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Suunnittelu konsulttityönä 
SUUNNITtELUN ASEMA TIENPIDOSSA 

SUUNNITTELUN ASEMA TIENPIDOSSA 

1.1 Suunnittelun osuus yleisten teiden pidossa 

Yleisten teiden tienpidon kustannukset olivat vuonna 1990 n. 5,80 mrd mk, 
josta tieverkon kehittämisen osuus oli 1,35 mrd mk, kunnostuksen ja perus-
korjauksen osuus 2,23 mrd mk, hoidon osuus 0,90 mrd mk ja suunnittelun 
osuus 0,56 mrd mk. 

Suunnittelukustannukset ovat nousseet tasaisesti koko 1 980-luvun ajan. 
Vuonna 1985 suunnittelukustannukset olivat n. 350 milj.mk. Suunnitteluvo-
lyymin kasvu on johtunut päätiehankkeiden suunnittelun lisääntymisestä ja 
suunnitteluhankkeiden työmäärien kasvusta. Suunnitteluvolyymin kasvu on 
tapahtunut konsulttien käyttöä lisäämällä. Vuonna 1985 konsulttien käytön 
osuus suunnittelukustannuksista oli 25 %, kun vastaava osuus vuonna 
1990 oli 44 %. Pääosa suunnitteluresursseista käytetään tie- ja rakennus- 
suunnitteluun, jossa suunnittelukustannukset ovat suuruusluokaltaan 
8-12 % rakennuskustannuksista. Esisuunnittelussa suunnitteluku stannuk-
set ovat suuruusluokaltaan yleensä alle 1 % rakennuskustannuksista. 

1.2 Suunnittelun merkitys 

Suunnittelutoiminnan välitön merkitys resurssien käyttäjänä on rakennus- 
toiminnassa pieni, sillä suunnittelun osuus rakentamiskustannuksista on 
suuruusluokaltaan 10-15 % rakentamiskustannuksista. Suunnittelun välilli-
nen vaikutus on jo huomattavasti laajempi, koska merkittävimmät hanketta 
koskevat päätökset tehdään suunnitteluvaiheessa tehtyjen selvitysten 
perusteella. Suunnitteluvaiheen tärkeyttä havainnollistaa oheinen kuva, 
joka esittää rahojen käyttöä ja vaikutusmandollisuuksia rahojen käyttöön 
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hankkeen eri vaiheissa. Vaikutusmandollisuudet ovat suurimmillaan suun-
nitteluvaiheen alussa. Sama pätee hankkeen toiminnallisiin ratkaisuihin ja 
ympäristövaikutuksiin, jotka ratkaistaan myös pääpiirteissään heti suunnit-
teluvaiheen alussa. Suunnittelijan kyvystä riippuu, kuinka hyvin käytettävis-
sä olevat mandollisuudet on käytetty hyväksi liikenteellisten ongelmien 
ratkaisemiseksi ja ympäristön huomioon ottamiseksi. 

Suunnitteluun kannattaa panostaa, koska suhteellisen pienellä lisäpanos-
tuksella on saavutettavissa hankkeen myöhäisemmissä vaiheissa huomat-
tavia etuja. Suunnitteluvaiheessa käyttämättä jätettyjä mandollisuuksia ei 
voida useinkaan hyödyntää hankkeen myöhäisemmissä vaiheissa, vaan ne 
kostautuvat yleensä suu rempina rakentamis- ja käyttökustannu ksina tai 
ympäristövaurioina. Rakentamis- ja kunnossapitovaiheissa voidaan haittoja 
lieventää, muttei yleensä voida kokonaan poistaa. 
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2 SUUNNITTELUN LAATUVAATIMUKSET JA LAATUUN VAIKUT-
TAVAT TEKIJÄT 

2.1 Suunnittelun laatu 

Suunnittelun laatu muodostuu suunnittelutoiminnan laadusta ja tuotteen 
laadusta. 

fl - 7 Suunnittelutoiminnan laatuun kuuluu suunnittelutehtävän suoritus niin, että 

	

/ SIJ(JN/sJ/TTELUN f 	suunnitelmat valmistuvat ajoissa, eri osapuolten yhteistyö on koordinoitua, 
LAATU 	/ 	yhteydenpito ulkopuolisiin ja tiedotus on hyvin hoidettu. Suunnitelmat sisäl- 

	

/ 	tävät kaikki tarvittavat asiat havainnollisesti esitettynä ja suunnitellut ratkai- 
ViIV / 	sut ovat toteutuskelpoisia. 

