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1. SOVELTANISALUE JA TOIIkNAW TARKOITUS 

Nämä ohjeet koskevat tien- ja sillanrakennustöiden 	tarkasta- 

mista, ohjausta ja seurantaa. Ohjeessa on kuvattu yleinen mal-

li tien- ja sillanrakerinustöidefl tarkastustoinhinflafl järjestä-

miseksi piiritasolla. Lopullinen menettely riippuu mm. piirin 

organisaatiosta ja edellyttää täydentäviä piirikohtaisia on-

jei ta. 

Tarkastustoi mi nta on noriiaal la hankkeen toteuttamiseen tähtää-

vää työtä, jota tehdään yleensä hankerynmän puitteissa. 

Rakennustyön tarkastustoimiflta voidaan jakaa: 

- 	työnaikaiseen tarkastukseen ja ohjaukseen 

- 	1 opputarkastukseen, 

- 	jälkitarkastukseen ja takuutarkastukSeen 

- 	seurantaan 

Näiden lisäksi pidetään tarvittaessa tieosien ja hankkeeseen 

kuuluvien yksittäisten siltojen liikenteelleottotarkastUksia. 

Tarkastustoimiflflafl ensisijainen tarkoitus on ohjata työntekoa 

taloudellisesti edullisimpaan ja laadullisesti hyväksyttävään 

lopputulokseen aiheuttamatta työmaan ympäristölle ja liiken-

teelle ja ns. kolmansille henkilöille tarpeetonta haittaa. 

Toisaalta tarkastustoiminnan tarkoituksena on saattaa raken-

nustyö hyväksyttävästi valmiiksi ja normaalin kunnossapi don 

piiriin. 

Tarkastusohjeet koskevat lähinnä suurehkoja ja teknisesti vaa-

tivia töitä. Pienten hankkeiden tarkastuksessa ohjeita nouda-

tetaan tarkoi tukseninukai suusharki ntaa käyttäen. 



2. TYiNAIKA1NEN TARKASTAMINEP4 JA OHJAUS 

2.1 Ohjeet 

Työnai kai sel 1 a tark a s tjk sel 1 a vai vOtadfl ja on.j ataan työn teK - 

nistä ja taloudellista suoritusta. kakennustöissä tulee nou-

dattda tie- ja vesirakennusiaitoksen ohjeluettelossa mainittu-

ja ohjeita. Urakoissa noudatetaan urakkasopirnuksissa mainittu-

ja asiakirjoja. 

Tien- ja sillanrakentainista 	ohjaavia työselityksiä ja vaivon- 

taohjeita on lueteltu liitteissä 1 ja 2. 

Yleisistä teistä annetun asetuksen 24 	:n mukaan rakennus- ja 

parannustyön alaisena olleen tien 1 uovuttami sesta yleiseen 

liikenteeseen määrää tie- ja vesirakennuspiiri toimitettuaan 

tarvittaessa tarkastuksen. Yleiselle liikenteelle luovuttami-

sesta on annettu ohjeet tie-ja vesirakennuslaitoksen ohjelu-

ettelon kohdassa C.3.2.3. 

2.2 Tarkastettavat asiat 

Työnaikainen tarkastaniinen on jatkuvaa toimintaa, jossa kiin-

nitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin: 

- 	kustannusseuranta 

- 	aikatauluseuranta 

- 	työmäärien seuranta 

- 	1 aadunval vonta ja kel p01 suuden totearni nen 

- 	työmenetelmien seuranta 

- 	suunnitelmien toteutettavuuden seuranta 

- 	ympäri stön ja työnsuojel uun liittyvä vai vonta 

- 	liikenteen järjestelyihin liittyvä valvonta 

- 	sidosryhulen ja ns. kolniansien nenkilöiden tarpeiden 

huomi oonottami sen val vonta 

Nuistilistana maastossa tarkasteitavista seikoista voioaan SO-

veltaen käyttää liitettä 3 (ks. myös ohje hankkeen jälkiarvi- 
 
- 

oinnista). larkastukseen liittyviä tarkempia inuistilistoje on 

tien- ja si 11 arirak ennu stöi den val vontaohj ei ssa 



Tarkastuksia pidetään harkinnan mukaan ottaen huomioon, etcö 

kunkin rakenneosan tulee täyttää suunnitelmissa ja yleisissä 

työselityksissä asetetut laatuvaatimukset. 

