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ESIPUHE
Rakentamisohjeet sisältyvät osana yksityisten teiden suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa koskevaan tekniseen ohjeistoon. Ohjeiden lähtökohtana on yksityisistä teistä annetun asetuksen 41. §:n säädös ja asiaa täsmentävä liikenneministeriön päatös. Niiden mukaan
tie- ja vesirakennushallitus antaa tarkemmat määräykset valtion avustamien yksityisten
teiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta.
Yksityistielakiin perustuvat kuntien varoista maksettavat avustukset ovat perusteiltaan
valtionavustuksiin rinnastettavia. Ohjeen laatimisessa onkin ollut tavoitteena, että myös
yksistään kuntien avustamilla teillä niitä voidaan soveltaen noudattaa. Näin ollen rakentamisohjeiden pääasialliset käyttäjät ovat
-

tiekunnat
kunnat
tie- ja vesirakennuslaitos
yksityiset yrittäjät.

Nyt käsiteltävistä yksityisistä teistä ei ole aikaisemmin laadittu teknisiä tienpidon ohjeita.
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Yleistä
Lähtökohdat
Rakentamisohjeet on tarkoitettu käytettäväksi uusien yksityisten teiden rakentamisessa ja vanhojen teiden parantamisessa sekä
tekemisavustuksien käytön valvonnassa. Ohjeet koskevat ensisijaisesti sellaisia yksityisiä teitä, joille on yksityistielain (YksTL)
§:ien 93 - 95 perusteella saatu valtion- ja!
tai kunnanavustusta. Tällaisia ovat pysyvän
asutuksen pääsytiet tai tiet, joilla on paikkakunnalla huomattava liikenteellinen mer kitys. Ohjeita voidaan soveltuvin osin käyttää myös teille, joiden tekemistä ei valtion
tai kunnan toimesta avusteta sekä rakennettaessa niitä yksityisiä teitä, jotka toteutetaan yksityisten teiden liittymä- ja järjestelysuunnitelmien perusteella.
Jos yksityinen tie muutetaan parantamisen
jälkeen yleiseksi tieksi (tavallisimmin paikallistieksi), noudatetaan rakentamisessa
tie- ja vesirakennuslaitoksen tien- ja sillanrakennustöiden yleisiä työselityksiä. Rautateiden tasoristeysalueiden yksityiset tiet rakennetaan rautatiehallituksen antamien ohjeiden perusteella. Metsähallitus ja maatila-

hallitus ovat antaneet niin ikään omat ohjeensa metsäteiden ja maatalousteiden rakenta mi sest a.

Ohjeiden sisältö
Rakentamisohjeissa on kaksi pääosaa. Osassa
II A käsitellään tienrakennushankkeen käytännön järjestelyjä kuten ennakkovalmisteluja, rahoitusjärjestelyjä, työn suunnittelua,
urakointimenettelyä sekä laadunvalvontaa.
Osa II B sisältää yksityisten teiden yleiset
työselitykset. Työselitykset koskevat sekä
uusien teiden rakentamista että vanhojen
parantamista. Rakennustyössä noudatetaan
aina yleisiä työselityksiä, ellei suunnitelmassa tai työkohtaisessa työselityksessä edellytetä muunlaista työtapaa.
Osassa II B on myös suosituksia kuhunkin
työhön ja työvaiheeseen soveltuvista työmenetelmistä ja -koneista. Osasta II B on tehty
myös erillispainos työmaa- ja urakointikäyttöä varten.

9

OSA lEA
RAKENNUSTYÖN VALMISTELU
JA VALVONTA
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1.

Rakennustyön valmistelu

1.0

YLEISTÄ

Ennen rakennustöiden aloittamista on tehtävä huolelliset työn ennakkovalmistelut, joissa selvitetään
- suunnittelutilanne
- rahoitus (valtionavustus, kunnanavustus ja
oma rahoitus)
- rakennusaikaiset luvat ja sopimukset
(maa - ainesten ottamispaikat, läjitysalueet)
- työnsuunnittelu (ajoitus, työvoima, koneet
ja materiaalit)
- toteuttamistapa (omana työnä, urakalla).
Rakennustöiden ennakkovalmisteluihin on
ryhdyttävä viimeistään silloin, kun hakija
on saanut tiedon avustuspäätöksestä. Ennakkovalmisteluja varten on aina otettava yhteyttä avustuksen myöntäjiin tarvittavien
menettelyohjeiden saamiseksi.
Työn ennakkosuunnittelulla varmistetaan se,
että työ voidaan toteuttaa joustavasti ja että sen lopputulos on laatuvaatimuksien mukainen.

1.1

SUUNNITTELUTILANNE

Ennen rakentamista on kaikki suunnitelmat
tarkistettava mieluimmin yhteistyössä hankkeen suunnittelijan kanssa. Tarkistustyössä
selvitetään
- ovatko suunnitelman lähtötiedot muuttuneet suunnitelman valmistumisen jälkeen
- tarvitaanko muutos- tai täydennyssuunnitelmia.

Eräissä poikkeustapauksissa on yksityisten
teiden tekemishankkeisi in ollut mandollista
saada myös työllisyysperusteista valtionapua.
Yksityisten teiden tekemisen rahoitusta ja
tekemisavustuksien hakemista on käsitelty
suunnitteluohjeissa. Seuraavassa on käsitelty
rahoituksen käytännön järjestelyjä.

1.21 Oma rahoitus
Tekemisavustuksien lisäksi tarvittava oma
rahoitus jaetaan tieosakkaille yleensä tieyksiköiden suhteessa. Rahoitus kerätään osakkailta tiemaksuina tai tiekunta järjestää sen
pankkilainana. Tieosakkaat voivat korvata
myös rahoitusosuutensa osaksi tai kokonaan
työsuorituksilla.

1.22 Työnaikainen rahoitus
Tiekunnan on järjestettävä myös työnaikainen rahoitus. Työnaikaista rahoitusta tarvitaan erääntyneiden laskujen hoitoon, koska
tekemisavustuksien maksamisessa on vi ivettä. Viive johtuu siitä, että avustukset maksetaan yleensä kandessa erässä, jolloin toinen avustuserä maksetaan vasta työn valmistuttua. Lisäksi tekemisavustuksien maksattamishakemusten käsittelyssä (ks. kohtaa
1.23) menee aikaa. Tiekunta voi järjestää
työnaika isen rahoituksen esimerkiksi lyhytaikaisena pankkilainana.
Valtion tekemisavustuksia haettaessa tulisikin esittää, että ne maksetaan vähintään
kolmessa erässä, jottei työnaika inen rahoitus
nousisi kovin suureksi.

Tässä yhteydessä laaditaan myös tarvittavat
muutos- ja täydennyssuunnitelmat.

1.23 Tekemisavustukset
1.231 Valtion tekemisavustus

1.2

RAHOITUS

1.20 Yleistä
Yksityisen tien tekemisen kustannuksista
vastaavat tieosakkaat. Niiden teiden tekemiseen, joita nämä rakentamisohjeet ensisijaisesti koskevat (pysyvän asutuksen pääsytiet ja tiet, joilla on paikkakunnalla huomattava Ii ikenteellinen merkitys), on tieosakkaiden mandollista saada valtion ja/tai kunnanavustusta yksityistielain perusteella.

Sen jälkeen kun lääninhallitus on tehnyt pää töksen avustuksen myöntämisestä huolehtii
tie- ja vesirakennuspi iri tekemisavustuksen
maksamisesta lääninhallituksen päätöksen
mukaisesti.
Tekemisavustuksen maksamisen vaiheet
ovat seuraavat:
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1.

Työn suoritus - ja rahoitusjärjestelyjen
hyväksyttäminen

Tiekunnan ja/tai tieosakkaiden on 90 päivän
kuluessa avustuspäätöksestä tiedon saatuaan
toimitettava tie- ja vesirakennuspiirille ilmoitus siitä, otetaanko valtionavustus vastaan vai ei. Myönteiseen ilmoitukseen on
Ii itettävä asiantuntijan laatima suoritus-ja
rahoitussuunnitelma (ks. kohta1.6). Mukaan
on liitettävä myös pöytäkirjan ote, josta
ilmenee tiekunnan tai tieosakkaiden kokouksen antama sitoumus valtionavustuksen
lisäksi tarvittavan rahoitusosuuden suorittamisesta rahana tai luontaissuorituksina
niin, että työ saadaan valmiiksi määräajan
kuluessa. Ilmoitukseen Ii itetään ehdotus
työnjohtajista. Jos työ on tarkoitus tehdä
kokonaisurakalla, on ilmoituksessa pyydettävä siihen tie- ja vesirakennuspiirin suostumus ja samalla tehtävä ehdotus paikalliseksi
työnvalvojaksi.
Tie- ja vesirakennuspiiri tarkastaa ja hyväksyy hankkeen suoritus- ja rahoitussuunnitelman ja palauttaa toisen kappaleen suoritusja rahoitussuunnitelmasta tiekunnalle. Samassa yhteydessä tie- ja vesirakennuspiiri
ilmoittaa tiekunnalle työnjohtajan hyväksymisestä. Kun tie- ja vesirakennuspiiri antaa
suostumuksensa töiden tekemiseen kokonaisurakalla, se antaa myös tarkemmat ohjeet
urakkamenettelystä ja ilmoittaa paikallisen
työnvalvojan hyväksymisestä.

2.

Ensimmäinen avustuserä

Valtionavustuksen ensimmäistä erää koskeva
hakemus on toimitettava tie- ja vesirakennuspiirille. Hakemus tehdään tätä tarkoitusta varten laaditulle lomakkeelle. Hakemukseen liitetään työnjohtajan todistus siitä,
että työ on aloitettu. Hakemukseen on liitettävä myös sitoumus valtionavustuksen
takaisinmaksamisesta eräissä tapauksissa
(YksTA:n31.§:n2.momentti). Ensimmäistä
erää koskeva hakemus voidaan myös liittää
kohdan 1 ilmoitukseen.

3.

Välierät ja viimeinen avustuserä

Välierien sekä viimeisen erän maksamista
koskeva hakemus toimitetaan tie- ja vesirakennuspi irille. Hakemukseen Ii itetään työti litysten luettelo kahtena kappaleena sekä
alkuperäiset tilitositteet.
Tie- ja vesirakennuspiiri tekee päätöksen
avustuksien maksamisesta tarkastettuaan
hakemuksen ja tehtyään laskelman avustus -
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erän suuruudesta. Alkuperäiset tilitositteet
sekä toinen kappale työtilitysten luettelosta
palautetaan hakijalle.
Viimeinen erä maksetaan sen jälkeen, kun
tie- ja vesirakennuspiirin työnvalvoja on
tehnyt lopputarkastuksen, ja tie- ja vesirakennuspiiri on tehnyt päätöksen työn hyväk
symisestä. Päätös lähetetään tiedoksi hakija lIe.
Viimeisen avustuserän yhteydessä palautetaan myös YksTA:n31.§:n2.momentin mukainen sitoumus takauksineen.

1.232Työllisyysperusteinen valtionavustus
Työllisyysperusteisen
valtionavustuksen
maksamisesta huolehtii tie- ja vesirakennuspiiri samoin kuin edellä on esitetty. Lääninhallituksen päätöksessä ilmoitetaan, että
avustus maksetaan työllisyysvaroista. Työssä
on noudatettava avustuspäätöksessä ilmoitettuja työllisyysehtoja.

1.233Kunnan tekemisavustus
K unnanavustusta yksityisen tien tekemiseen
haetaan tavallisesti kunnanhallitukselta tai
tielautakunnalta. Useissa kunnissa on avus tuksen hakemista varten laadittu lomake,
josta hakemukseen tarvittavat liitteet ilmenevät.
Mikäli kunta avustaa tien tekemistä, niin
mallijohtosäännön mukaisesti tielautakunnan
tehtävänä on valvoa avustuksen käyttöä ja
huolehtia avustuksen maksamisesta.
Avustuksen maksamista varten toimitetaan
hakemus kuntaan.

13 LUVAT JA SOPIMUKSET
Ennen rakennustöihin ryhtymistä on varmistauduttava, että tarvittavat luvat ja sopimukset ovat kunnossa
- tieoikeus; tien rakentamista ja parantamista varten tarvitaan yleensä tietoimitus
tai suostumukset tarvittavista lisäalueista
(ks. Suunnitteluohjeet /21/kohta6.33)
- liittymälupa yleiseen tiehen (ks. Suunnitteluohjeet /21/kohta3.4)
- maa-ainesten ottamisluvat (ks. Suunnitteluohjeet/21/ 6.64)
- sopimus maanomistajan kanssa laskuojan
kaivamisesta tai olemassa olevan laskuojan käyttämisestä (ks. Suunnitteluohjeet
/21!kohta4.712)

vesioikeudelliset luvat
+ vesioikeuden lupa vesistösiltaa varten
(ks. Suunnitteluohjeet /21/ kohta 5.31)
+ vesilautakunnan lupa laskuojan tekemiseen toisen maalle tai siellä olevan
ojan käyttämiseen (tarvitaan, jos maanomistajan kanssa ei päästä sopimukseen)
lupa murskausaseman sijoitukseen terveyslautakunnalta
(Terveydenhuoltolain
26. §)
sopimukset maanomistajien kanssa yksityisten alueiden käyttämisestä varasto,
läjitys tai muihin tarkoituksiin
sopimukset laitteiden omistajien kanssa
puhelin- ja sähkölaitteiden tai muiden
laitteiden si irtämisestä, suojaamisesta
tai purkamisesta sekä näiden toimenpiteiden aiheuttamien kustannusten jaosta.

1.4 KATSELMUKSET
Kun työtä suoritetaan olosuhteissa, joissa
saattaa tapahtua vahinkoja, on myöhempien
epäselvyyksien välttämiseksi pidettävä alueella ennen työn aloittamista alkukatselmus
ja työn jälkeen loppukatselmus. Katselmuksia pidetään esimerkiksi, kun kallionlouhintaa suoritetaan lähellä rakennuksia tai rakenteita.
Katselmuksi in kutsutaan kaikki asianomaiset. Katselmuksissa todetaan alueella olevan
kasvillisuuden, rakennusten ja laitteiden
kunto ennen ja jälkeen työn sekä sovitaan
toimenpiteistä tai mandollisista korvauksista.

ma on hankkeen keston ajalle laadittu janaaikataulu, joka on täydennetty resurssitiedoin (työvoima, koneet).
Työnsuunnittelun kulku voidaan jakaa kolmeen päävaiheeseen. Vaiheiden määrä ja
laajuus riippuvat hankkeen laajuudesta ja
toteuttamistavasta. Työnsuunnittelun kulku
on esitetty kuvassa 1.
Työnsuunnittelun vaiheet ovat
- lähtötietojen hankkiminen
- alustava työnsuunnittelu
- lopullinen työnsuunnittelu.
Työsuunnitelmat laatu työn toteuttamisesta
vastaava työnjohtaja. Työnsuunnittelussa
voi soveltuvin osin noudattaa tie- ja vesirakennuslaitoksen julkaisussa Tienrakennus hankkeen työnsuunnittelu /1L41annettuja ohjeita.

1.51 Lähtötietojen hankkiminen
Työnsuunnittelun lähtötiedot saadaan yksityisen tien tarkistetusta suunnitelmasta
(ks. kohta 1.1). Ennen työnsuunnittelun aloittamista on tutustuttava maasto-olosuhteisiin. Maastokäynnin yhteydessä kirjataan
ylös työnsuunnitteluun vaikuttavat seikat,
kuten
- työnaikaisen liikenteen hoito
- työn suoritusjärjestys eri maastokohdissa
- materiaalien ottamispaikat
- varasto- ja läjitysalueiden sijoittaminen.

1.52 Alustava työnsuiuinittelu
Kaikista katselmuksista laaditaan pöytäkirja.

1.5 TYÖNSUUNNITTELU
1.50 Yleistä
Työnsuunnittelun tavoitteena on valita vaihtoehtoja tutkimalla hankkeelle taloudellisesti edullisin toteuttamistapa. Työsuunnitelmasta saadaan myös tarvittavat tiedot suoritus- ja rahoitussuunnitelmaan (ks. kohta
1.6). Edelleen työsuunnitelmasta saatavien
tietojen avulla voidaan verrata urakoitsijoiden tarjousten edullisuutta oman työn kustannuksi in.
Työnsuunnittelun avulla laaditaan hankkeen
työsuunnitelma ja tarkistetaan suunnittelijan
laatima työn kustannusarvio. Työsuunnitel-

Alustavalla työnsuunnittelulla selvitetään
suoritemäärät sekä valitaan tärkeimmät
työmenetelmät ja työkoneet. Alustavan
suunnittelun avulla saadaan hankkeelle karkea ajoitus ja kustannukset. Ajoituksessa
on huomioitava töiden keskinäisten riippuvuuksien, vuodenaikojen ja muiden olosuhdetekijöiden asettamat rajoitukset. Alustavan
suunnittelun avulla saadaan selville myös
työvoiman, työkoneiden ja muiden resurssien
tarve.
Alustavan työnsuunnittelun tietojen perusteella voidaan laatia valtion tekemisavustuksen maksamista varten tarvittava työn
suoritus- ja rahoitussuunnitelma. Samoin
voidaan päättää, tehdäänkö työ itse vai urakaIla. Kun urakkatarjoukset on saatu, voidaan työnsuunnittelun tietojen perusteella
verrata urakoitsi joiden tarjouksia oman
työn kustannuksiin.
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LÄHTÖ TIETOJEN HANK/(/M/NEN
- suunnitelmaan tutu tuminen
- maasto- olosuhteiden selvitys

ALU3TAVA TYÖNSU(JNNITTELU
- suoritemaarien selvitys
- tärkeimpien työmenetelrnien ja
työkoneiden valinta
- korkea ajoitus ja kustannukset

5UOR/TUi-JA RAHO/TU.5S(JUNNI TEL NA'
- työvoiheet
- töiden ojo/tus
- rahoitu3
9 tarvitaan valtion tekemisovustuks,en 1
mnoksarnista varten
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Työ kohdeluette/ot
Työkoh te/den suunnittelu
yö5Liuon/te/rnO

_______

========

ii

1ff1H
ilen/ulöstö

Työ koneyJ

Mafer/aa(']

Kuva 1.
Työnsuusrnitteltii kulku

1.53 Lopullinen työnsuunnittelu
Lopullisen työnsuunnittelun tavoitteena on
tuottaa hankkeelle toteuttamismalli. Lopullisen työnsuunnittelun vaiheet ovat
- työkohdeluetteloiden laadinta
- työkohteiden suunnittelu
- työsuunnitelman laatiminen.

Tvökohdeluettelon laadinta
Yksityistiesuunnitelmaan sisältyy suunnittelijan laatima suoritepohjainen kustannusar vio kaikista työlitteroista alalitteran tarkkuudella (kuva 2). Työkohdeluettelo laaditaan tämän suoriteluettelon perusteella yhdistämällä ja erittelemällä suoritteet sopiviksi työkokonaisuuksiksi (kuva 3).

Tvökohteen suunnittelu
Työkohteen suunnittelu edellyttää aina tark
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kaa työkohteeseen ja paikallisiin olosuhteisiin tutustumista. Työkohdesuunnitelmien
laadinnassa työkohteesta
- selvitetään työmäärät
- valitaan työhön parhaiten soveltuvat työmenetelmät ja toimintavälineet
- määritetään työkohteen töiden kestot ja
kustannukset.
Edellä esitetyt tiedot selvitetään kaikista
työkohdeluettelon mukaisista töistä. Tavanomaisten töiden tiedot tunnetaan usein
aiemman kokemuksen ja jälkilaskennan perusteella, jolloin työkohdesuunnitelma tehdään näiden tietojen perusteella. Vaativista
työkohteista laaditaan varsinaiset työkohdesuunnitelmat.
Kuvassa 4 on esitetty esimerkki työkohdesuunnitelmasta.
Työkohdesuunnitelmien laadinnassa voidaan
käyttää apuna tie- ja vesirakennuslaitoksen
ohjeita /18/ ja /19/.
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Hankkeen työsuunnitelman laatiminen
Kun työkohteet on suunniteltu, voidaan
koota työsuunnitelma. Hankkeen työsuunni telma on työkohteittain laadittu toiminta suunnitelma. Työsuunnitelma (kuva 5) esitetään hankkeen keston ajalle laadittuna jana-aikatauluna, joka on täydennetty resurssitiedoin (työvoima, koneet). Työsuunnitelma
antaa hankkeesta selkeän kokonaiskuvan,
ja sitä voidaan käyttää hankkeen ohjauksessa
sekä seurannassa.
Ty&u'innitelmaa laadittaessa hankkeen työt
ajoitetaan seuraavien periaatteiden mukai sesti:
- Sijoitetaan aikatauluun työkohteet, joiden
valmistumisajankohta tai toteuttamis
ajankohta on ennalta määrätty (esim.
vuodenaika, sovittu urakka, toteuttamis
ajankohta ennalta määrätty tms.)

18

Sijoitetaan aikatauluun työkohteet, jotka
ratkaisevasti vaikuttavat koko hankkeen
aikatavoitteiden saavuttamiseen (ns. kri it tiset tehtävät). Seuraavaksi aikatauluun
sijoitetaan työkohteet, joiden toteutta misajankohta ei edellisten tapaan ole
kiinteä. Näillä toteutetaan muut toiminnalle asetetut vaatimukset kuten esimer kiksi työvoiman ja koneiden käytön tasaisuus ja jatkuvuus.
Hankkeen työsuunnitelman perusteella voidaan laatia myös
- hankkeen kustannusarvio
- työvoiman tarve
- tarvikkeiden hankintasuunnitelma.
Työsuunnitelmiin tehdään töiden kuluessa
tarvittavat muutokset ja täydennykset työn
suoritus - ja rahoitussuunnitelman sallimissa
rajoissa.
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1.6 SUORITUS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA
Valtion tekemisavustuksen maksamista varten on laadittava hankkeen suoritus- ja
rahoitussuunnitelma (ks. kohta 1.23). Suunnitelma tulee laatia huolellisesti, koska rakentamisessa on noudatettava laadittua suunnitelmaa (Kulk Mp 3. luku 8.§).
Suoritus- ja rahoitussuunnitelma voidaan
laatia alustavan työnsuunnittelun valmistuttua. Suoritus- ja rahoitussuunnitelman tiedot
esitetään kuvan 6 mukaisella lomakkeella.

Hankkeen työvaiheet ryhmitetään pääkohdittain käytetyn suoriteryhmittelyn mukaisesti. Hankkeen ajoitus ja kustannuksien
muodostuminen esitetään työvaiheittain.
Rahoitussuunnitelmassa esitetään hankkeen
rahoitusjärjestelyt. Kohdassa lisätietoja on
hyvä ilmoittaa myös, miten työnaikainen
rahoitus on hoidettu.
Suoritus- ja rahoitussuunnitelma tulee hyväksyttää tiekunnan!tieosakkaiden kokouksessa.
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1.7 HANKKEEN TOTEUTTAMINEN

Rakennettaessa omana työnä on työnsuunnittelu tehtävä huolella kohdan 1.5 mukai1.70 Yleistäsesti, jotta eri työvaiheet saadaan niveltymään hyvin toisiinsa.
Yksityinen tie voidaan rakentaa omana työnä, käyttämällä osaurakointia oman työn
ohessa tai teettämällä työ kokonaisurakka1.72 Rakennuttaminen
na. Työn toteuttamistavan valinnassa tulisi
kiinnittää huomiota
Tie- ja vesirakennuspiirit antavat tarvittaes- työn laajuuteen
sa asiantuntija-apua rakennuttamiseen Ii ittyvissä kysymyksissä. Mikäli työ on tarkoitus
- tiekunnan mandollisuuksiin tehdä osa
töistä itse
tehdä kokonaisurakkana, on siihen haettava
tie- ja vesirakennuspiirin suostumus (ks.
- työn vaativuuteen, eli tarvitaanko tietyiskohta 1.231).
sä töissä tai työvaiheissa erityistä ammattitaitoa tai erityiskalustoa
- työn aikatauluun
- kustannuksiin.
1.721 Urakkatyypit
Työn toteuttamistapa tulisi valita siten,
että se on kokonaiskustannusten kannalta
tiekunnalle edullisin. Päätös työn toteuttamistavasta tehdään työnsuunnittelun yhtey dessä.
Erityistä ammattitaitoa ja kalustoa vaativat
työt, kuten sillat, kannattaa teettää kokonaisurakkana. Useimmat maanrakennustyöt
soveltuvat tehtäväksi omana työnä varsinkin, jos tiekunnan osakkailla on työhön soveltuvia koneita. Tällöin osa rakentamiskustannuksista voidaan korvata luontaissuorituksina. Oman työn ohessa voidaan tietyt
työvaiheet, kuten sivuojien kaivu ja päällysrakennekerrosten ajo, teettää osaurakoina.

Rakennuttamisessa varsinainen rakennustyö
kokonaisuudessaan tai osa siitä annetaan
urakoitsijal le.
Urakkatyypit voidaan ryhmitellä vastuun
laajuuden (urakkamuoto) ja maksuperusteen
(urakkasopimusmuoto) mukaan. Urakkatyyppien ryhmittely ilmenee kuvasta 7.
Urakkamuoto
u3afrc7iko(Joet

2

f(JurOk/O)
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«okOflo,.
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:.:.:.:::.:.
1
-•:•,:,-.,.,:. -

IrOii(O
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Työn toteuttamisen helpottamiseksi jäljempänä on annettu ohjeita
- työn toteuttamisesta omana työnä
- urakkana teettämisestä, jota kutsutaan
rakennuttamiseksi
- vuokrakoneiden ja tarvikkeiden hankinnasta.

UrOkka

1

i

1

1

l

______
UrO/(/casopimu3-
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muoto
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Yksifyi5ten teiden rakeotam,essa /aytetyt urak.katyypi/

1.71 Omana työnä
Jos tie rakennetaan omana työnä, vastaa
tiekunta kaikista rakentamiseen liittyvistä
tehtävistä. Tiekunta nimeää hanketta johtamaan työnjohtajan, hankkii rakentamiseen
tarvittavat koneet ja työvoiman sekä materiaalit ja vastaa muutoinkin rakentamisesta
kokonaisuudessaan.
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Kuva 7.
Urakkatyypit

Kohdassa 1.73 on annettu ohjeita vuokrakoneiden ja tarvikkeiden hankintaa varten.

