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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 siltasuunniteirnan kustannusarvi-

on sekä Suunnittelupalkkion perusteena olevan kustannusten 

luettelon laatimiseen. Massaluettelon laatU siltasuunnjtte-

ilja lornakkeelle TVH 723851. 

Massaluettelo laaditaan si lianrakennustöiden 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. suoritemääriä 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 käytetiän 

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

Massaluettelolomakkeen sarakkeet "Työkohde n:o ja "Mä2rä/ 
Työkohde" täyttää työnsuunnittelija. 

Teoreettiset massat niääräytyvät yleensä rakenteen mittojen 

mukaan. Massalaskennan yhtenäistämiseksi on kuitenkin kat-

sottu tarkojtuksenmukajseksj 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 vastaaviksj. 

YKSITYISKOHTAISIA OHJEITA LITTEHOITTAIN 

3200 KAIVU-, LOUHINOA-, UO-

MA- JA VYLTYÖT 

3210 Maankaivutyöt 

3211 Kaivannon 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 alareuria oletetaan 

massalaskennassa lyötäväksi 

1,50 m peruslaatan alapintaa 

syvemmälle, ellei kova pohja 

ole ylempänä. 

Kuva 
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Veteen rakennettavien urasei- 

nien yläreunan tasoksi massa-

ILaskennassa otetaan: 

- taso MW + 0,50 m. Ellei MW 
ole tiedossa käytetään tasoa 

tutkimuspäivän W ̂  0.50 m, 

Vertaa kuva 1 

Maalle rakennettavieri urase!-

nien yläreunan tasoksi massa- 

laskelmassa otetaan: 

- luonnollinen maanpinta 

- tien päällysrakenteen tai 

siirtymäkiilan alapinta ja 

luiskassa leikkaukseri poh-

ja, mikäli luonnollinen 

maanpinta on näitä ylempä-

nä. 

Vertaa kuva 2 

- tai alkukaivannon pohja. 

Vertaa kuva 3 

3212 Maankaivu 

Massat mitataan teoreetti-

sina (m 3ktr) suunnitelmasta. 

Ilman kaivanrion seinien tuen-

taa tapahtuvassa kaivussa mas-

sat lasketaan alueelta, jonka 

rajapinnat 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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0,75 m työtila muotteja 

vart en 

- peruskuopan yläpinta 

luonnollinen maanpinta, 

tien päällysrakenteen tai 

siirtymäkiilan alapinta 

sekä luiskassa leikkauksen 

pohja, mikäli luonnollinen 

maanpinta on näitä ylempä-

nä 

- peruskuopan sivupinnat, joi-

den luiskan kaltevuus on 

1:1 

Vertaa kuvat -8 

__I__j____ - - -- - 

Kuva 6 

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 

- - - - - - - 

Kellon verhous 

 

Tsv . 

VAI 

 

- - - - - - 

Kuva •T 

Uraseinien sisällä tapa.htu-

vassa kaivussa massat Jaske-

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 
\UVC 

- peruskuopan yläpinta 	ku- 

ten edellä ilman Paivannon 
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seInien tuentaa tapahtu-

vassa kaivussa. 

Vertaa kuva 2 

3213 Maankaivu sukeitajatydnä 

Vastaavasti kuin kohdassa 32 

Suoritteella tarkoitetaan pin-

nan tasauksessa poistettavia 

mas samääi'iä. 

3220 Louhintatydt 

3221 Louhinta 

Massat mitataan teoreettisj-

na (m3ktr) suunnitelmasta ja 

lasketaan alueelta, jonka ra-

japinnat ovat seuraavat: 

- peruskuopan alapnta 	pe- 
rustamistaso, jonka mitat 

ovat 	rakenteen mitat 

- peruskuopan y1pinta 	luon- 

nollinen kalliopinta tai tien 

p.äl1ysrakeriteen alapinta ja 

luiskassa leikkauksen pohja, 

mikäli luonnollinen kallic-

pinta on näitä ylempänä 

- peruskuopan sivupinnat, joi-

den luiskan kaltevuus on 

10 : 1 

Vertaa kuat 9 ja 10 

Kalliopintaa peittävät maa- 

kerrokset poistetaan siten, 

että kallioluiskan ja maaluis-

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



tettua kalliopintaa. 