Laboratoriokokeilla ja mittauksilla varmlstetddn ennen seuraa-

vaan vaiheeseen siirtymistä että rakenneosa täyttää asetetut 

vaatimukset. Mandollisteri puutteellisuuksien poistamiseksi on 

hankkeella välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin. Rakenne- 

osan tai työvaiheen kelpoisuus on varinistettava uusituilla ko-

keilla ja mittauksilla. Hankkeen johdon on huolehdittava sii-

tä, että se voi laadunvalvontatositteilla osoittaa, että näin 

on toimittu. 

Tarkastuksista laaditaan tarpeellisin osin kirjalliset selvi-

tykset, jollaisia ovat pöytäkirjat, muistiot, laadunalitus-

sekä laatutasoraportit, jälkiarvioinniri seurantatiedot, työ-

maapäi väki rjat yms. 

3. LOPPUTARKASTLJS 

3.1 Yleistä 

LopputarkastuksesSa todetaan, onko työn lopputulos asianrnukai-

rien, selvitetään työhön liittyvät tekniset, taloudelliset ja 

juri di set asiat sekä määritellään ne työtä koskevat toimet, 

joihin tarkastustulosten takia on vielä ryhdyttävä. ljrakkatöi-

den vastdanottamisessa noudatetaan lisäksi rakennuttaniisoh-

jeessa vastaanottotarkastuksesta annettuja ohjeita. 

Lopputarkastus pidetään työn ollessa niin valmis, että keskei-

set laadunseurantatulokset ovat käytettävissä. Piiri-insinööri 

tai hänen valtuuttamansa henkilö määrää lopputarkastuksen toi-

nitusmienen työmaaorganisaation ilmoitettua työn valmistuneen 

tarkastuskuntoon. Työmaaorganisaation tehtävänä on huolehtia 

tarkastukser valmistelusta. 

Toinitusnies kutsuu tarkastuskokouksen koolle, johtaa toimi 

tusta, laatu 	tarkastuspöytäkirjan ja esityksen puirulle työn 

hyväksyuisestä ja sen eoellyttämistä toimista. Tarkastukseen 

on k utsuttava ri i ttävästi as i antunti joita eri toi 111 aloilta se- 



kä muita henkilöitä, joiden tehtävät edellyttävät. osallistu-

riiista tarkastukseen. 

3.2 Tarkastuksen valmistelu 

Tarkastusta varten täytetään tien tai sillan lopputarkastusse-

lostus (liitteet 4 ja 5), jotka sisältävät miii. virhe- ja puu-

teluettelon, laaturaportit, sekä jälkiarviointiohjeen mukainen 

ynteenvedon toteutusvaineesta. Tarvittaessa tulee tarkastuksen 

osanottajille varata mandollisuus tutustua niihin ennen tar-

kastusti 1 ei suutta 

Tarkastusselostusten tarkoituksena on paitsi helpottaa ja no-

peuttaa lopputarkastusta, siirtää tietoa sopivassa muodossa 

teiden ja siltojen kunnossapitäjille. 

Rakennustöiden valmistumnisesta ja yleiselle liikenteelle avaa 

misesta tieoottaioisessa noudatetaan tieuotsaiiiisesta erikseen 

annettuja ohjeita. 

3.3 Tarkastustoimitus 

Tarkastussoimimitukseen kuuluvat rriaastotarkastus ja kokous. 

F'maastotarkastuksessa nuoniioon otettavia seikkoja on esitetty 

liitteessä 3. Erityisesti kiinnitetään huomiota liikennetur-

vallisuuteen vaikuttaviin seikkoihin ja opasteisiin, rakentei- 
 
- 

den säilyvyys-ja kantavuusominaisuuksiin sekä kunnossapitonä-

kökohtiin. Ihaastotarkastuksessa käydään läpi 	virhe- ja puute- 

luettelo sekä tehaään siitien tarpeelliset korjeukset ja lisä-

ykset. Tarvittaessa myös kuullaan sidosryhmiä. 