Urakkamuodoksi yksityisten teiden rakentamisessa soveltuu yleensä kokonaisurakka
tai osaurakka. Kokonaisurakka tarkoittaa
esim, tietyn tien, tieosuuden tai sillan teettämistä kaikkine päätöineen yhden urakkasopimuksen perusteella.

Oman työn ohessa voidaan tietyt osatehtävät teettää osaurakointia käyttäen. Urakkana teettämisestä on annettu ohjeet kohdassa
1.72.

Kokonaisurakka soveltuu silloin, kun hankkeen toteuttaminen omana työnä edellyttää
sellaisen organisaation luomista, johon tiekunnan resurssit eivät riitä.
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Osaurakassa urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen kuuluu tiettyyn hankkeeseen sisältyvän
osatyön tekeminen. Tällöin hankkeen oman
työn ja urakoitsijoiden töiden yhteensovittammen kuuluu rakennuttajalle.
Osaurakka soveltuu hyvin käytettäväksi
omassa johdossa rakentamisen ohella. Tällöin osaurakalla toteutettaviksi soveltuvat
ennen muuta konetyövaltaiset massatyöt sekä erikoiskalustoa tai -ammattitaitoa vaativat työt.
Urakkasopimuksen maksuperusteissa (urak kasopimusmuoto) tulisi pyrkiä ki inteähintaisen urakkasopimusmuodon käyttämiseen (kokonaishinta- tai yksikköhintaurakka). Maarakennustöihin liittyvät työmäärien ja rakennusaikaisten olosuhteiden arvioint ivaikeudet ovat johtaneet tienrakennusurakoissa
yksikköhintaurakan käyttöön. Tämä sopimusmuoto takaa osapuolille verrattain tasaisen riskien jaon. Yksikköhintaisen urakan
lisäetuna voidaan pitää lisäksi sen joustavuutta suunnitelmien muutoksien tekemisessä. Kokonaisurakoissakin tulee rakennuttajan
pyytää urakoitsijalta yksikköhinnat lisä- ja
muutostöitä varten.
Kokonaishintaurakka on sopivin vaihtoehto
mm. sillanrakennustöissä sekä vastaavissa
töissä, joissa suoritemäärät ovat etukäteen
suhteellisen tarkasti määriteltävissä.
Laskutustyöhön perustuvassa urakassa kustannusriski jää kokonaan tai pääosin rakennuttajalle ja urakan valvonta voi olla työlästä. Laskutusperusteinen urakka tulee kysymykseen vain poikkeustapauksissa.
Alistamissuhteen mukaan urakat voidaan
ryhmitellä seuraavasti:

- Pääurakka
Pääurakassa urakoitsija, joka on saanut val taosan rakennuskohteeseen kuuluvista töistä
suorittaakseen, on sopimussuhteessa rakenn ut ta ja an.
- Aliurakka
Aliurakassa pää - tai sivu-urakkaan kuuluvia
töitä suorittava urakoitsija on sopimussuhteessa pääurakoitsijaan tai sivu-urakoitsi ja an.
- Sivu-urakka
Sivu-urakassa urakoitsija, joka tekee pää-
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urakkaan kuulumattomia rakennuskohteen
töitä, on sopimussuhteessa rakennuttajaan.
- Alistettu sivu-urakka
Alistetussa sivu-urakassa sivu-urakoi tsija
tekee pääurakkaan kuulumattomia rakennuskohteen töitä. Sivu-urakoitsija on sopimussuhteessa rakennuttajaan, mutta on maksusuorituksia lukuun ottamatta erityisen, kaikkien kolmen osapuolen hyväksymän, alistamismääräyksen mukaisesti pääurakoitsijan
alainen. Alistamista ei käytetä yleensä tienra kennustöi ssä.

1.722 Urakka-asiakirjat
Yksityisten teiden tienrakennustyöt ovat
yleensä pieniä. Tällöin tarjouspyyntö- ja
urakkasopimusasiakirjat voivat olla yksinkertaistettuja tavanomaisiin urakka-asiakirjoihin verrattuna. Mikäli yksityinen tie saa
valtion tekemisavustusta, on urakoint ia
käytettäessä soveltuvin osin noudatettava,
mitä on voimassa valtion töiden teettämisestä urakkana (Urakka - asetus /1/ ja Urak kapäätös /4/). Edelleen, mikäli työ teetetään
kokonaisurakkana, on siihen haettava tieja vesirakennuspiirin suostumus.
Yksityisillä teillä käytetään tienrakennustöissä näiden ohjeiden mukaisia urakka-asia kirjoja (liite II A 1), kun urakan loppusumma
ei yhtä 1,5 Mmk (tr.ind. 141 1.1.1985). Tätä
laajemmissa hankkeissa käytetään soveltuvin
osin tie- ja vesirakennuslaitoksen ohjetta
/10/.
Sihlanrakennustöissä käytetään tie- ja vesirakennuslaitoksen urakka-asiakirjoja. Niiden
laadintaohjeet ja mallit on hueteltu liitteessä
II A 2. Näitä asiakirjoja käytetään pelkissä
sillanrakennustöiden urakoissa sekä niissä
urakoissa, joissa tienrakennustöiden osuus
on niin vähäinen, että urakkamuotona voidaan käyttää kokonaishintaurakkaa myös
tietöiden osalta. Tällöin urakka-asiakirjoihin
Ii itetään tarvittavat tienrakennustyön asiakirjat. Urakkaa haadittaessa tulee varmistua
siitä, että myös sillanrakennuksen erikoistöiden (teräsrakenne -, elementti-, maalaustyöt jne.) edehlyttämät urakkaehdot sisällytetään sopimusasakirjoihin.
Sihlanrakennuksen osaurakoissa (elementti työt, teräsrakennustyöt jne.) sekä harkinnan
mukaan pienissä sihtakohteissa voidaan soveltaa hiitteen II A 1 mukaisia urakka-asiakirjoja.

1.723 Tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen
Tarjouspyyntöasiakirjat laati i tai laadituttaa
t iekunta. Teknisten asiakirjojen laatiminen sekä urakassa noudatettavien teknisten
määräysten ja ohjeiden määrittäminen kuuluvat ensisijaisesti suunnittelijalle.
Tarjouspyyntöasiakirjoihin kuuluvat tarjouspyyntökirje, urakkasopimusluonnos Ii itteineen sekä tarjouslomake (ks. urakkasopimusasiakirjat, liite II A 1).
Tarjouspyyntökirje on rakennuttajan tandonilmaisu siitä, että hän haluaa ilmoittamastaan kohteesta yrittäjien tarjouksia. Tarjouspyyntöasiakirjeen mukana lähetettävä
urakkasopimusluonnos liitteineen ilmoittaa
yrittäjälle vaadittavan suorituksen ominaisuudet, työn suoritukseen vaikuttavat seikat
sekä mandollista sopimussuhdetta koskevat
ehdot.
Urakkasopimusluonnos täytetään tarpeellisin
osin seuraavasti:
- 1 kohta: Kohdassa esitetään tarjottava
työ ja urakkatyyppi.
II kohta: Kohdassa luetellaan urakassa
noudatettavat asiakirjat, joita yleensä
ovat tarjouspyynnön ja tarjouksen lisäksi:
+ Yleiset urakkaa koskevat määräykset.
Nämä sisältävät lyhennettynä yleiset
sopimusehdot.
+ Maksu- ja mittausperusteet. Maksu- ja
mittausperusteissa on mukana eniten
käytettyjä kohteita. Urakan toteuttamisessa voidaan maksukohteita harkitusti
lisätä sekä olemassa olevia kohteita
tapauskohtaisesti tarkentaa. Tehdyistä
muutoksista on neuvoteltava tie- ja
vesirakennuspiirin kanssa.
+ Työkohtaiset työselitykset. Ne sisältyvät tarvittaessa yksityisen tien suunnitel maan.
+ Sopimuspiirustukset. Sopimuspiirustukset käsittävät yksityisen tien tai sillan
suunnitelman osaksi tai kokonaisuudessaan. Tarvittaessa sopimuspiirustuksiin
voidaan lisätä tarkentavia tietoja esim.
pohjaolosuhteista.
+ Yleiset työselitykset. Sopimusasiakirjoihin liitetään yksityisten teiden yleiset työselitykset sellaisenaan.
+ Muut asiakirjat.
- III kohta: Kohdassa esitetään työn aikataulu. Työhön tulisi varata niin pitkä aika,
että työ voidaan suorittaa hyvin ja edullisesti loppuun.

IV kohta: Kohdassa esitetään erityiset
urakkaa koskevat määräykset. Kohta on
tarjouspyynnön kannalta keskeinen, koska
siinä ilmoitetaan mm. rakennuttajan ja
urakoitsijan välistä vastuunjakoa koskevat seikat sekä vakuudet.
Jotta urakoitsijoiden tarjoukset saataisiin
yhtenäiseen ja helposti vertailtavaan muotoon, on tarjoukset pyydettävä aina tarjouspyyntöön Ii itetyn tarjouslomakkeen mukaisena.

1.724 Urakkatarjousten hankkiminen ja käsittely
Kun yksityinen tie saa valtion tekemisavustusta, on urakkatarjoukset yleensä pyydettävä vähintään viideltä luotettavaksi, vakavaraiseksi ja ammattitaitoiseksi tunnetulta
urakoitsijalta samanaikaisesti ja kirjallisena.
Muulloinkin urakkatarjoukset kannattaa pyytää vähintään kolmelta urakoitsijalta. Urakka-asetuksen /1! 5. §:n 2. momentin mukaan
on luotettavalla, vakavaraisella ja ammattitaitoisella urakoitsijalla, joka on ilmoittanut
olevansa halukas tekemään tarjouksen, oikeus saada tarjouspyyntöasiakirjat tarjouksen tekemistä varten, mikäli työ ei tämän
takia viivästy.
Urakkapäätöksen /4/ 4. luvun mukaan urakkatarjousten hankkimistapoja ovat:
- erityinen tarjouspyyntö
- kuulutusmenettely
- sanomalehti-ilmoitus
Yksityisten teiden urakkatarjouspyynnöissä
noudatetaan tavallisesti suljetun urakkakilpailun periaatetta eli kirjalliset tarjouspyynnöt lähetetään rakennuttajan valitsemille
yrityksille.
Tarjousten laatimista varten on urakoitsijalle varattava riittävästi aikaa. Osaurakoissa
tarvitaan aikaa yleensä vähintään kaksi
viikkoa ja kokonaisurakassa vähintään kolme
viikkoa.
Tarjous tulee lähettää rakennuttajalle kirjekuoressa, jossa on tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettu tunnusmerkki.
Tarjoukset avataan erityisessä avaustilaisuudessa, joka pidetään mandollisimman
pian tarjousajan päättymisen jälkeen. Avaustilaisuudessa tulee olla läsnä vähintään kaksi
tiekunnan nimeämää henkilöä, jotka merkitsevät tarjouksen nimikirjaimillaan ja nimi-
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kirjoituksellaan. Tiekunta voi pyytää avaustilaisuuteen myös TVL:n nimeämän työnvalvojan. Avaustilaisuudessa nimetyistä henkilöistä yksi toimii puheenjohtajana. Tarjousten avaamisesta laaditaan pöytäkirja, jonka
nimetyt henkilöt allekirjoittavat. Pöytäkirjasta tulee ilmetä ainakin seuraavat tiedot.
Yleistiedot:
- rakennustyömaan virallinen nimi ja työn
nimi sekä sijaintipaikkakunta
- urakoitsijat, joilta tarjouksia on pyydetty
koti paikka tiet oi neen
- tarjousten jättämisajan päättymishetki ja
tarjousten avaamisen ajankohta.
Tarjoukset:
- urakoitsija
- urakkahinta tai hinnan laskemisperusteet,
jos hinta ei suoraan ilmene tarjouksesta
- tarjouksen määräaikaisuus
- tarjouksessa huomatut poikkeamat tarjouspyynnöstä.

1.725 Urakkasopimuksen solmiminen ja vak uudet
Sen jälkeen, kun rakennuttaja on ottanut
selon tarjouksista, tulee urakoitsija sidotuksi
tarjoukseensa.
Tarjouspyyntöasiakirjat ja tarjous yhdistetään sopi japuolten allekirjoittamalla urakkasopimuksella sopimusasiakirjakokonaisuudeksi (liite II A 1).
Urakkasopimuksessa on urakoitsija velvoittava toimittamaan rakennuttajalle vakuus
rakennussuori tuksen sopi muksenmuka isesta
ja kaikinpuolisesta täyttämisestä ja ennakon
takaisin maksamisesta. Lisäksi urakoitsijan
on annettava vakuus takuuaikana ilmenevien
vikojen korjaamisesta.
Rakennusaikaisen vakuuden on oltava 10 96
urakkahinnasta. Erityisistä syistä voi vakuus
olla suurempikin.

Avaustilaisuudessa on käsiteltävä myös
pyytämättä annetut urakkatarjoukset.

Rakennusaikaisen vakuuden tulee kattaa
myös lisä- ja muutostyöt.

Tarjousten vertailemiseksi on yleensä tarpeen laatia erityinen vertailutaulukko. Vertailun tavoitteena on löytää edullisin tarjous. Päätöksessä on huomioitava tarjoushintojen lisäksi mm. urakoitsijoiden ammattitaito, konekanta ja vakavaraisuus. Urakkatarjousten vertailusta laaditaan oma muistio
tai pöytäkirja.

Urakkasumman viimeinen maksuerä voidaan
tarvittaessa sopia suuremmaksi niin, että
se muodostaa lisävakuuden.

Tarjouksen avaustilaisuus voi olla myös
julkinen. Julkisessa avaustilaisuudessa saa vat olla läsnä nimettyjen henkilöiden lisäksi
tarjouksen jättäneiden yritysten edustajat.

Tariouksen hylkääminen
Tarjous on hylättävä mm. seuraavista syistä:
- Tarjoushinta on epämääräinen tai tarjous
on muuten olennaisesti virheellinen.
- Tarjouspyynnön jälkeen on ilmennyt, että
tarjouksen tekijällä ei katsota olevan
teknisiä ja taloudellisia tai muita edellytyksiä työn toteuttamiseksi vaaditulla
tavalla.
- Tarjouksen tekijä on menetellyt vilpillisesti tai muuten lain tai hyvän liiketavan
vastaisesti.
- Tarjous on saapunut tarjousajan päättymisen jälkeen. Kuitenkin myöhästynyt, mutta ennen tarjousten avaustilaisuutta saapunut tarjous voidaan ottaa huomioon,
jos on ilmeistä, että myöhästyminen ei
johdu tarjouksen tekijästä.
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Takuuajan vakuuden tulee olla vähintään 2 96
ja enintään 5 96urakkahinnasta.
Rakennusaika isen vakuuden vaatimisesta
voidaan useimmiten luopua, jos urakkahinta
alittaa 100 000 markkaa (tr.ind. 141 1.1.-85)
ja urakka-aika ei ole kolmea kuukautta pitempi. Kuitenkin urakoissa, joita rakennuttaja ei pysty saattamaan loppuun, mikäli
työ keskeytyy (betonielementtien toimitusurakka), on aina vaadittava vakuudet. Samoin louhintaurakoissa vaaran ja vahingon
syntymisen takia rakennusaikaisen vakuuden
vaatiminen on tarpeellista, vaikka mainitut
rajat alitettaisiinkin.

1.73 Hankinnat
Erilaisten raaka- ja tarvikeaineiden, puolivalmisteiden ja valmiiden tavaroiden hankinta, vuokrakoneiden hankinta ja kuljetuspalvelujen hankinta on tehtävä taloudellisesti
ja tarkoituksenmukaisesti. Mikäli kunta on
yksityisen tien tienpitäjänä, on hankinnoissa
noudatettava kunnan yleisiä hankintaohjeita.
Vuokrakoneiden hankintaa varten kuntien
keskusjärjestöt ovat yhdessä urakoitsijajärjestöjen kanssa julkaisseet ohjeen Vuokrako-

neiden hankintamenettely /19/. Tiekunnat
voivat käyttää myös soveltuvin osin kyseisiä
ohjeita.
Hankinta voidaan tehdä joko tarjousmenettelyllä tai suorana hankintana. Suoraa hankintaa tulee käyttää vain erityissyistä (han kintaa ei ole muualta tehtävissä, kiireinen
hankinta, pieni lisähankinta tai muu pätevä
syy).

Tarjousmeriettelyssä tarjouspyyntö tehdään
yleensä kirjallisena vähintään kolmelle luotettavaksi ja toimituskykyiseksi tunnetulle
myyjä lie. Suullista tarjouspyyntöä voidaan
käyttää pienissä ja ki ireellisissä hankinnoissa.
Hankinnasta kannattaa tehdä kirjallinen sopimus, jollei kysymys ole ainoastaan vähäisestä hankinnasta.

25

2. Rakennustyön valvonta
20 YLEISTÄ
Rakennustyö tulee tehdä huolellisesti suunnitelmien mukaan siten, että työn laadulle
sekä eri materiaaleille annettuja määräyksiä
tai ohjeita noudatetaan. Rakentamisessa
tehdyt virheet ja heikot materiaalit näkyvät
heikkouksina tai virheinä valmiissa rakenteessa vaikeuttaen käyttöä ja kunnossapitoa.
Virheellisten kohtien korjaaminen jälkikäteen on usein hyvin hankalaa ja kallista.
Tekemisavustuksen myöntäjät (valtio, kunta)
valvovat omalta osaltaan työn asianmukaista
suorittamista ja avustuksen käyttöä. Vastuu
rakennustyön laadusta kuuluu kuitenkin ensisijaisesti tiekunnalle riippumatta siitä, teh däänkö rakennustyö omana työnä vai teetetäänkö se urakkana.

2.1 AVUSTUKSIEN MYÖNTÄJIEN TEKEMÄ
VALVONTA
Tie- ja vesirakennuspiirit, jotka vastaavat
valtion tekemisavustuksen maksamisesta,
valvovat myös valtionavustuksen käyttämis tä ja työn asianmukaista suorittamista.
Tiekunnan on palkattava työtä johtamaan
ammattitaitoinen työnjohtaja (kokonaisurakoissa paikallinen työnvalvoja), jolle on
haettava tie- ja vesirakennuspiirin hyväksy minen (Kulk Mp 3. luku 7. §).
Tie- ja vesirakennuspiirin puolesta työtä
valvoo tehtävään määrätty työnvalvoja.
Työnvalvoja tekee tarvittavan määrän tarkastuskäyntejä työmaalla. Työnvalvoja käsittelee myös tekemisavustuksen maksamishakemukset. Tekemisavustuksen viimeinen
erä maksetaan sen jälkeen, kun tie- ja vesirakennuspi irin työnvalvoja on tehnyt loppu tarkastuksen ja kun tie - ja vesirakennuspiiri
on hyväksynyt työn.

ohjeita ja määräyksiä sekä kulloinkin ilmoitettava työn aloittamisesta ja sen suorituksessa tapahtuneista keskeytyksistä.
Suunnitelmiin tehtävistä muutoksista on sovittava aina TVL:n valvojan kanssa.
Kuntien myöntämän avustuksen käyttöä ja
työn asianmukaisen suorittamisen valvonta
kuuluvat yleensä tielautakunnalle.
Kunnissa noudatettava käytäntö vaihtelee,
joten se on selvitettävä tapauskohtaisesti.

2.2 URAKAN VALVONTA
2.20 Yleistä
Yleismääräykset urakoiden valvonnan järjestämisestä sisältyvät UrakkaA:n 5. lukuun
/1! ja UrakkaP:n 7. lukuun /14/. Näitä mää räyksiä on soveltuvin osin noudatettava
valtion tekemisavustusta saavien yksityisten
teiden rakentamisessa.
Kun käytetään urakointia, rakennuttajan
edustajana työmaalla toimii valvoja. Valvojan tehtävänä on tarkistaa, että urakoitsijan
työsuoritukset ovat urakkasopimuksen mukaiset.

2.21 Valvonnan luonne ja vastuu
Valvonta perustuu urakoitsijan toiminnan
ja työmenetelmien tarkkailuun sekä pistokoeluontoisiin mittauksiin ja tutkimuksiin.
Rakennuttaja edellyttää urakoitsijan tuntevan sopimusasiakirjat ja noudattavan niitä.
Jos valvonta havaitsee urakoitsijan toiminnassa puutteita, sen tulee ryhtyä tarvittaviin
toimiin. Vastaavasti myös valvojan tulee
olla perillä urakan toteuttamisen edellyttä mistä asiakirjoista.

Työ on suoritettava valtionavustuspäätök sessä mainittujen ehtojen ja määräysten mukaisesti noudattaen työn suoritus - ja rahoitussuunnitelmaa. Työn suorituksessa on lisäksi noudatettava avustuspäätöksessä mahdollisesti asetettuja työllisyysehtoja ja työ voimaviranomaisten niiden nojalla antamia
määräyksiä.

Valvonnan tehtävät tienrakennusurakoissa
voidaan ryhmitellä seuraavasti:

Hyväksytyn työnjohtajan tai, mikäli työ on
suoritettavaksi,
kokonaisurakalla
jätetty
urakoitsijan on noudatettava TVL:n antamia

Tehtävään kuuluu sellaisten yleisten säännösten eli lakien, asetusten ja viranomaisten
määräysten noudattamisen valvonta, jotka
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2.22 Valvonnan tehtävät

Urakkasopimuksen yleisten edellytysten valvonta

liittyvät välittömästi rakennustyöhön. Samoin tehtävään kuuluu urakkasopimuksen
määräysten noudattamisen valvonta.

Teknisen laadun valvonta
Tähän kuuluvat ne toimenpiteet, joilla rakennuttaja varmistuu siitä, että rakennussuorituksen tekninen laatu tulee olemaan
urakka - asiakirjojen mukainen. Tekn i sen
laadun valvonta kohdistuu materiaaleihin,
työmaalle valmiina tuotuihin rakenneosi in,
työn suoritukseen ja valmiin tuotteen laatuun (ks. laadunvalvonta 2.3).

Määrien mittaukset ja laskutus
Näiden valvontatehtävien päämäärä on se,
että suoritetusta työstä urakoitsijalle urakka-asiakirjojen mukaan kuuluva vastike
voidaan suorittaa määrällisesti ja ajallisesti
oikein.

Lisä- ja muutostyöt
Tienrakennusurakassa joudutaan parhaaseen
mandolliseen lopputulokseen pääsemiseksi
usein tekemään alkuperäiseen urakkaan
muutoksia, joilla on merkitystä lopputuloksen laatuun ja kustannuksiin. Näiden muutosten tarpeen selvittely, samoin kuin niistä
sopiminen rakennuttajan puolelta annettujen
valtuuksien puitteissa, kuuluu valvonnan
tehtäviin.

- Valvonnan on toimittava hankkeen toteuttamisaikataulun mukaisesti riittävän ripeästi, jotta urakoitsijan työt eivät viivästy valvonnan toimenpiteiden johdosta.
Rakennuttajan ja valvonnan valtuuksiensa
puitteissa tekemät muutokset on riittävän
nopeasti ilmoitettava urakoitsijalle.
- Rakennuttajan valvonnan ja urakoitsijan
työnjohdon tehtäväkenttien välinen raja
on pidettävä selvänä. Valvoja ei saa ryhtyä hoitamaan urakoitsijalle kuuluvia
työnjohtotehtäviä, suunnitelmien laatimista tms.
- Valvonnan tulee käyttää urakkasopimuksen suomia valtuuksia ja niistä johtuvaa
harkintavaltaa.
- Valvontahenkilökunnan on varottava joutumasta urakoitsijasta riippuvaiseen asemaan. Vain normaalin vieraanvaraisuuden
puitteissa tapahtuva kestitys voidaan
ottaa vastaan.
- Valvontahenkilökunnan
käyttäytymisen
on oltava asiallista ja maltillista.
Valvojat ovat vastuussa heille annettujen
tehtävien suorittamisesta, mutta he voivat
joutua vastaamaan myös urakoitsijan laiminlyönneistä, jos he eivät ole puuttuneet niiden
korjaamiseen. Valvojat vastaavat heidän
käyttöönsä annetusta rakennuttajan omaisuudesta ja pitävät kirjaa, kun sitä luovutetaan urakoitsijalle. Valvojat vastaavat myös
siitä, että maksettavia laskuja vastaavat
työt on tehty valmiiksi. Valvojat ovat suhteessa kolmansi in henkilöihin rakennuttajan
edustajia.

Kolmas henkilö
Rakennustyön edistyminen ja kustannusten
seuraaminen
Valvonnan tehtävänä on seurata jatkuvasti
urakan edistymistä sekä ajallisesti että
kustannusten osalta. Seurannalla on merkitystä tavoitteiden valmistumista ennakoitaessa ja mandollisten myöhästymisten syitä
selvitettäessä.

Työn valvonnassa seuraavat peri aatteet
ovat tärkeitä:
- Valvonnan vaatimusten tulee perustua
urakkasopimukseen ja valvonnan ratkaisujen on oltava sopimusasiakirjojen tarkoituksen mukaisia ja kohtuullisia.
- Valvonnan on oltava valmis harkitsemaan
urakoitsijan tekemiä asiallisia ehdotuksia
rakennustyön toteuttamisessa, vaikka
niistä ei näyttäisikään olevan rakennuttajalle välitöntä hyötyä.

Valvonnan tehtävänä on toisaalta hoitaa rakennuttajan velvoitteet kolmanteen henkilöön päin, toisaalta valvoa, että urakoitsija
hoitaa velvoitteensa suhteessa kolmanteen
henkilöön. Näillä ymmärretään urakkasopimussuhteen ulkopuolella työn vaikutuspi inssä olevia fyysisiä tai juridisia henkilöitä.
Tarkempia ohjeita valvonnan tehtävistä on
annettu mm. tie- ja vesirakennuslaitoksen
julkaisussa /17/, jota voidaan käyttää soveltuvin osin.

