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TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 

Sil lansuunnittelutoimisto 

SILLAN MASSALUETTELON LAATIMINEN 

YLEISOHJEET 

Sillan massaluettelo sisältää erittelyn sillanrakennushank-

keen työmääristä ja massoista. Sitä tarvitsee ensisijaises-

ti hankkeen työnsuunnittelija työsuunnitelman laatimista var-

ten. Lisäksi sitä käytetään siltasuunnitelman kustannusarvi-

on sekä suunnittelupalkkion perusteena olevan kustannusten 

luettelon laatimiseen. Massaluettelon laatu siltasuunnitte-

lija lomakkeelle TVH 723851. 

Massaluettelo laaditaan si 1 lanrakennustöiden suoriteryhmitte-

lyä noudattaen alalitteran tarkkuudella tai tarvittaessa vie-

läkin tarkemmin. Kohteen eri rakenneosat numeroidaan ja niis-

tä tehdään kansilehdelle luettelo, josta numerointi selviää. 

Numeroinnissa suositellaan käytettäväksi liitteessä 1 esitet-

tyä järjestelmää. Tarpeen vaatiessa voidaan piirroksella sel-

ventää numerointia. Massaluettelo täytetään kohteessa esiin-

tyvien töiden osalta litteranumeroiden osoittamassa järjestyk-

sessä rakenneosittain. Litteranumeron jälkeen merkitään työ-

tä koskeva selitys ja sen jälkeen rakenneosan numero, suon-

teyksikkö ja määrä/rakenneosa niille varattuihin sarakkeisiin. 

Massamäärät merkitään teoreettisina. Huomautussarakkeeseen 

merkitään esim. suonitemääriä tai laatua täydentäviä tietoja. 

Mikäli alalitteran tarkkuus ei riitä, voidaan tiedot merkitä 

ao. litteranumeron jälkeen tarkemmin. Voidaan esim.eritel- 

lä eri paalukoot, eri puutavaralaadut ja -koot sekä eri teräs-

laadut ja -koot, ellei suunnitelmaan liity teräsluetteloa. Eräi-

tä töitä kuten laakerit, kaiteet jne. on vaikeata tai tarpee-

tonta kohdistaa millekään erilliselle rakenneosalle. Niitä 

varten on varattu varusteita ja laitteta osoittava rakenneosa-

numero. Koko siltaa osoittavaa rakenneosanumerointia käytetään 

sellaisissa töissä, jotka eivät ole varsinaisia siltarakenteita 
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kuten esim. vanhan sillan purku. 

Nassaluettelolomakkeen sarakkeet "Työkohde n:o" ja t'Määrä/ 
Työkohde" täyttää työnsuunnittelija. 

Teoreettiset massat määräytyvät yleensä rakenteen mittojen 

mukaan. Nassalaskennan yhtenäitämiseksi on kuitenkin kat-

sottu tarkoituksenmukaiseksi määritellä eräiden suorittei-

den rajat sekä antaa mittausohjeita, joita käytetään tuote- 

suunnitelman massaluetteloa laadittaessa. Työsuunnittelija 

joutuu työsuunnittelun ja rakennustyön yhteydessä tarkista-

maan näiden ohjeiden mukaan laskettuja teoreettisia massa- 

määriä olosuhteita vastaaviksi. 

YKSITYISKOHTAISIA GHJEIT] LITTEROITTAIN 

3200 KAIVU-, LOUHINTA-, UO-

MA- JA VYLKTYT 

3210 Naankaivutyöt 

3211 Kaivannori seinien tuenta 

Kaivannon seinien tuenta las-

ketaan yleensä suunnitelmassa 

osoitettujen uraseinien sivu- 

mittojen mukaan. 

Käytettäessä uraseiniä myös 

peruslaatan valumuottina on 

seinien sivumitat 	rakenteen 

mitat. 

Uraseinien alareuna oletetaan 

massalaskennassa lyötäväksi 

1,50 m peruslaatan alapintaa 

syvemmälle, ellei kova pohja 

ole ylempänä. 

Kuva 1 
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Veteen rakennettavj en 	'aseu- 

nien ylLireunan tasoksi massa- 

laskennassa otetaan: 

- taso MW + O,5C m. Ellei MW 

ole tiedossa käytetään tasoa 

tutkirnuspäivärt W + 0.50 m, 

Vertaa kuva 1 

f:aajle i'akennettavien urasel-

nien yläreunan tasoksi massa- 

laskelmassa otetaan: 

- luonnollinen maanpinta 

- tien pää1lysrakerteen tai 

siirtymäkiilan alapinta ja 

luiskassa leikkauksen poh- 

ja, mikäli luonnollinen 

maanpinta on näitä ylempä- 

nä. 

