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1 SUUNNITTELUTYÖN OSITTELU 

Työn osittelulla tarkoitetaan työkokonaisuuden Ja-
kamista toiminnansuunnittelun ja työntutkimuksen tar-
peita vastaaviin osiin. Osittelu Ja sen liittyminen 
tehtäväryhmittelyyn eli litterointiin on suunnitte-
lun osalla seuraava: 

1000 	SUUNNITTELU on tavoitteiden määrittelyyn 
tai rajatun rakennushankkeen toteuttamiseen 
tarvittavien piirustusten ja muiden asiakir-
jojen laatimista. 

100 	SUUNNITTELUVAIHE on asteittain tarkentuvan 
suunnittelun jakso, jonka tuotoksena syntyy 
päätöksentekoa varten tarvittava suunnitelma. 

10 	SUUNNITTELUN OSAVAIHE on suunnitteluvai- 
heen osa, joka muodostaa mandollisimman 
selvästi rajattavan työsuori tuskokonaisuu-
den. 

TYONVAIHE on tarkoin rajattu suunnittelun 
osavaiheen osa, Johon sisältyvät tiettyjen 
toimintayksiköiden työsuoritukset ja tarve- 
aineiden hankinta. 

Numerot suunnittelutyön osien edessä osoittavat litte-
rointitasoa. 

Suunnitteluvajhejta ovat tieverkkosuunnittelu, pää-
suuntaselvltys, tien yleissuunnittalu sekä tie- Ja 
rakennussuunnjttelu. Suunnjtteluvajhejsjjn rinnastet-
tavia ovat asiaprojektit. 

Eri suunnitteluvaiheet jakeantuvat osavaiheisiin seu-
raavestl, 

S TIEVERK$0SUUNNITTELU (8100) 

- 	perusselvltykset 
- 	runkosuunnjtelman laatiminen 
- 	kehjttämissuunnitelrnan laatiminen 
- 	seuranta. 

PAASUUNTASELVITYS (8200) 

- 	suunnittelun käynnistys 
- 	pääsuuntaselvityksen laatiminen 
- 	pääsuuntaselvityksen käsittely. 
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TIEN YLEISSUUNNITELMA (83O) 

- 	suunnittelun kynnistys 
- 	y le issu u nnitlrra lastirinen 
- 	yleissuunnitelman k.sitte1y. 

TIE- 3A RAKENNUSSUUNNITEL 	(843C) 

- 	- 	suunnittelun käynnistys 
- 	maastotyöt 
- 	periaateratkaisut 	} suunnittelu 

. 	
- 	rakennesuunnittelu 

• 	- 	suunnitelmien viimeistely ja käsittely. 

ASIAPROJEKTIT (8500) 

- 	tehtävän suunnittelu ja rajaus 
- 	aineiston hankinta ja k3sittely 
- 	tulisten analysointi. esittäminen ja 

käsittely 
- 	toteutusvaiheen oalvelu. 

KESKITETYSTI SEURATTAVAT KUSTANNUKSET ( 8900 

2 TILl- 3A KUSTANNUSTUNNUS 

Vuoden 1979 alusta voirnaan tulleen till- ja kustannus- 
tunnuksen muoto on seuraava: 

xxxx/ xxx /xx / xxx x /xx/ x 

tili 	hanke 	vas- littera työ- kustan- 
tuu- 	koh- nuslal 
alue 	de 

. 	 Sisäinen 	Kustannuslaskenta 
kirjan- 
pito 

Till- ja kustannustunnus on suunnittelun kannalta 
niin vapaamuotoinen, että sita voidaan soveltaa hy-
vin moniin eri tarkoituksiin kokonaisuuden kärsimät- 
ta. Tämä on mandollista vastuualueita ja työohteita 
käyttämälla. koska niitä ei ole yleisesti sidottu 
suunnitteluhankkeiden osalta. Toisaalta njjti ei 
ole syytä tarpeettomasti ottaa käyttibn. 



3 LITTEROINTITASON VALINTA 

Litteroinnin periaate on. että taso valitaan kunkin 
hankkeen kannalta tarkojtuksenmukajsjmmaksj. Pjjrejt-
täin on kuitenkin tarpeellista sopia litteroinnin 
periaatteista. jotta piirin sisällä on yhdenmukainen 
käytäntö. Samalla tulee varmistettua. että kaikki 
noudattavat koko laitoksen litteroinnista annettuja 
määräyksiä. 

Litterointitaso määräytyy yleensä seuraavin perus-
tein: 

1. 	Suunnjtteluvajhe (100). kun halutaan seura- 
ta vain hankkeen kokonaiskustannuksia ja! 
tai hankkeen kestoaika on lyhyt. 