2.23 Urakoitsijan taloudellisen aseman vaivoiita
Urakointili ikkeiden
taloudellinen
asema
saattaa olla varsin herkkä niin kansantaloudessa ilmeneville suhdannehäiriöille kuin
yritysten toiminnassa sattuville häiriöille.
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Tämä seikka tulee aina ottaa huomioon myös
urakan valvonnassa, sillä mandollisesta vakuus- ja vakuutusturvasta huolimatta urakointiliikkeen suoritushäiriö tai vararikko
voivat aiheuttaa vahinkoa myös rakennuttaja lie.
asemasta
taloudellisesta
Urakoitsi joiden
kertovia tietoja löytyy myös talousalan
sanoma- ja aikakauslehdistä ja virallisesta
lehdestä. Huomio tulee kiinnittää erityisesti
ns. protestilistatietoihin.
Jos maksuhäiriöitä tulee tietoon, täytyy
valvojan ottaa heti yhteys urakoitsijaan
ja tarpeen vaatiessa käyttää urakkasopimuk sen suomaa oikeutta urakoitsi jaa kuulematta
pidättää maksueristä urakoitsijalta suorittamatta jääneet ja erääntyneet maksut siltä
osin, kuin tästä on sopimusasiakirjoissa määrätty. On kuitenkin muistettava, että rakennuttajalla on näihin saataviin nähden ainoastaan pidätysoikeus eikä rakennuttajalla
ole urakoitsijan ja takaajan kanssa asiasta
sopimatta oikeutta maksaa niitä eteenpäin.

2.3LAADUNVALVONTA
2.30 Yleistä
Nämä ohjeet koskevat rakennustyön yhtey dessä tehtävää laadunvalvontaa.
Laadunvalvonnan tehtävä on valvoa, että
työssä noudatetaan suunnitelma-asiakirjois
sa ja työselityksissä annettuja työ - ja materiaalivaatimuksia ja että valmis rakenne
täyttää annetut laatuvaatimukset.
Laadunvalvontaa tehdään seuraavin mene telmin:
materiaalien laadunvalvonta
rakennustyön tarkkailu (työkoneiden ja
-menetelmien tarkkailu, ainesmenekit)
valmi ista rakenteista tehtävät mittaukset
pinnan
paksuudet,
(rakennekerroksien
tasaisuus ja korkeusasema, poikkileikkausmuoto jne.).
Laadunvalvonnasta vastaa työmaalla tiekunnan palkkaama työnjohtaja tai kokonaisurakoissa paikallinen työnvalvoja.
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2.31 Tienrakennustyöt
2.311 Alusrakenne
Alusrakenteen laadunvalvontaan kuuluu työja materiaalitarkkailu, alusrakenteen tasaisuuden, korkeussuhteiden ja poikkileikkauksen mittojen tarkkailu.
Raivaustyö tehdään rakentamisohjeiden kohdassa II B 2.2 esitetyssä laajuudessa. Ennen
rakennustyön jatkamista varmistetaan, että
raivaus on tehty vaatimusten mukaisesti.
Pengertyön yhteydessä pengermateriaalin
laadunvalvonta suoritetaan tarkkailemalla
materiaalia silmämääräisesti. Kelpaamaton
materiaali on poistettava rakenteesta. Ylisuuret kivet on rikottava tai poistettava.
Työn yhteydessä valvotaan, että pengerryksessä noudatetaan rakentamisohjeissa annettuja kerrospaksuus- ja tiivistysohjeita.
Alusrakenteen pinnan korkeusasema voi tarvittaessa poiketa suunnitelman mukaisesta
korkeudesta. Muutokset suunniteltuun tasoon
on tehtävä joustavasti (ks. osa II B kohta
5.2).
Alusrakenteen pinnan ke!poisuus todetaan
silmämääräisesti. Alusrakenteen leveys todetaan mittaamalla. Alusrakenteen pinnan
leveys ei saa alittua missään kohdin. Pinnan
korkeusasemaa voidaan mitata korkeusmerkkien kohdalta.
Vanhojen teiden parantamisen yhteydessä
on varmistauduttava siitä, että uuden ja
vanhan rakenteen saumakohdat vi istetään
suunnitelman mukaisesti, ettei niihin synny
haitallisia kantavuus- ja routivuuseroja.
Kaikki havaitut puutteet ja virheet alusrakenteessa tulee korjata.

2.312 Kuivatus
Avo-ojat
Avo-ojien kelpoisuus todetaan viimeistelytöiden yhteydessä. Tällöin selvitetään mittaamalla ja silmämääräisesti,
- ettei ojien pohjan korkeus ole suunniteltua
tasoa ylempänä

- ettei ojien pohjassa ole haitallista epätasaisuutta (vesipesiä) ja veden virtausta
haittaavia esteitä
- että ojien luiskien kaltevuudet ovat oikeat.
Kaikki havaitut virheet ja puutteellisuudet
on korjattava.
Rummut
Rumpukaivannon teon yhteydessä tarkistetaan mittaamalla, että kaivanto on tehty
vaaditun perustamis- ja ympärystäyttötavan
mukaisesti.
Tasaussoraan (arinaan) ja ympärystäyttöön
käytettävän materiaalin kelpoisuus todetaan
silmämääräisesti.
Ennen putkien asentamista on varmistettava, että tasaussora (anna) on tiivistetty
ja muotoiltu ohjeiden mukaisesti. Ympärystäyttöä tehtäessä valvotaan, että se tehdään
ohjeiden mukaisesti.
Valmi ista rummusta selvitetään silmämääräisesti ja mittaamalla, että
- putket on asennettu suoraan ja saumat
ovat tiiviit
- rummun vesijuoksu ei ole suunniteltua
tasoa ylempänä
- rumpu on riittävän pitkä
- tarvittavat verhoukset on tehty rummun
päihin.

2.313 Päällysrakenne
Päällysrakenteen laadunvalvontaan kuuluu
työ - ja materiaalitarkkailu, päällysrakenteen kerrosten paksuuden, tasaisuuden ja
korkeusaseman tarkkailu sekä valmiin pinnan
muotoilun ja poikkileikkauksen mittojen
tarkkailu.
Kiviaineksen laatu on selvitettävä ennen
kerrosten rakentamista seulontanäyttein.
Sen jälkeen suoritetaan laaduntarkkailua
silmämääräisest i. Jos huomattavaa laadun
vaihtelua esiintyy, on materiaalin käyttö
lopetettava, kunnes sen kelpoisuus on todettuseulontanäyttein. Päällysrakenneluokissa
7 OS ja 7 SR on lisäksi tutkittava näytteet
jokaista alkavaa 1000 m 3 itd aineserää kohti. Näytteet otetaan kuljetusvälineen lavalta.

Mikäli laatuvaatimukset täyttävää materiaalia ei ole kohtuullisen helposti saatavilla,
on päällysrakennekerroksia paksunnettava.
Mikäli alusrakenteen kantavuusluokka poikkeaa suunnitelmassa esitetystä, on päällysrakenteen mitoitus tarkistettava karitavuusluokan mukaiseksi.
Jos alusrakenteen pinta on suunniteltua
tasoa ylempänä, on päällysrakenteen teon
yhteydessä varmistauduttava siitä, että
tielle tulee suunnitelmassa edellytetyt päällysrakennekerrokset.
Levitettävä kerros on tasattava ennen sen
tiivistämistä. Ennen seuraavan kerroksen
rakentamista on varmistauduttava, että
edellinen kerros on vaaditun paksuinen ja
että kerroksen pinta on muotoiltu ja tiivistetty ohjeiden mukaisesti. Kerroksen paksuus mitataan tai lasketaan kunkin työvuoron päätyttyä käytettyjen materiaalien
määrän ja rakennetun osuuden pituuden
perusteella. Laskelmassa on huomioitava
massakertoi met.
Valmiin päällysrakenteen pinnassa ei saa
esiintyä haitallista epätasaisuutta. Päällysrakenneluokissa 7 OS ja 7 SR suurin sallittu
epätasaisuus on 5 m:n matkalla kantavan
kerroksen ja kulutuskerroksen päältä 30 mm.
Valmiin kerroksen pinnan korkeusasema voi
tarvittaessa poiketa suunnitellusta tasosta (ks. osa II B kohta 6.1).
Kerrosten pinnan kelpoisuus todetaan silmämääräisesti. Päällysrakenteen pinnan
korkeustaso mitataan korkeusmerkkien kohdilta. Tasaisuus mitataan 5 m:n oikolaudalla.
Valmiin päällysrakenteen pinnan leveys ei
saa alittua missään kohdassa. Päällysrakenteen pinnan on oltava oikeassa sivukaltevuudessa. Pinnan leveys ja kaltevuudet todetaan
mittaamalla.
Havaitut puutteet ja virheellisyydet päällysrakenteessa on korjattava.

2.314 Muut tienrakennustyöt
Sidottujen kerrosten raaka-aineiden valmistuksen sekä niiden rakentamisen laadunvalvonnassa sovelletaan tie- ja vesirakennuslaitoksen ohjeita /8/ ja /9/.
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Muiden töiden osalta selvitetaän, että rakentamisessa käytetyt materiaalit ja työn
lopputulos ovat suunnitelmien ja rakentamisohjeiden vaatimusten mukaisia.

2.32 Sillanrakennustyöt
Sillanrakennustöiden laadunvalvontaan kuuluu materiaalin laadunvalvonta, työsuoritusten ja -menetelmien tarkkailu sekä valmiiden rakenteiden laatuvaatimusten mukaisen
kelpoisuuden toteaminen.
laadunvalvonnassa
Sillanrakennustöiden
noudatetaan soveltuvin osin TVH:n julkaisemia sillanrakennustöiden yleisiä työselityksiä ja valvontaohjeita /13/ ja /12/. Sillanrakennuksen alustavia töitä ja maarakennustöitä käsittelevä SYT 3100 - 3300 sisältää
myös valvontaohjeita.
Sillanrakennustöiden laadunvalvonnan tulosten kokoamisessa voidaan käyttää TVH:n
lomaketta Sillan kelpoisuuskirja /11/.

2.33 Mittausten ja tutkimusten suoritta minen
Silloin kun rakennetaan omana työnä, mit taukset ja tutkimukset tehdään itse. Urak-
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kana teetettäessä tutkimusten ja mittausten
suorittaja sekä tutkimuskulujen korvaaminen
määräytyvät urakka-asiakirjojen perusteella. Ellei asiakirjoissa ole näitä kysymyksiä
koskevia ohjeita, rakennuttaja suorittaa
tällaiset mittaukset ja tutkimukset, joilla
selvitetään rakenteisi in käytetyn materiaalin laatua ja sitä, täyttääkö valmis rakenne
sille asetetut laatuvaatimukset. Tällaisia
mittauksia ja tutkimuksia ovat rakeisuusmääritykset, korkeus- ja tasaisuusmittaukset sekä paksuusmittaukset. On suotavaa,
että myös urakoitsija tekee näitä mittauksia
ja tutkimuksia tarkistusta ja täydennystä
varten. Urakoitsijan tulee yleensä huolehtia
kaikista sellaisista työnaikaisista tutkimuksista, joilla pyritään varmistamaan, että
valmis rakenne täyttää laatuvaatimukset.
Sellaisissa tutkimuksissa ja määrityksissä,
joiden avulla selvitetään valmiin rakenteen
laatua, tulee molempien osapuolten olla
edustettuna, ellei toisin sovita. Niistä on
yleensä laadittava mittauspöytäkirja, jonka
molemmat osapuolet allekirjoittavat. Jos
tulosten oikeellisuudesta syntyy epäselvyyt tä, on tarkistettava, että määritykset ja
niihin liittyvät laskelmat on suoritettu oikein. Tarvittaessa on tehtävä uusintamäärityksiä.
Laadunvalvontakokeiden (laboratoriokokeet)
suoritusohjeita on mm. tie- ja vesirakennuslaitoksen julkaisuissa /3/ ja /7!.

LIITE II A 1

ESIMERKKI YKSITYISTEN TEIDEN
TIEN RAKENNUSTÖIDEN URAK KASOPIMUSASIAKIRJOISTA

31

URAKKASOPIMUS
Yksityiset tiet, tienrakennustyöt

Numero35

Viitajärven yksityistien tiekunta
Urakoitsija

Maanrakennusli i ke
Matti Maanrakentaja Oy
Kunta

Haukipudas
Työmaa

Viitajärven yksityistien parantaminen

Urakoitsija sitoutuu jäljempänä mainittua korvausta vastaan tekemään yllä mainitussa kunnassa sijaitsevalla työmaalla yksikkähintoihin/
perustuvalla c
J(t
i/kokonaisurakalla seuraavan rakennustyän (tarpeeton yliviivataan):

Viitajärven yksityistieri parantaminen välillä mt 849 - Viitajärvi.
Liitteen 4 mukaiset työt.

Urakoitsijalle tuleva korvaus maksetaan tarjouksen ja muiden tämän sopimuksen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.

Työssä noudatetaan tätä sopimusta ja seuraavia sopimukseen liitettyjä asiakirjoja alla mainitussa pätemisjärjestyksessä:
nro
Yleiset urakkaa koskevat määräykset

Tarjouspyyntö

pvm

15.7.1985

nro

32

Maksu- ja mittausperusteet
Tarjous

pvm

CD
CD
jiTyökohtainen työselitys

16.8.1 985

Iii]

1 35

'iitajärven yksityistien parantaminen
15.7.1985

CD
CD
jiSopimuspiirustukaet

nro

piirustusluettelon 15.7.1985

Yksityisten teiden yleinen työselitys

Lite

1

Liite

2

Liite

3

Liite

4

Liite

5

Uite

-

Liite

6

Ulte

7

mukaisesti
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Muut asiakirjat

Kuoppalan hiekka-alue

Liite 8

Soralan sora-alue

Liite 9

III
Urakoitsijan on aloitettava työ määräaikaan mennessä ja koko rakennustyön tulee olla valmiina viimeistään alla mainittuna päivänä.

Työn oltava valmis

[Työt aloitettava

15.9.1985

30.6.1986

rMuut aikamääräykset

ei ole
Viivästyskorko

Yleiset urakkaa koskevat määräykset, kohta 9

IV
Erityisiä urakkaa koskevia määräyksiä
Rakennusalue

Rakennusalue on määritelty yleiskartassa 4/2

Materiaalin ottopaikat

K uoppalan hiekka-alue (ottamissuunnitelma, liite 8)
(ottamissuunnitelma, liite 9)

Soralan sora-alue

Massojen käsittely

Työkohtaisessa ja yleisessä työselityksessä esitetyllä tavalla

34

Varottavat rakenteet ja laitteet

Rakennuttajan asettamat mittamerkit, joiden uudelleen asettaminen kuuluu urakoitsijaile.

Muiden toimesta samanaikaisesti tehtävät työt ja hankinnat

VesiOy suorittaa vesijohdon rakennustöitä plv 800 - 2300

Rakennusaikainen vakuus

- 1096urakkahinnasta (Yleiset urakkaa koskevat määräykset, kohta 3); 30.9.1986 saakka.
Takuuaika/Takuuajan vakuus

- yksi vuosi työn vastaanottamisesta
- 5 96 urakkahinnasta

Työaikaisen liikenteen hoito

Poiketen yleisten urakkaa koskevien määräysten kohdasta 16 sisältyy liikenteen järjestely,
hoito sekä vastuu urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen. Mandollisten kiertoteiden teko, kunnossapito ja näihin liittyvien lupien ja oikeuksien hankinta kuuluu urakoitsijalle.

Muut määräykset

Urakoitsijan kuuluu:
- huolehtia kulkuyhteyksien säilymisestä kiinteistöille
- tien kunnossapito koko työn hyväksymiseen ja vastaanottamisen sazka.
Rakennuttaja suorittaa/suorituttaa:
- hyötypuun poiston rakennusalueelta. (Jätepuun poistaminen kuuluu kuitenkin urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen)
- tarvittavat sähkö- ja puhelinjohtojen siirrot
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4

Maksuperusteet:
Yleiset urakkaa koskevat määräykset kohta 12 seuraavin poikkeuksin:
- kohta 1880 viimeistely- ja siistimistyöt yhtenä eränä sen jälkeen,
kun työ on valmistunut ja vastaanotettu
- kohta 1890 liikenteen hoito kandessa erässä. Ensimmäinen erä suuruudeltaan 50 % kun urakan valmiusaste on 50 96 ja toinen erä, kun
työ on valmistunut ja vastaanotettu.

v

Tätä sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.
Paikka ja pavamaärä

3.9.1985

- -Urakoitsijan allekirjoitus

Rakennuttajan allekirjoitus

''

Pekka Peltomies
hoitokunnan pj.

TODISTAVAT

H
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Matti Mökkiläinen
hoitokunnan jäsen

-

flsu
Matti Maanrakentaja
Maanrakennusli ike Matti Maanrakentaja Oy

Liite 1

1 (5)

YLEISET URAKKAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
Yksityiset tiet, tien rakennustyöt

Urakoitsijan suoritusvelvollisuus
1.

Urakoitsija on velvollinen sovittua urakkahintaa vastaan suorittamaan kaikki urakkasopimuksen ja sen perusteella noudatettavien asiakirjojen edellyttämät työt ja toimenpiteet sekä aine- ja tarvikehankinnat saadakseen aikaan sopimusasiakirjoissa määritetyn työtuloksen. Urakoitsija on velvollinen luovuttamaan työtuloksen sopimusasiakirjojen mukaisesti rakennuttajalle. Urakoitsijalle kuuluvat lisäksi hänen työnantaja - asemastaan johtuvat
velvollisuudet.

2.

Urakoitsijan on taattava tässä urakassa käyttämilleen työntekijöille vähintään yhtä edulliset työ- ja palkkausehdot kuin alalla voimassa oleva työehtosopimus tai sen puuttuessa alalla yleisesti noudatettu taso edellyttää.

3.

Ellei urakkasopimuksen IV kohdassa toisin määrätä, on urakoitsija velvollinen antamaan rakennuttajalle 21 vuorokauden kuluessa sopimuksen allekir joittamisesta rakennusaikaisen vakuuden, jonka suuruus on 10 96 urakkahinnasta. Vakuus on voimassa työn sopimuksenmukaisesta ja kaikinpuolisesta
täyttämisestä sekä
- mandollisen ennakon takaisin maksamisesta
- vi ivästyssakon ja mandollisten arvonvähennysten maksamisesta
- vastaanottotarkastuksessa todettujen ja takuuaikana ilmenevien vikojen
korjauksesta siihen asti, kunnes takuuajan vakuus on hyväksytty
- urakoitsijan suorittamatta jättämien työntekijöiden palkkojen ja niihin
liittyvien ennakkoperintälain 7 §:ssä tarkoitettujen ennakonpidätysten
sekä autoilijoiden saatavien suorittamisesta sekä
- urakoitsijan kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua
vastuuseen, aiheuttamien vahinköjen korvaamisesta, ellei urakoitsija
anna korvausten suorittamisesta erillistä rakennuttajan hyväksymää
vakuutta.
Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle sen jälkeen, kun
- rakennuttaja on hyväksynyt rakennussuorituksen vastaanotetuksi
- takuuajan vakuus on hyväksytty
- mandolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen
- tiedossa olevat työntekijöiden palkkasaatavat ja niihin liittyvät ennakkoperintälain 7 §:ssä tarkoitetut ennakonpidätykset sekä autoilijoiden
saatavat on suoritettu sekä
- rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset
on täytetty tai erillinen vakuus niiden selvittämisestä ja suorittamisesta
on hyväksytty.
Vakuudeksi hyväksytään rakennuttajan nimiin rahalaitokseen tehty rahatalletus taikka raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus. Vakuuden tulee olla voimassa 3 kk yli urakka-ajan. Takuuajan vakuuden osalta
noudatetaan urakkasopimuksen IV kohdassa annettuja määräyksiä.

4.

Urakoitsija on velvollinen toteuttamaan rakennuttajan vaatimat rakennussuunnitelman muutokset. Muutokset on osoitettava urakoitsijalle selvästi
ja niiden vaikutuksesta urakkaan on, vähäisiä ja kiireellisiä muutoksia lukuun ottamatta, kirjallisesti sovittava ennen kuin muutoksia ryhdytään
toteuttamaan. Suunnitelmamuutoksesta johtuvaa lisäystä tai vähennystä
urakkahintaan laskettaessa noudatetaan sopimuksesta saatavia hintoja
tai näiden puuttuessa vastaavin perustein sovittuja hintoja. Urakoitsijalla
on oikeus saada kohtuullinen pidennys urakka-aikaan, jos muutostyön laajuus ja luonne sitä edellyttävät.

8667 :86(86)
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Urakoitsijan vastuu
5.

Urakoitsijan vastuu jakaantuu seuraavasti:
Urakoitsija vastaa kaikkien urakkaan kuuluvien velvollisuuksiensa
sopimuksenmukaisesta täyttämisestä.
Urakoitsija vastaa lakien ja asetusten sekä niihin rinnastettavien
julkisoikeudellisten määräysten noudattamisesta urakkaa toteutet taessaan. Erityistä huomiota tulee kiinnittää työsuojelua ja ympä ristönsuojelua koskevien säädösten ja määräysten noudattamiseen.
- Urakoitsija vastaa kolmannelle henkilölle aiheuttamastaan vahingosta tai haitasta, ellei tämä ole urakan toteutuksen väistämätön
seuraus. Urakoitsija on kuitenkin vastuussa vahingosta, josta kor
vausvelvollisuus syntyy lain tai oikeuskäytännön mukaan tuotta muksesta riippumatta. Tällaisten asioiden sopimisesta tulee ura koitsijan jättää rakennuttajalle kirjallinen selvitys vastaanottotar kastuksessa.
Kun urakoitsija havaitsee rakennuttajan antamissa määräyksissä virheellisyyksiä, jotka saattavat vaarantaa rakennussuorituksen sopimuksen mukaisen täyttämisen, on hänen tehtävä tästä viipymättä ja todistettavasti ilmoitus rakennuttajalle.

Urakoitsi jaa koskevia muita määräyksiä
6.

Urakoitsijan tulee ennen tarjouksen antamista hankkia rakennusalueesta ja
työn suorittamiseen vaikuttavista olosuhteista sellaiset tiedot, jotka saa daan tutustumalla rakennusalueeseen paikan päällä.

7.

Urakoitsijan tulee yhteistoiminnassa rakennuttajan kanssa järjestää ja teh dä työnsä siten, että ne eivät tarpettomasti häiritse rakennuttajan omia
tai rakennuttajan toisten urakoitsijoiden töitä samalla rakennustyömaalla.
Urakoitsijan tulee alistaa rakennuttajan hyväksyttäväksi mandolliset aliurakoitsijansa ennen näiden ottamista. Rakennuttajalta saatu hyväksyminen
ei kuitenkaan vähennä tältä osin urakoitsijan vastuuta.

8.

Urakoitsijalla on oikeus työtä varten pystyttää rakennusalueelle tilapäisiä
rakennuksia, rakenteita ja laitteita, tuoda työkoneita ja välineitä sekä
varastoida rakennusaineita ja siirtää maata tarpeetonta haittaa aiheutta matta. Rakennusalue on luovutettava siistittynä työn valmistuttua. Raken nuttajan työmaarakennusten luovuttamisesta urakoitsijan käyttöön on so vittava erikseen.

9.

Jokaiselta täydeltä viikolta, jonka urakan täyttäminen myöhästyy sopimuk sessa mainituista ajankohdista, on rakennuttajalla oikeus saada urakoitsijal ta 0,596viivästyssakkoa urakkahinnasta laskettuna ellei urakkasopimuksen
III kohdassa ole toisin määrätty. Mandollisten välitavoitteiden sakko lasketaan välitavoitteeseen kuuluvan urakkahinnan osalta.

38

Urakka-ajan pidentamiseen oikeuttavat tekijat
10.

Urakoitsijalla on oikeus saada kohtuullinen pidennys urakka-aikaan, jos
rakennuskohteen sopimuksen mukaisessa ajassa valmistumisen esteenä
on jokin seuraava syy:
urakoitsijan, tämän aliurakoitsijan tai -hankkijan työtä estävä lakko
a.
tai saarto tai työnantajajärjestöjen hyväksymä tai päättämä työsulku tai muu niihin verrattava työn tekemistä olennaisesti estävä
työtaistelutoimenpide, ellei tämä häiriö ole johtunut urakoitsijan
sitoumusri kkomuksesta
ennalta arvaamaton, sopi japuolista riippumaton työtä huomattavasb.
ti haittaava seikka
alueella poikkeuksellisesti vaikuttavat sääolosuhteet
c.
rakennuttajasta johtuva tai hänen vastattavakseen kuuluva seikka,
d.
ks. myös kohtaa 4.

11.

Kohdassa 10 mainitun seikan ilmaantuessa tulee urakoitsijan viipymättä
ilmoittaa tästä kirjallisesti rakennuttajalle uhalla, että hän muuten menettää oikeutensa urakka-ajan pidennyksen saamiseen.

Rakennuttajan maksuvelvollisuus
1 2.

Korvaus urakoitsijalle maksetaan tehdyn työn mukaisesti yksikköhintaperusteisissa urakoissa kaksi kertaa kuukaudessa ja kokonaishintaperusteisissa
urakoissa sovitun maksujärjestystaulukon mukaan.

1 3.

Rakennuttajalle esitetty lasku maksetaan viipymättä, kun vastaava työvaihe on todettu hyväksyttävästi suoritetuksi tai lasku on muuten todettu
maksukelpoiseksi. Laskujen maksamisen edellytyksenä on, että urakoitsija
on asettanut rakennusaikaisen vakuuden ja että vakuus on voimassa.
Jos rakennuttaja ei 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun maksukelpoinen
lasku on esitetty rakennuttajalle täytä maksuvelvollisuuttaan, hän on veIvollinen maksamaan urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta
maksamattomalle määrälle lasketun 16 96:n vuotuisen koron maksun tapahtumiseen saakka.

114.

Rakennuttajalla on oikeus suorittaa maksueristä lisäksi seuraavat pidätykset:
urakoitsijalla maksamatta jääneet työntekijöiden palkat ja niitä
vastaavat ennakonpidätykset sekä kuorma-autoilijoiden saatavat
ilmeisesti kolmannelle henkilölle suoritettaviksi tulevat korvaukset,
joista urakoitsija vastaa
urakoitsijalle langenneet sopimussakot
mittausten epätarkkuuden varalta kohtuulliseksi katsottava määrä
siksi, kunnes työ on pidätystä vastaavalta osalta todettu hyväksyttävästi suoritetuksi.