Vertaa kuva 2 

- tai alkukaivannon pohja. 

Tertaa kuva 3 

3212 Maankaivu 

Massat mitataan tecreetti-

sina (m 3ktr) suunnitelmasta. 
ilman kaivannon seinien tuen-

taa tapahtuvassa kaivussa mas-

sat lasketaan alueelta, jonka 

raj apinnat ovat seuraavat: 

- peruskuopan alapinta 	pe- 

rustamistaso tai peruslaa-

tan alle tulevan täytön ala- 

pinta, jonka mitat ovat 

rakenteen mitat + sivuille 

0,75 m työtila muotteja var-
ten. Siipimuurien sivuil-

le ja alle varataan samoin 
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O,7i: 	y;ila mucttejs 

v a r te r 

- peruskuopar. yläpinta 

luonnollinen maanpinta, 

tien päällysrakenteeri tai 

siirtymäkiilan alapinta 

sekä luiskassa leikkauksen 

pohja, mikäli luonnollinen 

maanpinta on näitä ylempä-

nä 

- peruskuopan sivupinriat, joi-

den luiskan ka]te\'uus on 

1 : 1 

Vertaa kuvat -8 

__I__ -- - - 

Kuva 6 

7Tsv...I 

-- -.- 
- - 

Ke,Ianve 

Leikkou ksen 
- - - - - - - - 

Dohja 	

---- 

Kuva 7 

Jos peruskuopan pohjalla jou-

dutaan suorittamaan kallion 

louhintaa, niin kallion pin-

taa peittävät maakerrokset 

lasketaan poistettaviksi si-

ten, että kallioluiskan ja 

yläpuolella jatkuvan maa-

luiskan väliin jää 0,75  m 

paljastettua kalliopintaa. 

Vertaa kuva 9 

Uraseinien sisällä tapahtu-

vassa kaivussa massat 1aske-

taan alueelta, jonka raja- 

pinnat ovat seuraavat: 

- peruskuopan alapinta 	pe- 

rustamistaso tai peruslaa-

tan alle tulevan täytön 

alapinta, jonka mitat ovat 

uraseinien rajoittaman 

alueen mitat 
\UVQ 

- peruskuopan yläpinta 	ku- 

ten edellä ilman kai.vannon 
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soinn tuentuu ap :: 

vassa kaivussa. 

Veuta 	u:a 

5215 kaankaivu sukeltaj atyhrk 

.astaav:sri kuin kohdassa 3212 

Suoritteella tarkoitetaan pin-

nar. tasauksessa poistettavia 

massamr'iä.. 

522C Louhintatyt 

5221 Louhinta 

I1assat mitataan teoreettisi-

na (m 3ktr) suunnitelmasta ja 
lasketaan alueelta, jonka ra-

japinna ovat seuraavat: 

- peruskuopan alapnta 	pe- 

rustamistaso, jonka mitat 

ovat 	rakenteen mitat 

- peruskuopan yläpinta 	luon- 

nollinen kalliopinta tai tien 

päällysrakenteen alapinta ja 

luiskassa leikkauksen pohja, 

mikäli luonnollinen kallio- 

pinta on näitä ylempänä 

- per'uskuopan sivupinnat, joi- 

den luiskan kaltevuus on 

10 : 1 

Vertaa kuvat 9 ja 10 

Kalliopintaa peittvät maa- 

kerrokset poistetaan siten, 

että kallioluiskan ja maaluis-

kan väliin jää 0,75  m paljas- Kuva 10. 



-6- 

tettua kalliopintaa. 

Vertaa kuva 9 

3222 Louhinta sukeltajatynä 

Vastaavasti kuin kohdassa 22l 

33C0 NAARAKENTEET JA TYTTTYT 

1521 Ferustamistasor, alapuoli-

set täytttyöt 

Perustamistason alapuoliset 

massat mitataan teoreettisjna 

(mrtr) suunnitelmasta. Täs- 

sä kohdassa ilmoitetaan mandol-

lineri routaeriste, joka on pe-

rustamistasor alapuolella. 

3322 Perustamistason yläpuo-
liset täyttötyöt 

Nassat mitataan teoreettisi-

na (m 3 rtr) suunnitelmasta. 