/ 
7(JO TTEAF / 	Tuotteen laatu muodostuu toiminnallisesta, teknisestä ja esteettisestä 

LAATU 	/ 	laadusta. 

2.2 Suunnittelun laatuun vaikuttavat tekijät 

Tärkein edellytys laadukkaan suunnitelman syntymiselle on ammattitaitoi-
nen, yhteistyökykyinen ja oikeat asenteet omaava suunnitteluhenkilöstö. 
Suunnittelijoiden pätevyys ja ammattitaito eivät kuitenkaan yksinään riitä, 
vaan monimutkaistuneet suunnitteluhankkeet vaativat onnistuakseen eri 
alojen asiantuntijoiden saumatonta yhteistyötä. Suunnitteluprosessin avoi- 
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muus edellyttää myös hyvää kanssakäyntikykyä sidosryhmien ja kansalais-
ten kanssa, koska laadukkaan suunnitelman tunnusmerkkeihin kuuluu 
myös sen hyväksyttävyys. 

Tietomäärän paljous, lukuisien mandollisuuksien tutkiminen ja hyödyntämi-
nen edellyttävät tehokkaita suunnittelun apuvälineitä ja taitoa niiden 
hyödyntämiseen. Ilman nykyaikaisia atk-laitteita ja ohjelmistoja ei laaduk-
kaan suunnitelman tuottaminen useinkaan ole mandollista. 

Laadukkaan suunnitelman aikaansaaminen edellyttää myös, että suunnit-
teluun varataan riittävästi resursseja (aika, raha, apuvälineet, henkilöstö). 
Varsinkin ideointia ja vuoropuhelua sisältävät suunnitteluhankkeet kärsivät, 
jos ne yritetään puristaa liian tiukkaan aikatauluun. Rutiiniluonteisissa 
tehtävissä liian niukat resurssit aiheuttavat kiireestä johtuvia virheitä suun- 
n tel mii n. 

2.3 Tuotteen oikean laatutason valinta 

Suunnittelutehtävän alussa asetetaan suunniteltavalle hankkeelle laatu-
vaatimuksia tai laatutavoitteita tieluokan, nopeustavoitteen, palvelutason, 
ympäristöön soveltuvuuden yms. tekijöiden muodossa. Osa tavoitteista on 
minimitavoitteita, jotka suunniteltavan tuotteen on täytettävä. Oikean laatu-
tason valinta on optimointitehtävä, jossa laatutaso määräytyy suunnittelun 
aikana tehtävien selvitysten ja vertailujen perusteella siten, että saavute-
taan mandollisimman hyvä panos/hyötysuhde. 

Ongelmana tuotteen oikean laatutason määrittämisessä on toiminnallisen 
ja esteettisen laadun mittaamisen vaikeus. Laadun arviointi perustuu pitkäl-
ti suunnittelijan kokemukseen ja ammattitaitoon. Tuotteen tulee olla käytet-
tävissä olevat mandollisuudet huomioonottaen mandollisimman toimiva ja 
turvallinen, taloudellinen toteuttaa, käyttää ja kunnossapitää ja olla ympä-
ristöön sopiva ja haitat minimoiva. Teknisiltä ratkaisuiltaan suunnitelman on 
oltava virheetön, tuotantotekniikan huomioonottava ja muutosjoustava. 

2.4 Laadun varmistus 

Laadun varmistus edellyttää sekä tilaajalta, että konsultilta riittävää asian-
tuntemusta. Laadun varmistamiseksi konsu Ittihankkeissa tehtävään vali-
taan konsultti, jolla on riittävän pätevät resurssit työn suorittamiseen, ja 
suunnittelutyön aikana laatua seurataan tilaajan ja konsultin välisissä pala-
vereissa. Laadun varmistus edellyttää laadun valvonnan systemaattista 
järjestämistä. 