15.

Jos rakennussuoritus on osittain tai kokonaan keskeytynyt kohdassa 10 a
tai 10 b mainituista syistä, osallistuu rakennuttaja kustannuksiin korvaa maIla urakoitsijalle työkoneiden kohtuulliset si irtokustannukset.
Jos rakennussuoritus on kohdassa 1 0 d mainitusta syystä tai kokonaan tai
osittain keskeytynyt tai viivästynyt sopimuksenmukaisesta määräajasta,
on rakennuttaja velvollinen korvaamaan urakoitsijalle siitä aiheutuvan
vahingon.
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Rakennuttajan myötävaikutusvelvollisuus
16.

Tarpeellisten mittamerkkien (korkeudet, sijainti) asettamisen sekä yleisen
liikenteen järjestelyt hoitaa rakennuttaja, ellei urakkasopimuksen IV kohdassa ole toisin määrätty. Urakoitsija vastaa mittamerkkien ja liikenteen
ohjauslaitteiden paikallaan pysymisestä työn aikana.

Rakennuttajan vastuu
17.

Rakennuttaja vastaa sopimusasiakirjoissa ilmoittamiensa tietojen ja tut kimustulosten paikkansapitävyydestä. Urakoitsijan edellytetään tulkitsevan
niitä alan asiantuntijana.
Mikäli muissa sopimusasiakirjoissa ei ole toisin sanottu, ovat yksikköhintaurakoissa ilmoitetut paljoudet likimääräisiä.

18.

Työn toteuttamista koskevien suunnitelmien muuttamista koskevia tandonilmaisuja ovat oikeutetut antamaan vain ne henkilöt, jotka urakkasopimuksessa taikka muuten on nimenomaan tätä tehtävää varten ilmoitettu urakoitsija lie.

Työnjohto
19.

Urakoitsijalla tulee olla työmaalla nimetty, vastuunalainen ja sopimuksen
alainen tehtävän hallitseva henkilö, jolle rakennuttajan edustaja voi antaa
työtä koskevia määräyksiä yhtä pätevästi kuin suoraan urakoitsijalle.

Valvonta
20.

Rakennussuoritusta valvoo rakenuttajan edustaja, jolla voi olla apunaan
valvojia. Rakennuttajan edustajan ja valvojien tehtävänä on valvoa, että
työ tehdään sopimuksen mukaisesti. Rakennuttajan edustaja ja hänen vaItuutensa ilmoitetaan urakoitsijalle ennen työn alkua.

21.

Sopijapuolet ovat, ellei toisin sovita, velvoliisia pitämään työmaapäiväkirjaa, johon on päivittäin merkittävä työtä koskevat tiedot, tapahtumat ja
huomautukset.

22.

Työn aikana pidetään tarvittaessa työmaakokouksia, joissa rakennuttajan
edustaja tai hänen määräämänsä henkilö toimii puheenjohtajana.

23.

Rakennuskohteen valmistuttua pidetään vastaanottotarkastus, jossa pu heenjohtajana ja toimitusmiehenä toimii rakennuttajan edustaja tai rakennuttajan määräämä muu henkilö. Vastaanottotarkastuksessa on pidettävä
pöytäkirjaa, johon merkitään urakkakohde ja urakkasumman muodostuminen, työn sopimuksenmukaisuus ja mandolliset erimielisyydet, takuuajan
alkamis- ja ja päättymisaikana sekä vakuuden suuruus. Rakennuttaja ilmoittaa tämän jälkeen viimeistään kuuden viikon kuluessa urakoitsijalle
kirjallisesti urakan hyväksymisestä ja siihen mandollisesti liittyvistä ehdoista.
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Sopimuksen purkaminen tai siirtaminen
24.

Rakennuttajalia on oikeus purkaa sopimus, jos urakoitsija ei noudata sovittua työn alkamisajankohtaa tai jos työtä suoritetaan niin hitaasti, ettei
se ilmeisesti valmistu sopimuksenmukaisessa ajassa, paitsi jos tämä aiheutuu syistä, jotka oikeuttaisivat urakoitsijan saamaan pidennystä urakka-aikaan. Rakennuttajalla on oikeus purkaa sopimus myös silloin, kun urakoitsija ei noudata sopimusasiakirjoissa olevia määräyksiä tai kun urakoitsijana
toimiva henkilö kuolee, urakoitsija asetetaan konkurssiin tai urakoitsijan
havaitaan olevan muuten suorituskyvytön.

25.

Rakennuttajalla on välittömästi sopimuksen purkamisen jälkeen oikeus
ottaa rakennustyömaa haltuunsa. Urakoitsija on velvollinen korvaamaan
rakennuttajalle työn loppuunsaattamisesta aiheutuneet urakkahinnan ylittävät kustannukset.

26.

Urakoitsijalla on oikeus purkaa sopimus, ellei rakennuttaja täytä sopimuksessa määrättyä maksuvelvoilisuuttaan tai muuta urakan suorittamiseen
olennaisesti vaikuttavaa velvollisuuttaan. Urakoitsijalla on tällöin oikeus
korvaukseen niistä vahingoista, jotka hänelle on todistettavasti sopimuksen
purkautumisesta aiheutunut.

27.

Kummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta ilman toisen
sopijapuolen suostumusta.

Riitaisuuksien ratkaiseminen
28.

Jos sopimusasiakirjoissa ei joitain osin ole mainintaa rakennuttajan ja urakoitsijan keskinäisistä oikeuksista ja velvollisuuksista taikka rakennussuoritukseile asetettavista vaatimuksista, noudatetaan tällöin vastaavanlaatuisissa rakennustöissä vallitsevaa menettelytapaa.

29.

Tämän sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista koskevat sekä
muutos- että lisätöistä aiheutuvat riitaisuudet, joista sopijapuolet eivät
pääse keskenään yksimielisyyteen, on jätettävä välimiesmenettelyllä /
alioikeuden ratkaistavaksi (tarpeeton yliviivataan).
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Liite 2

Tarjouksen pyytäja jtiekunta, kuntat

Viitajärven yksityistien tiekunta

URAKKATARJOUSPYYNTÖ

Yksityiset tiet, tienrakennustyöt
Paivarnaara

Viitajärven yksityistien tiekunta
c/oPekka Peltomies
Peltokuja 3
90830 HAUKIPUDAS

Maanrakennusli ike
Matti Maanrakentaja Oy
Puistotie 2
90440 KEMPELE

"VIITA't
Lisatietoja antaa j nimi. puhelinnumeroi

Timo Työnjohtaja
981/431

32

larjoukseri toi risti isosoitv

Tarjouspyyn rion vastaanottaja urakoitsij

Tarjous on toimitettava sujjetussa kuviressa,

Niurvero

1 5.7.1985

ohn on merkitty tunnus

Tarjous eri toimitettava ojia iuifliflittLjarr ajankohtaan mu'nnrssa jjrvrrl

kim

18.8.1985 klo 12.00
Kohdetta esuteilaan

2.8.1985 klo 9.30 alkaen
(kokoontuminen Yli-lin tien ja Viitajärven
tien liittymässä)

Urakka, josta tarjousta pyydetaan

Viitajärven yksityisen tien parantaminen välilli mt 849 Viitajärvi; pituus n. 5,7 km.
-

Urakkatarjouksen tulee perustua oheiseen urakkasopimusluonnokseen ja senliitteisiin
tulee täyttää ja allekirjoittaa urakkasopimusluonnoksen liitteenä oleva tarjouslomake.
Kaikki tarjouspyyntöasiakirjat tulee palauttaa viivyttelemattä rakennuttajalle

seka edellä esitettyihin tietoihin. Tarjouksen tekijan

tarjouksen jattamiseen varatun ajan kuluttua umpeen.

Al ekirjortus

Haukipudas 15.7.1985
Pekka Peltomies
hoitokunnan pj.
ign;LIT;IIt:II1
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Matti Mökkiläinen
hoitokunnan jäsen

_______________________

Liite 3

1 (4)

MAKSU- JA MITAUSPERUSTEET
Yksityiset tiet, tien rakennustyöt

1. YLEISTÄ
Työ- ja suoritemäärien laskemiseksi ja määrittämiseksi tarvittavat mittaukset ja kuormien ylösoton hoitaa rakennuttaja. Urakoitsijalla on oikeus
olla läsnä mittaustoimituksessa.

2. ALUSTAVAT TYÖT
2.1 Pintamaan raivaus sekä pohjan muotoilu ja tiivistäminen
Työhön kuuluu asiakirjoissa ilmoitetuilla tai työn aikana osoitetuilla alueilla
tehtävä kantojen, mättäiden, kivien ja pintaIohkareiden 1,0 m 3 sekä tarvittaessa pintamaan tai ruokamullan poisto ja pengeralustan muotoilu ja
tiivistys. Työhön kuuluu lisäksi kivien ja lohkareiden . 1,0 m 3 tarpeellinen
käsittely ja siirto rakenteisiin sekä muun raivausjätteen siirto läjitysalueelle tai käyttö luiska- tai muihin muotoilutäyttöihin samoin kuin asiakirjoissa
osoitettu hautaaminen tien sivulle ja kaivumassojen käyttö pengerrystäytteenä. Työhön kuuluu myös raivausmassojen käsittely rakenteissa, täytöissä
ja läjitysalueilla.
Määrä
Asiakirjoissa ilmoitetulla tavalla. Vaihtoehtoisia tapoja ovat:
Mittaustapa 1: Raivattavan alueen muuttuva pinta-ala.
Mittaustapa 2: Raivattavan alueen muuttuva pituus metreissä.

Ei.KUIVATUSTYÖT

'LiOjien kaivu maahan
Työhön kuuluu mittojen mukaisten avo-ojien kaivaminen ja ojamassojen
siirto niiden laadusta riippuen joko rakenteisiin tai läjitysalueelle ja tarpeellinen käsittely siellä. Laskuojamassat käytetään sopimusasiakirjoissa
ilmoitetulla tai työn aikana sovittavalla tavalla.
Määrä
Asiakirjoissa ilmoitetulla tavalla. Vaihtoehtoisia tapoja ovat:
Mittaustapa 1: Kaivettavan ojan muuttuva pituus metreissä.
Mittaustapa 2: Valmiin ojan, mandollinen verhousvara mukaan lukien, teoreettisen poikkileikkauksen edellyttämä muuttuva tilavuus, siihen ei lueta
> 1,0 m 3 lohkareita ja ojien kohdalla esiintyvää kalliota, jotka lasketaan
mukaan kohteiden 5.3 ja 5.1 määriin.J05kohteen 2.1 yhteydessä edellytetään pintamaa poistettavaksi, vähennetään sen osuus ojamassoista. Laskelmissa käytetään raivaussyvyyden arvona 0,10 m:ä.
Maksut
Tiealueelle tulevien ojien kohdilta maksetaan lisäksi raivauksesta (2.1),
jos tämä kohde kuuluu urakkaan.
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4.2 Betoniputkirummut
Työhön kuuluu tarvittavan kaivannon teko kaikkine aputehtävineen. Lisäksi
siihen sisältyy rummun rakentaminen tarvikkeineen ja täyttötöineen suunnitelmien mukaisesti täysin valmiiksi. Työhön kuuluu myös perustusten vaatiman kaivannon teko aputehtävineen sekä varsinaisen suunnitelman mukainen perustamistyö töineen ja tarvikkeineen. Rumpuputken hankinnan osalta
noudatetaan urakkasopimuksen määräyksiä.
Maarä
Rumpuputken muuttuva pituus. Rummuissa, joiden päät viistetään, on
muuttuva pituus rummun suurin pituus.

4.3 Muoviputkirummut
Vastaavasti kuin kohdassa 4.2.

4.4 Aallotetut teräsputket
Vastaavasti kuin kohdassa 4.2. Aallotetun teräsputken materiaalin ja asennustarvikkeiden hankinnan osalta noudatetaan urakkasopimuksen määräyksta.

4.5 Sivuojarummut
Vastaavasti kuin kohdassa 4.2.
4.6 Muut rummut
Vastaavasti kuin betoniputkirummut, kuitenkin niin, että mandollisten kaksoisrumpujen pituus mitataan yksinkertaisena.

5. Maan ja kallion leikkaus - ja pengerrystyöt
5.1 Louhinta H< 1,0 m
Työhön kuuluu mittojen mukaisen leikkauksen tekeminen, kun kallion louhintasyvyys (H) on poistotasosta mitattuna 1,0 m sekä louheen siirto asiakirjoissa mainittuihin tai työn aikana sovittuihin kohteisiin ja asiakirjoissa
mainittu käsittely siellä.
Määrä
Muuttuva pinta-ala mitattuna vaakatasossa.

5.2 Louhinta H > 1,0 m
Työhön kuuluu mittojen mukaisen leikkauksen tekeminen, kun louhintasyvyys (H) on > 1,0 m ja louheen siirto ja käsittely kuten kohdassa 5.1.
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Määrä
Muuttuva tilavuus teoreettisen poikkileikkauksen mukaisesti.

5.3 Lohkareiden> LO m 3 rikkominen
Työhön kuuluu leikkauksissa tai maan pinnalla esiintyneiden > 1,0 m 3 :n
suuruisten lohkareiden tarpeellinen rikkominen sekä louheen siirto ja käsittely kuten kohdassa 5.1.
Määrä
Lohkareiden muuttuva lukumäärä. Yli 5 m 3 :n lohkareet kuuluvat kohteeseen 5.2.

5.1& Maan leikkaus
Työhön kuuluu mittojen mukaisen leikkauksen teko ja leikkausmassojen
kuljetus asiakirjoissa mainittuihin tai työn aikana ilmoitettuihin kohteisiin
ja asiakirjoissa mainittu käsittely siellä.
Määrä
Muuttuva tilavuus teoreettisen poikkileikkauksen mukaisesti. Yli 1,0 m 3 :n
suuruiset lohkareet kuuluvat kohteeseen 5.3 ja yli 5 m 3 :n lohkareet kohteeseen 5.2.

5.5 Varamaan hankinta
Työhön kuuluu massa- ja yksikköhintaluettelon mukaisesti jaotellun varamaan hankinta kuljetuksineen asiakirjoissa mainittuihin tai työn aikana
sovittuihin kohteisiin ja asiakirjoissa mainittu käsittely siellä. Varamaa paikkoja ja niiden käyttöä koskevat määräykset ilmoitetaan urakkasopimuk
sen IV kohdassa.
Määrä
Asiakirjoissa ilmoitetulla tavalla. Vaihtoehtoisia tapoja ovat seuraavat:
Mittaustapa 1. Ottamispaikalla vaaituksin mitattu muuttuva tilavuus
vähennettynä hukkamassoilla.
Mittaustapa 2. Vaaalla mitattu varamaan muuttuva massa.
Mittaustapa 3. Valmiissa rakenteessa mitattu varamaan muuttuva tilavuus teoreettisten täyttörajojen mukaan.
Mittaustapa 4. Tarkistettuihin autojen lavakokoihin ja ylösottoon perustuva muuttuva tilavuus.
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6. Päal Iysrakennekerrokset
6.1 Suodatinkerros/eristyskerros
Työhön kuuluu materiaalin kuormaus ja kuljetus sekä kerroksen levitys,
muotoilu ja tiivistys. Jos massat tulevat tielinjalta, kuuluu tähän kohteeseen vain levitys, muotoilu ja tiivistys. Varamaapaikkoja ja niiden käyttöä
koskevat määräykset ilmoitetaan urakkasopimuksen IV kohdassa.
Maarä
Kuten kohdassa 5.5.

6.2 Jakava kerros
Vastaavasti kuin kohdassa 6.1.

6.3 Kantava kerros
Vastaavasti kuin kohdassa 6.1.

6.LI Kulutuskerros sorasta
Vastaavasti kuin kohdassa 6.1.

7. Varusteet, laitteet sekä viimeistelytyöt
7.1 Kaiteet, aidat ja reunapaalut
Työhön kuuluvat kaikki kyseisten laitteiden pystyttämiseksi tarpeelliset
louhinta-, kaivu- ja täyttötyöt sekä kaiteen päiden upottaminen. Materiaalin hankinnan osalta noudatetaan urakkasopimuksen määräyksiä.
Määrä
Tiekaiteen, kaideyhdistelmän, putki- ja ohjauslaitteen tai aidan muuttuva
pituus tai reunapaalujen kappalemäärä.

7.2 Liikennemerkit
Työhön kuuluvat Ii ikennemerkkien pystyttämiseksi tarpeelliset louhinta-,
kaivu- ja täyttötyöt. Materiaalin hankinnan osalta noudatetaan urakkasopimuksen määräyksiä.
Määrä
Liikennemerkkien lukumäärä.

Muutokset ja lisäykset edellä esitettyihin maksu - ja mittausperusteisiin
(tarvittaessa lisäsivulla):
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Liite 4
TARJOUS
Yksityiset tiet, tienra kennustyöt
16.8.1985

Puivornaoru

Numero

1 35

Tarjouksen vastaanottaja (tiekunta. kunta)

Viitajärven yksityistien tiekunta
c/o Pekka Peltomies
Peltokuja 3
90830 HAUKIPUDAS

Tarjous on voimassa

Urakkatarjouspyynnön pvm ja nro

30.9.1985

15.7.1985

saakka.

Tarjouksentekijä (nimi. postiosoite, puhelinnumero(

Maanrakennusliike Matti Maanrakentaja Oy
Puistotie 2, 90440 KEMPELE
Tarjouksesta tehtäviin kyse)yihin vastaa (nimi, puhe)innumero)

Toimitusjohtaja Matti Maanrakentaja
Puistotie 2, 90440 KEMPELE
Viitaten tarjouspyyntökirjeeseenne tarjoudumme tekemään tarjouspyyntäasiakirjoissa määritellyn
rakennussuorituksen tämän tarjouksen mukaisilla hinnoilla.

Kohde

Yksikko

Tyo

1100

Alustavat työt

1310

Ojien kaivu

1320

Rumputyöt

1511
1521

m2
mktr

Maara

n.

Yksikkohinta. mk

31

Yhteensä, mk

000

1,40

43 400,-

1 050

10,20

10 710,-

670,00

8 040,-

-rumpu3

m

12

-rumpuk

m

14

1

270,00

17 780,-

-rumpu5

m

12

1

350,00

16 200,-

-sivuojarummut

m

42

220,00

9 2 140,-

2 600

15,50,

40 300,-

nktr

2 050

18,20

37 310,-

rn 3 ktr

Maan leikkaus ja pengerrys
Maan leikkaus ja leikkausmassojen läjitys

1

1610

Suodatinkerros

m 3 rtr

570

20,50

11 685,-

1633

Kantava kerros sorasta

m 3 rtr

5 420

34,50

186 990,-

1640

Kulutuskerrossorasta

m2

130

1,90

59 147,-

1820

Liikennemerkit

kpl

5

400,00

2 000,-

1880

Viimeistely- ja siistimistyöt

erä

-

22 500,00

22 500,-

1890

Liikenteen hoito

erä

-

32 000,00

32 000, -

31

URAKKAHINTA YHTEENSÄ. MK

497 302,-

Tarjouksen tekijän atiekirjoitus

Maanrakennusliike
Matti Maanrakentaja Oy

/4ftØ-,

liiiii

Toim.joht. Matti Maanrakentaja
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Liite II A2

SILLAN RAKENNUSTÖIDEN URAK KASOPIMUSASIAK IRJAT
1.

Urakkasopimus

2.

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot
YSE 1983
Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen
jättämistä annetut kirjalliset lisäselvitykset

3.

4.

Urakkaohjelma
Luku 1 A Yleinen osa
Luku 1 B Työkohtainen osa

-

-

1 B:n liitteenä sillanrakennustöiden arvonvähennysperusteet
5.

Tarjous
Tarjouskirje

-

-

-

6.
7.

Massa- ja yksikköhintaluettelo
(yksikköhintaurakoissa)
Siltatöiden yksikköhintaluettelo
muutos- ja lisätöitä varten

LM/3.3.1983
(lomake)
LM/3.3.1983

TVH 732203
(kirjemalli)
TVH 732451
TVH 732452
(laati mi soh j e)
TVH 733282

TVH 732202
(malli)

TVH 732463

Työkohtaiset työselitykset
Sopimuspiirustukset
piirustukset
tutkimustiedot
massaluettelot

-

-

-

8.

Yleiset työselitykset
SYT 3000 Yleisiä ohjeita
SYT 3100-3300 Alustavat ja maarakennustyöt
SYT 3400 Paalutustyöt
SYT 3500 Paikalla valetut betonirakenteet
SYT 3600 Betonielementtirakenteet
SYT 3700 Puurakenteet
SYT 3800 Teräsrakenteet
SYT 3900 Kannen pintarakenteet,
varusteet ja laitteet
Muut teknilliset ohjeet
(luetellaan työkohtaisesti)

-

TVH 732218

-

-

TVH 732209
TVH 732230

-

-

-

-

TVH 732215
TVH 732207
TVH 732217
TVH 73221 1

-

-
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TVH 732216

OSA liB
YKSITYISTEN TEIDEN
YLEISET TYÖSELITYKSET
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1.

Yhteiset työt

1.0

YLEISTÄ

Seuraavassa käsitellään rakentamis- ja parantamishankkeisiin liittyviä yhteisiä töitä
sekä muita työmaan järjestelyyn liittyviä
yleisiä asioita.

vista työmenetelmistä ja -koneista. Esitetyt
työmenetelmät ja -koneet ovat ohjeellisia.
Niiden soveltuvuus tulee tarkistaa aina paikallisten olosuhteiden perusteella.

1.3 TYÖTURVALLISUUS
1.1

TÖIDEN AJOITUS JA SUORITUSJÄRJESTYS

Työturvallisuuden osalta tulee noudattaa
seuraavia määräyksiä ja ohjeita:

Tien rakentaminen tai parantaminen tulee
pyrkiä ajoittamaan siten, että kustannukset
muodostuvat mandollisimman edullisiksi.
Rakennusajan tulee olla riittävän pitkä,
jotta eri työvaiheet voidaan niveltää hyvin
toisiinsa. Ajoituksessa on kuitenkin otettava
huomioon mandolliset valtionapupäätöksessä
mainitut työllistämisehdot.

- Työturvallisuuslaki (299/1958)
- Asetus nuorten työntekijäin suojelusta
(508/1986)
- Räjäytystarvikeasetus (85/1 980, 437/1982)
- Valtioneuvoston päätös rakennustyössä
noudatettavista järjestysohjeista (274/
1969) siihen tehtyine lisäyksineen ja muutoksineen
- Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista (410/1986)
- Panostaja-asetus (409/1986)
- Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös
räjäytystarvikkeista (130/1980, 438/1982)
- Rakennustyömaiden sosiaalitilaohjeet;
Työsuojeluhallituksen turva Ilisuusmääräys
(30:1/1975)
- Sora- ja täytemaakuoppien työturvallisuus; Työsuojeluhallituksen kiertokirje
3/1978

Töiden ajoitusta ja suoritusjärjestystä suunniteltaessa on lisäksi otettava huomioon
tienvarren maankäytön aiheuttama liikenne,
joka on hoidettava myös töiden aikana.
Yksityisten teiden rakentaminen ja parantaminen voidaan aloittaa yleensä syyskesällä
tai syksyllä valtionapupäätöksen tultua.
Pohjamaan raivaus- ja kuivatustyöt tehdään
sulan maan aikana. Leikkaus- ja pengerrystyöt aloitetaan, kun maa on routaantunut
jonkin verran. Vanhan tien pinnan leikkaus
ja muotoilu on tehtävä kuitenkin sulan maan
aikana. Päällysrakennekerrokset voidaan
tehdä myös talvella. Päällysrakenteen viimeistely sekä kulutuskerroksen teko jätetään kuitenkin seuraavaan syyskesään tai
syksyyn.

1.2 TYÖMENETELMÄT
Työmenetelmät ja -koneet valitaan paikallisten olosuhteiden, vuodenajan, työn laajuuden sekä saatavilla olevien koneiden perusteella niin, että työn lopputulos täyttää
asetetut laatuvaatimukset ja että kustannukset ovat mandollisimman edulliset.
Työmenetelmien valinnassa tulee kiinnittää
huomiota siihen, että käytettävät koneet
ovat mandollisimman monipuolisia, koska
työmäärät ovat yleensä pieniä.
Jäljempänä olevissa rakentamisohjeissa on
annettu suosituksia kuhunkin työhön soveltu-

1.4 MITTAUSTYÖT
1.40 Yleistä
Mittaustöissä on käytettävä ammattitaitoista työvoimaa ja hyväkuntoista mittauskalustoa.
Työmaamittausten tarkoituksena on mitata
ja merkitä maastoon rakentamista varten
tie tai jokin rakenteellinen osa siten, että
kukin työvaihe voidaan tehdä riittävän tar kast i.
Mittauksessa tarvittavat tiedot on joko esitetty suunnitelmassa tai mittaustyön tekijän
on itse suoritettava lisälaskelmat suunnitelman pohjalta.
Tie on merkittävä maastoon siten, että merkit pysyvät paikoillaan eivätkä tarpeettomasti häiritse töiden tekemistä.
Kun päällysrakennetöitä tehdään talven
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aikana, on työssä otettava huomioon routa nousujen vaikutus. Työn kuluessa on aina
varmistauduttava, että pää llysrakennekerroksien paksuus on riittävä.

1.41 Korkeuskiintopisteet
Suunnittelun ja rakentamisen aikana tehdyt
korkeuski intopisteet on suojattava selvästi
havaittavin merkein niin, ettei niitä vahingoiteta työn kuluessa. Korkeuski intopistei den korkeudet on tarvittaessa tarkistettava
rakennustyön aikana. Rakennustyön aikana
tehtyjen korkeuskiintopisteiden tarkkuuden
on oltava suunnitteluohjeiden /21/ mukainen.