Peruskuopat lasketaan täy-

tettävän perustamistasosta 

- luonnollisen maanpinnan 

tasoon 

- tien päällysrakenteen tai 

iirtymäkii1an alapintaan 

ja luiskassa leikkauksen 

tasoon saakka, mikäli nä-

mä ovat luonnollisen maan-

pinnan alapuolella, 

Vertaa kuvat 11 ja 12 

- tai uoman ruoppauksen ta-

soon 

Leikk 

- 

44 
Kuva 2 



- .7 - 

Tässä kohdassa ilmoitetaan 

mandollinen routaeriste, 

joka on perustamistason ylä-

puolella. 

3330 Maapohjan vahvistustyt 

Vahvistusty jaotellaan tar-

kernmin alajaottelua käyttä-

en, esim. 

- alusbetoni 

- tiivistyspaalutus 

- injektointi 

Alusbetonin suoritteella tar-

koitetaan valettavan alusbe-

tonin tilavuutta (rn 3 ) 
Tiivistyspaalutuksen ja in-

jektoinnin suoritteella tar-

koitetaan vahvistettavan ra-

kenteen rakenneteoreettista 

tilavuutta (m 3 rtr) 

- 

_- 	- - - - - - - - 

1 JJ.iI. 
1 TTTT 

0 . 0 

020 m 

0 

Kuvo 13 

3 )400 PAALUTUSTYT 

3)420 Teräsbetonipaalutus 

Paalun pituus mitataan kat-

kaisutasosta paalun kärkeen. 

Katkaisutason oletetaan si-

jaitsevan 0,20 m peruslaatan 
alapinnan yläpuolella, ellei 

suunnitelmasta muuta ilmene. 

Tartuntateräksjä ei lasketa 

paalun pituuteen. 

Vertaa kuva 13 
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50 Suurpaalutus 

irpaalun pituus mita-

taan katkaisutasosta paa-

lun kärkeen. Suurpaalun 

katkaisutason oletetaan si-

j aitsevan: 

- peruslaattaan tai side-

palkkiin päättyvissä paa-

liiissa 0,20 m peruslaatan 

tai sidepalkin alapinnan 

yläpuolella. 

Vertaa kuvat ltI  ja 15 

- tasossa,jossa paalu muu-

tetaan pilarirakenteeksi. 

Sideoalkki 

- 	- - - - - .;.. - 
L 	

— - /1 
/ 	/ 	 \ 	\ 	

O,20m 

Lii 	Kuva 15 

3500 PAIKALLA VALETUT BETONIRAKENTEET 

3510 Paikalla valetut peruslaatat 

3512 Raudcitustyöt 

Tähän kohtaan kuuluvat teoreettiset teräsmäärät sekä tarpeel-

liset jatkospituudet. Työn aikana mandollisesti tarvittavia 

aputeräksiä ei oteta huomioon. Tartuntateräkset kuuluvat sii-

hen rakenteeseen, johon ne työjärjestyksen mukaan joudutaan 

ensin sijoittamaan. Mandollinen perustuksien kallioankkuroin-

ti otetaan kuitenkin perustuksien teräksiin. 

3520 Paikalla valetut pääty- ja välituet 

3521 Teline- ja muottityöt 

Varusteid.en kuten kaapeli- ja panosputkien asennukset sekä 

näitä varten tehtävien varausten muottityöt kuuluvat tähän 

kohtaan, mutta niiden ei katsota lisäävän varsinaisen raken-

teen muottipinta-alaa. 
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3527 Petonipintojen i<osteuseristys 

Naanvastaisten betonipintcjen kosteuseristyksen pinta-ala 

lasketaan siten, että eristyksen yläraja jätetään 0,30 m 
näkyviin jäävääl teoreettista maa- tai keilapintaa alemmak-

si. 

3530 Paikalla valettu pääliysrakenne 

3531 Teline- ja muottityöt 

Massaluettelossa ilmoitetaan erikseen rakenneosittain 

- telinetyUt 

- muottityt 

- kevennysputket 

Teiinetöissä suoritteella tarkoitetaan pääliysrakenteen pro-

jektiopinta-alaa. Muottitöissä suoritteella tarkoitetaan 

muottipinta-alan neliömetrejä. Varusteita varten tehtävien 

varausten muottitöiden ei katsota lisäävän varsinaisen ra-

kenteen muottipinta-alaa. 

Kevennysputkissa sucritteella tarkoitetaän kevennysputkien 

ulkopinnan neliömetrejä. 

3532 Raudoitustyöt 

Vastaavasti kuin kohdassa 3512 

3800 TER.3RAKENTEET 

3830 Pintakäsittely 

Uusissa rakenteissa suoritteelia tarkoitetaan teräsrakenteen 

kg - määrää. 



