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1 . 	JOHDANTO 

Tienpitoainestoiminnan päämäärä on, että laadullisesti kelvol-

lisia luonnonkiviaineksia ja murskaustuotteita nyt ja vastai-

suudessa on taloudellisesti riittävästi saatavissa tienpidDn 

eri tarpeisiin ja että niitä tuotetaan taloudellisesti aiheut-

tamalla mandollisimman vähän haittoja. 

Tienpitoainesten ja ottopaikkojen hankkiminen, josta piireille 

on lähetetty ohjeet kirjeellä nro R-23/15.4.1982 ja kiviaines-

ten jalostaminen tienpidon eri tarpeisiin on aiustavaa toimin-

taa päätoimintoihin nähden ja materiaalitarve riippuu päätoimin-

tojen laajuudesta ja ajoituksesta. Tie- ja vesirakennuslaitos 

voi hankkia tienpitoaineksia 

- 	hankkimalla käyttöönsä tienpitoainesten ottoalueita 

- 	ottamalla aineksia rakennus- tai parannustyön tie- 

alueelta 

- 	ostamalla ja 

- 	sisällyttämällä hankintoja urakoihin 

Kahta ensin mainittua menettelytapaa voidaan ohjelmoida ja to-

teuttaa pitkällä tähtäyksellä. Kanden viimeksi mainitun menet-

telytavan käyttö ratkeaa vasta toimenpiteen toteutusvaiheessa 

kustannusvertailun perusteella. Tulevaisuudessa saattaa tulla 

kysymykseen myös tienpitoainesten pitempiaikainen varastointi. 

Tienpi Loainesten pi Lkn töhtäyksen suunnittelua, t3rur 	1 Lys- 

tä ja ottopaikkojen inventointia koskevat ohjeet on lähetetty 

piireille kirjeellä nro R-40/1B.5.1981. Tämä ohje koskee inven-

tointi- ja tarveselvitystietojen perusteella tehtävien alueiden 

hankintaohjelmien laadintaa, kiviainesten hankinnan ja käytön 

ohjelmointia lyhyellä tähtäyksellä sekä seurantajärjestelmää. 

Ohessa on esitetty periaatekaavio tienpitoainestoiminnan suun-

nittelu- ja seurantajärjestelmästä. 
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2. 	PLUEIDEN HANKINTAOHJELMAT 

Inventoitujen tienpitoainesvarojen ja -tarpeiden selvitysten 

perusteella tehdään arvio tienpitoainestilanteesta alueittain. 

Tämän arvion perusteella laaditaan alustava viisivuotinen han-

kintaohjelma, joka tehdään TVH:n kirjeen nro R-40/18.5.1981 

mukaisesti ensimmäisen kerran vuosille 1983 — 1987 (liite 1). 

\Jiisivuotiseen hankintaohjelmaan perustuen laaditaan yksivuo-

tinen tarkistettu alueiden hankintaohjelma, joka on pohjana 

valtion tulo- ja menoarvioesityksessä hankintoihin varattujen 

määrärahojen käyttösuunnitelman laatimiseksi. 

Hankintaohjelmissa esitetään kunnittain kunakin vuonna hankit-

tavat materiaalimäärät (m 3 ktr), materiaalien laatu, hankinta- 

tapa (tielain mukaan, osto, vuokraus, alueenvaihto, hallinnan 

siirto jne.) sekä arvio hankintahinnasta. 

Ohessa on esitetty mallit alustavasta viisivuotioeota hankinta- 

ohjelmasta ja yksivuotisesta tarkistetusta alueiden hankinta- 

ohjelmasta (lomakkeet liitteinä 2 ja 3). 

Malli alustavasta 5-vuotisesta hankintaohjelmasta: 

TIL- 8 VESIRAK(NNUSLAITOS 

___________________ piir 	 AtUS000A (5-4UOTINEN) TIENPUOAINtSALUEIO[N IANX1NTA0MJELIA 

19 83 	- 1987 
P.9rnäärA 1L3.1982 
Laati L. Laatua 

Kunta Alue 
rat.riaaui 
laatu 	1) 

Iateria.Ii- 
eär8 
(1000 	n. 3ktr) 

Ars,ioitu hankintabinta 
1000 ek/000n"a HoO.n. 

— 
-83 
- 
-84 
- 
-85 
- 
-85 
- 
-87 

!1uURAtE Saailshto Sr. 	MI. 300 450 - - - - tl...,unni- 
Leiman 	yh- 

P(1J9UESI Syrj8harju Sr, 	Mk 400 - - 300 200 - 

Kepu r 30 * 30 - - - 

7 Mk 200 - - - - 200 

5ARRI39RVI Aholer,harju Sr. 	Mk 300 - - 350 - - tiaa. 	yht. 

Kotker.4y18 r 30 30 - - - - 

TOIVAKKA Ruohie8ki Sr, 	Mk 80 - - 100 - - sloa 	totk. 

Montonsn Mr 50 - - - - 50 tie,, 	yht. 

Yhteertti 	 A_ kIL1 

1) 	lat,riaaUn laalr,l 
'Ja - tor,, 
P14 • Prinkka 

• moraenk 



malli tarkistetusta -vuotisesta hankintaohjelmasta: 

TIt- 38 lJ(SIRAK(NNUSLAI7OS 
KC.kj-Suom.n 	piiri 	TARKISOtYTU TICNP1TOAI$CSALUCIDEN MC lYA0H3ELMC 19P. 

PCivCmCCrA1.12.1983 

laati 1. Leatija 

Kunta Alue 
Hankinta.. 
tapa 	1) 

Materj,,ljn 
laatu 	2) 

Materiaalin 
mAarA 
(1000 5 ktr) 

Arvioitu 
henkiot.. 
hinta 	3) 
(i000 	nk) 

luom. 
(mm. 	maa-aines. 
lain 	muöajsm,-, 
lupammmettelyn 
vai he) 

IAUKAC Siikakan9a, L 5r, 	Mk 400 450 alue 	tutkjttu. 
Lankama. Me 20 20 Suunnitelma 	jaa- 

dittavama 

PtT4389ESI Kumpu 0 30 30 lupahakemus 	18-. 
hetetty kuntaan 
15.11.1983 

AANEKOSKI Keo8tlahti 1 Mr 30 30 Ottamiauunnjt.l_ 

1 _ _ _ 

ma laadit tavan. 
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YP, te.n38 

1) Hankintatapaz 0 • alueen Osto 
• alueen ouokrau, 

1. • tie- tai muulla oikeudejia hankinta 
M • muu (neivitys huOm. SaTakkeC., esim 
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o 01 Und 5 t U 5) 

480 	530 

2) Materiaalin iaatul Ka • kal'io 	lir • more,ni 
Se • se,, 	Sa - sdvi 
Mk • hLeikm 

3) Hinnan. Otettav, huomioon myös maa-aine,lajn 
mukaisen Ottamlssuunnitplma, tflkflgtusmjksu 
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3 	KIIINEKSEN HTkNKINN/N OHJELMOINTI 

3.1 	LHTKOHDT 

Suunnittelun lähtökohtina ovat inventoidut tienpitoainesten 

ottopaikat ja materiaalin toimittajat, tienpitoainesten tarve- 

selvitysten mukaiset tarpeet, liitännäisaluekortistotiedot 

(aluerekisteritiedot) ja materiaalipankin tiedot murskevaras-

toista ja seulomalla jalostettujen kiviainesten varastoista. 