Maastotarkastuksen jälkeen pidettävässä kokouksessa käsitel- 
 
- 

lään työtä koskevat lopputarkastusselostukset, hankkeen jälki- 
 
- 

arvioinniri yhteenveto toteutusvaiheesta, mandolliset lausun-

not ja lisäselvitykset sekä virheiden korjaamista ja jatkokoi- 
 
- 

menpiteitä yms, koskevat asiat. Liitteenä 8 on suositus loppu-

tarkastuskokouksen työj ärjestykseksi 
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3.4 Tarkastustulosten huomioon ottaminen 

ToimituSfluieS tekee, jos siihen on lopputarkastukseri perusteel-

la edellytykset, esityksen työn vastaanottamisesta.ESitYkSeefl 

liitetään tarkastuStilaiSUuden pöytäkirJa ja sn liitteenä 

työtä koskevat tarkastusselostukSet, hankkeen jälkiarvioinnin 

yhteenveto toteutusvaiheeSta, mandolliset lisäselvitykset ja 

muut liitteet. loiiiiitusmienefl tulee esityksessääfl tehdä ehdo- 

tukset 

- 	virheiden 	d puutteidefl korjaainisesta sekä syntyvien kus- 

tannusten maksamiSesta 

- 	mandollistefl kiistanalaiSten asioiden ratkaisemiseSta 

- 	mandollisen jälkiseurannan tarpeellisuudesta ja jälkitar- 

kastukseSta 

- 	ajankohddSta, jolloin hanke siirtyy kuflfloSSäpitOtOimialdl 

le 

- 	kunnan ja TVL:n välinen kunnossapitOraja 

Esitys työn hyväksymiSeStä tehdään piiriinsinöörille, joka 

voi määrätä rakennustOifliial en huolehtimaan toteuttami liaan 

hankkeilla muista kuin normaaleista hoitotöistä yhden tai kah-

den vuoden ajan työn vastaanottoajankOhdaSta alkaen. Erityi- 

si stä syi stä ja erikoi stöl den tai -rakentei den osal te voidaan 

takuuaika sopia pitemmäksikin. 

Urakalla toteutettujen töiden osalta takuuaika on tarkoituk-

seniriuk ei sta määrätä yhtä pitkäksi kuin urakan takuua 1 

4. JÄLKI- JA TAKUUTAKKASTUKSET 

4.1 Jälkitarkastus 

JälkitarkaStus pidetään piiri-insinöörin tai hjnen vdltuUttd-

mansa henkilön määräämänä ajankohtana. 

JälkitarkaStukSefl pitää piiri-insinöörin tai kurlflOsSdpitOPäal- 
 
- 

likön määräämä toimitusnies tesim. työpäällikkö, siltdiflsinOb 
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ri tai tiemestari ) . Jälki tarkastus pidetään kun väl ittörnästi 

korjattavi ksi sovi tut työt ovat tehty. Ji ki tarkastuksessa LO-

detaan, ovatko lopputarkastuksessa rnääritellyt tai muuten to-

detut keskeneräiset työt, viat tai puutteellisuudet asianmu-

kaisesti korjatut. Jälkitarkastuksen pöytäkirja liitetään pii-

rin hyväksymispäätökseen. 

4.2 Takuutarkastus 

1 akuutarkastus p1 detään i-2 vuoden kul uttua työn vstaanotosta 

tai sen mukaan kun siitä on hankekohtaisesti päätetty. 

Urakoiden jälki- ja takuutarkastuksissa noudatetaan lisäksi 

rakennuttanii sta koskevia onjei ta. 

5. SEURANTA 

Seurarinasta ja sen nuOdoi sta päätetään 1 opputarkas tuksen tai 

viimeistään takuutarkastuksen yhteydessä. Seurannan lähempi 

toteuttamistapa riippuu tarkoituksesta. Suunnittelija tarvit-

see tietoa suunnitelmaratkaisujen toirnivuudesta, liikennetur--

vai ii suus- ym. näkökohdi sia. Rakentaja haluaa kokeiruksi a käyt-

tämi ensä materiaali en, rakenteiden, työinenetelmi eri sekä tehty-

jen suunniteimanmuutosten taloudellisuudesta ja tarkoituksen-

mukaisuudesta. Erityisesti tulisi seurata valmistumisen jäl-

keen hankkeita, joissa on kokeiltu uusia menetelmiä, rakentel-

ta ja materiaaleja. 



