelia jatkuvan maa-
luisKan väliin jää 0,75 m 
paljastettua kalliojJntaa. 
Vertaa kuva 9 

Uraseinien sisällä tapahtu-
vassa kaivussa massat laske-
taan alueelta, jonka rajapin-
nat ovat seuraavat: 
- perusKuopan alapinta = pe-

rustamistaso tai peruslaa-
tan alle tulevan täytn 
alapinta, jonka mitat ovat 
= uraseinjen rajoit -tarnan 
alueen mitat 

- peruskuopan yläpinta = ku-
ten edellä ilman kaivannon 
seinien tuentaa tapahtu-
vassa kcaivussa. 

Vertaa kuva 6 

)122 Kaivu sukeltajatynä 

Vastaavasti kuin aohdassa 121 



- taso MW + 0,50 rn. Ellei MW 
ole tiedossa käytetään ta- 
soa tutirnuspäivän W + 0,50 rn 

Vertaa kuva 7 
Maalle rakennettavien urasei-
nien ylreunan tasoksi massa- 
laskelmassa otetaan: 
- luonnollinen maanpinta 
- tien päallysraKenteen tai 

siirtyrnäkiilan alapinta ja 
luiskassa teikkcaukeen pohja, 
mikäli luonnollinen maanpin-
ta on näitä ylempänä 

Vertaa kuva 6 
- tai alkukaivannon pohja 
Vertaa Kuva 5 
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12j Kaivannon seinien tuenta 

Kaivannon seinien tuenta las-
Ketaan yleensä suunnitelmassa 
osoitettujen uraseinien sivu- 
mittojen mukaan. 
Käytettäessä uraseiniä my5s 
peruslaatan valumuottina on 
seinien sivumitat = rakenteen 
mi tt. Kuva 7. 

Uraseinien atareuna oletetaan 
massalasKennassa lyötävä..si 
1,50 m peruslaatan alapintaa 
sy'ernmälle, elLei kova pohja 
ote ylempanä. 

Veteen raKennettavien urasei-
nien yläreunan tasoksi massa-
las kerinassa otetaan: 



0 

Lekk, uksen \ 
0 

zJ 	 Kuva 9. 

Kuva jo. 
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11 Louhinta 

4assat mi -ta -taan teoreetti-

aina (mtr) suunnitelmasta 

ja lasKetaan alueelta, Jon-

ka ra,japinnat ovat seuraa-

vat: 

- perusKuopan alapirita = 

perustamistaso, ,jonca mi-

tt ovat = rakenteen mitat 

- perusKuopan ytäpinta = 

luonnolLinen aalliopinta 

tai tien pältysrakenteen 

otapinta ja tuisKassa leik- 

auksen pohja, mikäli luon-

nollinen kalliopinta on 

nitä ylempinä 

- peruskuopan sivupinnat, 

joiden luiskcan celtevuus on 
10:1 

Vertaa kuvat 9 ja 10 

Kalliopintaan peittvät maa- 

kerrokset poistetaan siten, 

et1ä kallioluiskan ja rnaaluis-

kan väliin jää 0,75  rn paljas-
tettua Kalliopintaa 

Vertaa uva 9 

5152 Louhinta eukeltajatyinä 

Vastaavasti cuin kohdassa 5131. 

142 Teräabetonipaalutus 

Paalun pituus iitataan kat-

Kaisutasosta paalun kärkeen. 

Kattcaisu -tason oletetaan sijait-

sevan 0,20 m peruslaatan ala- 

pinnan yläpuolella, ellei suun-

nitelmasta muuta ilmene. Tar-

tuntaterksiä ei lasketa paa-

lun pituuteen. 

Vertaa kuva 11 



Om 

Sidepolkki 

0,20 m 

-I 
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3143 Lrikoispaalutus 

Kaivinpaialuri pituus mita-
taan katkcaisutasosta paaluri 
kärkeen, Kai'inpaalun kat-

kaisutason oletetaan aijait-

sevan: 

- peruslaattaan tai side-

falKKiin pättyvissä paa-

luise 0,20 rn ueruslaatan 

tai aidepalin alapinnan 

yläpuolella. 

Vertaa kuvat 12 ja 13. 