Toimenpideohjelma, esi- ja yleissuunnitelmat, alustava ja tar-

kistettu toimintasuunnitelma, tybohjelma ja päällystysohjelma 

määräävät puitteet materiaalin tarpeelle. Hankkeiden ja tiemes-

taripiirien työnsuunnittelun tuloksena syntyvät tavoitebudjetit, 

jotka sopeutetaan ylemmiltä organisaatiotasoilta annettuihin 

tavoitteisiin ja rahoituspuitteisiin. Samalla ohjelmoidaan ki-

viaineksen hankinta koko piirin tarpeet huomioon ottaen jäljem-

pänä esitettyjen periaatteiden mukaisesti. On huomattava, että 

yhtä hanketta koskeva suunnitelma ei välttämättä johda koko pii-

rin kiviaineshankinnan kannalta edullisimpaan lopputulokseen. 

Kiviaineksen hankinnan ja käytön ohjelmoinnilla pyritään piirin 

kannalta mandollisimman edulliseen lopputulokseen hankintojen 

toteutuksessa. Ohjelman laatiminen ajoitetaan siten, että se 

sopii yhteen piirin muun toiminnansuunnittelun (3-vuotissuun-

nittelu, alustava ja tarkistettu toimintasuunnitelma, työohjel-

ma) ja päällystysohjeinan laatimisen kanssa. 

Liitteessä 1 on esitetty piirin tienpitoainessuunnittelun aika- 

t a ui u k a a v i o. 

3.2 	HRNKINT- J 	KyTTboHJELmN LPTIIINEN 

3.2.1 	Karttatarkastelu 

Tarkastelun lähtökohdan muodostavat toisaalta tienpitoainesten 

ottopaikkakartat, joista selviävät kiviaineksen saantimandolli-

suudet ja toisaalta alustavaan ja tarkistettuun toimintasuunni-

telmaan ja toimenpideohjelmaan sisältyvien hankkeiden sekä 

tiemestaripii rien työsuunnitelmat ja päällystysohjelrna, joisti 

selviävät, missä, kuinka paljon ja minkä laatuisia kiviainek-

sia tarvitaan. Näiden lähtöaineistojen perusteella suoritetaan 

aluekohtainen tarkastelu eduilisimpien ottopaikkojen selvittä-

mi seksi. 
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Periaatekaaiio suunnittelusta ja ohjelmoinnista 

Hanke, 	Tmp 	Hanke, Tmp 
	Hanke, Tmp 	Hanke, Tmp 

Materiaalin käyttöalue 1 ( 
	

Materiaalin käyttbalue 2 jne. 

Toimialat 

= Tavoitteet, rahoituspuitteet 

= Suunnitelmat ja budjetit 

= Kiviaineshankinnan ohjelmointi,alueellinen karttatarkas-

telu ja suunnitelmien yhteensovitus 

011akseen taloudellista on kiviaineksen hankinta suunniteltava 

ja toteutettava sovittamalla yhteen eri hankkeiden ja tiemes-

taripiirien tarpeet. yhteistoiminta em. organisaatiotasojen 

ja toimialojen välillä on tässä vaiheessa välttämätäntä. Tar-

kasteltavana alueena on materiaalin käyttäalue (esim. tyäpääl-

likkäalue tai käytt5alue). Suunnittelu tapahtuu yleispiirteit-

täin seuraavasti: 

i) Valitaan tarkastelualueelta materiaalin saantimandollisuuk- 

sien, laatuiaatimusten ja kuljetusetäisyyksien perusteella 

sopivat materiaalin ottopaikat. Materiaalin hankinta suun-

nitellaan ottaen huomioon tarkastelualueella olevilta hank-

keilta saatavat materiaalit sekä TVL:n hallinnassa olevat ja 

urakoitsijoiden ottopaikat. Tavoitteena on kuljetusten 

minimointi ottaen huomioon materiaalin käyttätarkoituksen 

asettamat laatuvaatimukset. 

2) 	Vaihtoehtojen tarkastelu suoritetaan seuraavia periaattei- 

ta noudattaen: 

- taloudellisimmaksi saattaa tulla ratkaisu, jossa 

osaan alueen kohteista materiaali hankitaan toises-

ta paikasta ja osaan toisesta. Tämä riippuu murs-

kauslai toksen siirtokuntanriuksista ja materiaalin 

kuljetusmatkoista. 
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- kiviaineksen laatututkimukset on otettava huomiooi 

etenkin päällystekohteiden suunnittelussa. Tällöi 

joudutaan tekemäänvertaiJulaskelmia edullisimpie 

ottopaikkojen selvittämiseksi. Laskelmista on esi-

tetty ohjeita julkaisussa "Päällystesuunnittelu" 

TVH 732853. 

- erityisen huolellisesti onottopaikat suunniteltava 

soraköyhillä alueilla. Tällöin tavoitteena on kivi- 

aineksen säästäminen ja usein on tarve vertailla 

erilaisia rakennevaihtoehtoja. 

3) 	Laskelmien perusteella piiri laatu omaan käyttöönsä yhdis- 

telmät edullisimmista materiaalin käyttöalueista otto- ja 

toimituspaikoittain kuljetusetäisyyksien, materiaalin hin-

nan ja laadun perusteella. 

Käyttöalueittaisen kiviaineshankinnan suunnittelun avulla sel-

viävät sellaiset materiaalin puutealueet, joilla on ryhdyttävä 

toimenpiteisiin kiviainesten saannin varmistamiseksi. Suunnit-

telun avulla on selvitettävä kiviainesten ottopaikat vähintään 

vuodeksi eteenpäin, jotta mm. maa-aineslain ja terveydenhoito- 

lain edellyttämät lupa-asiat ennätetään hoitaa ejoissa ennen 

töiden toteutusta. 