Liite 1 

TIENRAKENTAMISTA OHJAAVIA TYjSELITYKSIÄ JA 

VALVONTAOHJEITA OVAT MM. 

a) YLEISET TYÖSELITYKSET 

- 	1100-9200 Yhteiset 	työt TVH 732454 

- 	1100 Alustavat 	työt TVH 732455 

- 	1O0 Vahvistustyöt TVH 732456 

- 	1300 Ojitus- 	ja 	putkitustyöt TVH 732457 

- 	1400 Kallion 	leikkaus- 	ja 	pengerrystyöt TVH 732458 

1500 fraan 	leikkaus- 	ja 	pengerrystyöt TVH 732459 

- 	1600 Sitomattomat 	päällysrakennekerrokset TVH 732450 

- 	1700 Sidotut 	päällysrakennekerrokset 

iaabetonityöt TVH 731464 

Päällystystyöt TVH 742802 

- 	1800 Varusteet, 	laitteet, 	viimeistelytyöt 

sekä 	liikenteen 	noito TVH 732461 

1823 	Liikennevalotyöt TVH 722338 

1830 	Tiemerkintätyöt TVH 743009 

1840 	Tievalaistustyöt TVH 722339 

1861 	ja 	1870 	Vihertyöt TVH 722400 

- 	1900 Murskatun 	materiaalin 	hankinta 

Murskaustyöt TVH 732809 

- 	Kakenteen parantami sen yleinen 	työsel i tys TVH 732401 

- 	Tietöiden liikenteen 	järjestely TVH 742000 

- 	Yleisohjeet liikennemerkkien 	käytöstä TVH 741909 

- 	Stabilointiohjeet; kalkki- 	ja 	senientti- 

- 	stabilointi TVH 732614 

b) TYÖ- JA YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEET 

- 	haper3r1 ja vesien suojelu tie.- ja vesira- 

kennuslaitoksen tienrakennustöissä 	 TVH 731611 

- TVL:n työsuojeluonje, murskaustyöt 	 TVH 732717 

- TVL:n työsuojeluohje, päällystystyöt 	 TVH 73279b 

- Asfal tti aseman ympäri stönsuojel u 	 TVH 732794 

- 	Nurskausaseman yinpäristönsuojelu 	 TVH 732799 



Liite 2 

tLLANRAKEN1AMISTA OHJAAVIA T'röSELITYKSI JA VALVONTAOHJEITA 
OVAT MM: 

a} YLEISET TYSELITYKSET 

- 	 SY1 30uu Yleisiä 	ohjeita TVH 73 ^ 21ö 

- 	 SYT 3100-3300 	Alustavat- 	ja 	maarakennustyöt TVH 732209 

- 	 SYT 3400 Paalutustyöt TVH 732230 

- 	 SYT 3500 Paikalla 	valetut 	betonirakenteet TVH 732215 

- 	 SY1 3600 betonielenienttirakenteet TVH 732207 

- 	 SYT 3700 Puurakenteet TVH 732217 

- 	 SYT 3000 Teräsrakenteet TVH 732211 

- 	 SYT J900 Kannen 	pintarakenteet, 	varusteet 	.Jd TVH 732210 

lal tteet 

b) VALVONT1OHJEET 

- 	SVU JUUU Yltisia 	ohjel cu JVH 732224 
- 	SVO 3400 Paalutustyöt TVH 732232 

- 	SVO 3500 Paikalla 	valetut 	beetonirakenteet TVH 732220 

- 	SV0 3600 Betonielementtirakenteet TVH 732208 

- 	SVO 3700 Puurakenteet TVH 732227 

- 	SVO 3800 Teräsrakenteet 	(valmistuu 	1988) TVH 732220 

- 	SV0 39ou Kannen 	pintarakenteet, 	varJstc 	ji iVti 7j2o:o 

laitteet 	(valmistuu 	1900) 



c) VALVONTAOHJEET 

- 	 Pä11ystystöiaen vaivontaorjeet 	 TVH 731S 
- I'urskaustyön valvontaohjeet 	 TVH 731i 