Vertaa kuva 9 

3222 Louhinta sukeltajatyönä 

Vastaavasti kuin kohdassa 3221 

3300 MAARAKENTEET JA TjYTTÖTYÖT 

3321 Perustamistason alapuoli-

set täyttötyöt 

Perustamistason alapuoliset 

massat mitataan teoreettisina 

(m 3rtr) suunnitelmasta. Täs-

sä kohdassa ilmoitetaan mandol-

unen routaeriste, joka on pe-

rustamistason alapuolella. 

3322 Perustamistason yläpuo- 

liset täyttötyöt 

Massat mitataan teoreettisi-

na (m 3 rtr) suunnitelmasta. 

Peruskuopat lasketaan täy-

tettävän perustamistasosta 

- luonnollisen maanpinnan 

tasoon 

- tien päällysrakenteen tai 

siirtymäkiilan alapintaan 

ja luiskassa leikkauksen 

tasoon saakka, mikäli nä-

mä ovat luonnollisen maan-

pinnan alapuolella, 

Vertaa kuvat 11 ja 12 

- tai uoman ruoppauksen ta-

soon 

Kuva 12 
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Tässä kohdassa ilmoitetaan 

mandollinen routaeriste, 

joka on perustamistason ylä-

puolella. 

3330 Maapohjan vahvistustyöt 

Vahvistustyö jaotellaan tar-

kemmin alajaottelua käyttä-

en, esim. 

- alusbetoni 

- tiivistyspaalutus 

- injektointi 

Alusbetonin suoritteella tar-

koitetaan valettavan alusbe-

tonin tilavuutta (m 3 ) 
Tiivistyspaalutuksen ja in-

jektoinnin suoritteella tar-

koitetaan vahvistettavan ra-

kenteen rakenneteoreettista 

tilavuutta (m 3 rtr) 

300 PAALUTUSTYT 

320 Teräsbetonipaalutus 

Paalun pituus mitataan kat-

kaisutasosta paalun kärkeen. 

Katkaisutason oletetaan si-

jaitsevan 0,20 m peruslaatan 

alapinnan yläpuolella, ellei 

suunnitelmasta muuta ilmene. 

Tartuntateräksiä ei lasketa 

paalun pituuteen. 

Vertaa kuva 13 

0m 



Suurpaalutus 

Suurpaalun pituus mita-

taan katkaisutasosta paa-

lun kärkeen. Suurpaalun 

katkaisutason oletetaan si-

jaitsevan: 

- peruslaattaan tai side-

palkkiin päättyvissä. paa-

luissa 0,20 m peruslaatan 

tai sidepalkin alapinnan 

yläpuolella. 

Vertaa kuvat l ja 15 

- tasossa,jossa paalu muu-

tetaan pilarirakenteeksi. 

— 

alkki 

- 	 - - - 

_____ 0 20 m 

Kuva 15 

7 TOO PA1KiLLA 'ALETUT SETONISAKESTEET 

35TD Faikalla valetut peruslaatat 

3512 Raudoitustyöt 

Tähän kchtaan 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 kallioankkurcjn-

ti otetaan kuItenkin perustuksen teväksiju. 

3522 Faikalia vaiLetut pääty- ja välitvet 

3521 Teline- ja muottity3t. 

Earustei2en kuten kaapeli- ja panosputkieri asenrjukset sei:ä 

näitä varten tehtävien varausten muottityöt kuuluvat tähän 

kohtaan, mutta niiden ei katsota lisävEn varsinaisen raken- 
teen muottipinta_alaa. 



3527 Betonipintojen kosteuseristys 

Naanvastaisten betonipintojen kosteuseristyksen pinta-ala 

lasketaan siten, että eristyksen yläraja jätetään 0,30 m 

näkyviin jäävää teoreettista maa- tai keilapintaa alemmak-

si. 

3530 Paikalla valettu päällysrakenne 

3531 Teline- ja muottityt 

Nassaluettelos sa ilmoitetaan erikseen rakenneositt ain 

- telinetyöt 

- muottityöt 

- kevennysputket 

Telinetöjssä suoritteella tarkoitetaan päällysrakenteen pro-

jektiopinta-alaa. Muottitöissä suoritteella tarkoitetaan 

muottipinta-alan neliömetrejä. Varusteita varten tehtävien 

varausten muottitöiden ei katsota lisäävän varsinaisen ra-

kenteen muottipinta-alaa. 