1.42 Tien keskilinja
Tien keskilinja paalutetaan maastoon suunnitelman mukaisesti. Mittaussuunnitelmasta
riippuen tie paalutetaan joko tangenttilin joilta tai monikulmiojonoilta. Tangenttilin joilta tapahtuva mittaus on yleisintä yksityisillä teillä.
Tangenttilinjojen kulmapisteet on suunnittelun yhteydessä merkitty maastoon. Mikäli
kulmapiste on kadonnut, se voidaan merkitä
uudelleen suunnitelmassa esitetyillä sidemitoilla.
Tien keskilinja paalutetaan yleensä 20 met rin välein. Suorilla tieosuuksilla tasaisessa
maastossa väliä voidaan pidentää 40 metriin.
Keskilinjan paalut varmistetaan työskentelyalueen ulkopuolelle kandella sidepaalulla,
joihin merkitään paalulukema ja etäisyys
keskilinjasta. Näin keskilinja voidaan tarvittaessa mitata helposti uudelleen paikoilleen.

1.44 Tien merkitseminen maastoon leikkaus-, pengerrys- ja kuivatustöitä
varten
Leikkaus- ja pengerrystöitä varten tie on
merkittävä maastoon siten, että työ voidaan
tehdä kulloinkin käytettävään konekantaan
ja työtapaan nähden riittävän tarkasti. Merkitsemistavan valintaan vaikuttavat työnjohdon ja koneiden kuljettajien kokemus,
koneiden työskentelytavat sekä maasto
ym. seikat.
Korkeusmerkeistä on aina käytävä selville
se, mihin tarkoitukseen ne on asetettu.
Korkeusmerkit asetetaan siten, että vertailulinjana käytetään yleensä tasausvi ivaa
(TSV). Merkit sijoitetaan yleensä tasamittaa
(esim. n x 0,5 m) korkeuserona käyttäen
vertailulinjan ylä- tai alapuolelle. Korkeusmerkit on edullista kiinnittää, aina kun se
on mandollista, tien keskilinjan sidontapaaluihin.
Matalien leikkausten ja penkereiden korkeusmerkit asetetaan tiealueen ulkopuolelle
niin, että ne säilyvät koko rakennustyön
ajan (kuvat 1 ja 2). Leikkausluiskan yläreuna
ja penkereen alareuna voidaan merkitä tarvittaessa maastoon. Lisäksi voidaan käyttää
luiskamalleja.
Korkeusmerkit asetetaan yleensä 20 metrin
välein. Tasaisessa maastossa väliä voidaan
pidentää. Tähtäys tapahtuu tien poikkisuuntaan. Alusrakenteen kallistusta varten kaar teissa ajokeppiin merkitään omat korkeusmerkit tien oikeaa ja vasenta reunaa varten.
Va ihtoehtoisest i voidaan korkeusmerkit
asettaa alusrakenteen kaltevuuden mukaan
(vrt, kuva 3).

Monikulmiojonoilta tehtävästä paalutuksesta
on annettu tarkemmat ohjeet tie- ja vesirakennuslaitoksen tienrakennustöiden yleisessä
työselityksessä /16!.

Syvissä leikkauksissa tähtäysmerkit on ase tettava leikkauspinnan taitekohtiin leikkauksen pohjalle (kuva 1). Tähtäys tapahtuu tällöin sekä tien poikki- että pituussuuntaan.
Tähtäysmerkit asetetaan työn edistymisen
mukaan. Syvissä leikkauksissa tulisi lisäksi
käyttää aina luiskamalleja.

1.43 Tiealueen merkitseminen raivaustöitä
varten

Korkeilla penkereillä korkeusmerkit asete taan työkohdan taakse. Luiskan ylä- ja alapää merkitään näkyviin.

Raivausalueen raja merkitään tarvittaessa
maastoon niin, ettei puustoa kaadeta tar peettoman laajasti. Raivausalueen leveys
on yleensä sama kuin tiealueen leveys. Raivausalueen leveys voidaan tarkistaa suunni telmassa esitetyistä paalukohtaisista poikki 1 ei kka uksi sta.
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Ojitustöitä varten asetetaan korkeusmerkit
ojalinjan ulkopuolelle. Matalissa leikkauksis sa ja penkereillä ojan korkeusmerkit voidaan
kiinnittää samaan pylvääseen kuin leikkaus ja pengerrystöiden korkeusmerkit (ks. kuvat
1 ja 2).

MATALA LEIKKAUS
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Kuva 1.
Korkeusmerkkien asettaminen leikkaustöitä varten
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Kuva 2.
Korkeusmerkkien asettaminen pengerrystöitä varten
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Kuva 3.
Korkeusmerkkien asettaminen päallysrakenteen tekoa varten

1.45 Tien merkitseminen maastoon päällysrakenteen tekemista varten

lysrakenteen edellyttämään kaltevuuteen
(kuva 3).

Päällysrakenteen korkeudet voidaan mitata
leikkaus- ja pengerrystöitä varten asetetuista korkeusmerkeistä päällysrakenneluokissa
7 SR, 8 SR ja 9 SR (kuva 3). Jokaista päällysrakennekerrosta varten tehdaän oma ajokeppi. Pää llysrakenteen kallistusta varten
ajokeppiin merkitään ajoradan reunojen ja
keskilinjan korkeudet. Tällöin päällysrakenteen sivukaltevuuden muutoskohdat on merkittävä maastoon.

1.46 Tasoliittymien, siltojen yms. merkitseminen maastoon

Päällysrakenneluokassa 7 ÖSpäällysrakenteen tekoa varten asetetaan omat korkeusmerkit. Mittausten vertailutasona käytetään
tasausviivaa. Vertailutaso merkitään pääl-
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Tasoli ittymät mitataan maastoon tyyppipi irustuksissa tai suunnitelmassa esitetyillä
mitoilla. Erityisesti tulee ottaa huomioon,
että yleisten teiden liittymissä liittymäkaaret paalutetaan suunnitelman mukaisesti.
Kaiteet on mitattava tarkasti paikoilleen,
koska niissä tehdyt virheet näkyvät helposti.
Siltojen mittausta on käsitelty tie- ja vesirakennuslaitoksen sillanrakennustöiden yleisessä työselityksessä /13/.

2. Alustavat työt
2.1 PURKAMIS-, SIIRTO- JA SUOJAUSTYÖT
Purkamistöihin sisältyvät rakentamis- tai
parantamistyön vuoksi poistettavien rakennusten tai rakenteiden purkaminen, jätteiden
hävittäminen tai varastoiminen sekä purkupaikan siistiminen.
Siirtotöihin sisältyy rakenteiden tai laitteiden purkamisen lisäksi niiden uudelleen rakentaminen suunnitelmassa osoitettuun tai
työn aikana sovittavaan paikkaan.
Suojaustöihin sisältyvät rakentamis- tai pa rantamistyön vuoksi tehtävät rakenteiden
ja laitteiden suojaustyöt suunnitelmassa
esitetyllä tai työn aikana sovittavalla tavalla.
Työn vaikutusalueella olevien rakenteiden
ja laitteiden (ilmajohdot, maakaapelit, vesijohdot, viemärit, talousvesikaivot, peltosalaojat, rakennukset jne.) sijainti on selvitetty suunnittelun yhteydessä. Tällöin on myös
sovittu tarvittavista purkamis-, siirto- tai
suojaustoimenpiteistä, toimenpiteiden suorittajasta sekä syntyneiden kustannusten
jaosta (ks. osa II A kohta 1.3).
Ennen rakentamisen aloittamista pidetään
laitteiden omistajien kanssa katselmus,
jossa lopullisesti tarkennetaan tarvittavat
purkamis-, siirto- ja suojaamistoimenpiteet
ja sovitaan toimenpiteiden aikataulusta.
Tällöin sovitaan myös lopullisesti, miten kyseisten toimenpiteiden kustannukset jaetaan.
Purkamis-, siirto- ja suojaustöiden aikana
on oltava tarvittaessa yhteydessä kyseisten
laitteiden tai rakenteiden omistajiin.

2.2 RAIVAUSTYÖT
2.21 Kasvillisuuden poisto

puuston poistosta hyvissä ajoin, jotta heille
jää aikaa kerätä puut pois. Hyötypuun hakkuun edullisin ajankohta on tienrakennustöitä edeltävänä talvena.
Puusto poistetaan yleensä koko tiealueen
leveydeltä. Tarvittaessa raivausalueen leveys merkitään maastoon (ks. kohta 1.43).
2.212 Jätepuun raivaus
Jätepuiden määrä on yleensä niin vähäinen,
ettei niitä tarvitse raivata erikseen. Jätepuu
pusketaan kasoihin pintamaan raivauksen
yhteydessä. Jätteiden käsittelyn osalta noudatetaan kohdan 2.221 ohjeita.

2.22 Pintamaan raivaus seka pohjamaan
muotoilu ja tiivistäminen
2.221 Pintamaan raivaus
Pintamaan raivaukseen kuuluu tiealueilla
olevien kantojen, mättäiden, pintakivien ja
-lohkareiden sekä aluskasvillisuuden ja pintamaan poistaminen. Samoin siihen sisältyy
rakenteisiin kelpaamattomien raivausjätteiden kuljettaminen pois tai hävittäminen
hautaamalla sekä kelvollisten raivausjätteiden, kuten kivien ja lohkareiden, käsittely
ja käyttö rakenteissa.
Pintamaan raivaustyössä tulee välttää tarpeettoman suuria massojen siirtoja. Jos
aluskasvillisuus- ja pintamaakerros on ohut
(< 0,15 m), ei laaja-alaisen puskuraivauksen
käyttö ole yleensä tarpeellista, vaan kivet,
lohkareet ja mättäät poistetaan kaivinkoneella tai puskutraktorilla.
Pengerosuuksilla on kannot, mättäät ja tarvittaessa aluskasvillisuus sekä pintamaa
poistettava. Näkyvät pintakivet ja -lohka reet on rikottava tai poistettava niin, etteivät ne tunkeudu päällysrakenteen läpi tai
aiheuta tien pinnassa epätasaisuuksia tien
painuttua ja tiivistyttyä.

2.21 1 Hyötypuun hakkuu
Maanomistajat hakkaavat hyötypuut yleensä
itse. Maanomistajien kanssa on sovittava

Raivaus suoritetaan, kun kivien ja kantojen
sekä mättäiden etäisyys tien pinnasta on
pienempi kuin taulukon 1 mukainen arvo.
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Kun etäisyys ajoradan pinnasta kasvaa taulukon 1 arvoja suuremmaksi, on
päällysrakenneluokissa 7 05 ja 7 SR yli
1,0 m:n kivet rikottava tai poistettava
siirtymäkiilasyvyyteen (ks. kuva 4) saakka, kun pengermateriaali ja/tai pohjamaa
on routivaa
yli 2 m:n kivet poistettava tai rikottava
penkereen alta, elleivät ne ole pääosiltaan
maan peitossa. Myös alle 2,0 m:n kivet
on poistettava tai rikottava, jos niistä
on haittaa penkereen rakentamiselle.

-

-

Jos leikkauksessa tai kaivannossa on penkereeseen tai päällysrakenteeseen käytettäviä
massoja, on ennen leikkaustöiden aloittamis ta poistettava kivennäismateriaaleja peittävä humusmaa ja aluskasvillisuus siten, että
ne eivät pääse sekoittumaan rakennemate riaaleihin. Jos leikkausmassoja käytetään
päätypengerrykseen, voidaan aluskasvillisuuden ja pintamaan poisto tehdä karkeammin
ja sijoittaa epäpuhtaat leikkausmassat yli
5 m korkeiden penkereiden alaosiin ja luiskatäyttöihin.
Jos suunnitelmassa on niin edellytetty, poistetaan ruokamulta tiealueelta ja varastoidaan tulevia verhoustöitä varten.

Tauhiko 1.
Raivaus pengerosuuksilla

Pintamaan raivaus voidaan suorittaa seuraavasti:
Pintamaat pusketaan kasoihin tiealueelle
telapuskukoneella. Pintamaat kuormataan
kasoista kuorma-autoihin pyöräkuormaajalla.
Pintamaat kasataan ja kuormataan telakuormaajalla.
Pintamaat raivataan ja kuormataan hyd raulisella kaivinkoneella.
Pintamaat raivataan yhdessä jätepuun
raivauksen kanssa hydraulisella kaivinkoneella ns. hautaamismenetelmällä.

-

Etäisyys tien pinnasta (m)
Päällysraken-

neluokka

Kannot

Pintakivet (ø ^0.5 m)

mättäät

ja lohkareet sekä isot
kannot(g.^0,25)

(' <0,25 m),

7ÖS

1,Om

1,3m

7 SR, 7 SOP

0,8 m

1.0 m

8SR

O,5m

0,5m

9SR

0,3m

0,5m

Jos tie perustetaan heikosti kantavan pohjamaan varaan, ei aluskasvillisuutta ja sitovaa pintakerrosta saa poistaa, ellei työkohtainen työselitys sitä edellytä.

-

-

-

Hautaamismenetelmässä pienpuuston sekä
pintamaan raivauksen yhteydessä kertyvä
raivausjäte haudataan tien sivulle tehtyyn
kaivantoon. Kaivanto on sijoitettava pientareen reunasta kaltevuudessa 1:1,5 olevan
teoreettisen luiskan ulkopuolelle (ks. kuva
5). Raivausjäte ti ivistetään esim. puskutraktorilla ja päälle levitetään n. 0,20 m:n kerros
maata. Kaivannosta saatava maa käytetään
hyväksi esim. penkereessä.

ajoradon pinta

Kuva 4.
Esimerkki raivauksesta penkereen kohdalla päällysrakenneluokassa 7 SR. Pohjamaa on routiva
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-

Pohjan muotoilussa ja tiivistämisessä noudatetaan kohdassa 5 (Leikkaus- ja pengerrystyöt) annettuja ohjeita.

2.3 TALVIRAKENTAMINEN

Kuva 5.
Raivausjätteen hautaaminen tien sivuille

2.222

Pohjan muotoilu ja tiivistäminen

Pohjamaan (alusrakenne) muotoilun ja tiivistämisen päamaäränä on kantavuudeltaan
ja painumisominaisuuksiltaan mandollisimman tasalaatuisen pohjan aikaansaaminen
tierakenteille.
Kivien ja kantojen raivauksen yhteydessä
syntyneet kuopat täytetään viereisellä perusmaalia.

Kuva 6.
Kantavuudeltaan heikoiUa pohjamailla tiepenkereen
alta ei poisteta pienpuustoa eikä sitovaa pintakuorta,
koska ne parantavat maapohjan kantavuutta

Jottei lopullinen työn laatu heikkenisi talvirakentamisen johdosta, on rakentamisessa
huomioitava seuraavat seikat:
- Koska lumi on luonnollinen ja hyvä lämpöeriste, tulee sen poisto suorittaa raivaustöiden etenemisen mukaan, jotta maan
jäätyminen jää mandollisimman vähäiseksi. Myöskin lumen tallaamista on tällöin
vältettävä.
- Sellaiset työt, kuten pohjan muotoilu
ja tiivistäminen, on yleensä tehtävä sulan
maan ja kuivan kauden aikana.
- Työmaateiden rakentamista routivalle
maapohja lie on mandollisuuksien mukaan
vältettävä tulevan ajoradan alueella,
ellei voida varmistua siitä, että maapohjan jäätyminen syvälle ei tule aiheuttamaan rakenteille vaurioita.

Kuva7.
Tiepohjan raivaus isolla telapuskukoneella. Samalla
koneella voidaan tehdä myös leikkaustyöt, mikäli massojen siirtoetäisyydet ovat lyhyet
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3. Maapohjan vahvistustyöt
3.0 YLEISTÄ

Puiden jatkospituus on vähintään 2 m. Vierekkäisiä jatkoksia tulee välttää.

Vahvistustyöt tehdään tien vakavuuden lisäämiseksi ja varmistamiseksi sekä jälkipainumien estämiseksi tai tasaamiseksi.
Pehmeikkökohdat on pyrittävä rakentamaan
työn alkuvaiheessa, jotta ne ennättävät
tiivistyä ja painua ennen tien valmistumista.
Näissä ohjeissa käsitellään pohjan vahvistamista telojen avulla sekä kuitu - ja lujitekankaiden käyttöä. Muiden pohjanvahvistustöi den osalta noudatetaan tie- ja vesirakennuslaitoksen tienrakennustöiden yleistä työselitystä /16!.
Telojen sijainti ja tyyppi on esitetty suunnitelmassa. Ennen rakennustöihin ryhtymistä
on kuitenkin selvitettävä, voidaanko tela
rakentaa suunnitelman mukaisesti vai onko
suunnitelmaa tarkistettava.
Vanhat telat levennetään ja jatketaan erityissuunnitelman mukaisesti.

3.1 NÄRETELA
PUISTA

Telapuiden tulee olla mandollisimman pitkiä
ja mikäli mandollista ainakin yli puolet telan
leveydestä, jotta vältyttäisiin monilta rakennetta heikentäviltä jatkoksilta.
Tela peitetään lahoamisen estämiseksi kosteutta pidättävällä maalla, kuten hienorakeisella moreenilla tai suolla esim. raakaturpeella.

3.2 TELA KARSITUISTA PUISTA
Tela tehdään kokonaan karsituista havupuista. Työ tehdään tällöin kohdan 3.1 periaatteiden mukaisesti, mutta puut on naulattava
kaikista risteyskohdista.

KARSIMATTOMISTA

Tela tehdään kuusipuusta. Tien pinnan kohdalla ja 2 mm leveydellä luiskien kohdalla
ei saa käyttää läpimitaltaan 100 mm:ä pienempää puutavaraa. Samassa kerroksessa
olevien puurunkojen etäisyyden tulee olla
k/k 0,5 m. Puut karsitaan vain tarpeellisilta
osiltaan siten, että rungot tukeutuvat pohjamaahan ja toisiinsa. Puut ladotaan latvat
ulospäin symmetrisesti ristiin kahteen kerrokseen siten, että ne muodostavat 450_
600 :n kulman tien keskilinjaan nähden, jolloin kerrosten puut joutuvat 90°-120°:n
kulmaan toistensa kanssa.
Oksat, jotka jäävät ristiin ladottavien puiden
alle ja väliin, varmistavat telalle yleensä
riittävän jäykkyyden. Risteyskohdissa puiden
on tukeuduttava toisiinsa. Tällöin joudutaan
risteyskohtia usein kiilaamaan tai veistämään. Puut naulataan vähintään joka toises ta risteyskohdasta toisiinsa hakkupulteilla
tai esim. harjateräksestä katkotuilla nauloilla.
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Telan tulee ulottua, ellei työkohtaisessa
työselityksessä ole toisin määrätty, pengerkorkeuden verran ajoradan reunan ulkopuolelle.

3.3 TELALAVA
Harva telalava rakennetaan havupuusta siten, että tien pituussuuntaan asetetaan
juoksut 2 m:n välein. Juoksujen tulee olla
latvaläpimitaltaan vähintään 75 mm ja pituudeltaan vähintään 7 m. Ne asetetaan
siten, että tyvet ja latvat vuorottelevat
ja etteivät vierekkäiset jatkokset tule samalle kohdalle. Juoksujen päälle ladotaari
karsitut puut tien poikkisuuntaan k/k 0,5
m tyvet ja Iatvat vuorotellen. Puiden tulee
olla paksuudeltaan sellaisia, ettei ajoradan
kohdalle tule läpimitaltaan 100 mm pienempää puutavaraa. Telan leveyden tulee ulottua pengerkorkeuden verran ajoradan reunan
ulkopuolelle. Puut on peitettävä kosteutta
pidättävällä maalla (ks. kohta 3.1).
Tiivis telalava tehdään latomalla juoksujen
päälle telapuut vieri viereen siten, että
muodostuu yhtenäinen lava.

3.4 RISUNKIMATTO
Risunkimatto tehdään pienpuusta. Raivausalueelta kerätyt kaikenlaiset puuainekset,
kuten näreet, havut ja risut ladotaan ristiin
ja limittäin yhtenäiseksi matoksi. Maton
tulee kantaa miehen paino ja olla tiivistettynä 0,15-0,20 m paksu.

3.5 KUITUKANGAS (SUODATINKANGAS)
Pehmeälle savi-, siltti- tai moreenipohjalle
voidaan levittää kuitukangas (suodatinkangas) estämään materiaalien sekoittumista
tai korvaamaan suodatinkerros silloin, kun
hiekan käyttö ei kantavuus- eikä kustannussyistä ole tarkoituksenmukaista. K uitukankaan käytöllä voidaan saavuttaa myös oleellisia työteknisiä etuja silloin, kun pohjamaa
on herkästi häiriintyvää.
Taulukossa 2 on esitetty kuitukankaiden
suuntaa antava käyttöluokitus (VTT-G EO)
käyttökohteen mukaisesti.

Kuitukangas on varastoitava kuivalle alustalle auringonvalolta ja sateelta suojattuna.
Kangasta ei saa jättää levitettynä auringon
valolle alttiiksi viikkoa pidemmäksi ajaksi.
Kankaat levitetään yleensä tien pituussuuntaan. Levitys aloitetaan tien pohjan aIimmaita laidalta. Kankaat limitetään vähintään 0,5 m toistensa päälle.
Kuitukankaan päälle on levitettävä jakavan
(kantavan) kerroksen materiaalia, jos alueella on tarkoitus liikennöidä kuorma-autoilla
tai työkoneilla. Yleensä riittää 0,2 - 0,3
m:n tiivistetty sora- tai murskesorakerros.
Kuitukangasta voidaan käyttää myös louhekerroksen alla suodattimena. Kangasta vasten tulevan louhekerroksen maksimiraekoko
ei saa ylittää 0,6 m.
Kangas on ulotettava 2 - 3 m varsinaisen
pehmeikköalueeri ulkopuolelle ja kuormitettava maalla kankaan vastakkaisista päistä
ennen kankaan päälle tulevan täytemaan
levittämistä.

3.6 LUJITEKANGAS
TauliAko 2.
K uitukankaiden käyttöluokitus

Käyttöluokka
(sovelletaan t ierakennuskohteisi in
1
2

Toissijaisissa käyttökohteissa.
esim. nurmetusalustana

Tarpeellinen piste
mäarä

Maapohjan lujittamiseen voidaan käyttää
erityisiä vahvistekanka ita tai -verkkoja.
Työ toteutetaan erityissuunnitelman mukaisest i.

3.7 TALVIRAKENTAMINEN

99,9

Erottamaan luonnon maa 1 ajeja
toisistaan

100.0

-

1110,0

3

Erottamaan murskesora tai sepeli
maalajeista

140,1

-

220,0

14

Erottamaan lajittelematon louhe
maa lajeista

220,1

-

Telojen rakentaminen soveltuu talvityöksi.
Pengertä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei lunta
ja jäätä poisteta. Alle jäävä maa ei saa
olla jäässä pinnan ohutta kohmettumista
lukuun ottamatta.
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4. Kuivatustyöt
4.0 YLEISTÄ

4.1 AVO-OJAT

Kun kuivatustyöt tehdään mandollisimman
aikaisessa vaiheessa, saadaan tiealue jo rakennustyön alusta lähtien tarkoituksenmukaisesti kuivatetuksi ja vältytään pinta-ja
pohjavesien aiheuttamilta työnaikaisilta
vaurioilta ja haitoilta.

4.10 Yleistä

Kuivatustöissä on otettava huomioon tien
rakentamisesta aiheutuvat muutokset tiealueen ympäristön kuivatuksessa. Tällöin
on, mikäli mandollista, huolehdittava siitä,
ettei rakennustyön vaikutuspiirissä olevien
alueiden kuivatusjärjestelmää tai kuivatusmandollisuuksia huononneta. Ennen töihin
ryhtymistä ja työn valmistuttua on selvitettävä kuivatuksen vaikutus sekä muihinrakenteisi in että pohjavesisuhteisi in. Lähiseudun kaivoista on ennen maarakennustöiden
aloittamista tarvittaessa mitattava veden
pinnan korkeudet ja tutkittava veden laatu.
Tiealueelle tehtävistä kuivatustöistä saatavat kelvolliset ylijäämämassat on käytettävä
samanlaatuiseri pohjamaan tasaukseen ja
penkereisiin. Rakenteisiin kelpaamattomat
massat pyritään ensisijaisesti käyttämään
erilaisiin muotoiluihin, verhoiluihin ja luiskan loivennuksiin.
Tiealueen ulkopuolelle tehtävistä laskuojista
ja putkituksista on aina sovittava etukäteen
maanomistajan kanssa. Tarvittaessa selvitetään maanomistajan osuus kuivatustöiden
työkustannuksista ja tulevasta kunnossapidosta.
Laskuojia avattaessa ja perattaessa on otettava huomioon, että vesilain mukaan ojan
kunnossapito kuuluu sille, joka käyttää ojaa
hyväkseen. Laskuojan auki kaivaminen kauas
tiestä ei siten ole välttämättä tienpitäjän
velvollisuus.
Tiealueen ulkopuolelle tehtävistä laskuojista
saatavat ylijäämämassat kuuluvat maanomistajalle.
Suunnitelman mukaiset ja työn aikana tarpeelliseksi havaitut suojaukset ja verhoukset
tehdään samanaikaisesti kuivatustöiden
kanssa.
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Tien kuivatukseen käytettäviä avo-ojia
ovat sivuojat, niskaojat, laskuojat sekä mahdollisesti luonnonuomat.
Kaivutyön tarkkuuden tulee olla sellainen,
ettei luiskissa ole ulkonäköä häiritseviä
epätasaisuuksia ja että uoma keskimäärin
täyttää suunnitelman mukaiset mitat. Ojan
pohja ei saa olla suunniteltua tasoa ylempäna.

4.11 Sivu-, niska- ja laskuojat
Ojat tehdään suunnitelman mukaisesti. Pienehköt muutokset ovat mandollisia vielä
rakennusaikana. Niiden tulee noudattaa
kuitenkin suunnitteluohjeissa esitettyjä
yleisiä periaatteita.
Sivuojat on yleensä edullisinta kaivaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Leikkausten kohdille sivuojat tehdään leikkaustyön
yhteydessä. Penkereiden kohdille tehtävien
sivuojien toteuttamisajankohtaa ratkaistaessa tulee kuitenkin ottaa huomioon myös
mandollinen sivuojien työnaikainen täyttyminen, sivuojamassojen mandollinen käyttö
luiskan täyttöön sekä pohjamaan liikkumismandollisuus.
Niskaojan paikka osoitetaan yleensä suunnitelmassa, mutta lopullisesti niskaojien tarve
ja sijainti joudutaan usein ratkaisemaan
työn aikana.
Niskaojan syvyydeksi riittää 0,2 - 0,3 m
ja pohjan leveydeksi työmenetelmän edellyttämä vähimmäisleveys.
Leikkauksien kohdalla käytetään sivuojien
kaivuun samaa työkonetta kuin varsinaisen
leikkaustyön tekemiseen. Sivuojien kaivuun
penkereiden kohdalla sekä laskuojien kaivuun
käytetään hydraulista kai vinkonetta tai
traktorikaivuria. Kaivu voi tapahtua joko
sivulta- tai päältäkaivuna.
Ylijäämämassa kuormataan kuljetusvälineen

lavalle. Ojamassojen levitykseen voidaan
käyttaä pientä telapuskutraktoria tai puskulevyllä varustettua nelivetoista pyörätraktori a.