- 	 Laddunvalvontaohjeet; alusrakerine ja 	TVH 73281e 

päällysrakenteen sitornattomat kerrokset 

- 	 Ponanvahvistustöiden 	aadunva1vontauhjcet 	TVH 7^ 177 



Liite 3 

MUISTILLSTA MAASTOKÄYNTIÄ VARTEN 

1. Kulutuskerros 

- 	kunto ja mandolliset vauriot 

- 	tasaisuus, painumat ja mandollinen liukkaus 

- 	sivukaltevuus, tasausviivan asema ja ajoraoan le- 

vey 5 

- 	pientarei den täyttö 

2. Kaiteet 

- 	oikea sijoitus (päätteet, korkeus ja pituus) 

- 	mandolliset viat ja vauriot 

	

. 	
Luiskat 

- 	oikea kaltevuus ja tasaisuus 

- 	verhoukset 

- 	kunnossapi tonäkökondat ( esim. kapeat kall 1 olei K- 
 
- 

kaukset) 

4. Tien käyttöön liittyvät laitteet, rakenteet yms. (esim. 

turvalaitteet, opasteet, liikennemerkit, levähdys- ja py-

säköintialueet sekä valaistus) 

- 	tarkoituksenmukainen sijainti 

- 	vaikutus liikenneturvallisuuteen ja ajoinukavuuteen 

- 	ulkonäkö 

5. Ulkopuolisten tiealueelle pystyttäniät laitteet ja raken-

teet (puhelin- ja sähköpylväät, erilaiset mainostaulut ja 

kflvet yms.) 

- 	luvat ja lupaehdot 

- 	vaikutus liikenneturvallisuuteen 

6. Risteykset ja liittymät sekä niissä liikenneturvallisuu-

teen vaikuttavat seikat 

- 	näkyvyyttä rajoittavat esteet 

- 	suunni tel iii en, määräysten ja ohjei den mukainen to- 

teutus ja sijainti 

- 	liikerineinerkit ja opasteet, ajoratamerkinnät, ko- 

rokkeet, kevyen liikenteen sujuvuus 



7. Kui vatusi ai tteet 

- työn toteutus 

- 	toimivuus (esim. liettyoiinen) 

- 	liikenneturvallisuu; 

- 	viimeistelytyöt ja u}konkö 

8. Vihertyöt 

- nurmetusten alusta ja kasvuunlhtö 

- 	istutusten lajit, sijainti ja kasvuunhiihtö 

9. Tiealueen ulkopuoliset majoitus-, tienpitoaines, -ljitys-

ja varastoalueet, asfaltti-, öljysora- ja rnurskausasernat 

yms. 

- lupa- ja vuokraehtojen mukainen toimnta 

- 	ulkonäköja siisteys 

- 	vilmeistelytyöt 

lu. Haitat liikenteelle ja työrnaiden ympäristölle 

- 	liikenteen sujuvuus parantamistöissä 

- kiertoteiden kunto ja palvelutaso 

- pöly ja melu työniaiden ynipäristössä 

- asukkaiden valitukset 

11. Siltarakenteet 

- 	liikuntasaumalaitteet ja laakerit 

- kaiteet 

- panostilat 

- 	vaaitus- ja mittapisteet 

- päällyste ja saurnaukset 

- rakenneosien viimeistely 

- vedenjohtolaitteet 

- 	valaistuslaitteet 

12. Siltapaikan viimeistelytyöt 

- 	sillan ja tien liittyminen toisiinsa 

- vesiväylän ja uoman syvyys, leveys ja vernoukset 

- luiskien ja perustusten eroosiosuojaus 

- telineiden ja rakennusjätteiden poisto 

- pengerluiskien ja keilojen verhoukset 

- vedenpoistojärjestelyt, kourut, sivuojat yms. 