Kevennysputkissa sucritt eei la tarkoitetaan kevennyspu.tkien 

ulkopinnan ne1i3metrejä. 

3532 Faudoitustyät 

Vastaauasti kuin kohdassa 3512 

31 CC TFR2 ORAKFNTFET 

3231 Pirktakäsittely 

Uusissa rakeritcissa suoritteella tarkoitetaan teräsrakenteen 
kg-maaraa. 
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3900 KANNEN PINTARAKENTEET, VARUSTEET JA LAITTEET 

3930 Päällyste 

Tähän kohtaan kuuluu myös maatuen mandollisen kannen pääl-
lyste. 

3980 Suojalaitteet 

3981 Kaiteet ja johteet 

Korkean sillankaiteen pituudeksi lasketaan kaiteeen yläjohteen 

pituus. Matalan kaiteen pituudeksi lasketaan tien reunalinjan 

suuntaisena mitattu samajia puolen tielinjaa olevien siipi- 

muurien äärimmisten päiden välinen etäisyys, kuitenkin vähin-

tään 12 metriä. 

haiteen metripainot: 

::orkea kaihe 

- harva sillankalcie 015/OK 1-1 	58 kg/m 

- tiheä sillankaide R15/DK 1-3 	51 kg/m 

- sillan sälekaide Rl5/DK 1-0 	61 kg/m 

- jalankulkusillan sälekaide 515/DK 3 - 1 	25 kg/m 

Matala kaide R15/DK 2-1 	26 kg/m 

Liitteenä: Rakenneosjen numerointi, liite 1 

Esimerkki massaluettelosta, liite 2 



Liittyy sillanrakennuksen 
	

Liite 1 

ohjeeseen TVH 722038 

RÄKE1\JNEOO IEN NUMEhOINI 1 

Koko silta 000 

Maatuki 1 100 

Maa tuki 2 200 

Kehän anturat 110 	ja 	210 

Välituet 310-390 

lää1lysrakenne 400 

- kaariosa 500 

Varusteet ja laitteet 600 

- laakerit, 	kaiteet ym. 

400 
Jatkuva taattasilta 

Jatkuva palkkisilta 

310 
	

320 

400 

K eh ä s i 1 ts 

110 	210 

KaariLsilta 400 

100 
	

310 320 330 	340 350 200 

iviik1i raKenneosia halutaan tarkemmin jaoteila voidaan ttihän käyttd 

alanumeroiritia esim. 323 = toisen vdlituen kolmas pilari. 



Liite 2 

Suunnitelman n:o R15/8996 

KKELJJ SILTA, Jaala 

Veitikkalan - Kasken paikailistie 

MASSALUETTELO 

Teräsbetoninen ulokkeellinen onte lo-

laattasilta 

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

Hi. 7,50 rri 

Kokonaispitus j3,60 m 

Rakenneosien numeiointi 

Koko silta 	000 

Maatuki 1 	100 

Maatuki 2 	2C0 

FOLJ 1ysakeane 	000 

Varusteet ja laitteet 600 

Laat. 	1i..19H6 	Kalle Kataja 

Tark. 