4.12 Jokien ja pwojen perkaus
Tietyön yhteydessä voidaan joutua perkaamaan tai siirtämään tiealueen kautta kulkevia luonnonuomia sillan, rummun tai penkereen rakentamisen vuoksi. Työ toteutetaan
suunnitelman mukaisesti ottaen huomioon
vesioikeuden luvassa mandollisesti esitetyt
määräykset.

4.13 Avo-ojien aukaisu tien parantamisen
yhteydessä

tehdään joko sivultakaivuna tai päältäkaivuna.

'4.14 Talvirakentaminen
Avo-ojitustyöt soveltuvat yleensä talvirakentamiseen. Jos talvirakentamisen johdosta
ojan mitat poikkeavat huomattavasti annetuista, tulee ryöstökohdat ja sortumat korjata sulan maan aikana.
Lumi ja jää on poistettava ennen kaivutyötä,
jos ojamassoja käytetään penkereeseen tai
rakennekerroksi in.

4.2 RUMMUT
4.21 Materiaalit

Teiden parantamisen yhteydessä avo-oj ien
aukaisu tehdään suunnitelmien mukaisesti.
Työn yhteydessä on kuitenkin tarkistettava,
että suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet
vastaavat vallitsevia olosuhteita. Tarvittavat muutokset suunnitelmiin tehdään suunnitteluohjeiden /21! periaatteiden mukaisesti.

Rumpujen materiaalina tulevat kysymykseen
betoni, teräs ja muovi. Betoniputkia valmistetaan neljää lujuusluokkaa (A, B, C ja D),
joista yksityisillä teillä käytetään yleensä
luokkaa A tai vastaavat laatuvaatimukset
täyttäviä putkia. Betoniputkien laatuvaatimukset on esitetty julkaisussa /2!.

Sivuojien aukaisu ja kaivu käsittävät varsinaisen kaivutyön lisäksi luiskien tasaamisen
sekä ylijäämämassojen kuormauksen kuljetuskalustoon. Taloudellisesti on usein edullista kaivaa sivuojat vasta kerrosten ajon
jälkeen, kun tietä ei levennetä. Tällöin kaivumassat voidaan ainakin osittain sijoittaa
suoraan tiepenkereen sisäluiskan täytteeksi.
Kuitenkin veden vaivaamilla mailla on kuivatustyöt tiepohjan kantavuuden nostamiseksi ajoitettava ennen kerrosten ajoa.

Muoviputkista voidaan käyttää rumpuina
PEH-putkia. Yleensä käytetään lujuusluokkaa T. Muoviputkien tulee täyttää julkaisussa/6! esitetyt laatuvaatimukset.

Kun ojaa joudutaan siirtämään tietä levennettäessä ja kun entinen oja jää ajoradan
kohdalle, niin entinen oja täytetään perusmaalla maanpinnan tasoon saakka. Silloin
kun sivuoja ei mandu tilanpuutteen vuoksi,
voidaan vanhaa ojaa käyttää myös salaojana
lyhyellä matkalla (enintään 30 m) siten,
että vanha oja täytetään vettä läpäisevällä
soralla.

Teräsputkien käyttökelpoisuus rumpumateriaalina on selvitettävä ennen käyttöönottoa.
Teräsputkirumpujen valinnassa ja asennuksessa on noudatettava valmistajan antamia
ohjeita.

Sivuojien aukaisuun ja kaivuun sopivat hydrauliset kaivinkoneet, traktorikaivurit, tiehöylät, pyöräkuormaajat sekä eri tyyppiset
oja-aurat. Kaivinkoneella tai kaivurilla työ

Teräsputkista soveltuvat yksityisille teille
parhaiten aallotetut kierresaumatut teräsputket. Putken lujuus riippuu levyn paksuudesta. Lisäksi on saatavilla aallotettuja
kierrehitsattuja teräsputkia sekä aallotettuja kaksi- ja monilevyteräsputkia.

Rummun materiaali valitaan suunnitelman
mukaiseksi. Mikäli rumpumateriaalia ei
ole määritetty suunnitelmassa, valitaan materiaali suunnitteluohjeissa /21 / esitettyjen
periaatteiden mukaisesti.
Erityyppisten rumpujen peitesyvyyksien on
oltava taulukon 3 mukaiset.
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Tauli*ko 3.
RLUnputyyppien peitesyvyydet. Raskaasti liikennöidyillä yksityisillä teillä käytetään tarvittaessa yleisten teiden
/16/ peitesyvyyttä. Päällysrakenneluokassa 9 SR voidaan käyttää liittymärwnmuille annettuja arvoja

Rumputyyppi, lujuusluokka tai levypaksuus

Sai littu peitesyvyysalue (m)

Pyöreän putken halkaisija
d (mm)

Liittymä

Päätie

^0,4

Betoni,

lujuusluokka A

300...(1800)

0,6...6,0

Betoni,

lujuusluokka B 1

225.. .(1800)

>0,4

Betoni,

lujuusluokka C

225...(1800)

0,3

-

Betoni,

lujuusluokka D 1

225.. .(1800)

2 0,2

-

0,2

Aal lotetut kierresaumatut
teräsputket 2
-

levypaksuus

1,5 mm

<800

>0,5

-

levypaksuus

2,0 mm

<800

0,3

^0,3
^

Q,31

Muovi, T

200...630

^0,4

0,3

Muovi, E

200.. .630

0,3

^0,3

1 Ei yleensä käytetä.
2 Teräsputkilla, joiden koko on 800 mm, käytetään
valmistajan suosittamia tai yleisten teiden suun nitteluohjeiden /15/ mukaisia peitesyvyyksiä.

4.22 Kaivu
Rumpukaivanto tehdään tyyppipiirustusten
mukaan, ellei työpiirustuksissa ole muuta
osoitettu. Tyyppipi irustukset on esitetty
kuvissa 14 20 (ks. kohdat 4.23 ja 4.25).
-

Lähestyttäessä suunnitelman mukaista rum pukaivannon pohjaa on kaivutyö tehtävä var sinkin hienojakoisessa maalajissa varovasti
ja tarkasti, jotta ei häiritä perustusten alle
jäävää pohjamaata ja jotta pohjamaan pinta
saadaan mandollisimman tasaiseksi.
Jos rumpu joudutaan perustamaan syvälle
tai olosuhteet muutoin ovat epäedulliset,
on kaivanto tuettava ja pidettävä kuivana.
Tuettujen kaivantojen osalta noudatetaan
tie - ja vesirakennuslaitoksen tienrakennus työn yleistä työselitystä /16/. Erittäin vaikeissa kaivu- ja perustamistapauksissa on
työtavalle saatava suunnittelijan hyväksymi nen.
Kaivannon viereen ei saa läjittää kaivumas soja siten, että luiskien vakavuus vaarantuu.

hydraulisella kaivinkoneella tai traktorikaivurilla. Työkone tulisi valita siten, että
sama kone soveltuu myös sora-annan tekoon, putkien asennukseen sekä täyttötöihin.
Traktorikaivuri soveltuu yleensä pienien
putkien asennukseen (ks. kuva 1 3).

4.23 Perustaminen
Rumpujen perustamistavan valinnassa on
huomioitava pohjamaan kantavuus ja routivuus sekä rummun ympärystäytön tekotapa.
Rumpujen perustamis- ja ympärystäyttöta vat ilmenevät kuvasta 8. Rummut peruste taan kuvien 14 20 tyyppipiirustusten mukaisesti, ellei rummusta ole laadittu erillistä
työpi irustusta.
-

Myös kaksoisrummut perustetaan kuvien
14 20periaatteiden mukaisesti, ellei rum-

musta ole laadittu työpiirustusta. Rumpuputken välin tulee olla vähintään 0,3 m,
jotta putkien välinen ympärystäyttö voidaan
200) voidaan
tiivistää. Pienet tulvaputket
(

sijoittaa ympärystäyttöön ilman erillistä
Rumpukaivanto ja siirtymäki ilat kaivetaan
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perustamista.

POHJA MAA

1

PERUSTAM/STAPA JA YMPÄRY.STÄYTTÖ

1

2

KALLIO
_Ao/Ilon poo/le

3ilrtymöÄci//o

E
ROUT/MA
TON PO/'JA MAA

:..

...:.

-

____

1

-

•••

"•i..-

ROOT/VA
POHJA
MAA
-

==/

roijfimoton

p0hjomaa

2
.:

rummun ympo-

-

o.

rosto toi h,eko3to

VumoSso//lo

3

If

fay/to 5oro//a toi
rout,maftomo//o
hieka/lo

fayfto kO,vumOs
OOi//O

1

2

PEHME/Krummun ympörystÖyttö soro/lo, /qo,ou/oyttö .40,vu!fl0550/I/o

siir/ymöAi/Io rout,mo//omc,sto soro,/o toi h,eÄasto

4

/Oyttö a:v:
mosso,I/o

-

ty"ö 3fl ,.
rout,rno/tomo/Io
h/e.ko/fo

-

-

1) Alanumerot (1, 2, 3 ja 4) viittaavat suunnitteluohjeissa /21/ esitettyihin
rakennevaihtoehtoihin. Rakennevaihtoehtojen käyttökohteet on esitetty suunnitteluohjeissa.
Kuva 8.
Ritnmiai perustamis- ja ympärystayttötavat
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Kaivutöiden yhteydessä on varmistauduttava, että perustamisolosuhteet ovat suunnitelman mukaiset. Mandolliset muutokset
on otettava huomioon perustamistavassa.
Sora-annan (tasaussoran) kiviaineksen tulee
olla karkeaa ja täyttää vähintään jakavan/
kantavan kerroksen kiviainekselle asetetut
laatuvaatimukset (kuva 29, rakeisuusohjealue Cl). Materiaalin suurin raekoko saa
olla enintään puolet sora-annan paksuudesta, kuitenkin enintään 100 mm. Liittymärummuilla sora-annan paksuuksista voidaan
tinkiä.
1200 mm,
Silloin, kun rummun koko on
on sora-anna ti ivistettävä tärylevyllä enintään 0,30 m:n kerroksina. Kaivanto on pidettävä kuivana tiivistyksen aikana.
Haitallinen veden virtaus putkien alla ja
sivuilla on estettävä esim. savi- tai moreenisuluilla. Tarvittaessa käytetään isoilla
rummuilla halkaisijaltaan ^1200 mm uralankutusta rummun päissä suojaamaan perus tuksia.
Sora-annan (tasaussoran) yläpinta muotoillaan suunnitelman mukaiseen korkeuteen
ottaen huomioon rummulle mandollisesti
määrätyt korotukset. Korotus tehdään kuvan
9 mukaisesti, ellei suunnitelmassa ole osoitettu toisin.

Betoniputkien asennus aloitetaan rummun
alemman pään puolelta. Jos rummusta ei
ole erikoispiirustusta, on ensimmäinen putki
sijoitettava niin, että rummun päätteet
voidaan rakentaa kuvien 10 tai 11 mukaisesti
ja että rummun molemmat päät ovat likimain samanlaisia.
Putkia asennettaessa sijoitetaan uurreput
kien uurresyvyydet vastavirtaan. Rumpuputket asennetaan niin, että saumasta tulee
mandollisimman ohut. Saumoissa ei tarvita
ti ivisteitä. Asennustyön lopuksi peitetään
putkien saumat muovisäkeillä tai vähintään
0,2 m:n levyisillä huopakaistaleilla.
Muovi- ja teräsputket (kierresaumaputket),
joiden halkaisija on <800 mm, toimitetaan
työmaalle yleensä määrämittaisina. Muovija teräsputket asetetaan huolellisesti paikal leen sora-arinalle ja tuetaan oikeaan asentoon. Putket asennetaan niin, että rummun
päätteet voidaan tehdä kuvien 10 tai 11
mukaisesti ja että rummun päätteet ovat
likimain samannäköiset.
Halkaisijaltaan^800 mm:n teräsputket sekä
monilevyrakenteiset teräsputket kootaan ja
asennetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Putken kokoamis- ja asentamistapaa valittaessa on kiinnitettävä huomiota rakennus paikan olosuhteisiin, työn aikatauluun sekä
käytettävissä olevaan nostokalustoon.
Rumpujen asennuksessa voidaan nostotyöhön
käyttää samaa konetta kuin kaivannon tekoon. Vaihtoehtoisesti nostot voidaan suorittaa kuorma-autolla, jossa on nosturi.

/oro/u3

4.25 Ympärystäyttö

0•/.

3uunnufe/mor
,n,.J/(o,r,en
/(o/tC(s

fle/-

'

-

flOn/77UI/tien /evuus

Kuva9.
Rtsnmizkoroti

4.24 Putkien asennus ja saumaus
Rummun korkeusaseman asennustarkkuus on
mandollinen korotus huomioon ottaen 0...+50
mm. Asennuspuiden käyttötarve betoniputkiIla harkitaan tapauskohtaisesti työtavasta
riippuen (mm. nostokalusto).
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Mandolliset ympärystäyttötavat ilmenevät
kuvasta 8. Ympärystäyttötapa ilmoitetaan
yleensä suunnitelmassa. Mikäli ympärystäyt tötapaa ei ole määritetty, se valitaan suun nitteluohjeiden /21/ periaatteiden mukaisesti.
Ympärystäyttö tehdaän kuvissa 14 20
esitetty jen tyyppipi irustusten mukaisesti,
ellei rummusta ole laadittu erillistä työpiirustusta.
-

Myös kaksoisrumpujen ympärystäyttö tehdään tyyppipi irustuksissa esitettyjen periaatteiden mukaisesti lukuun ottamatta ympärystäyttötapoja III 2 ja IV 2 (kuva 17),
jotka soveltuvat heikosti kaksoisrummuille.
Mikäli kaksoisrummusta on laadittu erillinen
pi irustus, tehdään ympärystäyttö sen mukaisesti.

Ympärystäytön suurin raekoko saa olla betoniputkilla 100 mm. Muovi- ja teräsputkilla
ympärystäytön raekoko saa olla enintään
64 mm. Vaatimus koskee 300 mm aluetta
putken ympärillä.
Ympärystäyttö tehdään samanaikaisesti
rummun molemmille puolille ja tiivistetään
huolellisesti. Kerralla ti ivistettävän kerroksen paksuus on enintään 0,15 m, kun tiivistys
tehdään käsin sullomalla ja 0,30 m koneellisesti tiivistettäessä. Putken päällä ei saa
käyttää voimakasta koneellista tiivistämistä, kun peitesyvyys on alle 0,5 m.

'4.26 Rummixl paät

Rummun päiden syöpymisen sekä luiskamaisen sortumisen estämiseksi varustetaan
rummun päät tarpeellisilla tukirakenteilla,
jotka tehdään erikoispiirustusten tai kuvien
lOja 11 mukaisesti.
U Ikonäköja
Ii ikenneturvallisuussyistä
rummun päät voidaan tarvittaessa viistää.
Muovi- ja teräsrummut viistetään luiskan
kaltevuuteen. Betoniputkilla viisteen kaltevuus on 1:1,5, kun d<1400 mm ja 1:1 kun
d> 1400 mm.

Työmaaliikenne ei saa kulkea rummun yli,
ellei ylityskohdalla ole vaadittua minimitäyttöä. Työn aikana voidaan putkelle tehdä
väliaikainen yliku!kukohta sorasta.

.4

Ympärystäytön tekoon käytetään samaa konetta kuin kaivutyöhön. Si irtymäki ilojen
materiaalin levitykseen käytetään kevyttä
telapuskutraktoria tai puskulevyllä varustettua pyörätraktoria.

kiviverhou., u/ko/u/.sko3so
voin /oskuaukon puolella

3u//ottu Sora

A

Ympärystäytön ja si irtymäki ilojen ti ivistys
tehdään tärylevyllä.

tiv/stetty oro
ksuus maan routivuuden mukaan

Kuva 11.
Riznmizi kivipääte

4.27 Rumpujen uusiminen ja jatkaminen
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Tien parantamisen yhteydessä rummut korjataan suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden mukaisesti. Jokaisen rummun osalta
on kuitenkin työn kuluessa selvitettävä vastaako suunnitelmassa esitetty toimenpide
vallitsevia olosuhteita. Tarvittaessa suunnitelmassa esitettyä toimenpidettä tarkistetaan suunnitteluohjeissa /21/ esitettyjen
periaatteiden mukaisesti.
Rummut uusitaan rummun rakentamisesta
annettujen ohjeiden mukaisesti (kohdat
4.21 - 4.26).

\furvehcius /orvi/toe.550

Kuva 10.
Rwnm,z sorapaate ja ponttiseinä

Jatkettavien rumpujen perustamisessa ja
ympärystäytössä noudatetaan kuvissa
14 - 20 esitettyjä rakentamisperiaatteita.
Mikäli perustamis- ja ympärystäyttötapaa
ei ole osoitettu suunnitelmassa, valitaan
työtapa suunnitteluohjeissa /21/ esitettyjen
periaatteiden mukaisesti.

65 (21)

Betoni- ja aaltolevyputkirumpujen jatkaminen käsittää samat työvaiheet kuin uusien
rumpujen rakentaminenkin. Jos vanhassa
rummussa ilmenee roudasta johtuvia vaurioita, on ne ennen rummun jatkamista korjattava ja rumpu suojattava vaurioiden uusiutumisen estämiseksi. Jatkettavien kohtien
alle tehdään rumpuka ivannot, sora-ari nat
ja tarvittaessa aluspuut. Sora tiivistetään
huolellisesti rumpujatkeiden epätasaisen
painumisen eliminoimiseksi. Renkaat asennetaan ja saumataan sekä kaivanto täytetään.
K ivirummut jatketaan suunnitelman muka isesti. Jatkorakenteessa voidaan käyttää mm.
muualta poistettujen kivirumpujen kiviä,
kaidepylväitä, betoni- ja teräsaaltolevyputkia tai erikseen valettavia teräsbetonielementtejä. Työssä tulee kiinnittää erityistä
huomiota rumpujen ja perustusten välisten
liitosten luotettavuuteen niin, ettei tien
kerrosmateriaali tai vesi pääse valumaan
saumaan ja repäisemään jatko-osaa irti,
jolloin tie saattaa vaurioitua. Jatkos on
kiinnitettävä alkuperäiseen rakenteeseen
joko sideteräksillä tai muulla luotettava Ila
tavalla. Savikoilla, joilla painumaerot saattavat aiheuttaa saumakohdan avautumisen,
on erillisellä suojarakenteella (kauluksella)
ja kuitukankaalla estettävä veden ja kerrosmateriaalin pääsy saumaan.

Kuva 12.
Sivuojan ai*aisu kaivinkoneella sivuItakaivwa
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Teräsbetonirakenne jatketaan yleensä alkuperäistä rakennetta vastaavalla tavalla.
Jatkos liitetään kiinteästi vanhaan rakenteeseen. Tällöin on rakenteesta yleensä laadittava korjaussuunnitelma.
Sivuojarumpujen uusiminen käsittää samat
työvaiheet kuin muutkin edellä kuvatut
rumputyöt.
Rumputyön ajaksi liikenne ohjataan kiertotielle. Jos sopivaa kiertotietä ei ole, pyritään toinen puoli ajoradasta jättämään liikenteen käyttöön.

4.28 Talvirakentaminen

Putkikaivanto on ennen täyttöä puhdistettava huolellisesti lumesta ja jäästä. Mikäli
kaivanto on tehty routivaan maahan, on
myös varmistuttava, etteivät kaivannon
pohja, seinämä ja siirtymäkiila ole jäässä.
Työn aikana on sopivalla suojaustoimenpi teellä estettävä kaivanto jäätymästä tai
työ on tehtävä niin nopeasti, ettei jäätymistä ehdi tapahtua.
Kaivantoa täytettäessä ei maa-aineksessa
saa olla lunta, jäätä eikä jäätyneitä maakappaleita.

Kuva 13.
Traktorikaivwi on usein riittävän kokoinen yleiskaivinkone. Sillä voidaan tehdä mm. pienten kierresaLunaputkien nosto asennuspaikalle

II
KALLION PÄÄLLÄ OLEVAT NATER/AALIT ROL/T/MATTOMIA
o

0

:

:

-

h

h 100.103 0 600
h 200. jos 0> 600

D

'Ymprystöytän uri roeko
300mrnnalueella putken

-.

-

pohjamoo

;Yz11

—

L-05OO, jos D6OO
L'D.lOOO,jos 0>600

:2f

:

•-:

be ^on,,outk///a fOOmr,,
muovi- ja teraspu/k///a 6+ mm
Beton,,outk,a /cöytettöessö voidaan
kyttÖö asennu5pu/ta
-

-

L

,.

KALLION PÄÄLLÄ OLEVAT MATERIAALIT RO(JT/V/4
's/irä.ki1/a
-

.

.

-

sy'yys (kts.ku22)

:pöä//ysr&.4enneker-rokset

:

..

-

kohta routivapohjamaa tai

0!C°31°

h3la(f3
L 3)

Kuva 1.
Perustaminen ja ympärystäyttö
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Kuva 15.
Perustaminen jaympärystäyttö
II Routimaton pohjamaa
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Kuva 16.
Perustaminen ja ympärystäyttö
Routiva pohjamaa; siirtyrnakiila
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Kuva17.
Perustaminen ja ympärystäyttö
III 2 Routiva pohjamaa; ympärystäyttö soralla ja lopputäyttö kaivw'nailla
IV 2 Pehmeikkö; ympärystäyttö soralla ja lopputäyttö kaivumailla
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Kuva 18.
Perustaminen ja ympärystäyttö
IV1Pehmeikkö; siirtymäkiila

ROUT/VA POHJAMAA JA PEHMEIKKÖ
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Kuva 19.
Perustaminen ja ympärystäyttö
III 3 Routiva pohjamaa; ympärystäyttö kaivisnassoilla
IV 3Pehmeikkö; ympärystäyttö kaivumassoilla
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Kuva 20.
Perustaminen ja yrnpärystyttö
III11Routiva pohjamaa; routimaton täyttö
IV11Pehmeikkö; routimaton täyttö

70 (26)

.-'

-.

0

o

-

-:.

0 # 500

6

0

8

6

0

-.

.-

'pao/lysrokennekerro/r3et0

-

pen9er

-

voidaan käy IIöö oennu3puita

-

2

Ympörystäyfön 5uur/n roekoko
JOOmm-n alueella putken

ympärillä
- befoniputki/la /00 mm
- rnuovi- jö ferösputki//o 64mm

5. Leikkaus- ja pengerrystyöt
5.1

KALLION LEIKKAUS- JA PENGERRYSTYÖT

5.10 Yleista
Yksityisiä teita rakennettaessa pyritään
kustannuksien pienentämiseksi välttämaän
kallioleikkauksia. Tarvittaessa suunnitelmaa
voidaan muuttaa (esim. nostaa tien tasausta)
työn kuluessa, mikäli tällöin vältytäan kaIlioniei kkauksiita. Muutosta tehtäessä on
kuitenkin aina otettava huomioon suunnitteluohjeissa /21 / esitetyt näkemiä, pituuskaltevuuksia, rakennetta ja kuivatusta koskevat
vaatimukset.
Kallionlouhintatöissä on noudatettava näitä
töitä koskevia lakeja, asetuksia ja järjestysohjeita. Räjäytystyön johtoa ja valvontaa
varten on nimettävä siihen pätevä räjäytystyön johtaja, ellei kyseessä ole vähäinen
räjäytystyö. Räjäytystyön johtajalla tulee
olla työn laadun ja laajuuden edellyttämä
panostajan pätevyys. Räjäytystyön johtajan
pätevyysvaatimukset on määritelty räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeissa.
Räjäytystyön turvallisuuden varmistamiseksi
on laadittava työsuunnitelmat. Vaadittuja
suunnitelmia ovat mm. yleissuunnitelma,
poistumis- ja pelastautumissuunnitelma
sekä räjäytyssuunnitelma. Työsuunnitelmien
vaatimukset määritellään räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeissa.
Ennen louhintatöiden aloittamista on tarvittavassa laajuudessa suoritettava katselmuksia ympäristön rakennuksissa ja rakenteissa
vallitsevan tilanteen toteamiseksi. Näissä
katselmuksissa tulee työn toteuttamisen
osapuolten lisäksi olla läsnä rakennuksen
ja rakenteen omistaja tai haltija taikka
hänen edustajansa sekä tarvittaessa kunnan
rakennusvaivontaviraston edustaja.
Louhintatöiden jälkeen pidetään kaikkien
työkohteeseen rajoittuvien maan omistajien
ja rakennusten omistajien kanssa jälkikatselmukset, joissa todetaan, onko vaurioita
tapahtunut. Jos näin on tapahtunut, sovitaan
niiden korvaustapa.

5.11 Kalliopinnan paljastaminen ja puhdistammen
Kallion päällä oleva maa-aines tulee ennen

louhinnan aloittamista poistaa niin tarkasti,
ettei jäljelle jäävä maa-aines tee leikkauspohjaa eikä louheesta tehtäviä rakenteita
routiviksi.
Kallion päällä oleva maa-aines poistetaan
konetyönä. Kallion pinnan tulee olla pääosin
paljas ja irtonaista maa-ainesta saa olla
paikoitellen enintään 0,10 metriä.
Jyrkissä, syvissä kallionleikkauksissa kallion
pinta on paljastettava vähintään 1,0 m teoreettista leikkausrajaa leveämmältä.
Louhinnan jälkeen on paljastettua kallionpintaa jäätävä vaakasuorassa suunnassa vähintään 0,5 m. Kallion yläpuolella olevat maaluiskat tehdään normaalin maaluiskan kaitevuuden mukaisiksi ja pyöristetään yläreunastaan.
Kun kallioluiska louhitaan maaluiskan kaltevuuteen, ei kalliota ole tarpeen paljastaa
leikkausta leveämmältä alueelta.