3.2.2 	Tienrakennusmateriaalit ja niiden valinta 

Yleisjmmät tienrakennusmateriaaljt ovat sora, hiekka ja kallio-

louhe, mutta myös moreenia ja muita routivia aineksia voidaan 

käyttää lähinnä täytemaaksi penkereisiin. Tien rakennekerrok-

sun ns. päällysrakenteen alaosaan tarvitaan yleensä tasarakeis-

ta hiekkaa ja välpättyä tai seulottua soraa. Välittömästi pääl-

lysteen alle kantavaan ja mandollisesti jakavaan kerrokseen 

sekä päällysteeseen käytetään murskaamalla ja seulomalla jalos-

tettuja kiviaineksia. Fiitä raskaammin liikennöitävän tien ra-

kentaminen tai parantaminen on kyseessä, sitä paksummat ja laa-

dultaan vaativammat rakennekerrokset tarvitaan. Kiviaineksia 

tietarkojtuksjjr, on saatavissa lähinnä soraharjuista ja kalliu-

esiintymistä. Tienpitotarkoituksiin soveltuvista luonnonainek-

sista on paikoin puutetta. Luonnonaineksia korvaavina materiaa-

leina voidaan eräillä rajoitetuilla alueilla käyttää tietarkoi- 

tuksiin myös teollisuuden sivutuotteita kuten masuuni- ja teräs- 



kuonaa sekä tuhkaa. Tienpitoainesten kustannuksiin korottavas-

ti vaikuttavat kuljetusmatkat ja jalostustarve (murskaus). 

Karkeiden luonnonainesten kuten soran saannin vaikeutuessa 

on alettu tutkia moreenin ja hiekan käyttömandollisuuksien 

laajentamista tienpidossa. Soramurskeen vaihtoehtona tulee 

kysymykseen moreenimurskeen lisääntyvä käyttö soratien kulutus- 

kerroksessa. 1yös heikkolaatuisten luonnonainesten käyttöä 

voidaan edistää stabiloimalla (lujittamalla) sementillä. Nämä 

kaikki tekijät joudutaan ottamaan huomioon materiaalien hankinta- 

ja käytt5suunitolmia iaadittaessa. 

3.2.3 	urskattavien kiviainesten hankinnan ohjelmointi pii- 

rei ssä 

urskattavien kiviainesten hankinta suunnitellaan muun kiviai-

neksen hankinnan suunnittelun yhteydessä edellä kohdissa 3.2.1 

ja 3.2.2 esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Koska kiviaines 

vaatii jatkojalostusta, on tarpeen laatia murskausohjelma, 

jossa esitetään alustavasti murskaustöiden ajoitus ja hankin-

tatavat. Ohjelma laaditaan seuraavia periaatteita noudattaen: 

1) Karttatarkastelun, materiaalin laatutietojen ja töiden ajoi-

tuksen perusteella valitaan kohteet, jotka ovat kaluston 

siirtokustannukset huomioon ottaen sopivia omalle murskaus-

kalustolle. 

2) Urakoitaviksi tarkoitetuille kohteille laaditaan urakointi-

ohjelma. Urakoista muodostetaan riittävän suuria kokonaisuuk-

sia yhdistämällä eri murskauspaikkoja. Urakoitsijalle anne-

taan mandollisuus myös omien vaihtoehtojen esittämiseen 

(murskaus urakoitsijan kiviaineksesta). 

3) Edellä mainittujen keinojen lisäksi voidaan murskeet ostaa 

valmiina. 

4) 1urskaustöiden ennakkosuunnittelua ja ohjelmointia on kehi-

tettävä. [Iurskausohjelman tulisi kattaa vähintään kanden 

vuoden aikajänne siten, että urakkamurskauksen kausivaihte-

lua voidaan tasoittaa. Ohjelman perusteella tulisi voida jat-

kaa urakalla tehtäviä murskaustöitä kesäkauden lopulta al-

kaen, jolloin aloitetaan murskaus seuraavien vuosien hankkei-

ta varten. 
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5) [lurskauspaikkojen ennakkovalmistelut, lupien ja lausuntojen 

hankinta edellyttävät murskaustöiden suunnittelua siten, 

että: 

- maa-aineslain mukaiset ottoluvat, terveydenhoitolain 

mukaiset murskaus- ja asfalttiasemien sijoituspaikka- 

luvat, vesipiirin lausunnot ym. voidaan hankkia 

riittävän ajoissa ennen töiden suunniteltua aloitus- 

ajankohtaa. 

- murskauspaikkojen esityöt, pohjien ja varastopaikko-

jen tasaus sekä kuljetusteiden kunnostus on mandol-

0 	 lista tehdä sulan maan aikana. 

6) Samassa kohteessa tehtävä murskemäärä tulee suunnitella vä-

hintään kanden vuoden tähtäyksellä. Sellaisia kohteita var-

ten, joissa tarve on jatkuva (mm. soratien hoito ja kunnostus) 

kannattaa murskeita tehdä useammankin vuoden tarpeita varten, 

mikäli se todetaan edulliseksi ja rahoitusmandollisuuksia 

tähän on. 

7) Muiden kuin ohjelmavuonna käyttöön tulevien murskeiden ra-

hoitus hoidetaan kunnossapidossa materiaalipankin kautta. 

Fiateriaalipankki rahoittaa nykyisellään kunnossapidon murs-

kehankinnat ja veloittaa hanketta murskeen käytön jälkeen. 

Rakennustoimialalla voidaan menetellä seuraavasti: Käytössä 

olevasta rakentamismäärärahasta erotetaan työohjelmassa mää-

räosa murskaustoimintaa varten, jolloin on mandollista tarpeen 

mukaan valmistaa mursketta etukäteen tulevia vuosia varten 

toimenpideohjelman perusteella. 

Rakennustoimialalla voidaan käyttää myös hankkeiden välistä 

hyvitysmenettelyä. 

8) llurskausohjelman perusteella suoritetaan omien murkauslaitos-

ten tarkka työnsuunnittelu, laaditaan urakoita varten tar-

vittavat asiakirjat, urakkaohjelmat ja tarjouspyynnöt. Murs-

kausohjelman tulisi olla ensimmäisen vuoden osalta mandolli-

simman pitävä ja kattava. Ohjelmaa joudutaan käytännössä tar-

kistamaan työohjelmiin tulleiden muutosten, kustannustaso- 

ja rahoitusmuutosten sekä saatujen urakkatarjousten perusteel-

la, jolloin tehdään tarkat vertailulaskelmat tarjousvaihtoeh-

doista. Ylisuuret hinnat pyritään estämään tekemällä tällaiset 

kohteet omalla murskauskalustolla. Oman kaluston ohjelmalta 

edellytetään tämän takia joustavuutta, jotta siitä poikkeami-

nen ei vaikeuta ja hidasta niitä hankkeita, joille se murskaa. 
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9) Piirien raja-alueilla on murskaustöiden suunnittelu ja ohjel-

mointi tarpeen mukaan tehtävä yhteistyässä naapuripiirien 

kesken. Samoin on tapauskohtaisesti tutkittava yhteistyimah-

dollisuudet muiden rakennuttajien, kuten VR:n ja kuntien 

kanssa. 

flurskausohjelma on piirin murskaustäiden taloudelliseen toteut-

tamiseen tähtäävä ohjelma, joka kattaa piirin sekä kunnossapidon 

että rakentamisen tarpeet. Tämä ohjelma kootaan ja hyväksytään 

piirin tarkoituksenmukaiseksi harkitsemalla tavalla edellä esi-

tettyjen periaatteiden mukaisesti. 