Euroopan yhdentyminen ja laatuasioiden korostuminen ovat kannustaneet 
yrityksiä kehittämään laatujärjestelmiä. Tarkoituksena on, että tuotteen 
valmistaja osoittaa tilaajalle etukäteen, että valmistajalla on toimiva laatu- 
järjestelmä, jolloin tilaajan kontrolli voi olla vähäisempää. Myös konsulttitoi-
mistoilla on laatujärjestelmiä kehitteillä ja niitä tullaan testaamaan uusissa 
hankkeissa. 

ESISUUNIYtELUN ,41KATAULO 
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Suunnittelun laadunvarmistuksessa tulisi nykyistä enemmän kiinnittää 
huomiota suunnitteluprosessin ohjelmointiin ja seurantaan. Suunnitteluosa-
puolien määrä korostaa yhteistyön systemaattista järjestämistä ja varmista-
mista. Suunnitelman perusteet, tavoitteet ja tehdyt ratkaisut tulee käydä 
lävitse järjestelmällisesti ja oikea-aikaisesti. 

Tielaitos parantaa omalta osaltaan suunnittelun laadun varmistusta kehittä-
mällä konsulttirekisterin, jonka avulla kuhunkin toimeksiantoon voidaan 
valita siihen soveltuvat konsultit. 
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3 SUUNNITTELUTOIMEKSIANNON VALMISTELU JA TARJOUTU-
MINEN 

3.1 Yleistä 

Suunnittelutoimeksiannon valmistelu käsittää tehtävän määrittelyn lisäksi 
konsultin valinnan valmistelun ja palkkiomuodon määrittämisen. Tehtävän 
määrittely sisältää suunnittelutehtävän lähtökohtien, lähtötietojen, tehtävän 
sisällön, työmenetelmien, tulostusvaatimusten ja aikataulun määrittämisen. 
Seuraavassa kaaviossa on esitetty suunnittelutoimeksiannon valmistelun 
liittyminen konsultin valintaan. 

Suu nnittelutoimeksiantoa valmisteltaessa on ratkaistava, annetaanko koko 
suunnittelutyö yhden konsultin tehtäväksi, vai olisiko työ syytä jakaa usean 
konsultin tehtäväksi. Tarpeetonta jakamista on välteltävä, jos koko hank-
keen suunnitteluun on tarjolla kykeneviä konsu Itteja. Toimeksiannon 
määrittely helpottuu, vastuunjako on selkeä ja tilaajan koordinointitarve 
vähenee. Kokonaistoimeksianto antaa konsultille paremmat mandollisuu-
det kehittää toimintaansa. Erikoisasiantu ntemusta vaativat osatehtävät 
voidaan antaa alikonsultin tehtäväksi. 
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SuunntteIutoimeksiannon valmistelu 

11LAa1JAU.A TARVE KÄY1TU KONSULTE1A 
- konsultin valintatapa 
- tehtvn kuvaus 

KONSULT11EN ESIVAIJNTA 
- konsulttien halukkuus lilaaja 
ja resurssit selville määrittelee 
kirjallisella kysetyllä 

suunnttel 
- tilaajalle aikataulu- 

- -- 
tehtvn 

tavoite a tetttvan- 

KONSUL11N VALINTA KONSULTIN VAUNTA 
NEIJVO1TEWMENE1TELYLLÄ 1 TARJOUSPYYNTÖMENETTELYLLÄ 

- neuvoltelut yhden konsutin 	 - kirjalliset tarjoukset 3-4 
kanssa kerrallaan 	 konsultille 

- tehffiv märltelln 	 - tarjouspyynlöasiakirjoissa 
yhdessa 	 tehtav mrltettyn 

SUuNNITrELUSOPIMUKSEN TEKO 
- tarkistettu te vnmrittely liitteeksi 

Tehtävän jakaminen useille konsulteille saattaa olla perusteltua tehtävän 
laajuuden tai tehtävän vaatiman monipuolisen asiantuntemuksen vuoksi. 
Monimutkaisissa tehtävissä saadaan enemmän uusia ideoita esille, kun 
käytetään useita konsultteja. 