- tasossa jossa paalu muu-

tetaan pilarirakenteeksi. 

vertaa kuva 14. Ellei paa-

lun ja pilarin raja ole 

selvä oletetaan tämn ra-

jan olevan kuivjssa sil-

loissa maanpinnan tasossa 

ja vesistsilloissa NW-

tasossa. 

4/ 

Kuva 3. 

4. 

0, 
- 
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16O Täyttöty5t 

r4asat mitataan teoreettisi-

na (m3rtr) suunnitelmasta. 

PerusKuopat lasketaan täy-

tetävän: 

- luonnollisen maanpinnan 

t 58 C On 

- tien pällysrakenteen tai 

siirtyrnäkiilari alapintaan 

ja luiskassa leikkauksen 

tasoon saakKa, mikäli nä-

mä ovat luonnollisen maan-

pinnan alapuolella 

Vertaa kuvat 15 ja 16 

- tai uornan ruomauksen 

tasoon 

l<uvo 16. 

3200 P}RUSTUKSET 

211 Muottien pysttys 

Perustuksissa esiintyy varsinaisia kantaiia telineit vä-

hän. Siksi on katsottu tarkoituksenmukaiseksi yhdistä te-

linetyöt rnuottitöihin. Suoritteella tarkoitetaan muotti-

pinta-alan neliömetrej. 

220 Raudoitustyöt 

Tähän kohtaan kuuluvat teoreettiset teräsmärät sekä tsr-

peelliset jatkospituudet. Työn aikana mandollisesti tarvit-

tavia aputerksiä ei oteta huomioon. Tartuntaterkset kuulu-

vat siihen rakenteeseen, johon ne t,'öjrjestyksen mukaan 

joudutaan ensin sijoittamaan. Mandollinen perustuksien kai-

lioankkurointi otetaan kuitenkin perustuksien terksiin. 
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)240 Jännitys- ja injektointi 

Täh.n kohtaan kuuluvat kaikki pecustuten jnneterkset. 

1aalujen jinnitetty kallioancKurointi kuuluupaalujen litte- 

roihin. 
) )t)Q NI A A- J A 	17 	L 1 T U E T 

5311 Telineiden ja muottien pystytys 

iaa- ja vlituissa esiintyy varsinaisia kantavia telineitä 

vahän. Siksi on katsottu tarkoituksenrnukaiseksj yhdistää te-
line -työt muottitöihin. Suorit -teella tarkoitetaan muottipin -ta-
alan neliömetrejä. Varusteiden kuten kaapeli- ja panosputkien 
asennukset sekä näitä varten teh -tvien varausten muottityö -t 
kuuluvat thän kohtaan, mutta niiden ei ketsota lisän var-
sinaisen rakenteen muottipinta-alaa. 

521 Jännittämttömät betoniterikset 
Vas -taaiastj cuin kohdassa 3220 

))22 Jnteet 

T?hän kohtaan Kuuluvat teoreettise -t jännetersmrät tarpeel-
lisine nkcurointipituuksineen. 

))8) Betonipintojen kosteuseristys 
Maan»asteis -ten betonipintojen kosteuseristyksen pinta-ala las-
Ketaan siten, että eristyksen yläraja jätetään 0,30 m näky-
l7iin jvä teoreettista maa- ai keilapintaa alemmaksi. 

5400 FÄ Ä L L Y SR A < EN NE. 

5411 Telineiden pyst»tye 

Telinepinta-ala = pä.11ysrakenteen projeKtiopinta-ala vaaka- 
tasolla. 

5412 Muottien pystytys 

Suoritteella tarkoitetaan muottipinta-alan neliöme -trejä. Va-
rusteiden kuten tippu- ja pintavesiputkien. kaapeliputkien 

ja johtojen asennukset sekä näitä varten tehtövien varausten 

muottityöt kuuluvat thn kohtaan, mutta niiden ei katsota 

lisäävän varsinaisen rakenteen muottipinta-alaa. 