Suunnittelun osavaihe (10). kun halutaan 
pääasiassa seurata hankkeen kokonaiskustan-
nuksia. mutta halutaan tietää esim, maasto- 
töiden ja suunnitteiutäicen aiheuttamat kus-
tannukset. 

3. 	Työnvaihe (1). kun kustannuslaskennasta saa- 
tavia tietoja käytetään hyväksi toiminnan- 
suunnittelussa tai tehdään hankkeen sisäisiä 
selvityksiä. Mikäli seurannassa halutaan 
tietää kustannukset työn osavaiheen tark-
kuudella käytetään kunkin työnvaiheen osalla 
työkohdejakoa. 

Mikäli litterointi tapahtuu kohtien 1 ja 2 perisat-
teella, on tietenkin otettava huomioon isää- 
räykset litterasarjan 8900 käytöstä. 

Lisäksi kohtien 1 ja 2 osalla voidaan käyttää vastuu- 
alueita tietekniikka, siltatekniikka, geote!..niikka. 

. mikäli niiden OSUUS halutaan selvittää. Vastuualueita 
käytettäessä on huomattava, että niistä on laad.ttava 
omat budjettinsa. 



4 TEHTAVARYHMITTELY (LITTEROINTI) 

8100 	TIEVERKKOSUUNNITTELU 

8113 	Peruoselvi tykset 

- 	suunnittelun oHtavojtteien rriritte1y 
- 	nykytilanteen S9lvittir'i1en maankayt5n. 

liikenteen ja liikenneverkkejen osalta. 

8120 	Runkosuunnjtelmar, laatirrinen 

- 	maankäyttövaihtoehtojen se1r 1 ttminen 
- 	liikenne-ennusteiden laatiminen 
- 	verkko- ja väyläsuunnittelun periaattei- 

den märjttämjnen 
- 	maankäytän ja liikenteen vuorovaikutuksen 

tutkiminen 
- 	runkosuunrite1man tavoitetieverkkojea Isa- 

timinen. 

8130 	Kehjttmjssuunnjtelmän jaatjmjnen 

- 	kehittämjsvajhtoeitojen vertailu ja 
valinta 

- 	resurssitarkastelu 
- 	tieverkon mjtojtu 
- 	toteuttarnisjrjestyksen 	ärittrninen 
- 	runkosuunnjtelman tarkistus. 

8140 	Seuranta 

• 	

- 	tavojtteiden ennustsicer, ja toimenoitsi- 
den toteutumisen seuranta 

- 	runko- ja kehittämjssuunnjtelrnjen tarkjs- 
tammen. 

8190 	Hankkeen yhteiskustannukset 

- 	litteran 8490 mukaisesti. 
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8200 	PAÄSUUNTASELVITVS 

8210 	Suunnittelun käynnistys 

- 	suunnittelun päätavoittaiden mäirittely 
- 	suunnittelualueen ja pakkopistejden 

määrittely 
- 	tjaverkkosuunnitelmien selvi ttäminen - 	

kaavoitustj lanteen selvittäminen 
- 	kartta-aineiston hankinta. 

• 	8220 	Pääsuuntaselvityksen laatiminen 

- 	pääsuuntjen suunnittelu 
- 	maastokäytävian suunnittelu 
- 	maastotutkjmukset 
- 	liikenne-ennusteiden laatiminen 
- 	ympäristövaikutusten selvittäminen 

- 	pääsuuntien vertailu 
- 	tienpidon kustannusennusteiden 

laatiminen 
- 	liikennöitävyyden ja liikennetur- 

vallisuuderi selvittaminen 
- 	taloudelliset laskelmat 
- 	ympäristövaikutusten selvittäminen 
- 	yhdyskuntarakenteaseen vai kuttavien 

tekijöiden selvjttäminn. 

8230 	Pääsuuntasalvityksen käsittely 

- 	pääsuuntaselvityksastä hankittujen lausunto- 
jen käsittely 

- 	sidosryhrnien informointi. 

8290 	Hankkeen yhteiskustannuksat 

- 	litteran 8490 mukaisesti. 
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8300 	TIEN YLEISSUUNNITELMAN LAATIMINEN 

8310 	Suunnittelun k3ynristys 

Suunnittelun 	tottejden "irittE1y 
- tjeverkkosuunnjtel.i,an ja suuntaselvj-

tyksen tietojen tarkistaminen ja lisä-
selvi tysten suorittaminen 

- 	 kaavojtustjlariteen selvitt-njnpn 
- 	 kartta-aineiston hankinta. 

8320 	Ylejssuunnjtelman laatirrinen 

- 	 yleissuuntdusvajhtoektojen suunnittelu 
ja vertailu 

- 	 maastotutkimukset 
• 	 yloissuunnitelman viimeistely. 