Tehtävän jakaminen tilaajan ja konsultin kesken voi olla perusteltua, jos 
tilaajalla on vapaita resursseja hoitaa selvästi rajattavia osatehtäviä. 
Omana suunnittelutyönä hoidettavassa tehtävässä on usein sellaista 
erikoisasiantuntemusta vaativia tehtäviä, jotka on järkevää teettää konsul-
tilla. Tehtäviä jaettaessa tilaajan ja konsultin kesken tulee kokonaisvastuun 
suunnittelutehtävästä olla jommankumman osapuolen vastuulla. 

Suunnittelutoimeksiantoa valmisteltaessa on perehdyttävä konsulttitoimin-
nan yleisiin sopimusehtoihin. Tätä raporttia laadittaessa voimassa olevat 
sopimusehdot ovat vuodelta 1983. 
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3.2 Suunnittelutoimeksiannon määrittely 

Määrittelyvastu u 

Ennenkuin suunnittelutyöstä voidaan tehdä konsulttisopimus on suunnitte-
lutoimeksianto määritettävä. Konsultti voi tarjoutua tekemään suunnittelu-
työn, vaikkei suunnittelutehtävää olisi vielä tarkkaan määriteltykään. 
Tarjoutuminen koskee tällöin vain konsultin halukkuutta työn tekemiseen ja 
ilmoitusta käytettävissä olevista resursseista. Tehtävän määrittäminen 
tapahtuu tarjoutumisen jälkeisissä tilaajan ja konsultin välisissä neuvotte-
luissa, joiden pohjalta lopullinen tehtävän määrittely tehdään. 

Suunnittelutehtävän määrittäminen kuuluu tilaajan tehtäväksi, koska tilaa-
jalla on tehtävän määrittämistä varten enemmän taustatietoja kuin konsultil-
la ja tilaajan tulisi itsekin perehtyä hankkeeseen riittävän hyvin ennakolta. 
Tilaajan on joka tapauksessa ilmoitettava toiveensa konsultHle jossain 
muodossa, jotta konsultti voisi tarjoutua tekemään työn. Käytännössä 
suunnittelutehtävän määrittelyvastuun jako ei ole näin yksinkertaista, koska 
tehtävän määrittely on usein työläs tehtävä, eikä tilaajalla ole riittävästi 
resursseja paneutua siihen. Jos konsultti tekee tehtävän määrityksen, voi 
konsultti samalla perehtyä hankkeeseen ja samalla konsultin näkemys 
tehtävän sisällöstä tulee otetuksi huomioon. Konsultti sitoutuu paremmin 
tehtävän sisältöön päästyään vaikuttamaan siihen. 

Tehtävän määrittelyssä voidaan noudattaa seuraavia periaatteita: 
- Selväpiirteisissä tehtävissä tilaaja määrittelee suunnittelutoimek-

siannon valmiiksi. 
- Vaikeasti määriteltävissä tehtävissä tekevät tehtävän määrittämi-

sen tilaaja ja konsultti yhdessä tai konsultti tekee ehdotuksen, 
jonka tilaaja hyväksyy. 

- Konsultti tekee tehtävän määrityksen, tilaaja antaa suunnittelu- 
työlle tavoitteet ja karkean rajauksen. 

- Tehtävän määrittämisen edellyttäessä runsaasti selvittelytyötä, 
voidaan konsultilla teettää esiselvitys, jonka tuloksena syntyy 
tehtävän määritys ja/tai yksityiskohtainen toimintasu u nnitelma. 

Joihinkin hankkeisiin voidaan myös käyttää tapaa, jossa tilaaja määrittelee 
työn tavoitteet ja kustannusarvion, ja konsultti laatu työohjelman. 

Konsultin valintatapa vaikuttaa tehtävän määrittelyyn siten, että tarjous-
pyyntömenettelyssä korostuu tilaajan rooli tehtävän määrittämisessä 
varsinkin, jos kokonaishinta tai kustannusarvio on yhtenä konsultin valinta-
peusteena. Suorassa tilauksessa tulisi myös olla tehtävä määriteltynä. 
Neuvottelumenettelyyn sopii tehtävän määrittäminen yhteistyössä tilaajan 
ja konsultin kesken tai vaihtoehtoisesti konsultti tekee ehdotuksen tilaajan 
hyväksyttäväksi. 