-9- 

413 Kevennysputket 
Suoritteella tarkoitetaan kevennyputkien ulkopinnan ne1i5-
metrea. 

414 TeLineiden ja rnuottien purkaminen 
Telineiden ja muottien purkuty5 tapahtuu useimiiten saman-
aikaisesti, joten tyt on yhdistetty. Suoritteella tarkoite-
taan p]1ysrakenteen projeitiopinta-&laa. 

)421 Jännittrnttjmät betonjterkset 
Vtaavasti kuin kohdassa 22O 

j.422 Jnteet 
Vastaavasti ujn kohdassa 322 

40 Betonity5t 
Kantavaan raKenteeseen kiinnittyv reunopalkki aske -taan kan-
tavan rakenteen masoojhjn. 

)500 R A K E N T E 1 D E N 	Y H T 	1 S E T 	B 1 T. T Y 	T 

52O [aadunvalvonta ja jälkihoito 
Suoritteella tarkoitetaan koko vale -tiavaa betonjmjär 	kuu- 
tiornetreinä. Suojabe -toni ym. nelirnetrein ilmoitettevat 
betonjt kuutiojdaan tit litteraa varten. 

56OO 	ANNLN 	FINTARAKIJT:J1.T 

b12 	uojabetoni 
Suojabetoniin kiinnittyv reunapalkki lasketaan suojabe -tonin 
massoihin. 

)61 	Asfalttip:l1.yste 
Tähän Kohtaan kuuluu rnyis ruaatuen mahcollisen kannen asfalt-
tipäällyste. 

)700 VAhUSTET 	JA 	i.I TTIT 

)71 Kaitee -t ja johtee -t 
Korkean siliankai -teen pituudeksi lasketaan pätepylväiden 
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vitinen etteen pituus. ltei p tey1väitä ote, on keiteen 
pituus yleensä koko korKean kiteen pituus. 1ata1an kaiteen 
(tieide) ituudeksj lasketaan tien reunalinjan suuntatse-
na mitattu samalla puolen tietinjoa olevien siipi-nuurien 

irinimäisten päiden välinen etäays, Kuitenkin l7ähintään 
l 	metriä. 

Kaiteen metripainot: 

- harva sillankaide, DK/16-3 40 k/m 
- tiheä sillankaide, DK/16-4 55 k/m 
- sillan sälekaide, DK/16-5 6. ke/m 
- tiekcaide (pylväsväli 2 m) 0 k/m 
- VR:n putKikaide alikulku- 

siltojasa 	 16 kp/rn 

Jiitteen: iaKenneosjen nurnerointi, liite 1 
Lsirnerkkj massaluet -telosta, liite 2 



iiittyy si11anrakennuksen 	 Liite 1 

suunnitteluohjeeseen n:o 

1AK.E1NE0IEN NUMEhOINTI 

Koko aitta 000 

Maatuki 	1 100 

Maa tuki 2 200 

Kehän anturat 110 	ja 	210 

VäLituet 310-390 

iää1lysrakenne 400 
- kaariosa 500 

Varusteet ja laitteet 600 

- isakerit, 	kaiteet ym. 

4 U C) 
Jatkuva ]atisitt 

Jatkuva paikKisiJta 

20 

4u 

Ketiiit 

110 	210 

KaarisiLta 	 400 

_ 	
500- 

100 	310 320 330 	 340 350 200 

Mikäli rakenneosia halutaan tarkemmin jaotella voidaan tähän käyttää 

atanumeroiritia esim. 323 = toisen välituen kolmas pitari. 



Liittyy iItanrakennuksen 	 Liite 2 
suunnitteluohjeeseen n:o 5 

Suunnitelman numero 6994 

KURKEJJAN SILTA, Lieto 

}iakulan - Hyvättylän maantie 

M A S S A LUETTELO 

Teräsbetoninen jatkuva ontelolaattasilta 

Jm 15,40 + 23,00 + 18,40 

Hl 8,50 

Vinous 15 °  

Kokonaispituus 71,60 m 

Rakenneosien numerointi 

Koko silta 000 

Maatuki 1 100 

Maatuki 2 200 
Välitukj A 310 

Välituki B 320 

Päälysrakenne 400 

Varusteet ja laitteet 600 

Laat. 	197 • 	• 	• 	• • • • . • • • .......• • • 

Tark. 	197 . 	. 	• 	• • • • • • • ............. 