8330 	Yleissuunnjtelman käsittely 

- 	 ylejssuunnjtelrnaste hankittujen lausuntojen 
ks1 ttely 

- 	 sidosryhmien infarrncintj 
- 	 tie- ja rakennussuunnittelun valnistelu. 

8390 	Hankkeen yhteiskustannukset 

- 	 iltteran 8490 mukaisesti. 
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8400 	TIE- JA RAKENNUSSUUNNITELMAN LAATININEN 

8410 	SUUNNITTELUN KÄYNNISTYS 

8411 	Kartoltukset 

- 	kolv'dc- ja suurmonikulmiomittaukset lasken- 
toineen 

- 	ilmakuvakartoitukset. kuten 

. 	

- 	korkeustukioistevaaitukSet 
- 	signalointi 

• 	 - 	ilmakuvaukset 
- 	kartan piirtäminen 

- 

	

	kiinteistörajojen ja rnaanomistustietojen 
selvittäminen. 

8412 	Ylejssuunnjtelman tarkistaminen 

- 	yleissuunnitelmasta annettujen lausuntojen 
käsittely 

- 	maankäyttösuunnitelmissa ja paikallisissa 
olosuhteissa tapahtuneiden muutosten selvit-
täminen 

- 	suunnittelun lähtökohtien ja tavoitteiden 
määrittely 

- 	tien tavoitteiden ja teknillisten mitoitus- 
arvojen tarkentaminen 

- 	yleisselvityksen leatirninen, mikäli 
hankkeesta ei ole yleissuunnitelmaa. 

1 
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8420 	NAASTOTYÖT 

	

8421 	Maastornittaukset 

	

- 	moniku1miojoroj'r rakentaminen sekä rnittaus- 
ja 1askentatyt 

	

- 	tielinjan oaalut.s ja poikkileikkausvaaitus 
laskentoi neen 

	

- 	muut vaaitus- ja kartoitustyit 

	

• 	selvitys johdoista ja laitteista. 

	

8422 	Maaperätutkimukset 

kovanmaan tutkimukset leikkausvnaterjaaljen 
laadun,. kaivuvaikeuden ja kalliopir'nan sel-
vittämiseksi. kuten 
- 	heijarikaji-aukset 
- 	tärykairaukset 
- 	porakonekairaukset 
- 	maaputkikairaukset 
- 	seismiset luotaukset 
- 	näytteiden otto 
- 	koekuopet 
pehmeikkötutkirnukset. kuten 
- 	painokairaukset 
- 	siipikairaukset 
- 	hejjarjkajraukset 
- 	näytteiden otto 

	

- 	vanhojen rakenteiden selvitykset, kuten 
- 	porakonekairaukset 
• 	autokajraukset 
- 	kantavuusmjttaukset 
- 	tasaisuusmittaukset 
laboratoriotutkjmukset (vrt. asiaprojektjt). 

• 	8423 	Siltapaikkaselvitykset 

	

- 	siltapaikkatutkjmuksgt, kuten 
- 	mjttaukset ja kartojtukset 
- 	maaoerätutkimukset 

	

- 	vesist6selvitykset. kuten 
• 	siltojen rakentarrista varten 

tarvittavien lausuntojen hankki-
mi Pen 

- 	vesioikeusasiakirjojen laatiminen. 
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8430 	SUUNNITT€LUTYÖT (periaateratkajeut ja rakennesuunnittelu) 

8431 	Ljjkenneteknjlljnen ja maerakennusteknil- 
unen suunnittelu 

	

- 	tien linjauksen suunnittelu, kuten 
tien geometrinen suunnittelu 
liittymien ja eritasoliittyrnien 

• 	 suunnittelu 
- 	pysäköimis- ja levähdysalueiden 

suunnittelu 

. 	
- 	massatalouden suunnittelu, kuten 

• 	 - 	tien tasauksen suunnittelu massa- 
laskentojneen ja vertailujneen 

- 	massankäyttösuunnitelman laatimien 
- 	päällysrakenteen suunnittelu 
- 	varamaanottopajkkojen ja ljitys- 

alueiden suunnittelu 
- 	työnsuunnittelun lähtöasiakirjat. 

8432 	Muu tieteknjllinen suunnittelu 

	

- 	tienpitäjälle kuulumattomien rakenteiden 
Suunni te imat 

	

- 	kuivatuksen suunnittelu 

	

- 	tieyrnpäristön hoidon suunnittelu 

	

- 	valaistuksen suunnittelu 

	

- 	liikenteen ohjauksen suunnittelu 

	

- 	mitteussuunnitelman laatiminen. 

8433 	Geoteknilljnen suunnittelu 

	

- 	tien pohjanvahvigtustoimenpitejden ja sil- 
tojen perustamistapojen suunnittelu sekä 
niihin liittyvät lausunnot, laskelmat ja 

• 	 työselitykset 

	

- 	rnassatalouteen, kuivatukseen ja päällys- 
rakenteeseen liittyvä geoteknillinen 
suunnittelu. 