- 	vannan sillan purkaminen tai käyttö 



Liite 4 

TIE— JA VESIRAKENNIJSLAITOS 	TIEN WPPUTARKABTUSSELOSTUS 

Disari 

ntnerot 

HNRXEEN PERUSTIEDOT 
Hankkeen t$.rskst.rin reikainen 0so te 

Tien Luokka PitLAm Leveys 

Peällysrakaru,e Pältiyste 

Rakentajat 

Rakemaika (kk/v) 

TJLRKABTUKBEN LJiBTÖTIEDOT 

Tarkastusas iski rjat 

Tyaeapöiväkirja LaaturaporUt 

7 	ErilListen vastaanottotarkastusten pisytäkirjat [7 KoLmansia henkilöltä koskevat asiakirjat 

7 Li ikenteelte Luovuttamista koskevat pöytäkirjat 

7 

[7 Kustiresistarkastelu 

T 1 esuasil telam 

7 Vahvistettu LM:n/TVHn paätöksettä nro ___________________________________ 

7 Hyväksytty piirin piätöksettä nro 

7 MLsitokset tlesiwiltetsaan hyväksytty TVH:n/piirin kirjeeltä nra 

Muotokset rakerwiuss%,.ryllteLmi in 

7 
Tietoimitus 

7 

TARKASTUKSEN OSMOTTLTAT JA PÄIVÄYS 

Muut 

TVH 735610 



LOPPUTARKASTUKSEBS HAVAITUT VIRHEET, PUtJTTEET JA TARVITTAVAT 

KORJAUSTOIHENPITEET 



LOPPUTAR3A8TUK5ES8k HAVAITUT VIRBEET, PUUTTEET JA TARVITTAVAT 
ORJAU8TOIXENPXTEET 



JÄLKI- JA TAKUUTARKASTUKBIS8A TEHDYT HAVAINNOT 

TIEN KÄYTTÖÖN JA KUNNOSSAPITOON VAIKUTTAVAT PUUTTEET 

Paikka ja 



Liite 5 

TIE— JA VESIRAXENNTJSLAITOS 	8ILL?. LOPPU RIASTUSSELOSTIJS 

DsarI 

1 	0 

BILLt PERUETIEDOT 

TARIABTUKBEN LÄETÖTIEDOT 

Tsrkutuusi.kItjst 

K.(pofiii,kIrJ. tHtt.tnsei Laetur.portt 

TyspItvjkjrj 
Kolnsl. hr*tlbtti Icosk.vst uIskrj.t 

Ltik.nt.,LL. tu*wttst. kosk.v.t pdytlkfrj.t 

1 

Kustsiyoist.rk..t.(sj 

TeayIt.( 

JVWvistsftu (.M:n/TVH:n pItö&g*UI 	_________________________________ 

1 Hywiksytty pflrn psatöki.LLI 

*oJto(,it t1.suavitt.t.s. hyvsytty TVN:n/pitr$n k1rjt(I rwo 

Vssioiks pUtes 

ulTttu 	 v,iIoI kEads.s. 	 nro 

TARKASTUISEN O8MOTTMAr JA PIViyB 

TYN T3S6O 



LOPPUTARXABTUKØEBSA HAVAITUT VIRHEET, PUUTTEET JA TARVITTAVAT 
RORJAUSTOIHENPITEET 



LOPPUTRRA8TUKBE88 ifAVAITUT REE, PUtJTrzET JA TARVITTAVAT 
KOBJAU8TOIifENPITEET 



JÄLKI- JA TAKUUTARKASTUKSISSA TEHDYT HAVAINNOT 

SILLAN KÄYTTÖÖN JA KUNNOSSAPITOON VAIKUTTAVAT PUUTTEET 

Paikka ja aika 



TIE- 3A VESIRAKENLAITOS 	TIENRAKENNUSIIANKKEEN 
KUSTANNUSTARKASTELU 

T,-jnd 
s) Suurnt.1m.n muksfl.. 