}Tyv. 	197 . 	• 	. . . . . ............... 



Luttera 	n:o ia Rakenne- 
osa 

Työ-
kohde selitys 

n:o n:o 

5110 ALUSTAVAT TYiT 

5111 	Purkamistyt 000 

3120 MAANKAIVUTYÖT 

)121 	Maankaivu 

- kaivu kuivaty5nä 100 

ilman kaivannon 

tuentaa 200 

5122 Kaivu sukeltajatyb 
nä 310 

- uraseinien sisäl1 520 

3123 Kaivannon seinien 

tuenta 

- puu-uraseinä 310 

- 320 

3140 PIALUTUSTYÖT 

5142 Teräsbetonipaalutu 

- lyntipaa1ut 300x300 100 

- lyintipealut 500x500 200 

- jäykkäjatkos 300x300 200 

- ly5ntipaalut 300x500 310 

- jäykkäjatkos 300x300 310 

- ly5ntipaa1ut 300x500 320 

- jäykäjatkos SOOx500 320 

3160 TYTTÖTYÖT 

- perustamistason 

yläpuolella 100 

- 200 

m 3ktr 	227 

m t r 	207 

Rarsa 	Määra/Työkohde 

120 

m 3 lctr 302 

m 3 ktr 282 

m 3 ktr 48 

m 5 ktr 22 

m 2 
	

1 40 

1 40 

m 	420 

m 	1022 

kpl 
	

50 

m 	1044 

kpl 
	

36 

m 	1044 

kpl 
	

36 

Huom. 

56 kp 1 
56 kpj 

TIE. JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 Ssllanrakennuksen työnsuunnittelu 
piiri N:o 

MASSALUETTELO 	 Työmaa...Kurkelan si1ta. Lieto 

	

Hakulari-Hyvättylän maantie 	N:o 6994 

Päälittera 	3100 MJARAK.bNNUS 	 Pvml973.05. SOLaati OHn 

TVH 3.851 A4 10000 10.70 15648-70/11 



TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 Sillanrakennuksen työnsuunnittelu 
piIri N:o 

MASSALUETTELO 

5200 PERUSTUKSET 
Paälittera 

Työmaa. Kurkelan 2ilta, 	Lieto 

	

Hakulan-Hyvättylän maantie 	N:o 

1 975.05.30 	• OHn 
Pvm. 	 Laati 

6994 

Litteran:o ja Rakenne- 
Ide 	

yklikkö Rasa 	Määrä/TyÖkohde Huom. 

5210 TLINE- JA MUOTTI- 

TYÖT 

5211 Muottien pystytys 

- rnuotit 	kuivatyinä 100 35 
- 200 m2  35 

3212 Muottien purkarnineilOO rn2  35 

200 rn2  35 

3220 RAULOITUSTYÖT 
Ks. teräs- 

- betoniteräa A 40 1-1 100 kg 2569 luettelo 

- '200 kg 2569 
- 510 kg 2920 

- .520 kg 	. 2920 

3250 BETONITYÖT 

- Massan hankinta 1QQ m 5  K 	250. 
- 

. 200 m 3  
.................................................................................. 

57 K 250 
- 310 m 5  87 K 250 

- 320 m 3  87 K 250 

- Betonointi kuiva- 

työnä 100 ni 5  57 
- . 200 m 3  57 
- 310 56 
- 320 56 

- Betonojntj veden 

alla 310 m 3  31 
- 320 31 

TVH 3851 A4 10000 10.70 1648-70I11 



TIE- JA VESI RAKENNUS LAITOS 	Sillanrakennuksen työnsuunnittetu 



TIE- JA VESI RAKENNUS LAITOS 	Sillanrakennuksen työnsuunnittelu 
piiri ra:o 

MASSALUETTELO 	 Työmaa Kurketan silta, Lieto 

	

liakulan-Hyvättylän maantie 	N:o 6994 

Päälittera 	3300 MAA- JA VÄLITUET 	Pvm1973.05.SOLaatj Olin 

Litteran:o ja RaIc0elne. 
kcde 

RaZsa 	Määräfryökohde 	Huom. 