3.2.4 	Flurskausohjelmayhteenvedon lähettäminen T\JH:lle 

TJH:n ja muiden intressipiirien tietotarve tyydytetään siten, 

että T\JH:n tienrakennustoimistoon lähetetään toimintasuunnitel-

mien tarkistusvaiheessa marraskuun loppuun mennessä oheisen mal-

lin mukaiset yhteenvedot seuraavan vuoden ohjelmasta. Yhteen- 

vedossa esitetään murskaustyömäärät ja täiden toteutuksesta ai-

heutuvat kokonaiskustannukset ryhmiteltynä raaka-aineen ja han-

kintatavan mukaan. Toimialajakoa ei käytetä. Yhteenvedossa käy-

tetään seuraavia merkintöjä: 

1. Raaka-aine: 	5r 

Ka 

fir 

2. Hankintatapa: U 

0 

H 

sora 

kalliolouhe 

m o r een i 

urakka m u r s k a U s 

oma murskaus 

valmiina tuotteena hankittavat 

murskeet 

5arakkeissa 3 ja 4 1 lsitetaan suunniteltu len murskauspaikkrijen 

ja urakoiden lukumäärä. 

Sarakkeissa 5...15 ilmoitetaan murskaustydmäärät 100 m 3 itd:n 

tarkkuudella. 

Sarakkeissa 6.. .16 ilmoitetaan kokonaiskustannukset tuhansina 

markkoina yhden desimaalin tarkkuudella. Kokonaiskustannuksiin 

kuuluvat kaikki murskauksesta aiheutuvat kustannukset, laadun 

valvonta, murskatun materiaalin kuljetus välivarastoon ja väli- 

varastointi. Kun materiaali hankitaan tielinjan alueen ulkopuo-

lelta, kokonaiskustannuksiin kuuluvat myös murskattavasta mate-

riaalista maksettavat korvaukset, kallion louhinta ja materiaa-

lin ottopaikan työt. Kun tuote ostetaan valmiina toimittajalta, 
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kokonaiskustannuksiin sisältyy murskeen kuljetus käyttkcitee-

seen. 

1ali mursk j5ohjelrnayhtrefl\JedoSta (lomake 1itteen 	4): 

ILL- JA V[SIRAX(NNUSLAITO5 	 MURSKAUSOHJtLMAYWTLINV(T0 1983 

____________________ piirt 	
P4. 20/12 1982 	L4ati: 1. Laatua 

NURSA#usrYOMAARAT 	JA KOKONAfSKUSIAPINUII5(T 

r , Lajite Lajit lajite Lajite iajit. (Lajite) 

2 8 0-12.. .16 am, 0-37.. .25 a. 0-26.. .35 . 0-38.. .65 0-)65 

e 
13 	4) 4) elt0 	000 * fl,3 it0 	3(U) 	d. .e3 itd 	1000 * ejtd 	,i, e 3 it,i 	iC1j e, 1(U) 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ID II 12 13 14 15 16 

Se 0 8 - 70500 796.8 50300 556,1 0400 214,2 55300 514.3 12100 102,9 

U 12 7 83300 837,4 33400 334.0 5000 727.5 181601 1579,9 31300 247,3 
(30- 6 ae) 

ii 3 - 12100 239.0 5500 197.5 

Ka (1 3 2 8100 213.0 35000 975,0 0100 243,4 57000 1339,5 81300 1715,4 
(0-8 ne.) 

1 2 - 5300 158,5 8100 291.6 

r 0 1 - (0500 158,6 3400 49,0 

U 1 1 8300 117,0 2500 33.8 

YHt. 30 ID 96300 2'ilO,l 24400 1947.9 0550(3 3165.1 293100 3433,7 324700 2065,8 13600 484.1 

Hurskousohjelmayhteorodofl 1ksi piiri voi eoittä TVH:lle 

kunkin vuoden murskaust6ihin liittyen ehdotuksia, tutkimustar-

peita, toiminnan kehittämismandollisuuksia, toimintaa rajoitta-

via tai haittaavia tekijöitä jne. TVH:n tienrakennustoimistossa 

kootaan koko maata koskeva murskausohjelmayhteenieto, joka toimi-

tetaan eri intressipiirien tietoon. Piirien tekemät ehdotukset 

otetaan toiminnan suunnittelussa, toteutukseosa ja kehittämisessä 

mandollisuuksien mukaan huomioon. 
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4 	KII4INEK5EN HtKINNAN JA KYTN 5EL!RANTAJRJE5TEL 

.1 	rTEiLIP4KKi, TTENPAKENNJ5HANKKEIDE 	RAPORTOIrTI 

Yleiseen suoriteryhmittelyyn ja kustannusiaskentaan Jiittyvänä 

järjestelmänä on kunnossapidossa otettu käyttöön materiaalipank-

ki, joka tuottaa tietoja kiviainesten suunniteiluista ja toteu-

tuneista tuotanto- ja käyttömääristä sekä varastojen saidoista. 

• 	Rakennustoimialalla henkkeiden seuranta perustuu kuukausirapor- 

tointiin (TB-ohjekirja TVH 732831). Suorite- ja kustannustietn- 

• 

	

	tarpeita varten tuotetaan toteutumaraportteja (iltteraraportteja) 

tarpeen mukaan. 

4.2 	OMIEN MURSKAULAITO5TEN MURSKAUSTULITANNON JA TOIMINNAN 

5 EURA N T 4 

Omien murskauslaitosten toiminnassa on tydntutkimusten perus-

teella todettu kustannusvuotoja, jonka takia on tehty ehdotus 

omien murskauslaitosten tuotannon tarkasta murskauspaikkakohtai-

sesta seurannasta. Seurantajärjestelmä otetaan koekäyttöön vuo-

den 1983 ajaksi. Saatujen kokemusten perusteella päätetään omien 

murskauslaitosten toiminnan seuraamisesta jatkossa erikseen. 

Seurantaa koskevat ohjeet ovat liitteessä nro 5. 