Määrittelytavat 

Su unnittelutoimeksiannon määrittelytapa riippuu suunnitteluvaiheen lisäksi 
hankkeen luonteesta. Tehtävän määrittelyn pitää ohjata tekemään tarkoi- 
tettua työtä ja antaa luotettava perusta työrnäänen arvioinnille. Olennaista 

0 
0 
0 0 

0 	 0 
b 	0 

- 	
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on rajala suunnittelun ulkopuolelle jätettävät asiat pois ja tuoda esille 
runsaasti työtä aiheuttavat kohteet. 

Toimeksiannon määrittely perustuu käytössä oleviin lähtötietoihin, tuloksen 
määrittelyyn, suunnitteluprosessia koskeviin vaatimuksiin ja aikataulutavoit-
teisiin. 

Tehtävän määrittelyn lähtökohtana on yleensä aikaisemman suunnittelu- 
vaiheen suunnitelma, tehdyt selvitykset ja ennusteet. Suunnittelun lähtö-
kohtana olevaa suunnitelmaa tulee arvioida, kuinka perusteellisesti siinä 
esitetyt ratkaisut on tutkittu ja mitä on jätetty myöhemmin selvitettäväksi. 
Lisäksi pitää kertoa, mitkä aikasemman vaiheen suunnitelmassa esitetyt 
kohteet eivät sisälly suunnittelutyöhön ja mitä lisäyksiä on odotettavissa. 
Tehtävän määrityksestä pitää ilmetä, minkä vaiheen suunnittelusta on 
kyse, tehdäänkö suunnitelmat ohjeiden edellyttämällä tarkkuudella ja sisäl-
tyykö kaikki suunnitelman osat työhön. Jos suunnitelman tulostus poikkeaa 
normaalista, on siitä mainittava. 

Suunnittelukäytännön osalta on todettava, noudatetaanko poikkeuksellisen 
avointa suunnittelukäytäntöä järjestämällä runsaasti esittely- ja kuulemisti-
laisuuksia. Samoin tulee ennakoida poikkeuksellisen runsaasti selvittelyjä 
vaativat kohteet. 

Esisuunnitteluhankkeissa ei useinkaan ole käytettävissä aikaisemman 
suunnitteluvaiheen suunnitelmia. Suunnittelutyön määrittely joudutaan 
perustamaan ongelmien määrittelylle ja asetettaville tavoitteille. Reunaeh-
loma ovat usein muiden viranomaisten laatimat suunnitelmat. Tehtävän 
määrittely jää pakostakin yleispiirteiseksi ja työn sisältö täsmentyy suunnit-
telutyön aikana. 

Tehtävän määrittelystä on aina ilmettävä, mihin yksilöityihin kysymyksiin 
työssä halutaan vastaus. 

Määrittelytarkkuus 

Suunnittelutoimeksiannon määrittelytarkkuus riippuu lähtötietojen tarkkuu-
desta. Suunnittelutehtävää ei saisi rajata liikaa, jotta ei rajattaisi liikaa 
ideointivapautta ja kaikki realistiset vaihtoehdot olisi mandollista tutkia. 
Toisaalta taas työmäärien määrittäminen edellyttää suunnittelutehtävän 
määrittelyltä riittävää tarkkuutta. Jos lähtötiedot ovat hyvin epätarkat, 
voidaan suunnittelutoimeksianto määritellä yleispiirteisesti ja sopia, että 
työn sisältö, aikataulu ja kustannusarvio täsmennetään suunnittelutyön 
kuluessa. Lähtötietoihin nähden liian tarkasta tehtävän rajauksesta on vain 
haittaa suunnittelutyön kuluessa, kun työn sisältöä joudutaan jatkuvasti 
muuttamaan. Jos lähtötiedoissa on epätarkkuutta vain osittain, voidaan 
tehtävän määrittely perustaa näiden osalta olettamuksille, joiden muuttues-
sa tarkennetaan tehtävän määrittelyä. 