-Bointi m46 310 

- 	 ii  520 m 3 	46 

3380 VERHOUS- JA ERIS- 

TYSTYÖT 

3383 Betonipintojen 

kosteuseristys 100 140 

200 140 

J.Ul PV IUVV IV.IV IO1O-FU11 



TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	

Sillanrakennuksen työnsuunnittelu 
piiri N:o 

MASSALUETTELO 

Päälittera 	3400 P:LLYsi{AKENNE 

Työmaa 	Kurkelan silta, Lieto 

Hakulan-Hyvättylän maantie 	N:o 

Pvm.1 973.05. 39.aati  OHn 

6994 

Littern:o la Rakenne- Ty6- . 

Rakenn:sa 	Määrä/Työkohde Huom. 

3410 TELINE- JA 	JU0TTI- 

TYÖT 

3411 Telineiden pystyty 400 m2  542 

3412 Muottien pystytys 400 714 

3413 Kevennysputket 	00 400 577,7 

3414 Telineiden ja 

rnuottien purkarninei 400 m2  542 

3420 RAUDOITUSTYÖT 

3421 Jännittärnätt5mät 

betoniteräkset 

- betoniteräs A 40 H 400 kg 47100 

5430 B.T0NITYÖT 

- Massan hankinta 400 m 3  346 K 350 

- Betonojntj 400 m 3  346 

rVII 3.851 A4 10000 10.70 15648-70111 



TIE- JA VESI RAKENNUS LAITOS 	 Sillanrakennuksen työnsuunnittelu 
oiri N:o 

MASSALUETTELO 	 Työmaa Ku'kel 8J1  silta, Lieto 

Hakulan-Hyvättylän maantie 	N:o 	6994 

Päälittera 	3500 	ja 	3600 	 Pvm1973.05.3Q..aati0Hfl 

Litto ja Rakenne- 
osa 

Työ- 
kohde 

. 

Ra Sa 	Määrä/Työkohde 	Huom. 

5500 R A K 	N T .L 1 - 

DEN 	YHTEI - 

SET 	BETO- 

NITYÖT 

1520 LAADUNVALVONTA 
- 864 bet. 

JA JeiLKIHOITO 000 rn 5  890 	26 suo- 
abet 

5600 KANNEN 

FINTARA- 

KJNTEET 

5610 EhISTYS, 	SUOJABE- .. 

TONI JA ASEALTTI- . 	 .. 	 . 

PÄJLLYSTE 	.. 
5611 	Eristys 

- Bitumirnattoeristys 400 515 

.5612 Suojabetoni 400 m2  512 

5613 Asfaittipäl1yste 400 m2  512 

j M 	P4 UUUt) 10.I) 14S-UJ11 



TIE-JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 Sillanrakennuksen työnsuunnittelu 
piiri IN:o 

MASSALUETTELO 	 Työmaae1 silta, Lieto 

	

Hakulan—Hyvättylän maantie 	N:o 6994 

3700 VARUSTEET JA LAITTEET 	 1 973.05.30 	OHn Päälittera 	 Pvm. 	 Laati 

Litteran:o ja 	 Rakrne- kohdC1 
	

Ra'4sa 	Määrä/Työkohde 	Huom. 

37 1 0 LIIKUNTAELIMET 

5711 Lakerit ja nivele 

- DB/13 (130 Mp) 	600 

- DB/25 (300 !4p) 	600 

- kiinteä laakeri 	600 

37 1 2 Litkuntasaumojen 

v a ru 5 t e e t 

- tyyppipiirustusten 

mukaiset teräsosat 600 

3720 SIIHTYMLAATAT 600 

3750 U0JALAITTEET 

731 Kaiteet ja johteet 

- tiFieä siliankaide : 600 

5750 MUUT VAUSTEET 

JA LAIT1JT 

- ti ppupu tket 	400 

- muoviputket ponus-

tuoma Ø 500 	600 

- 	" 	Ø 400 	600 

kpl 
	

4 

kpl 	 2 

kpl 
	

1 

kg 	2210 

74 

m 	140 

kpl 	60 

m 	1 

m 	11 

356 kg 
lyijyä 

7700 kg 

50 

2 p1 
kornerot) 

2kpl 
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