kusts.io .,. 	19 000 mk 

b) Rsk.."ushankksa. 
T,--ind 

budjsttl (R8 1) v. 	19 000 mk _________________________ 
T-jnd 

c) Totmutije,t 
kusts,muks.t 

v. 	19 mk ______________________ 
T,ind 

v.19 mk ___________ 

v.19 mk ___________ 
- T,-ir,d 
v . 	19 mk ____________________ 
YhtsrsI Tr-r,d 

mk___________ 

d) I4stainnust.fl muutos mk 
lTr_ind 
1 iooz - a 

stannustsn muutos mk 
Tr-ind 1 	IOOZ - 	Z 

• - c — b 

f) Tottunut 
kmu.kustsnnus 

mk1 km 

g) Tot.utunut 	sty- 
kuuksude' kutarnus mk/mtkk 

) Totmuturnt tynjoIto-. 
T,-..ind 

kuuksudei kustsr,nus mk / tj kk 

N731694 	 U 2000 8.83 



Li.te 7 
TIE- JA VESIRAKENNTJSLAITOS 	BILTAM.NIIEEN 
Hankke.i 	 UBTANNU8TARXA8TELU 

a) Susvit.1.en 	a1nen 
kustaiujs.rvo 

__________________ V. 	19 000 mk 

Tr-rC 

b) Sittah&*ke.n 
bj.tti 

_________________ V. 	19 000 mk 

Tr-irid 

_________________ 
c) Toteutune.t 

kusterset V. 	19 mk 
Tr-jnd 

v.19 mk 

___________________ 
Tr- 1 rC 
_________ 

v.19 mk 
Tr- md 
_________ 

v.19 mk 
Tr- 1 nd 
_________ 

Yhteeniö Tr-ind 

d) Kust.t*ten wtos 
dc.. mk 

TrInd d 
100% = 

e) Kustaijsten eu.ltoI 
ec-b mk 

Tr-1r e 
100% 

Huut1a 

fl Toteutizut 
- ktan.m 

________________ mk/m2  

1r-1r 

_______________________ 
9) Toteutuiut miestyö- 

kjjltauden kustemus 
________________ mk/mtkk 

Tr-ind 	 - 

__________ 
h) Toteuti.,jt työnjohto- 

kuukeuen kuetwius mk/tj kk __________ ________ 	 - 

Laat 

TVH 735612 



Liite 8 

SUOSITUS LOPPUTARKASTUSKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

1. 	Kokouksen järjestäytyminen ja avaus 

c. Työjärjestys 

3. larkastuskonteen määrittely 

Tarkistetaan liitteiden 4 ja 5 mukaiset perustiedot ja 

asi aki rjat 

4. Hallinnolliset asiat 

Tarkastetaan min, onko hanke toteutettu tiep'äätöksen mu- 

kaisesti ja todetaan tietoiinjtukseri vaihe. 

5. Työn laatua koskevat tiedot 

Käsitellään 	aaounalitus- sekä laatutasoraportit. 

6. 'aastotarkastus 

Käsiteflään maastotarkastuksessa laaditussa virhe- ja 
tel ue ttel 03 S a na n 1 L u t d s a t. 	d 	1 1 der eec 1 1 y t t äo t 
me, 

7. U1Kei 

Käsitellään vie1 	keskeneriset kolinansia nenkilöitä 

koskevat olkeudelliset asiat. 

Ii. 	Taloudelliset asiat 

Käsi tel 1 ääri hankKeen kustarnustarkastel u (lii te 6 ja 1 



a. 	ankKeefl s 	rtyei rleo KUflNL 

Kirjataan ehdotus ajankohcla 

yfläpidost 

10. Muut asia 

11. Työn vast 

Toimitusmies ilmoittaa, jos siinen on edellytykset, ni 

laajuudessa hän ehdottaa piiri-insinöörille tai hänen yo-

tuuttamalleen työn vastaanotettavaksi. Sellaisille vir-

heille, puutteille ja haitoille, joita ei voi hyväksyä, 

tulee ilmoittaa aika, jonka kuluessa ne on korjattava tai 

poistettava. Jos toimitusmies ei ehdota työsuoritusta vas-

taanotettavaksi , kielteisen ehdotuksen syyt kirjataan pöy- 

täkirjaan. Edelleen toimitusmies ilmoittaa ehdotuksensa 

jälki- ja takuutarkastusten tarpeellisuudesta sekä muista 

kokouksessa käsitellyistä asioista. 

12. Pöytäkirjan allekirjoittavat toimitusmies ja kokouksen 

sihteeri, ellei muutasovita. 

13. Kokouksen päättäminen 
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