- 12 - 

0C KANNIL 1 I':TAFAKENTEET, VAEUSEET JA LAITTEET 

Q3fl FäilIyte 

T - lln kobaan kuuluu myL. maa.tuen rnandcllisen kannen päI-

y s e. 

98C Suc alaitteet 

I9l Kaiteet a cjht.eet 

Korkean sillankaiteen pituudeksi lasketaan kaiteeen yläjohteen 

pituus. f4atalan kaiteen pituudeksi lasketaan tien reunalinjan 

suuntaisena mitattu sama]la puolen tielinjaa olevien siipi- 

muurien äärimmäisten päiden välinen etäisyys, kuitenkin vähin-

tään 12 metriä. 

:ait een metripainot: 

Korkea kaide 

- harva sillankaide 1115/TE 11 	36 kg/m 

- t1h2 ailiankaide 1115/TE 1-3 	51 kg/m 

- sillan illekaide 1115/DK  1-2 	61 kg/m 

- jalankulkusilian sälekaide R15/DK 3-1 	25 kg/m 

I'iataia kaide 1115./TE  2-1 	26 kg/m 

Liitteenä: Fakenneosien numerointi, liite 1 

Esimerkki massaluettelosta, liite 2 



4u0 

Liittyy siiianrakennuksen 	 Liite 1 

ohjeeseen TVH 722038 

ijKL1iN iC'i i :L I U i'itIN 1 

Koko 	silta 

Maatuki 1 100 
Maatuki 2 200 
Kehin anturat 110 	,ja 	210 

Väl.ituet 310-390 

i'ä1iysrakenne 400 
- kaariosa 500 

Varusteet 	ja laitteet 600 
- 	Leakerit, 	kaiteet ym. 

Jatkuva laattasitta 
Jatkuva palkkisilta 

310 	 320 

400 

K e h äs i 1 ta 

110 	 210 

Kaarisiita 	 - 	 400 

I I c 
100 310 320 330 340 350 200 

Mikäli rakenneosia halutaan tarkemmin jaotelta voidaan tähän käyttää 
alanumerointia esim. 323 	toisen viiituen kolmas pilari. 



Liite 2 

Suunnitelman n:o R15/8996 

KKEL1N SILTA, Jaala 

Veitikkalan - Kasken paikallistie 

MASSA LUETTELO 

Teräsbetoninen ulokkeellinen ontelo-

laattasilta 

Jm. 5,50 + 19,00 + 5,50 m 

Hi. 7,50  m 

Kokonaispituus 3,60 m 

Rakenneosien numerointi 

Koko silta 	000 

Maatuki 1 	100 

Maatuki 2 	200 

Päällysrakenne 	0O 

Varusteet ja laitteet 600 

Laat. 	11.7.1983 	Kalle Kataja 

Tark. 
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	 StLLANRAKENNUKSEN YÖNSUUNNIT1ELU 

MASSALLF LLO 

Käkeln silta, Jaala 

Veitikkalan - Kasken paikailistie 	R15/8996 

Pakamäarä 	 Laati;a 

3100, 3200, 3300 	11.7.1983 	KK 

ter nrc a 	 Rkuno- Tyokuhde 	Suor:te- 	Maara; 	Maara 
setity 	 nro 	nro 	yksikk 	Rakenneosa 	Tyokohde 

TVH 7231 	 A4 500x50 3.80 1280006548-11/3638 
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SILLANRAKENNUKSEN TYÖNSUUNNITTELU 

nt 
	 MASA ULli EL 

IV 
Kke1än silta, Jaala - - 	. 	NrO 

Veitikkalan - Kasken paikallistie 	R1518996 . 	. 	- 	- 	- 	- 	Litja 

	

3400 PAALUTUSTY5T 	11.7.1983 	KK 

Ltra 	nio Ty 	ohde 1 	Suorito- Mäer• /  Märä/ Huom, 
etys 

.------------ 
nro yksikko Rakenneoso Työkohde 

1 1 
3 1120 Teräsbetonipaa- 

lutus - - lyöntipaalut 	100 m 5311 - 	19 kpl 

300x 300 -. -------- - jäykkäjatkokset 	- 	100 kpl 19 

300x 300 	1 . - 	----.---.--.--- __ - - lyöntipaalut 	- 	200 - 	m 5314 1p 

300x300 
__ 

-jäykkäjatkokset - 	200 P 	- 
300 x 300 

= 1 

1± 
FVH 723351 	 A4 500x50 3.80 1280006548-11/3638 
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SILLANRAKENNUKSEN TYÖNSUUNNITTELU 

MASSA L U ETTE L 

Käkelän silta, Jaala 

Veitikkalan — Kasken paikallistie 

3500 PAiKALLA VALETUT BETONI- 
______ 	____ - 	11.7.1983 	______ _______ 

k 	 T 	hc 	S jOritO 	Maara, 	Maara/ 	Huon 
nro 	nrc 	. 	 yKko 	Rakenneosa 	Tyokohde 

3510 Paikalla valetut 1 
.J 4 - 

perusiaatat .. 