5.12 Louhinta
Louhinta on suunniteltava ja suoritettava
siten, että louhittu seinämä ja leikkauspohja
täyttävät jäijempänä esitetyt laatuvaatimukset.
Työn alkaessa on varmistauduttava, että
leikkausluiskat voidaan iiikenneturvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen jättää suunniteltuun kaitevuuteen.
louhitaan kaltevuuteen
K alliolei kkaukset
7:1. Matalat ja lyhyet kallioleikkaukset
voidaan louhia maaleikkausluiskan kaltevuuden mukaan.
Jos kallion rikkonaisuus, rapautuneisuus
tms. syy voi myöhemmin aiheuttaa haitallisia luiskan sortumia, tulee luiska louhia
loivemmaksi. Kallion lujittamista pulttaamaila tai injektoimalla käytetään vain, jos
tilanahtaus tai muut syyt sitä edellyttävät.
Valmiin leikkausluiskan tulee olla teoreettisessa tasossa tai sen ulkopuolella niin, että
teoreettisen tason sisäpuolella saa olla enintään 0,3 m:n kohoumia. Ulospäin olevat
ryöstöt eivät saa vaarantaa kallion vakavuutta.
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K alliolouheen kuormauksen yhteydessä pyritään poistamaan leikkauksen seinämästä
kaikki sellainen kallioaines, joka vastedes
saattaa vieriä alas, käsi- ja/tai konetyönä
(rusnaus) taikka tarvittaessa myös räjäyttämällä (rusnauslouhinta).
Kallio louhitaan siihen syvyyteen, että se
voidaan poistaa vähintään 0,05 m valmiin
päällysrakenteen (kantavan kerroksen) alapinnan alapuolelle. Porauksen on ulotuttava
vähintään 0,3 x maksimi edun verran mainitun tason alapuolelle. Kun kallio on louhittu,
on pohja puhdistettava tarkasti routivista
maa-aineksista ja tarpeen vaatiessa tasoitettava. Tasoi tuksessa käytetään puhdasta
louhetta, soraa tai mursketta. Louheesta
tehdyn a lusrakenteen pinnan tasauksesta
on esitetty ohjeet kohdassa 5.13.
Maaleikkauksissa routimattomalla pohjamaalla louhitaan esille tulevat pienehköt
kallio-osat paljastamisen jälkeen siihen
syvyyteen, joka vastaa viereisten maaosuuksien päällysrakennepaksuutta.
Routivalla pohjamaalla päällysrakenneluokissa 8 SR ja 9 SR pienehköt kallionosat
louhitaan kuten edellä. Lisäksi kallio-osien
ympärille rakennetaan tarvittaessa siirtymäkiilat kohdassa 5.24 annettujen ohjeiden
mukaisesti.

Kalliomassat on pyrittävä käyttämään tien
rakenteisi in.
Korkeiden kallioleikkausten aitaamisesta
on annettu ohjeet kohdassa 7.
Kallion louhinnassa käytetään reikien p0raamiseen paineilmaporakonetta. Hyvin
pienissä louhinnoissa voidaan käyttää moottoriporakonetta. Louhe kuormataan hydraulisella kaivinkoneella.

5.13 Pengertäminen louheella
Tiivis ja painumaton louhepenger saadaan
mandollisimman sekarakeisesta louheesta.
Louhepenkereen yläpinta kiilataan ja tasataan karkeasti kantavan kerroksen alapintaan asti pienikokoisella louheella tai karkealla sepelillä ja lopuksi murskeella.
Louhepenger tehdään päätypengerryksenä.
Louheen kuljetus on mandollisuuksien mukaan järjestettävä siten, että liikenne tiivistää pengertä koko sen leveydeltä.
Louhepenkereen yläpinnan korkeusaseman,
leveyden ja muotoilun osalta noudatetaan
kohdassa 5.22 annettuja laatuvaatimuksia.

5.14 Talvirakentaminen
Routivalla pohjamaalla päällysrakenneluokassa 7 OS ja 7 SR todetut pienet kalliot
tai suuret maakivet tai lohkareet poistetaan
si irtymäki ilan edellyttämään syvyyteen
saakka. Kuoppa täytetään viereisellä perusmaalla ja tiivistetään ympäristöä vastaavaksi. Mikäli kallio esiintyy pitkähkön matkaa
siirtymäkiilasyvyyden yläpuolella, on kallion
päällä olevat routivat materiaalit vaihdettava routimattomiin tai tasausviivaa muutettava (nostettava tai laskettava) niin, että
vältytään massanvaihdoilta.
Kallion leikkaukseen louhitaan ojat vain,
mikäli vesiä on tarpeen johtaa leikkauksen
kautta. Ojat louhitaan siten, ettei suunnitelman mukaisen teoreettisen tason sisäpuolella ole kalliokohoumia.
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Louhittavat kallionpinnat on pyrittävä paljastamaan ja tarvittaessa puhdistamaan
sulan maan aikana.
Talvityönä tehtävässä louhinnassa on kaadot
pyrittävä pitämään pieninä. Louheen kuormaus tehdään mandollisimman nopeasti,
ettei louhe tarpeettomasti jäädy tai jää
lumisateen alle. Reikiin tulee laittaa tulpat
lumen sekä jään pääsyn estämiseksi. Reiät
tulee myös merkitä selvästi.
Louhepenkereen teko soveltuu talvityöksi.
Mikäli pengerrys tehdään jäätyneelle pohjamaalle, on varauduttava penkereen painumiseen roudan sulaessa. Kantava kerros tulee
tällöin rakentaa vasta uudelleen tasatun
alusrakenteen päälle.

5.2 MAANLEIKKAUS- JA PENGER-

5.22 Maan pengerrys

RYSTYÖT
5.20 Yleistä
Yksityisiltä teillä leikkaus- ja pengerrystöiden määrän tulisi olla mandollisimman pieni
ja penkereisiin tarvittava materiaali tulisi
saada viereisistä leikkauksista. Perikereisiin
kelpaamattomien maamassojen leikkaamista
tulee välttää.

5.21 Maan leikkaus
Ennen leikkaustöihin ryhtymistä on tarvittavat mittaustyöt tehtävä kohdan 1.4 mukaisesti. Pohjamaan raivaus tehdään kohdan
2.2 mukaisesti.
Leikkaus on pyrittävä mandollisia pehmeikköjä lukuun ottamatta tekemään siten, että
ojat ja luiskat leikataan samalla kerralla.
Ojien tekeminen samanaikaisesti muun leikkaustyön kanssa helpottaa leikkauksen poh jan kuivanapitoa.
Leikkaustyössä on huomioitava, ettei luiskien vakavuutta työn epätarkkuudesta johtuen vaaranneta.
Päällysrakenneluokissa 7ÖSja 7 SR routivan
leikkauksen kohdalla on pistokokein varmistauduttava, ettei kalliota tai lohkareita
jää siirtymäkiilasyvyyttä lähemmäksi tien
pintaa. Lohkareiden poiston jälkeen leikkauspohja on tasoitettava ja tiivistettävä
(ks. kohta 5.22).
Routivan ja hyvin lohkareisen leikkauksen
kohdalla voidaan harkita päällysrakenteen
vahventamista suunnitteluohjeiden /21 Itaulukon 18 mukaisesti silloin, kun pohjaveden
pinta on si irtymäkiilasyvyyttä ylempänä.
Leikkaustyön laatuvaatimukset sekä pohjan
muotoilua ja tiivistämistä koskevat ohjeet
on esitetty kohdassa 5.22.
Leikkaustöissä työkoneiden ja työmenetelmien valinnassa tulee kiinnittää huomiota
leikattavien massojen kaivettavuuteen sekä
massojen si irtoetäisyyteen. Massat kannattaa leikata ja siirtää noin 100 metrin etäisyyteen saakka telapuskutraktorilla. Pyöräkuormaajaa voidaan käyttää massojen leikkaukseen ja siirtoon 300 m:iin saakka. Kun
si i rtoetäisyydet ovat pitemmät, massat
leikataan ja kuormataan kaivinkoneella.
Massat siirretään kuorma-autoilla ja/tai
traktoreilla.

Pengeralustat on käsiteltävä ennen pengerrystöihin ryhtymistä kohdan 2.2 mukaisesti.
Tarvittavat mittamerkit asetetaan kohdan
1.4 mukaisesti.
Pengermateriaaleiksi kelpaaavt kaikki kivennäismaalajit (sora, hiekka, siltti sekä
sora - , hiekka- ja silttimoreeni). Olosuhteet
(sää, vuodenaika jne.) saattavat kuitenkin
vaikeuttaa hienorakeisten maalajien käyttöä
pengermateriaalina. Turvetta tai liejua
ei saa käyttää. Maalajien käytettävyyttä
pengermateriaaleiksi voidaan arvioida kuvan
21 perusteella. Parhaat materiaalit tulee
sijoittaa penkereen yläosaan. RoutimattomaIla pohjamaalla ei saa käyttää routivaa
pengermateriaalia.
Pengerrettäessä veteen tai pengertämällä
tehtävässä massanva i hdossa on pengermas sojen oltava mandollisimman karkeita. Hienoin, poikkeuksellisesti kyseeseen tuleva
maa-aines on hiekkamoreeni. Jos pengertäytteenä käytetään karkeudeltaan erilaisia
materiaaleja, sijoitetaan vedenalaisessa
penkereen osassa karkein aines reunaosalle
ja hienoin keskelle.
Päällysrakenneluokassa 7 OS on veteen pengertämisen osalta noudatettava tie- ja vesirakennuslaitoksen yleistä työselitystä /16/.
Penkereisi in kelpaamattomia materiaaleja
voidaan käyttää luiskien loiventamiseen.
Veden purkautuminen penkereestä on turvattava siten, että luiskaan tehdään noin 50
m:n välein vettä läpäiseviä purkautumiskohtia.
käytetään
Tiepenkereen rakentamisessa
joko kerrospengerrystä tai päätypengerrystä.
Kerrospengerrys voidaan tehdä myös kiilapengerryksenä.
Kerrospengerrys tehdään likimain tasapaksuma kerroksina. Yhden kerroksen paksuus
saa olla korkeintaan 1,0 m. Kiilapengerryk sessä penger rakennetaan tien pituussuun taan nähden 1 4 tai loivemmassa kaltevuu dessa olevina kerroksina. Yhden kerroksen
paksuus saa olla korkeintaan 1,0 m.
Jos penger rakennetaan vesistön yli, aloitetaan kerroksittain rakentaminen silloin,
kun penkereen korkeus ylittää veden pinnan
niin paljon, että penger kantaa työkoneiden
painon.
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LAJI TTUNEET MI4ALAJIT PENGERMA TER/AAL/NA
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Lm 1 Pen gerrys - ja tfivi.s tys/yössö ei yleensä
esiinny vaikeuk,o

Lrnl Pengerrys-ja t/ivl5tystyössä ei yleensä
esiinny vaikeuksia.

Lm 10 Mikö/i hiekka - ja .sorornoreenien hle noa/nesmäärö on suuri voi ve.sipitoi suuden nousu joskus hoi/oto rokennust yötä.

Lm to Tämän ryhmän maa/ojien fiivistöminen
ja käsittely on epöedu//is/sso olosuhteissa vaikeampaa kuin ryhmän Lm 1
rnaa/aJien.

Lm 2 Korkea vesipitoisuus aiheuttaa yleensa vaikeuksia rakennus/yössä. 5uuri
veden ylimöörö saattaa estää moolajin kaytön sellaisenaan pengerrnateriaa//na. Rakenne on yleensä
vö/ittömä.sh verhoi/tavo pinta vesieroos,osta a/heufuvien valurnien e.z/omiseksi.

Lm 2 Korkea vesipitoisuus aiheuttaa vaikeuksia moo/ajin tiivis tömisessä tai voi estää maalojin käytön sellaisenaan pengermateriaa/ina. Penkereen s tobi/isuus
on aina selvitettävä.
Lm3; Maa/ojia ei yleensä saa käyttöä pengermater,oa/Jno muualla kuin vostapen kereiss Ö.

Lmi Tämön ryhmän maa/ollen käyttö pengerrnoter/ao/inO onnistuu yleensä
vain erittäin edu///sisso o/o.suh feisa.

Kuva 21.
Maalajien käyttö pengermateriaahna

kuormat
käytettäessä
Päätypengerrystä
tyhjennetään penkereen päälle, mistä ne
työnnetään alas puskutraktorilla tai vastaavalla koneella. Päätypengerrystä ei saa
käyttää pääl lysrakennekerroksissa 7 OS
ja 7 SR osuudella, jossa penkereen korkeus
tien pinnasta on alle 3,0 m.
Alusrakenteen yläpinta muotoillaan suorilla
osuuksilla vaakasuoraksi. Kaarteissa alusrakenne kallistetaan pää llysrakenteen edellyttämään kaltevuuteen.
Alusrakenteen yläpinnan leveys ei saa alittaa suunnitelman mukaista leveyttä. Alusrakenteen yläpinnan tasoa voidaan perustelluista syistä joko nostaa tai laskea. Tällöin
on kuitenkin varmistauduttava, että tiellä
saavutetaan suunnitteluohjeissa /21 / edellytetyt pituuskaltevuudet, näkemät yms. ja
että tien rakennetta tai kuivatusta ei heikennetä. Poikkeaminen suunniteltuun tasoon
on tapanduttava joustavasti.
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Päällysrakenneluokissa 7ÖSja 7 SR on penger tiivistettävä koneellisesti. Tiivistäminen
onnistuu parhaiten kesäolosuhteissa. Materiaalin kosteuden tulisi olla lähellä optimivesipitoisuutta. Päällysrakenneluokissa 8 SR
ja 9 SR penkereen tiivistäminen tapahtuu
kuljetus- ja levityskaluston avulla työn kuluessa.
Mikäli materiaali ei sisällä runsaasti koheesioainesta, tiivistäminen onnistuu parhaiten
täryjyrällä. Jyräyskertoja tarvitaan 3 -4.
Kerralla tiivistettävän kerroksen paksuus
voi olla noin 0,6 m. Kumipyöräjyrää käytettäessä kerralla tiivistettynä kerros voi olla
enintään 0,5 m. Jyräyskertoja tarvitaan
8 - 9. Runsaasti koheesioainesta sisältävän
materiaalin tiivistykseen soveltuu sorkkajyrä. Kerralla tiivistettäessä kerros voi olla
enintään 0,5 m. Jyräyskertoja tarvitaan
3 - 6. Liikajyräystä tulee aina välttää, koska
tällöin on vaarana maakerrosten löyhtyminen uudelleen.

5.23 Massanvaihtoon liittyvä kaivu ja
täyttö
Massanvaihtoon liittyvät kaivu- ja täyttötyöt tehdään suunnitelman mukaisesti. Työssä noudatetaan työkohta i sta työsel i tystä
ja tie- ja vesirakennuslaitoksen yleistä työselitystä /16/.

5.24 Siirtymäkiilat
tasataan
alusrakenteen
Si irtymäki iloilla
laatuvaihtelusta aiheutuvat routanousu- ja
kantavuuserot niin, etteivät ne aiheuta vaunoita tierakenteelle. Päällystettävillä teillä
päällysteen rikkoutumisvaaran johdosta
siirtymäkiilojen tarve on suurempi kuin sorapintaisilla teillä.
Si irtymäkiilat määritetään suunnitelmassa,
mutta niiden tarve harkitaan vielä rakentamisen yhteydessä.
Siirtymäkiilojen käyttöä tulee harkita seuraavissa rajakohdissa:
- kallio ja routiva maaleikkaus tai penger
- routiva leikkaus ja routimaton penger
- rummut
- sillat.
Siirtymäkiilat rakennetaan sekä tien pituusettä poikittaissuuntaan kuvan 23 mukaisesti.
Siltojen osalta ohjeet on annettu kohdassa
5.25. Siirtymäkiilojen täyttöön käytetään
routimatonta maa-ainesta. Täyttömateriaaliksi sopii parhaiten kosteutta pidättävä
routimaton hiekka. Si irtymäki ilan syvyys
saadaan kuvasta 22. PääI!ystettävillä teillä
päällysrakenneluokissa 7 OS ja 7 SOP siirtymäkiilan syvyytenä käytetään kuvassa esitettyä suurempaa arvoa ja sorapintaisilla
teillä pienempää arvoa. Siirtymäkiilan kaItevuudet on esitetty taulukossa 4.

TauIiko ii.
Siirtymäkiilan pohjan kaltevuudet

Pääl lysrakenne 1 uokka

Kaltevuus

7ÖS

1

:

15

7 SR, 7 SOP

1

:

15

8 SR

1

:

10

9SR

1:5

Kuva 22.
Siirtymäkiilan syvyys

5.25 Sillan taustan täyttö
Sillan taustan täytössä erotetaan siltatyön
täyttö (= peruskuopan täyttö) varsinaisesta
sillan taustan täytöstä (vrt, kuva 24). Siltatyön täyttö tehdään kohdan 8 (Sillanrakennustyöt) mukaan.
Sillan taustan täyttö on tehtävä mandollisimman pian sillan valmistuttua esim. yhtä
aikaa siltatyön kanssa. Täyttöön voidaan
ryhtyä, kun betonirakenne on saavuttanut
80 96 vaaditusta 28 vuorokauden lujuudesta.
Täyttötyö on tehtävä huolellisesti ja varoen,
jotta rakenne ei pääse vahingoittumaan
työn aikana.
Täyttö on tehtävä soralla, murskeella, murskesoralla tai louheella. Soraa, mursketta
ja murskesoraa käytettäessä kiviaineksen
maksimiraekoko on enintään 150 mm. Louheen maksimiraekoko saa olla enintään 0,6
m.
Sillan taustan täyttö on tehtävä kerros- tai
kiilapengerrystä käyttäen. Myös louhetäyttö
on tehtävä kerroksittain. Suurin kerrospaksuus on 1,0 m.
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PöÖ//v5rakenoe
Routivo
pohjarnaa
Rou/im olon töyttö 2
Suo datinkerro5'
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2. ROUT/VA LE/KKAUS/ ROUTIMA TON PENGER

Poö//ysrokenne
Routivc,
pohjamaa
Routimoton penqer"
'.5 3iirtymökii/a.syvyys
1 .Suodo/inkerrosto /öyte/ö8n. kun siirtymökii/on töyttämateriao/i
on niin kor,keoa, e/tÖ on vaarassa toyttömoteriaa/in 5eko,ttumi nen pohjamaahan.
2 Parhaiten t&yttömaterioa//ksi soveltuu kos/eu#a pidattövö routimaton hie/c/a.
.3 Routimattoman pengermoteriaa/ir' sija5to /u/i.,/ enisijai.sesti
köyttÖ v,ere/3esta roufivosto /eikkauk3esto 300tovoo materiaalia.

Kuva 23.
Siirtymäkiila
a) tien pituussuuzitaan
b) tien poikkisuizitaan
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Pöö//ysrokennc

yT.sv __________

1

työn töytI( \.

s. s//rtymak/F/a$yvyy3

o

-

Siirtym ak,i/o tarv/toon ,kun pohjornoo
toi penger on hyvin routivoa

Kuva 24.
Sillan taustan täyttö ja siirtymäkiila

Veteen pengerrettäessä täyttö joudutaan
tekemään vesirajan alapuoli selta osalta
päätypengerrystä käyttäen. Vedenalaiseen
täyttöön käytetään mandollisimman karkeaa
suhteistunutta soraa tai louhetta. Betonirakenteiden vaurioitumisvaaran takia ei louhetta saa kuitenkaan käyttää, jos kerrospaksuus on yli 2,0 m.
Täyttötyö on tehtävä kummallakin puolella
siltaa lähes samanaikaisesti.
Siirtymäkiila tarvitaan, kun pohjamaa tai
penger on routivaa. Siirtymäkiila rakennetaan kuvan2L1 periaatteen mukaisesti. Siirtymäki i!ojen täyttöön käytetään routimatonta maa-ainesta.

5.26 Vanhan tien leikkaus-, levitys- ja
pengerrystyöt
5.261 Vanhan tien leikkaus- ja pengerrystyöt
Vanhan tien leikkaus- ja pengerrystyöt liittyvät tasauksen ja näkemäolosuhteiden parantamiseen, tien leventämiseen sekä heikkolaatuisten routivien rakennekerroksien
poistamiseen.
Vanhan tien leikkaus- ja pengerrystyöt tehdään edellä kohdissa 5.21 ja 5.22 esitettyjen
periaatteiden mukaisesti. Vanhan tien leikkaus on edullisinta tehdä sulana aikana,
koska talvityönä leikkaus on hankalaa ja
kallista.

Vanhan tien leikkaus- ja pengerrystyöt joudutaan suorittamaan yleensä Ii ikenteellä
olevalla tiellä. Liikenne tulisi pyrkiä järjestämään siten, että leikkaus- ja pengerrystyöt voidaan tehdä kerralla koko tien leveydeltä.
Kaksikaistaisella tiellä voidaan harkita leikkaamista ja pengertämistä puoli tietä kerrallaan. Jälkimmäistä puoliskoa leikattaessa
on varmistauduttava siitä, ettei tien keskikohtaan jää leikkaamatonta massaa.
Tiivistämisen osalta noudatetaan kohdassa
5.22 annettuja ohjeita.
Leikkaus- ja pengerrystöiden jäljiltä alusrakenteen pinnan leveys ei saa alittaa suunnitelmassa esitettyjä mittoja. Alusrakenteen
pinnan korkeuden ja muotoilun osalta noudatetaan kohdassa 5.22 annettuja laatuvaatim uksi a.

5.262 Vanhan tien leventäminen
Tietä levennettäessä on vanha tie muotoiltava siten, ettei saumakohtiin synny haitallisia kantavuus- ja routivuuseroja.
Leventäminen suoritetaan tämän työselityksen mukaisesti, ellei suunnitelmapiirustuksissa tai työkohtaisessa työselityksessä edellytetä muunlaista työtapaa.
Tien leventäminen kannattaa suorittaa tien
molemmille puolille. Kaarteissa voidaan
levennys tehdä tarvittaessa vain sisäkaarteen puolelle.

77 (33)

Ruolcamul/on ja turpeen poisto
2. Vanhan ojon töyttö perusmoa/lo
3. Vanhan tien reunan /o/vennus ja ma.s.sojen /irto
/evityso/ueel/c (levitysosan alle tarvittaessa
suodatinkerros)
4. Vanhan rakenteen pinnan muotoilu tien pinnan
edel/yttömöan ka/tevuuteen

Vanha pöö/lysrakenne (routivo, kanta vuus heikko)
2.

J

1 Ruo/iamuian jo turpeen poislo
2. Vanhan 0/on töyttä perusmoo/la
3. Vanhan tien leikkaus ja massojen iirto lev'ty.s alueelle, pinta muoto//Jaon tien pinnan ede//ytta mäan koltevuu teen

Kuva 25.
Uuden rakenteen Iiittäminen vanhaan rakenteeseen tien poikkisuilinassa
a) vanha pääl!ysrakenne routimaton
b) vanha päällysrakenne routiva

c
Uusi tie tai
1luusittu rakenne

L_LLIJIfL

.

-

..-

1

-

fi5_-

----

--

2.
'

:

1. Ojan töyltö perusrnaalla
2. Vanhan tien leikkaus jö massojen siirto

Kuva 26.
Vanhan tien liittäminen uuteen rakenteeseen
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Kun vanha päällysrakenne on routimaton
ja sen kantavuus on suhteellisen hyvä, tehdään levitys kuvan 25a mukaisesti.
Kun vanha päällysrakenne on routiva ja
sen kantavuus on heikko, kannattaa vanha
tie levittää koko uuden tien alle. Levitys
tehdään kuvan 25b mukaisesti.
Tietä levennettäessä raivausjätteet voidaan
hävittää hautaamismenetelmällä (ks. kohta
2.221).
Tietä levennettäessä on vanha tie muotoiltava sulana aikana, koska työ ei onnistu
maan ollessa jäässä.
Muotoillun vanhan tien pinnan on oltava
muodoltaan ja leveydeltään suunnitelman

mukainen. Mikäli vanhoja rakennekerroksia
leikataan enemmän kuin suunnitelmassa on
ede l lytetty, on uusien rakennekerroksien
mitoitus tarkistettava, jotta tiellä saavutetaan vaadittu kantavuus.

5.263

Vanhan tien liittäminen uuteen
rakenteeseen

Vanhan tien parantamisen yhteydessä joudutaan vanha tie liittämään oikaisukohdissa
uuteen rakenteeseen. Saumakohta on kiilattava kuvan 26 mukaisesti niin, ettei siihen
synny haitallisia kantavuus- ja routivuuseroja. Maapohjassa olevat epätasaisuudet tasoitetaan pohjamaan materiaalilla.
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•-....--

-
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-

•.-

-

--.-
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,

--

Kuva 27.
Tiepohjan leikkaus ja sivuojat voidaan tehdä samalla
työkoneella

Kuva 2$.
Vanhan tien leikkaus ja levitys kaivinkoneella
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6. Päällysrakennetyöt
6.0 YLEISTÄ
Päällysrakenteen muodostavat kulutuskerros, kantava kerros, jakava kerros ja suodatinkerros. Kaikkia päällysrakennekerroksia
ei aina tarvita. Kulutuskerros tehdään yksityisillä teillä yleensä sorasta.
Päa 1 Iysrakennekerrokset rakennetaan suunnitelman mukaisesti. Ennen päällysrakennetöiden aloittamista on tarkistettava
- alusrakenteen kantavuusluokka: mikäli
se poikkeaa suunnitelmasta, on rakenteen
mitoitusta tarkistettava
- alusrakenteen leveys, korkeusasema ja
tiiveys
- rakennekerroksien materiaalien laatu: mi käli laatuvaatimukset täyttäviä materiaaleja ei voida hankkia kohtuudella, on ra kennekerroksia vastaavasti paksunnettava.
Pää 1 lysra kennekerrosten pinnan korkeusasema voi poiketa suunnitellusta, mikäli alusrakenteen tasausta on muutettu kohdan 5.22
mukaisesti.
A 1 usrakenteen korkeusasemaan tehdyt muutokset sekä routanousujen vaikutukset on
aina huomioitava niin, että tielle tulee vähintään suunnitelman edellyttämät rakennekerrokset.