8434 	Siltateknillinen suunnittelu 

	

- 	siltaluunnokset ja siltatyypin valinta 

	

- 	siltojen yleissuunnitelmien laatiminen 

	

- 	siltojen rakennesuunnjttglu ja suunnitel- 
mien t.irkastamjnen 

	

- 	työselitysten laatiminen. 
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8440 	SUUNNITELMIEN VIIMEISTELY 

8441 	Tie- ja rakennussuunnitelma-asiakirjojen 
laat irninen 

- 	t iesuunnj te Iniaselostuksen laatimi ne,' 
- 	kustannusarviori ja työkohtaisen tyi5se1ity.- 

sen laatimjnen 
- 	Suunnjtelmaoijrustusten Ja asiakirjojen 

täydentminen eri suunniteirranosista saata-
villa tiedoilla ja vhjset tarkistukset. 

8442 	Tie- ja rekennussuunniteirnan kokoaminen 

- 	suunnitelman puhtaaksioiirtmjren ja 
asiakirjojen puhtaaks ikirjoittamjnen 

- 	kopiointi. monistus ja painatustyöt 
- 	suunnitelman kansiointj. 

8443 	Tarjouspyyntöasjakjrjojen laatiininen 

tarjouspyyntöjen valmistelu ja kasittely. 

8444 	Suunnittelu rakentamisen aikana 

hankeryhrntyöskente1y rakentamisen aikana 
- 	suunnitelmien muuttaminen ja tydentäminen. 

II 



12 

8490 	HANKKEEN YHTEISKUSTANNUKSET 

8491 	Hankkeen toiminnansuunnittelu ja johtaminen 

- 	toiminnansuunnittelu ja budjetointj 
- 	hankkeen seuranta 
- 	hankkeen suunnittelijoiden kustannukset. 

joita ei voida kohdistaa muille työnvai-
heille 

- 	pääsuunnittelijan kustannukset. 

8492 	Hankkeen sosiaalitoirninta 

- 	lomakorvaukset ja sairasajan palkat 
- 	työntekijäin kuljetuskustannukset. joita 

ei voida kohdistaa muille työnvaiheille. 

8493 	Toimistosta ja majoltustiloista aiheutuvat 
kustannukset 

- 	toimisto- ja majoltustilojen käytöstä ai- 
heutuvat vuokrat sekä lämmitys-. valaistus-. 
siivous- ja puhelinkustannukset 

- 	tolmistotarvikkeet ja kalusto. 

8494 	Kokoukset ja neuvottelu 

- 	kuulutuskustannukset 
- 	yleiset kokoukset 
- 	hankeryhmätyöskentely suunnittelun aikana 
- 	neuvottelut sidosryhmien kanssa. 
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8500 	ASIAPROJEKTIT 

8510 	Tehtävän suunnittelu ja rajaus 

- 	suunnittelun päätavoltteiden määrittely 
- 	hankkeen rajaus ja toteuttamjstavan 

mäarittämjnen. 

8520 	Aineiston hankinta ja käsittely 

- 	aineiston hankinta ja kokoaminen 
mandolljsjne maastotöineen 

- 	aineiston ryhmittely sekä erilaisten 
laskentojen ym. tarkastalujen suoritta-
minen. 

8530 	Tulosten analysointi, esittäminen 
ja käsittely 

- 	tulosten analysointi sekä tarvittavien 
johtopäätösten tekeminen 

- 	raportin laatiminen ja käsittely. 

8540 	Toteutusvaiheen palvelu 

- 	aslaprojektina suunnitellun rakenteen, 
menetelmän tai järjestelmän toteutsvj-
heen eikaiset tehtävät, jotka suunnittelija 
suorittaa. 

8590 	Hankkeen yhteiskustannukset 

- 	litteran 8490 mukaisesti. 
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8900 	KESKITETYSTI SEtJRATTAVAT KUSTANNUKSET 

8910 	SOSIAALITOIMINTA 

8911 	Työpaikkaruokailun aiheuttamat palkka-. 
huonetila- ,enerqia- ym. kustannukset. 

8912 	Osuusruokaloiden henkilökustannukset. 

8913 	Liikunta-, harrastus- ja viihdytys- 
toiyrinnan kustannukset. 

8914 	Työturvallisuustoiwinnan kustannukset. 

8920 	VIRASTODEMOKRATIA-TOIMINTA 

LASKENTAJXRJESTELMN APULITTERAT 

8970 	PALKANLASKENNAN EROT 

8980 	KONEPANKKI 

8990 	KUSTANNUSTEN JAKSOTUS 
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