4.3 	MURSKAPJSURAKOIDEN JA VALMIINA HANKITTUJEN MURSKEIDEN 

VALVONTA JA SEURANTA 

4.3.1 	Murskausurakkasopimusten tekeminen ja iirnoittaminen 

TVH: lie 

Yleiseen urakoiden seurantajärjestelmään liittyen tehdään ura-

koista ilmoitukset TVH:n tienrakennustoimistoon kunkin kuukauden 

viimeisellä viikolla urakoiden seurantalomakkeella. Järjestelmä 

palvelee yleisesti mm. urakoiden ratkaisujen oikeellisuuden ja 

urakoiden edullisuuden seurantaa, urakoitsijoiden arvostelua ja 

rakennuttamisen tilastointitarpeita. Järjestelmä on otettu koe- 

käyttöön 1.1.1982 alkaen ja ohjeet on lähetetty erikseen kirjeil-

lä nro O/Rtr-173/9.12.1981 ja O/Rtr-B/5.1.1983. Murskausurakois-

ta ilmoitetaan järjestelmän mukaisesti. mm. seuraavat tiedot: 

- 	urakoitsija ja urakka-aika 

- 	urakan laji: Kallion louhinto io r'urskiu:;, luuheen mLjJ:o- 

kaus, soran (moreenin) murskauv 

- 	mukaan liitetään sopimukseen johtaneen tarjouksen massa- 

kkFJh intaluet tein 
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Tietojen perusteella seurataan urakoinnin hintatasoa ja uraKka-

murskauksen ajoitusta. Hintatiedoista tehdään tienrakennustoimis-

tossa yhdistelmä kuukausittain ja se lähetetään tilastokeskukseen 

tienrakennusindeksin laskentaa varten. 

4.3.2 	Toteutumatiedot murskausurakcista, murskatun kiviainek- 

sen hankinnoista ja arvonvähennyksistä 

• 	Murskausurakoista, murskatun kiviaineksen hankinnoista (ostot) 

ja arvonvähennyksistä ilmoitetaan TVH:n tienrakennustoimistoon 

tiedot vuosittain 31.1. -mennessä edelleen kirjeen nro 0/Rtr-177/ 

1.12.1980 mukaisesti. Näiden tietojen ja murskaustöiden laatutut-

kimustulosten perusteella kootaan vuosittain julkaisu 

täiden arvonvähennykset ja murskeiden laatu", TVH 731459. 

4.4 	MURSK!U5TILASTON LP4TIMINEN 

T\JH:n tienrakennustoimistossa laaditaan vuosittain koko maata 

koskeva murskaustilasto. Erillisiä kohdekohtaisia luetteloita 

murskaustilaston tekemistä varten ei enää tuoteta, vaan tilas-

to kootaan kohdissa 4.1, 4.2 ja 4.3 mainittujen aineistojen 

perusteella. 



1i 

5 	KE5KU3HLLINNON UR 	NISTIä, TVH:LLE 	JIlTETP!ilR 

TIETOJEN PJOITUS JPI YHTEYSHENKILT 

5.1 	Keskushallinnon organisaatio, suunnitelmien ja 

seurantatietojen ajoitus 

Keskuohaliinnossa tienuitoainestrjimjntaan liittyviä asioita, 

rahoitusta, toiminnan suunnittelua ja ohjelmointia, materiaa-

lien käyttää ja laadunvalvontaa keskeisesti hoitavat yksikät 

ovat rakennusosaston tienrakennustoimisto ja maatutkimustoi-

misto sekä käyttiiosaston kunnossapitotoimisto. Tienrakennus-

toimistolla on voimassa olevan työjärjestyksen mukaan vastuu 

tienpitoainestoiminnan koordinoinnista. Hallinto-osaston oi-

keustoimistolla on alueiden hankintojen osalta juridinen asian-

tuntemus ja vastuu lunastusmomentilta käytettävistä varoista. 

Kaluston hankinta- ja korjaustoiminnan osalta tehtävät kuuluvat 

käyttäosaston hankinta- ja konetoimistolle. Lisäksi ottopaik-

kojen hankinta-asioita käsitellään suunnitteluosaston tietoi-

mistossa ja tiensuunnittelutoimistossa. 

Piirien laatimat suunnitelmat ja toteutumatiedot toimitetaan 

TVH:lle alla olevan luettelon mukaisesti. TVH:n tienrakennus-

toimisto toimittaa tarvittavilta osin tiedot keskushallinnon 

muille yksikäille. 

Ohjelmat: 
TVH:n 

pvm. 	toimisto 

- tarkistettu yksivuotinen aluei- 
den hankintaohjelma 	15.12 	Rt 

- murskausohjelmayhteenveto 	30.11. 	Rt 

Seuranta- ja toteutumatiedot: 

- 	oman murskauslaitoksen murskaus- kunkin 

paikkakohtainen 	raportti murskaus- Rt 
kohteen 
päätyttyä 

- 	oman murskauslaitoksen 	toiminnan 
vuosiyhteenveto 31 .1 Rt 

- 	murskausurakojden 	seuranta 	(kir- kuukauden Rt 
jeen 	O/Rtr-6/5.1.1983 	mukaisesti) viim. 	viikko 

- 	murskausurakat, 	murskatun 	kiviainek- 31.1 Rt 
sen 	hankinnat, 	arvonvähennykset 	(kir- 
jeen 	0/Rtr-177/1.12.1980 	mukaisesti) 
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5.2 	Toimistot ja yhteyshenkilbt 

TVH:ssa antavat listietoja seuraavat henkil6t: 

- alueiden hankintaohjelmat 	Kari Pipinen 	Rt 

Helmer Forsblom 	Ho 

- murskaustybt 	 Tuomo Kallionpää 	Rt 

Kalevi Toikkanen 	Kp 

Asioita hoitavat seuraavat toimistot: 

- koordinointi, hankinta ja käyttö 	Rt 

- laatu 	 Rm 

- koneiden hankinta ja käyttö 	Kh ja Kk 

- alueiden hankinta 	 Ho 

- kunnossapitotoiminnan käyttö 	Kp 



TIENPTOAINESSUUNNITTELU PURISS 
VUOSI 

- 	- - 	- - - 	 - tif 
	 TOISTIJ- 	TVH:N TIE- ____ ____ ____ ___ _____ _____ _____ - VUUS 	TOTARVE 

TOIMINNAN SUUNNITTELU 

ATS 	v. 	X + 1 ---- t 	katso pysyvs- 

- TPO 	ja 5TS 	v.X+2... Xs-6 I/V 

- TTS v. X+I I/v 

TIENPITOAINESVAROJEN JA 
TARPEIDEN 	SELVITYS 

- 	INVENTOINTI 	(v. x-I) 1 /V 	reklsterölnti- 
(aluerekisterin 	päivitys) tiedot 

- TARVESELVITYS- v. X+I... XIO - 1 /3V 	yhteenveto ____ ____ ____ ____ 

TIEN PITOAINESHANKINTA 

- ALUSTAVA ALUEIDEN HANKIN- •--- --- -=-- ---- ---- ---- I/3V 	rohoitusvoraus- 

TAOHJELMA v. X+I 	X6 	- 
tiedot 

- TARKISTETTU ALUEIDEN HAN- I/v 

KINTAOHJELMA 	v. X+I - 

- KIVIAINESTEN 	HANKINTA- JA I/V 	vuoden 	x+I 

KAYT1DOHJELMA v. X+I 	X-'-2 murshausohjelma 

- PALLYSTYSOHJELMA 

L X41...X+2.x+  --- - _ 

vuoden x+I 

_ 

£ 	laaditaan piirissä 

- 	ajalle 
I"...4 	ajalle alustovona 	 27.I.-82/ML 



TIENPITOAINESHANKINNAN OHJELMOINTI PIIRISSÄ 

VUOSI X 
2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	II 	2 

ATS vuodeksi x±I 

TPO ja 5- TS v. x+2 	xi-6 

TTS v. x+I 

T -  pääil.ohj. v. x+l... 