TIE- JA VESIRAKENNUÄIfC»J 
	

SILLANRAKENNUKSEN TYÖNSUUNNTTELU 

piiri nro 
	 MASSALUETTELO 

Käkelän silta, Jaala 

Veitikkalan - Kasken paikallistie 
N ro 

R15/8996 

Pääiittera 

3100, 3200, 3300 	_____ _____ 
Paivämäara 

11.11.1986 
Laatja 	

- - 

KK 

Littera 	nro ja 
selitys 

Rakenne- Työkohde 
nro 

Suorite- 
yksikkö 

Määrä! 
Rakenneosa 

Määrä! 	Hrn Työkohde 

3100 ALUSTAVAT TYÖT 

- vanhan sillan purka- 000 

minen 

3200 KAIVU-, LOUHINTA-, ____ 

UOMA- JA VÄYLXTYÖ 

3210 Maankaivutyöt 

3211 Kaivannon seinien 

tuenta 

- puu-uraseinä 135 100 m2  

- puu-uraseinä 200 2 m 135 

3212 Maankaivu 

- uraseinien si- 

- uraseinien si- 

sällä 

3300 MAARAKENTEET JA 

TÄYTTÖTYÖT 

3320 Täyttötyöt 

3322 Perustamistason 

yläpuoliset täyt-

- 	 tötyöt 

- 	 1 	
- 

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

_______ 

100 m3ktr 

------- 
m3ktr 

320 

------ 
360 

270 

200 

100 m3 rtr 

200 m3rtr 

- 

310 

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

TVH 723851 	 A4 500x50 3.80 1280006540-11/3638 



TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	

SILLANRAKENNUKSEN TYÖNSUUNNFYTELU 
Piiri nro 
	 MASSALUETTELO 

Työmaa 
Kkeln silta, Jaala 

Veitikkalan - Kasken paikallistie 
Nro 

R15/8996 
Päölittera 

31400 PAALUTUSTYÖT 	____ 

Tavemrä 

1 	11. 24.1986 

Suorite- 	Märä/ 
yksikkä 	Rakenneosa 

Laatija 

KK ___ 

Littera 	nro ja 
sehtys 

Rakenne- Työkohde 
nro 

Määräf 
Tyäkohde Huom 

3J420_Teräsbetonipaa- _____ ____ ____ ______ 

lutus _____ 

- lyöntipaalut 100 m 5314 ________ 19 kpl 

300 x 300 ______ ______ _________ ______ __________ 

- jäykkäjatkokset 100 _____ kpl 19 _______ 

300 x_300 ______ ______ _____ _____ 

-1yöntjalut 200 m 5314 _________ 19 kpl 

300 x 300 _____ -___ ____ ________ 

-_jäykkä.atkokset 200 ____ kpl 19 

300 x_300 ____ _________ _____ 

______ 

________ 

TVH 723851 	
A4 500x50 3.80 1280006548--i1/363$ 



TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	

SILLANRAKENNUKSEN TYÖNSUUNNITTELU 
Pitri nro 
	 MASSALUETTELO 

Työmaa 

Käkeln silta, Jaala 
N ro 

Veitikkalan — Kasken paikallistie 	R15/8996 
Paalittera 	3QO 	PAKALLA VALETUT BETONI- 	arnaara Laatija 