3511 Teline- ja muot- - .--,.- 

tityöt 	100 m 	II 

— 	
— 	 200 rn2 	11 ____ 

-.. i.---.-.  3512 RaudoitustyÖt 
r - 

......- 

ks. 	teräs- 
- betoniteräs A 1400H 100 kg 	2018 

——"— 	 . 	
.. 	 .Q0 kg 	20i8 -"- 

351 )4 Vedenalainen be- 	
lOO 

- K30 

- -- 	-- 	 . 

...... 

- .tonoint4yp 	...... 

200 . j 	^i .. ............ 

- 

pty-ja 	vä1itue 	..... 

3520 	Paikalla 	valetut 	. 	 - ...... ... ....... 

3521 Teline- ja muot- 	100 
1 

rn 

tityöt
. 	 ....-- 	 ..f . 

—................_.__.2Q.O.I .. .. 	 m2 . 	2 -.. 	 - 

3522 .audoitustyöt 
- . - 

.-betoniterä4QQHQQ kg 	829 - - 

——"— 	 . 	
. 	 20Q. 

.............................................. 

1kZ 	829 

352 	Betonoin.ti .kui- 	1O0 .........4.. 1 J35. 

vatyön 
. 	 - 

- 	.............. 

11 	 200 m 

R15/8996 

KK 	________ 

VH 723651 	 A4 500x50 3.80 128000654B-1 1/3638 
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	 SILLANRAKENNUKSEN TYÖNSUUNNITTELU 

MASSALU ETTE LO 

Käkelän silta, Jaala - 

Veitikkalan - Kasken paikallistie 
. 	

R15/8996 

.t"r1 3500 	PAIKALLA VALETUT BETONI LT 

____RAKENTEET 11.7.1983 _______ _________ 

.ItN: 	r) Tybohd Suorite- Mäarä/ Mrä/ Huom. 
ehys oro yksikkä Rakenneosa Työkohde 

3526Betonipinton - 

muu verhous 

- ruostumaton teräs 100 m 27,5 2,5m 

- - 	
- 200 .. rn2  27,5 

3530 Paikalla valettu -. 	- . 

päällysrakenne - ..--. 

3531 Teline- jamuot- .. 

tityöt 

- Telineiden pysty- 400 
.. 

m 256 
__ 

ypix rI. 

- .-Muottienpystytys . Q.0 3 

.jpur3mnn- ............................................ 

-Kevennysputket1 208 

. 	.................. 

........................... 

- 

...........-- ............... 

tQtS.AOJiQ_ 

................................................................ 

4.....ig 
. 

......... 

353..eon.inir.t... Ä0.0........................................... 

3.1.Q67................ 

21Q... ... 5 

- .- ................................. 	 1_..._._.__.i_ ........ .. 	._.1 .......... 

TVK 723851 	 A4 500x50 3.80 128000654B-11/3638 
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SILLANHAKENNUKSEN TYÖNSUUNNITTELU 

fv1/:1 	ET 

iv .  

Käkelän silta, Jaala 

Veitik1alan - Kasken paikallistie R15/8996 
3900 KANNEN PINTARAKENTEET, VA- 

- 	 STEETJA LAITTEET 	 11.7.1983 

Ltr 	nr:. 	 R3kenne- Työkohde SL.r;tc- Vaara Maara/ 	Huom yki Rakorneosa {yokohde 

3910 Eristys 

-maanvast. pinto- 	oo m 

jenkosteuseris- -...... 

iirmi- 
2 m 227 

eristys 

3920oj&Q 	.............. 00  rn2  223 

393Q,ä11yt ..j 

3931 Asfalttiää11yste 	oo rn 

. 	

. 

225 d 

.................. 
50 	x 1450 x 

kumilevylaakerit 6.00................. . kpl 8 ..  
7 dm 

00 .........j..........g 

	

3..97Siir.tyinä 1aatat ............6Q.Q ................_rr 	 8 .  

.398O...Su.o4a1aitteet 	- ............ 	- .................... 

. 

teet 

...,.harva sillankaide .6.00 ..- 	................ ??. 
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