Tt ENPITOAINESHANKINTA 

- alustava alueiden hankintaohjelma 
v. x+I ... x+6 

- fork. alueiden hankintaohjelma 
v. x+I 

- kiviainesten hankinta ja käyttäohjelma 
v. x-i-I ... x+2 

laaditaan plirissd 

27.I.-82/ML 
	i 



p 	 r 

TIE- JA VE5IRL\KENNUSLAITO5 

piiri 
	

ALUSTAVA (5-VuOTINEN) TIENPITOAINESALUEIDEN HANKINTAOHJELMP 

- 19 
Päivämäärä 

Laati 

Kunta Alue 
Materiaalir 
laatu 	1) 

Materiaali- 
määrä 
(1000 	m 	ktr) 

Arvioitu 	hankintahinta 
1000 mk/vuonna _____ _____ Huom. 

Yhteensä 
	

1 	
kpl 	

____L J_ 

1) Materiaalin laatu: Ka = kallio 
Sr = sora 
Hk = hiekka 
Mr = moreeni 

r\) 
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TIE- 	j5iR9KENNU5LITD5 

	

p i i r i 
	

T9RKI{LTTU TILNPIT[]INE5LUEIULN 	RN 	\JTDHiLLi 	19... 

P 1 

L 

Kunta Alue 
Hankinta- 
tapa 	1) 

Materiaalin 
laatu 	2) 

Materiaalin 
määrä 
(1000 	m 	ktr) 

Arvioitu 
hankinta- 
hinta 	3) 
(1000 	mk) 

Huom. 
(mm. 	maa-aines- 
lain mukaisen 
lupamenettelyn 
vaihe) 

Yhteensä 

1) Hankintatapa: 0 = alueen osto 
9 = alueen vuokraus 
L = tie- tai muulla oikeudella hankinta 
1 = muu (selvitys huom. sarakkeessa, esim. 

alueen vaihto, hallinnan siirto, pak-
ko 1 u n a s t u s) 

2) Materiaalin laatu: Ka = kallio 
	

Mr = moreeni 
Sr = sora 
	

Sa = savi 
Hk = hiekka 

3) Hinnassa otettava huomioon myäs maa-aineslain cl-

mukaisen ottamissuunni telman tarkastusmaksu 	(0 



	

TIE- Jb IE5IRKENNUSLPIT05 	rIUR5KAUS0HJELF1AYHTEENIET0 19 

	

piiri 
	

Pim. 	/ 	19 	Laati: 

0.) 

MURSKAUSTYMURT JA KOKONAISKUSTANNUKSET a ci 

Lajite Lajite Lajite Lajite Lajite (Lajite) ci 

t --' ):cu o:nj O-12...16 mm O-17...25 mm O-26...35 mm O-36...65 0->65 mm 
(0 

C 
-1 

co:co 
E 

•:c 
OE 

- - 

m itd 	000 mk - m itd 	1000 mk 
3 m itd 	1000 mk 3 m itd 	1000 mk 3 m itd 	1000 mk 3 m itd 	1000 mk 

E— J-4 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 

cl.  
(0 

YHT. 
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OMIEN MURSKAUSLAITOSTEN MURSKAUSTUOTANNON 

JA TOIMINNAN SEURANTA 

Omien murskauslaitosten tOimintaa seurataan vuoden 1983 ajan murskauspaikka 

kohtaisesti oheisten ohjeiden mukaan. Seurannassa ovat mukana kaikki omat 

jatkuvassa kyt6ss olevat murskauslaitokset (liiteluettelo). SeurantatutkH 

muksella pyritn selvittmn omassa murskaustuotannossa ilmenevt ongel-

mat, häiriöt ja kustannusvuodot. 

1. Murskauspivkirja 

Kullakin murskauslaitoksella pidetn erityistä murskauspivkirjaa, johon 

merkitn murskaukseen liittyvät tapahtumat. Pivkirja on kalenterivuosi-

kohtainen ja tarkasteluvuoden ajan se seuraa murskaamoa. Kalenterivuoden 

ptytty pivkirja toimitetaan esim. konetoimistoon tai murskaamon toi-

minnasta vastaavan ty6pllikön siilytettviksi. 

Murskauspivkirjan ensir:iinen sivu on kalenteripohja, johon merkitn kun-

kin pivn pasiallisin ty6 eli se ajankyt6n laji, jota kyseisen pivn 

on eniten esiintynyt. Piv 	ei ositella ja yht5 pivi kohti tulee vain yksi 

merkinti. Kytettvt merkinnt ovat: 

Ml murskaus yhdessä vuorossa 

M2 murskaus kandessa vuorossa 

M3 murskaus kolmessa vuorossa 

S siirto, mukaan 	lukien purku ja pystytys 

R korjaus ja huolto 

T tauko, 	seisokki 

Merkinnit on tehtv pivittin siten, että piivkirjan ''johdantosivu" on 

aina ajan tasalla (liite5/1). 

Varsinaiset pivkirjasivut (Hite5/2) sisiltivt seuraavat tiedot: 

- Otsikko-osa 

- 	Piiri 

- Murskauslaitoksen nro 

- 'iurskauspaikka, nimi, sijaintikuntaja kp:n materiaali 

pankin ohjeiston mukainen numerotunnus 



- Maanomistaja, kenen maalta raaka-aine otetaan 

- Lajite mm ja kytt6tarkoitus 

- Raaka-aineen laatu (Sr, Mr, louhe) 

- Syöttökone; konekoodi, merkki, malli ja omistaja 

Mikli jokin otsikko-osan tiedoista muuttuu, aloitetaan uusi aukeama. 

Pivkirjan sivuille tulevat seuraavat tiedot ty5vuoroittain: 

- Pivys muodossa pv, kk 

- Työvuoro 

- A = aamuvuoro 

- P = piivvuoro 

- 	1 = iltavuoro 

- Y = yövuoro 

Tehollinen työaika = aika, jonka murskauslaitos on kynniss 

mursketta tuottaen, merkitin tunteina yhden desimaalin tark-

kuudel la. 

- Laitoksesta työvuoron aikana yhteensä aiheutuneet tuotannon kes-

keytykset merkitn tunteina yhden desimaalin tarkkuudella. 

- Muista syistä aiheutuneiden tuotannon keskeytysten kestoaikoien 

summa merkitn tunteina yhden desimaalin tarkkuudella. 

Kokonaistyöaika on edellisten summa. Sen tulee olla 8,0 h, ellei 

tehdä jatkettua tai lyhennettyi työvuoroa tai y1itöiti. 