RAKENTEET 	_____ 	fl.k.1986 _____ KK 

Littera 	nro ja 
selitys 

Rakenne- Työkohde 
nro 

Suorite- 
yksikkö 

Määrä! 
Rakenneosa 

Määrä/ 	Hijom Työkohde 

3510 Paikalla_valetut 

3511 Teline-ja muot- ___ 

ttyÖ 100 m2 i 

200 — 	
— rn2  11 

3512 Raudoitusyöt 
ks. 	ters 

— betoniter.s A2400H 100 kg ?018 luettelo 

——"— 200 -- 2018 — 

3514 Vedenalainen be- 100 m 3  247 K 30 

- 	 tonointit __ 

—"— 200 247 K30 

SaOPaikall& 	1ett - 

pty-aväiiet - 

rn2  

tityöt - - 

2 2 28 

35?_udoitusyt - 

-betoniters A 2400H 100 kg 829 - 

- 200 829 - 

3523 Betonointi iui io - K 35 

vatyönä 
— 	 11 	

— 200 m 3  7 K 35 

TVH 7238L1 	 A4500C 38c 



Kieian iita, Jaala 

Veitikkalan - Kasken paikallistie 

LNRNNLKSEN rÖNS1\NTTELU 
LO 

Nro 

R15 /8 996 
Päälrtter8 3500 	PAIKALLA VALETUT BETONI- 

RAKENTEET _____ _____ 

Paivärnäärä 	

1986 _________________ 

Laatija 

________ 

Littera 	nro ja 
selitys 

Rakenne- Työkohde 
rtro 

Suorite- 
yksikkä 

Märä/ 
Rakenneosa 

Määrä/ 	1uor: Tyäkohde 

3526 Betonipintojen ___ 

muu verhous -_____ ___- j - 

____ 	2,5 mm 

___ 	2,5 mm 

- ruostumaton ters 

- - 	

- 

100 

200 

_____ 

______ 

- ___ 

____ 

m2  

- 	 m2  215 

3530 Paikalla valettu 

pllysrakenrie 

3531_Teline-jmuot- 

tityöt 

_____ ____ 

- 

____ 

_______ 

____ 

______ 

-_____ 

___- 

400 

-____ 

- _____ 

256 -_Telineiden_pysty- 

tys ja purkaminen _____ 

208 

3l6 

21Q 

- Muottieri pystyys oo ____ 

___ 

m2  

- 	 rn 

k 

- - 

-KevennypketOO 

353audoitustyöt ___ 

betoniteräs_A00H 

33 	etnQintJtt 

dQ,50mm 

___ 

- 

__ 

___ 

koo 

_____ 

TVH 73i3r,1 



TIE- JA VESIRAKENNULAI TOS 
	

SILLANRAKENNUKSEN TYÖNSUUNNITTELU 
Piiri riro 	 MASSALUETTELO 

Työmaa 

Käkelän silta, Jaala 

Veitik1alan - Kasken paikallistie 
Nro 

R1518996 

RUSTEET JA LAITTEET 
Paivämaära 

11.1.1986 
Laatija 

KK 

Littera 	nro ja 
selitys 

Rakenne- Työkohde 
nro 

Suorite- 
yksikkä 

Määrä/ 
Rakenneosa 

Märä/ 
Työkohde 

3910 Eristys 	_____ _____ _____ ________ 

- maanvast. pinto- 1400 m2  147 -______ - 

jeri_kosteuseris- _____ _____ _______ _______ 

tys ______ ______ ________ _________ _________ 

- 	kumibitumikerrnj- 1400 ____ m 2  227 
eristys 

_________ 

920_Suojabeojii 1400 m2  223 _______ 

________ 93ft Pllyste _____ ____ 

3931_Asfalttipäällyste 400 ____ 
2 

_____ 225 -___ 

_________ 
AB 20/1OC 
AB 12/50 

390 Laakerit ia nive- _____ _____ ___ ____ 

- 	 let _____ ______ ____ _____ -_______ 

kimi1ry1aakerj.t 60Q 

_600 _____ _Jg 1714 

50 	x 1450 

7 am 

• 	 -_1aakerLtajt 

397flSiirfyniAlaatat.. 6.QQ_ ____ •_pi 8 

3980_Suoja1ittat_ 

_______ 

_3..9Bi K 	•eetjajoh- 

_____ 

____ 

____ 

-____ 

______- 

_____ 

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

-- 

21432 	kg 

- 

6 harvaai1lrnkaide rn - 	
614 

ja laitteet 

- tippuputket 1400 kpl 30 

- muoviputket 	1400 600 m 22 - 

- 
panoskiinnikkeet 600 kpl 8 

TVH 723851 
A4 500x50 3.80 128000654B-11/3638 



TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	

SILLANRAKENNUKSEN TYÖNSUUNNITTELU 
Piiri nro 
	 MASSALUETTELO 

Kä.ke1n silta,_Jaala 

Veitikkalan — Kasken paikallistj.e _________________ 

N ro 

R15/8996 
___________________ 

Paalittera 

TIETYÖT SILTAPAIKAL,LA 	_____ 

Päivämäärä 

11.k.1986 
Laatija 

KK 

Littera nro ja 
selitys 

Rakenne- Työkohde 
nro 

Suorite- 
yksikkö 

Määrä! 
Rakenneosa 

Määrä/ 
Työkohde 

________ 

Huom 

- 1530 Pengermassojen _____ ____ 

hankinta alusra- _____ 

kenteeseen _____ 

— maanotto — pen- 100 m3ktd___ 40 

kereen teko 

40 

________ 

- "— 200 ______ m3ktd 

1860 Verhoukset ____ 

______ 

186urveverhous_____ 100 ___ rn 2  10 

- —' — 	 ___ 

186L 	Kivi- ja betoni- 

200 _____ 10 

_______ 

______ 

_______ 

-- - 

- - 

____ ..____ _______ 

verhous 

80 

Kivjhik 	... -100 m2 & 

m2  200 

TVI1 723851 
A4 500x50 3.80 1280006548-11/3538 



H&inki 18€. Vaon p4InatuskfskuS 
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