Valmiin päällysrakenteen pinnan leveys ei
saa alittua missään kohdassa. Päällysrakenteen pinnan on oltava suunnitelman mukaisessa sivukaltevuudessa.
Tien ja alusrakenteen pintojen välinen kalte vuusero tasataan alimman päällysrakenne kerroksen avulla. Päällysrakennekerroksen
paksuudella tarkoitetaan pienintä päällysrakenteen paksuutta tien poikkileikkauksessa.

6.1 PÄÄLLYSRAKENNETYÖT UUSILLA
TEILLÄ
6.11 Suodatinkerros (eristyskerros)
Suodatinkerros tarvitaan päällysrakenneluo kissa 7 OS ja 7 SR pohjamaan kantavuusluo kissa D, E, F ja G, päällysrakenneluokassa
8 SR kantavuusluokissa R ja P. Moreenira -

1 tarvittaessa vrt. suunnitteluohjeet /21!.
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kenteessa suodat inkerroksen tilalle tehdään
eristyskerros, jolla katkaistaan pohjaveden
kapillaarinen nousu rakennekerroksi in.
Suodat inkerros voidaan erityistapauksissa
korvata suodatinkankaalla. Tällöin muita
rakennekerroksia on vastaavasti paksunnettava, jotta tiellä saavutetaan riittävä kantavuus (vrt. suunnitteluohjeet /21/ taulukko
18).
Suodatin- ja eristyskerroksen materiaalien
rakeisuusohjeet on esitetty kuvassa 30.
Suodatinkerros rakennetaan yhtenä kerroksena. Kerroksen on oltava tiivistettynä vaaditun paksuinen. Kerroksen pinta muotoillaan tien pinnan edellyttämään kaltevuuteen. Valmiin kerroksen pinnassa ei saa
esiintyä haitallista epätasaisuutta, eikä
kerroksen pinnan leveys saa alittua missään
kohdin. Pinnan korkeusaseman suhteen nou datetaan kohdassa 6.0 annettuja ohjeita.
Päällysrakenneluokissa 7 ÖSja 7 SR kerros
on tiivistettävä koneellisesti. Kerros on
tasattava ennen tiivistämistä. Suodatinker ros voidaan tiivistää myös jakavan/kantavan
kerroksen päältä. Kerralla ti ivistettävän
kerroksen paksuus riippuu tiivistämistavasta.
Tiivistämisessä noudatetaan kohdassa 6.15
annettuja ohjeita. Päällysrakenneluokissa
8 SR ja 9 SR ei kerrosta tarvitse tiivistää
koneellisest i, vaan kerrokset t i ivistyvät
levitys- ja kuljetuskaluston sekä muun työ rnaaliikenteen vaikutuksesta.

6.12 Jakava ja kantava kerros
Jakava kerros tarvitaan päällysrakenneluokassa 7 OS. Kerros voidaan rakentaa sorasta,
murskeesta tai moreenista. Moreenin käyttö
ei kuitenkaan ole suositeltavaa mandollisen
routimisvaaran takia. Jakava ja kantava
kerros voidaan tehdä myös yhdistettynä,
jolloin se rakennetaan kantavan kerroksen
mater iaa lista.
Kantava kerros tarvitaan kaikissa päällysra kenneluokissa. Kantava kerros tehdään so rasta, murskeesta tai moreenista. Moreenia
ei saa kuitenkaan käyttää kantavana kerroksena päällysrakenneluokassa 7 OS.

Jakavaan ja kantavaan kerrokseen käytettävien materiaalien rakeisuusohjealueet on
esitetty kuvissa 29 ja 30. Eri materiaalien
rakeisuusohjealueet ovat seuraavat:
-Jakava kerros
Paallysrakenneluokka 7 ÖS:
+ luonnonsora kuva 29 rakeisuusohje cl
+ moreeni
kuva 30 rakeisuusohje d

- Kantava kerros
Paallysrakenneluokka 7 ÖS
+ murskesora, murske kuva 29 rakeisuusohje b
Päällysrakenneluokka 7 SR, 8 SR ja 9 SR
+ luonnonsora kuva 29 rakeisuusohje cl
+ murskesora, murske kuva 29 rakeisuusohje c2
+ moreeni kuva 30 rakeisuusohje d
Kantava ja jakava kerros rakennetaan yhtenä kerroksena. Kerroksen on oltava tiivistettynä vaaditun paksuinen.
Kerroksen pinta muotoillaan tien pinnan
edel lyttämään ka Itevuuteen. Kerroksen
pinnan leveys ei saa auttaa suunnitelmassa
esitettyjä mittoja missään poikkiieikkauksessa. Kerroksen pinnan korkeusaseman
suhteen noudatetaan kohdan 6.0 ohjeita.
Valmiin kerroksen pinnassa ei saa esiintyä
haitallista epätasaisuutta. Kantavan kerroksen pinnassa sallittu epätasaisuus on päällysrakenneluokissa 7 OS ja 7 SR 5 m:n matkalla
30 mm.
Päällysrakenneluokissa 7 ÖSja 7 SR kerros
on tiivistettävä koneellisesti. Kerros on
tasattava ennen tiivistämistä. Tiivistämisestä on annettu ohjeet kohdassa 6.15. Päällysrakenneluokissa 8 SR ja 9 SR kerrokset tiivistyvät levitys- ja kuljetuskaluston sekä
muun työmaali ikenteen vaikutuksesta.

6.13 Kulutuskerros
Pää 1 lysrakennekerroksessa 7 ÖSkulut uskerros tehdään öljysorasta, jolloin sitä kutsutaan päällysteeksi. Oljysorapäällyste rakennetaan tie- ja vesirakennuslaitoksen päällystetöiden työselityksen /8/ mukaisesti.

Päällysrakenneluokassa 7 SR kulutuskerros
tehdään joko sorasta tai erityistapauksissa
(vrt. suunnitteluohjeet /21!) soratienpintauksesta. Soratienpintaus tehdään tie- ja vesirakennuslaitoksen tienrakennustöiden yleisen
työselityksen /8/ mukaisesti.
Päällysrakenneluokissa 8 SR ja 9 SR kulutuskerros tehdään aina sorasta.
Sorakulutuskerros voidaan rakentaa murskeesta, murskesorasta, sorasta, savi sorasta
tai moreenista. Materiaalien rakeisuusohjeet
on esitetty kuvassa 29. Suurimman raekoon
tulee olla 12 - 18 mm. Päällysrakenneluokissa 8 SR ja 9 SR materiaalin suurin raekoko
voi kuitenkin olla 32 mm.
K ui utuskerrokseen käytettävässä savessa
tulisi savilajitteita olla vähintään 25 96.
Kulutuskerros rakennetaan yhtenä kerroksena. Kerroksen on oltava vaaditun paksuinen
(yleensä 50 mm) ja suunnitelman mukaisessa
ka Itevuudessa. K ui ut uskerroksen korkeusaseman suhteen noudatetaan kohdassa 6.0
annettuja ohjeita.
Valmiin kulutuskerroksen pinnassa ei saa
olla haitallista epätasaisuutta. Päällysrakenneluokissa 7 OS ja 7 SR kulutuskerroksen
pinnassa sallitaan enintään 30 mm:n epätasaisuus 5 m:n matkalla.
Sora kul utuskerroksen pöl ynsidontaan käytetään yleensä kaisiumkloridia yksityisten
teiden kunnossapidosta annettujen ohjeiden
/22! mukaan.

6.14 Talvirakentaminen
Pää 1 lysra kennetyöt
voidaan
tarvittaessa
tehdä talven aikana lukuun ottamatta päällysrakenteen vi imeistelyä ja kulutuskerroksen rakentamista. Päällysrakenteen viimeistely ja kulutuskerroksen rakentaminen tulee
jättää talven jälkeiseen syyskesään tai syksyyn, jolloin päällysrakenne ehtii tiivistyä
ja painua ja mandolliset epätasaisuudet
voidaan korjata.
Kun päällysrakennetöitä tehdään talvella,
on lumi ja jää poistettava kerroksien alta.
Koneellinen tiivistäminen (päällysrakenneluokat 7 OS ja 7 SR) on tehtävä ennen kiviaineksen jäätymistä.
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Kuva 29.
Sorakulutuskerroksen sekä jakavan ja kantavan kerroksen rakeisuusohjeet
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Kuva 30.
Moreenista rakennettavan kantavan ja jakavan kerroksen sekä suodatin- ja eristyskerroksen rakeisuusohjealueet

6.15 Kerroksien rakentaminen
Rakennekerrosten materiaalien levitykseen
voidan käyttää telapuskutraktoria tai nelivetoista puskulevyllä varustettua pyörätraktoria. Mikäli rakennekerrokset ti ivistetään
kumipyöräjyrällä, voidaan rakennekerroksien
materiaalien levitys ja tiivistys tehdä kumipyöräjyrän puskulevyllä.

Materiaalit tiivistyvät parhaiten kosteana,
joten rakennekerroksia on tarvittaessa kasteltava.

6.2 PÄÄLLYSRAKENNETYÖT VANHOILLA TEILLÄ
6.20 Yleistä

K oneelliseen ti ivistykseen soveltuvat täryjyrät, kumipyöräjyrät tai sileävaissijyrät.
Tärylevyn työsaavutukset ovat pienet ja
sitä käytetään vain erityiskohteissa.
Täryjyrää käytettäessä tiivistettävän kerroksen paksuus voi olla korkeintaan 0,6 m.
Ylityskertoja tarvitaan 3 - 4. Kumipyöräjyrää käytettäessä kerralla ti ivistettävän
kerroksen paksuus voi olla enintään 0,5 m.
Tarvittavien ylityskertojen määrä on 8 - 10.
Sileävalssijyrää voidaan käyttää lähinnä
kantavan kerroksen ti ivistykseen. Kerralla
tiivistettävän kerroksen paksuus voi olla
enintään 0,2 m. Ylityskertoja tarvitaan
5 - 6.

Vanhan tien päällysrakennetöihin sisältyy
kantavuuden parantamista sekä kokonaan
uusien rakennekerroksien tekemistä kohti in,
joissa rakennetta joudutaan uusimaan tai
tietä muuten oikaisemaan.
K antavuuden parantaminen tehdään joko
kantavan kerroksen tai jakavan ja kantavan
kerroksen lisäyksenä. Suodatinkerros tarvitaan, kun on vaarana uusien ja vanhojen
rakennekerroksien sekoittuminen keskenään.
K antavuutta parannettaessa työva iheet
ovat seuraavat: alustan käsittely, kerrosten
levitys ja tasaus, tiivistys, muotoilu ja viimeistely.
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Kokonaan uudet rakennekerrokset tehdään
kohdassa 6.1 annettujen ohjeiden mukaisesti.
Kun vanhaa tietä parannetaan, on entinen
rakenne muotoiltava siten, ettei saumakohtim synny haitallisia kantavuus- ja routivuuseroja (ks. kohta 5.26).
Työn kuluessa on varmistauduttava, että
suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet poistavat ilmenneen ongelman.
Työ pyritään järjestämään siten, että kerroksien rakentaminen voidaan tehdä kerralla
koko tien leveydeltä.

6.21 Suodatinkerros
Suodat inkerros rakennetaan suunnitelman
mukaisesti.
Suodatinkerros voidaan korvata myös kuitukankaalla. Tällöin muita rakennekerroksia
on vastaavasti paksunnettava niin, että
tiellä saavutetaan riittävä kantavuus.
Suodatinkerroksen materiaalien laatuvaatimuksien, kerroksen rakentamisen ja tiivistämisen sekä työn laatuvaatimuksen osalta
noudatetaan kohdassa 6.11 annettuja ohjeita.

ja tiivistämisen sekä työn laatuvaatimuksien
osalta noudatetaan kohdassa 6.12 annettuja
ohjeita.

6.23 Vanhan paallysteen käsittely ja uuden
kulutuskerroksen tekeminen
Vanhaa savisorapintaa ei tarvitse poistaa
rakenteen parantamisen yhteydessä. Tien
pinta muotoillaan kohdan 5.26 mukaisesti.
Vanhan tien käsittely on tehtävä sulan maan
aikana.
Jos tielle tehdään soratienpintaus, on tiellä
oltava päällysrakenneluokan 7 SR mukaiset
rakennekerrokset. Soratienpintausta ei kuitenkaan saa tehdä suoraan vanhan tien päälle, vaikkei kantavuutta tutkimuksien mukaan
tarvitsisi lisätä, vaan tie on muotoiltava
ja viimeisteltävä murskesoralla 0 - 16 mm
päällysteen edellyttämään kaltevuuteen.
Jos tie päällystetään öljysoralla, on tiellä
oltava päällysrakenneluokkaa 7 OS vastaavat
rakennekerrokset. Vaikka selvityksen mukaan rakennetut vanhan tien kerrokset riittävät, ei ö!jysorapäällytettä kuitenkaan
saa tehdä suoraan vanhan tien päälle, vaan
väliin on tehtävä vähintään 100 mm:n murskesora kerros.

6.22 Jakava ja kantava kerros

Uuden kulutuskerroksen (öljysora, soratienpintaus ja sorakulutuskerros) rakentamisessa
noudatetaan kohdassa 6.13 annettuja ohjeita.

Jakava- ja kantava kerros rakennetaan
suunnitelman mukaisesti.

6.24 Talvirakentaminen

Jakavan ja kantavan kerroksen materiaalien
laatuvaatimusten, kerroksen rakentamisen

Talvirakentamisessa noudatetaan kohdassa
6.14 annettuja ohjeita.

Kuva 31.
Yksikköhinnaltaan edullinen pieni telapkutraktori on
sopiva penger- ja kerrosmateriaalien levityskone, etenkin jos materiaalien tulo on verkkaista

Kuva 32.
Soratienpintauksen teko. K iviainesta levitetaän sideaineen päälle peruuttavasta kuorma-autosta
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7. Varusteet, laitteet ja viimeistelytyöt
7.1KAITEET JA RELJNAPAALUT

ja jälkeen sillan.

Kaiteet ja reunapaalut rakennetaan suunnitelman mukaisesti. Kaiteiden sijoitus ja
tarve on kuitenkin varmistettava työn aikana. Tarvittavat muutokset tehdään suunnitteluohjeiden /21 / periaatteiden mukaisesti.

Reunapaalut rakennetaan kuvan 36 mukaisesti, joko 75 x 75 mm kyllästetystä sahatavarasta tai vaneripuun sydänpuusta ("purilas") halkaisijaltaan 70 - 80 mm.
Kaiteet voidaan rakentaa kokonaan miestyönä, jolloin pylväskuopat kaivetaan lapiolla
ja pylväät asennetaan ja johteet kiinnitetään
käsityönä. Vaihtoehtoisest i pylväskuopat
voidaan kaivaa traktorikaivurilla, jossa on
pieni kauha (salaojakauha). Teräspylväiden
asennukseen on lisäksi kehitetty paalutuskoneita, jotka täryttävät pylvään maahan.

Kaiteet rakennetaan puusta tai teräksestä.
Teräksiset kai teet rakennetaan piirustusten
33 ja3Lmukaisesti. Puiset kaiteet rakennetaan piirustuksen 35 mukaisesti.
Kun tiekaide liittyy sillan kaiteeseen, käytetään 2 m:n pylväsväliä vähintään 6 m ennen
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Kuva 36.
RetaapaaIu

7.2 SUOJA-AIDAT
Suoja-aitoja käytetään pääasiassa kallioleikkausten ja muiden jyrkänteiden kohdalla.
Aidan tarkoituksena on estää ihmisten putoaminen.
Suoja-aidan käyttäminen jyrkänteissä perustuu rikoslain£411. luvun 11. §:ään. Kyseisessä
lainkohdassa on säädetty sakkorangaistus
sille, "joka sellaiseen paikkaan, missä ihmisiä tavallisesti liikkuu, taikka sen ääreen
jättää kellarin, kaivon, kuopan, avannon
tai muun sellaisen aukon tahi jyrkänteen
peittämättä, aitaamatta, taikka vaarinpitoa
tai tarpeenmukaista merkkiä vaille, niin
että siitä syntyy muille vaaraa". Aitaa ei
tarvita, mikäli kaivanto tai jyrkänne tehdään
muulla tavoin vaarattomaksi. Velvollisuus
ryhtyä näihin suojatoimiin alkaa jo rakennusvaiheessa. Aidat on pidettävä myös jatkuvasti kunnossa.
Suoja-aidan tarvetta määritettäessä otetaan
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huomioon ainakin seuraavat kolme seikkaa:
- ympäristössä liikkuvien ihmisten määrä
- jyrkänteen korkeus
- ympäröivän maaston muoto ja peitteisyys.
Suoja-aidan tarve määritetään tapauskohtaisesti maastotarkastelun perusteella.
Aitaaminen on yleensä tarpeen, kun alueella
liikkuu lähes päivittäin ihmisiä ja leikkauksen korkeus on 4 m tai yli.
Aita rakennetaan työturvallisuussyistä vähintään 1,5 m:n päähän jyrkänteen reunasta.
Aidan päät käännetään kuitenkin jyrkänteen
reunaan niin, ettei aidan ja jyrkänteen väliin
ole helppo päästä.
Suoja-aitoina voidaan käyttää verkkoaitaa,
puuaitaa, lanka-aitaa tai vaijeriaitaa.
Verkkoaitaa käytetään vain taajamissa lIkivallalle alttiissa kohdissa. Muualla käytetään
kuvan 37 aitatyyppejä. Aidan on oltava vähintään 1 m:n korkuinen.
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Kuva 37.
Esimerkkejä verkkoaitaa yksinkertaisemmista aitatyypeistä

7.3

LIIKENNEMERKIT

Tieliikennelain (TLL 267/81) ja -asetuksen
(TLA 182/82) mukaan yksityisillä teillä ns.
omia teitä lukuun ottamatta on liikenteen
ohjauksessa käytettävä tieli ikenneasetuksen
mukaisia liikennemerkkejä. Liikenneministeriön päätöksessä liikenteen ohjauslaitteista
(LM 203/82) on annettu tarkempia määräyksiä merkkien mitoituksesta ja sijoituksesta.
Päätöksen 5. §:n mukaan liikenteen ohjauksessa saa käyttää vain sellaisia merkkejä,
laitteita ja tiemerkintöjä, jotka täyttävät
tie- ja vesirakennushallituksen asettamat
väriä, rakennetta ja mitoitusta koskevat
vaatimukset.

Kuva 38.
Liikennemerkin sijoitus tien poikkileikkai*sessa

PYLVÄ.SJALUSTA

Lii kennemerkkien materiaalina käytetään
ensisijaisesti vaneria, jossa on maalipohjakalvo. Li ikennemerkeissä käytetään heijastavuusluokkaa 2.

/c/r/3fysruuvi
/7

siiveklceet
h.5mm
0 60 mmpy/vöile

Ohjeet liikennemerkkien asettamisesta on
esitetty suunnitteluohjeessa /21/.
Lii kennemerkit pystytetään suunnitelman
mukaisesti.

JUVR/PUTfl/

Kuva 39.
Pylväsjalustat
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Li ikennemerkki sijoitetaan tien poikkileikkaukseen siten, että sen etäisyys tien reunasta on vähintään 0,5 m ja enintään 1,5
m (kuva 38). Merkin alareunan korkeus tien
pinnasta on 2,0 m. Ennen merkin pystyttämistä on varmistauduttava, että merkit
näkyvät hyvin havaintosuunnasta ja etteivät
merkit ole näkemäesteenä.
Liikennemerkit kiinnitetään teräspylväisi in.
Pylväiden perustuksessa käytetään sellaista
perustamistapaa, että pylväs pysyy tukevasti
pystyssä. Taajamien ulkopuolella pylväät
pystytetään maanvaraisest i. Taajamissa
voidaan tarvittaessa käyttää pylväsperustuksena juuriputkea tai betonista pylväsjalustaa
(kuva 39).

7.4 VERHOUKSET
Luiskien, keilojen ja ojieri verhoustarve ja
-tapa osoitetaan yleensä suunnitelmassa.
K äytännössä verhoustarve paljastuu lopullisesti rakentamisen aikana tai vasta sen jälkeen.
Yksityisillä teillä käytettäviä verhouksia
ovat
- nurmetus
- turvemuuraus ja turvehdus
- sora- ja sepeliverhous
- kivi - ja louheverhous.
Taajamissa ja taajamien lähialueilla tulisi
tieluiskat nurmettaa. Nurmetus tehdään seuraavasti: Konetyönä muotoillun ja tasoitetun
perusmaan pinnalle kylvetään seoslannos
ja siemenseos. Siemenseos voi alueen ympä ristöolosuhteista riippuen olla hyvinkin vaih televa ja sisältää rikkaruohojen ja puiden
siemeniäkin. Nurmikko ei vaadi mitään
säännöllisiä hoitotoimenpiteitä.

Metsittäminen tehdään tie- ja vesirakennuslaitoksen tienrakennustöiden yleisen työselityksen /16/ mukaisesti.
Metsänhoitotoimenpiteitä tarvitaan esim.
raivattaessa näkemäalueita liittymissä ja
pienisäteisissä kaarteissa.
Kookasta puustoa kasvavilta alueilta raivataan rumentava aluskasvillisuus sekä suoritetaan puuston harventaminen, tarvittaessa
kuivien oksien karsiminen, taimikkojen harventaminen ja perkaus. Puuston käsittelyn
yhteydessä suositaan harvinaisia puulajeja
ja -yksilöitä.
Hyötypuut kaadetaan, karsitaan ja katkotaan
metsätöissä yleisesti hyväksyttyjen työtapojen ja jakoperiaatteiden mukaan.
Puu- ja pensasistutuksia voidaan joutua
tekemään asutuksen kohdalla talojen pihaalueilla. Taimet ovat yleensä isokokoisia.
lstutukset tehdään tie- ja vesirakennuslaitoksen tienrakennustöiden yleisen työselityksen /16/ mukaisesti.

7.6

YMPÄRISTÖN HOITO JA SIISTIMISTYÖT

Rakennettavan tai parannettavan tien läheisyydessä olevat tiehen kuulumattomat rakenteet, kasvillisuus, samoin kuin ympäristön alkuperäinen maisemakuva, tulisi pyrkiä
säilyttämään entisenä.
Tiealueen raivauksen yhteydessä syntyneet
raivausjätteet, puut, kannot, kivet ja pintamaat, tulee viedä erityisille läjitysalueille
eikä niitä saa työntää kasoihin sivuojan
taakse.

Muut verhoukset rakennetaan tienrakennustöiden yleisten teiden työselitysten /16/ mukaisesti.

Läjitysalueet tulee sijoittaa siten, etteivät
ne rumenna maisemaa. Läjitysalueiksi soveltuvat vanhat sorakuopat, soranottopaikat,
maastoa rumentavat notkelmat jne.

7.5 METSITTÄMINEN. METSÄNHOITO JA
ISTUTUKSET

Maa-ainesten ottamispaikkojen ja läjitys alueiden luiskat on loivennettava ja alueet
on muutoinkin siistittävä töiden jäljiltä
sulan maan aikana. Maa-ainesten ottamispaikkojen siistimisessä on huomioitava ot tamissuunnitelmassa annetut ohjeet. Läjitettäessä kantoja ja muita raivausjätteitä on
alueen päälle levitettävä 0,3 metriä paksu
täytemaakerros.

Metsittämisellä tarkoitetaan metsikköjen
perustamista joko kylvämällä tai käyttämäl lä istutukseen pienikokoisia metsäpuun taimia. Metsittämistä käytetään tarvittaessa
läjitysalueiden ja maa-ainesten ottamispaik kojen siistimisessä.
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Tien viimeistelytöiden yhteydessä leikkausja pengerluiskat sekä tieluiskat tulee siistiä
ja viimeistellä niin, että luiskat ovat mahdollisimman loivat ja tasaiset ja ettei luiskun jää ylisuuria kiviä, kantoja tai muita
maisemaa rumentavia materiaaleja (rakenn usj ät teitä).

Kuva 40.
Liikennemerkin pystytys

Maisemakuvan parantamiseksi on edullista
pyöristää leikkausluiskien ja maanpinnan
taitepisteet.
Lisäksi purku-, siirto- ja kaivutöiden yhteydessä on huomioitava luonnonsuojelulain
(71/23) ja muinaismuistolain (292/63) asettamat rajoitukset.

Kuva 41.
Tien luiska ontasattuja viimeistelty sivuojista saadulla
materiaahuia
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8. Sillanrakennustyöt
Sillanrakennustöissä on noudatettava tieja vesirakennuslaitoksen sillanrakennustöiden yleistä työselitystä (SYT) /13/ seuraavin
poikkeuksin:
- SYT 3300:n, Maarakenteet ja täyttötyöt,
kohdassa 2.21 esitetty sillan taustan täyttö tehdään tämän rakentamisohjeen kohdan 5.25 ohjeiden mukaisesti.
- SYT 3400:n, Paalutustyöt, kohdan 2 osalla
voidaan pienissä siltakohteissa käyttää
myös Suomen Betoniteollisuuden Keskusjärjestön (SBK :n) normaalia teräsbetonipaalua ja myös LPO-79:n /5/ III paalutusluokkaa ellei suunnitelmissa ole toisin
merkitty.
- SYT 3900:n, Kannen pintarakenteet, varusteet ja laitteet, kohdasta 9 poiketen
pienissä ja vähäliikenteisissä silloissa,
jota eivät ole myöhemmin mandollisesti
paikallisteiksi muuttuvilla tieosilla, voidaan käyttää puukaiteita. Puutavaran
tulee olla SYT 3700:n, Puurakenteet,
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kohdan 2 mukaista ja liitokset tehdään
kohdan 3.5 ohjeiden mukaisesti.
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Kuva 42.
Kansielementtien asennus käynnissä

KlRJALLISU USLUETTELO
/1! Asetus valtion rakennustöiden teettämisestä urakoitsijoilla (385/61) siihen tehdyin
muutoksin (860/74, '424/80 ja 168/83), Helsinki 1983
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