Tuotantotietoihin merkitn 

- Murskaamolta suoraan kyttökohteeseen ajetut massat ni 3 itd 

- Varastoidut massat m 3 itd 

- Työvuoron tuotanto yhteensä m 3 itd 

- Kyseisen lajitteen kumulatiivinen tuotanto po. murskaus-

paikalla m 3 itd 

- Kapasiteettitietoihin merkitn 

- Tehollisen ajan kapasiteetti, joka on työvuoron kokonais-

tuotanto jaettuna tehollisella työajalla m 3 itd/h. 

Kokonaisajan kapasiteetti, joka on työvuoron kokonaistuo- 

tanto jaettuna kokonaisajalla m 3 itd/h. 

- Varastointi tietoihin merki tön 

- Kunkin kytettivin varastopaikan nimi ja kp:n materiaali- 

pankin ohjeiston mukainen numero. 

- Ao. varastopaikalle työvuoron aikana varastoidun murskeen 

mir m3 itd. Näiden massamrien summan tulee olla sama 

kuin kohdassa 'tTuotantotiedot'' ilmoitettu varastoon teh- 

ty miri 



- Kohtaan 'Huomautukset" merkitn tiedot tauoista ja niiden sy -

t sekä muut oleellisesti ty6t koskevat ja työskentelyyn vai-

kuttaneet seikat. 

- Riville "Yhteens" lasketaan kapasiteettitiedot työajan a to-

tannon summatiedoista. 

2. 	1urskauspaikkakohtainefl raportti 

Kullakin murskauspaikalla tapahtuneen murskauksen ptytty laaditaan yh-

teenveto eli murskauspaikkakohtainen raportti (liite 5/3). Thn yhteen-

vetoon saadaan tuotantoa koskevat tiedot murskauspiivkirjasta seki kustan-

nustiedot raporteista ja jlkilaskennasta. 

Raportissa kiinnitetin huomio 

- ajankiytön tehokkuuteen 

- murskaustehoon 

- kustannuksiin. 

Lisäksi raportti sislt 	tiedot tuotetun murskeen kytöst ja varastoin- 

nista. Raportti toimitetaan murskaustyöt johtavalle työpllik6lle ja muu -

le erikseen sovittaville henkilöille piirissä. MurskauspaikkakOhtainefl ra-

portti toimitetaan myös TVH:n tienrakennustoimistoon ja hankintatoimistoon. 

Murskauspaikkakohtainen raportti sis1t 	seuraavat tiedot: 

- Otsikko-osan tiedot 

- 	Piiri 

Murskauslaitoksen nro 

- Murskauspaikan nimi, sijaintikunta ja kp:n materiaali- 

pankin mukainen numero 

- Murskausaika, tuotannon aloitus ja lopetus, pvm:t. Pitem-

piaikaiset tuotannon keskeytykset, esim. lamakausi, mer -

kitn tss yhteydessä näkyviin. 

Tuotanto- ja työaikatiedot 

- Tuotanto kaikkiaan kaikki lajitteet yhteensä m 3 itd 

- Tehoflinen työaika yhteensi h 

- Lai toksesta aiheutuneet tauot yhteens-i h 

- Muut tuotannon keskeytykset yhteensi h 

- Kokonaistyöaika = edellisten summa h 

- Kustannustiedot 

- Laitoksen siirto po. murskauspaikalle mukaan lukien pur- 

ku ja pystytys, kokonaiskustannukset. 



- Raaka-aineen hankintakustannukset, jotka sis tvt ot:o-

paikan kunnostuksen ja kunnossapidon, maisemoinnin, yi -

suurten kivien rikkomisen, mandolliset korvaukset maan-

omistajalle, mandollinen laskennall inen hinta omista otto- 

paikoista murskattaessa, toimitusurakat jne. 

- Raaka-aineen sy6tt5kustannukset ksittgvt paikalla oie 

van tai paikalle tuodun materiaalin syöt6n rintauksesta 

murskaamoon. 

- Murskauskustannukset, jotka sisltvt konepankin vuokrat, 

kiyttöhenki lökunnan (työntekijät, työnjohto, 1aboran. 

si ivooja) palkat ja matkakustannukset, työmaarakennuks-

ta aiheutuvat kustannukset. 

- Yhteiskustannukset sisltvt lhinn murskaustyön joh-

toon muualle kuin murskauspaikalle kuuluvia palkkakustan-

nuksia sekä muita sellaisia kustannuksia, jotka eivät 

suoranaisesti ole sidcksissa murskaustapahtumaan. 

- Varastointikustannuksiksi luetaan ne kustannukset, jotka 

syntyvät kun valmis tLote siirretn vilivarastoon murs-

kausorganisaation toimesta. 

Laj itekohtaiset tiedot 

- Kyttötarkoitus ja lajite mm 

- 	Kyseisel1 	paikalla tuotettu lajitteen miri. 

Kokonaiskustannukset po. lajitteen tuotannosta. 

- Yksikkökustannus. 

- Kustannusten muodostuminen ilmoitetaan sekä markkoina 

että mk/m3 itd. Sellaiset kustannuslajit, joita ei suora-

naisesti voida kohdistaa lajitteittain, kuten esim. lai-

toksen siirto, jaetaan lajitteille tuotantomrien suh-

teessa. 

- Tehollinen työaika. 

- Laitoksesta aiheutuneet häiriöt. 

- Muut häiriöt. 

- Kokonaisaika. 

- Tehollisen työajan kapasiteetti. 

- Kokonaisajan kapasiteetti. 

- Kiyttö ja varastointitiedoista ilmenee, mihin tuotettu 

lajite on käytetty ja/tai varastoitu. Varastokasat nume-

roidaan kp:nmateriaalipankinohjeistonmukaisesti. 



3. Vuosi yhteenveto 

Laitoskohtaisen vuosiyhteenvedon laatu piirin konetoimsto te! murskausto -

minnasta keskitetysti vastaava työpllikk6. Yhteenvedossa tarkasteHaar 

- vuoden ty$vuorojen jakautumaa 

- murskauspaikkojen mr 

- 	laitoksen siirtoja 

- tuotannon mr 	lajitteittain 

- tehoa 

- kustannuksia. 

Vuosiyhteenveto toimitetaan piirissä murskaustyön parissa toimiville henki-

löille sekä toimiala- ja työplliköille. Tie- ja vesirakennushallitukseen 

vuosiyhteenveto toimitetaan 31.1 198L+ menness1 tienrakennustoimistoon ja 

hanki ntatoimi stoon. 

Vuosiyhteenveto (liite 5/L)  on laitoskohtainen. Se sisiltii: 

- Työpivien jakautuman murskauspivkirjan "johdantosivun'' mukai-

sesti 

- Tiedot murskauspaikkojen mrst. 

- Tiedot kokonaistuotannosta. 

- Toedot kokonaiskustanriuksista. 

- Siirtojen mr ja yhteenlaskettu siirtomatka. 

- Tuotantotiedot lajitteittain 

- Mr 

- Kokonaiskustannukset 

- Toteutunut yks.kustaniius, si ilohinta ja kokonaisyksikkö-

hinta. 

- Tehollisen ajan kapasteetti. 

- Kokonaisajan kapasiteetti 

Tiedot saadaan murskauspaikkakohtaisista raporteista kokoamalla. 



LHTE 5/1 

MURSKAUSPÄ 1 VÄK IRJA 

MURSKAUSLAITOKSEN KYTT 1983 

= Mur'kaus 	1-vuorossa 	S = Siirto 

	

M2 = Murskaus 2-vuorossa 	R = Korjaus, huolto 

	

M3 = Murskaus 3-vuorossa 	T = Tauko, seisokk 
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MURSKAUSPAI KKAKOHTAINEN RAPORTTI 
	 LHTE 5/3 

TVL:n piiri 	Murskaus]aitos nro 

Murskauspaikka 	 - Iro 

Murskausa i ka 

1. TUOTANTO- JA TYÖAIKATIEDOT 

Tuotanto kaikkiaan m3itd 
Tehollinen 	ty6aika h 

Laitoksesta aiheutuneet tauot h 

Muut 	tauot ja hiri6t h 
Kokonaistyöaika h 

2. KUSTANNUKSET 

Laitoksen siirto mk 
Raaka-aineen hankinta mk 
Raaka-aineen sy5ttö mk 
Murskauskustannukset mk 
Yhtei skustannukset mk 
Varastointikustannukset mk 
Kustannukset yhteensä mk 

3. LAJITEKOHTAISET TIEDOT 

Kyttötarkoitus 
m3 itd mk mk/m3 itd 

Kustannusten muodostuminen 
Laitoksen 
siirto 

Raaka- 
aine 

Syött5 Murskaus Sulo- 
hinta 

Varas- 
tointi 

Yhteis-
kustann. _____ 

__________ __________ mk 

____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ___________ _________ mk/m3it d 
Tehollinen 	työaika h Tehollisen työajan 

kapasiteetti 
m3itd/h 

Laitoksesta aiheut. 	häiriöt h 

Muut 	tauot ja hiri6t h Kokonaisajan 

kapasiteetti 
m3itd/h 

Kokonaisaika h 

Käyttö- ja varastointitiedot 

Ki i n 



3. LAJTEKOHTEISET TIEDOT 

Käyttötarkoitus 
ja 	lajite 

3 m 	itd mk 3 mk/m 	itd 

Kustannusten muodostuminen 

Laitoksen 
siirto 

Raaka- 
aine 

Syöttö Murskaus Sulo- 
hinta 

Varas- 
tointi 

Yhteis-
kustann. _____ 

mk 

mk/m 3 td 

Tehoflinen 	työaika h Tehollisen 	työajan 

kapasiteetti 
m 3 itd/h 

Laitoksesta aiheut. 	häiriöt h 

Muut 	tauot ja häiriöt h Kokonaisajan 

kapasiteetti 
m3 itd/h 

Kokonaisaika h 

Käyttö- ja varastointitiedot 

Käyttötarkoitus 
ja 	lajite 

3 m 	,td mk 3. mk/m itd 

Kustannusten muodostuminen 

Laitoksen 
siirto 

Raaka- 
aine 

Syöttö Murskaus Sulo- 
hinta 

Varas- 
tointi 

Yhteis-
kustann. _____ 

mk 

___________ _____________ mk/m3ic d 
Tehollinen 	työaika h Tehollisen 	työajan 

kapasiteetti 

m 3 itd/h 

Laitoksesta 	aiheut. 	häiriöt h 

Muut 	tauot ja häiriöt h Kokonaisajan 

kapasiteetti 
m 3 itd/h 

Kokonaisaika h 

Käyttö- ja varastoirititiedot 

Käyttötarkoitus 
m3 itd mk mk/m3 itd 

Kustannusten muodostuminen 

Laitoksen 
siirto 

Raaka- 
aine 

Syöttö rlurskaus Sulo- 
hinta 

Varas- 
tointi 

Yhteis-
kustann. _____ 

mk 

___________ mk / m 

Tehollinen 	työaika h Tehollisen 	työajan 

kapasiteetti 

m3itd/h 

Laitoksesta aiheut. 	häiriöt h 

Muut 	tauot 	ja 	häiriöt h Kokonaisajan 

kapasiteetti 
m 3 itd/h 

Kokonaisaika h 

Käyttö- ja varastointitiedot 



LIITE 5/Lj 
MURSKAUSLAITOKSEN TOIMINNAN VIJOSIYHTEENVETO 

TVL:n piiri 
	

Murskauslaitos nro 

TY5AI KATIEDOT 

MURSKAUSTA 	1-VUOROTYiiNi. 	
työpnv 

MURSKAUSTA 	2-VUOROTYiiNÄ 	 - 	- 

MURSKAUSTA 	3 -VUOROTYdN 	 - 	- 

LAITOKSEN PURKU, SIIRTO, PYSTYTYS - 	- 

LAITOKSEN KORJAUS JA HUOLTO 	 - 	- 

TAUOT, SEISOKIT 	 - 	- 

VUODEN TYdPIVÄT YHTEENSÄ 	 - 	- 

TUOTANTOT 1 EDOT 

MURSKAUSPAIKKOJA KAIKKIAAN 	
kpl 

MURSKETUOTANTO 	
m3itd 

KOKONAISKUSTANNUKSET 	
mk 

SIIRROT kpl 	
km 

TUOTANTO LAJ 1 TTE 1 TTA N 

Kyttötark. 
ja 

lajite 

Mr 

m3 itd 

Kustan- 
nukset 

mk 

SiMo- 
hinta 

mk/m 3 itd 

Kok.yks.- 
hinta 

mk/m3 itd 

Tehollisen 
ajan kapasi- 
teetti 
m3 itd/h 

Kokonais-
ajan kapa-
siteetti 
m3itd/h 



LI!ETTELO OMISTA MURSKAUSLAITOKSISTA 

Piiri Murskauslaitos Hankintavuos Huom. 

U MK 90 + MK 63 + G 1810 6/67/77 

H K 75 + G 	1810 73 

M K 75 + G 	1810 77 

Ku C 	100 	+ 6 	i81 1i 81 

KS C 80 + 6 	1810 82/7 14 MK 90—' C 8o 

v c 80 + c 	1810 82/74 
KP K 75 + 6 	1810 77 

0 C 80/G 	1810 82 1 	alustalla 

L K 75 + 6 	1810 77 

L K 75 + G 	1810 76 

Omien murskauslaitosten murskaustuotannon ja toiminnan seuranta 

vuonna 1983 toteutetaan yll 	olevien murskauslaitosten osalta. 



ISBN 951-45-5591-5 
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