Yleisesti voidaan sanoa, että ideointia sisältävissä esisuunnittelutehtävissä 
tulisi tehtävän määrittelyssä varoa liiallista työn rajaamista. Sen sijaan rutii-
niluonteisissa tie- ja rakennussuunnittelutehtävissä voi tehtävän rajaus olla 
hyvinkin tarkka. 
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Määrittelyajankohta 

Yleensä suunnittelutoimeksianto on määriteltävä ennen suunnit-
telusopimuksen tekemistä. Jos useilta konsulteilta pyydetään tarjoutumiset 
kustannusarvioineen, tulee toimeksianto olla määnteltynä tarjouspyyntöa-
siakirjoissa. Neuvottelumenettelyssä pyritään toimeksianto määrittelemään 
yhteistyössä ennen sopimuksen tekemistä. Jos tehtävän määrittely vaatii 
lähtötietojen epämääräisyyden tai muun syyn vuoksi suunnittelua, tehdään 
tarkka toimeksiannon määritys suunnittelutyön kuluessa ja sopimusta 
tarkistetaan sen mukaisesti. 

3.3 Suunnittelutehtävän sisällön selvittäminen erillisenä toimek-
siantona tai työohjelmakilpailuna 

Suunnittelutehtävän sisältö voidaan selvittää erillistoimeksiantoina, jos sen 
selvittäminen vaatii runsaasti työtä, eikä koko tehtävää koskevaa sopimus-
ta haluta tehdä liian hatarien lähtötietojen perusteella tai varsinaisen suun-
nittelutyön konsultti halutaan valita myöhemmin. Jos sisällön määrittämi-
seen sisältyy ideointia ja innovatiivisuutta, voidaan sisällön määnttämiseksi 
järjestää muutaman konsultin kesken kilpailu. Osallistujille voidaan maksaa 
saman suuruinen palkkio ja parhaan ehdotuksen tehnyt konsultti valitaan 
varsinaiseen suunnittelutyöhön. 

3.4 Työmäärän määrittely 

Tehtävän erittely osatehtäviin 

Työmäärien luotettavaa arviointia varten tehtävä on ositettava riittävän 
yksityiskohtaisesti. Tehtävän jako osatehtäviin on syytä tehdä niin, että se T YÖ T 
palvelee mandollisimman hyvin myös seurantaa sekä konsulttitoimiston 
sisällä että tilaajan ja konsultin välillä. Eri työryhmien tehtävien erittely erilli- TIE- JA 

LUKHNE siksi osatehtäviksi auttaa työryhmiä sitoutumaan työn suorittamiseen 
SUUNN IT- työohjelman mukaisesti. 

______________________________ 	 GEOTE(M - 

TELU 

Osatehtävien työmäärien arviointi 

JEN uU: 

Tehtävien työmäänen riittävän tarkka arviointi on projektin onnistumisen . 	 . NFTTELU 

perusedellytys. Jos työmääräarvio pettää, pettää yleensä myös aikataulu ja 	. 
kustannusarvio. Työmäärien arviointitarkkuus riippuu tehtävän luonteesta 
ja suunnitteluprosessiin liittyvistä epävarmuustekijöistä. Työmäärien 	 - 
arvioinnin perustana käytetään aikaisempien vastaavien tehtävien työme- 	 NITTE'LU 

nekkitietoja. 

3.5 ATK:n käytön määrittely 

ATK:n käyttö on määriteltävä tarjouksessa ja sopimuksessa aina, kun työn 
tehokas ja laadukas suorittaminen sitä edellyttää. ATK:n käytön määrittely 
korostuu silloin, kun veloitusperusteena käytetään ATK:n osalta erillistä 
joko kiinteää tai prosenttiveloitukseen perustuvaa korvausta. Määrittelyllä 
sidotaan ATK:n käytön määrä ja hinnoittelu toisiinsa. Atk:n käytöstä määri-
tellään 
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- käytettävät ohjelmat ja menetelmät 
- käytettävä laitteisto 
- käytön määrä 
- tilaajalta saatavien lähtötiedostojen muoto 
- tilaajalle luovutettavien tiedostojen muoto. 

Käytettäessä suunnittelutyön veloitusperusteena kiinteää hintaa tai yksik-
köhintoja vaikuttavat työn tuottavuuteen liittyvät tekijät konsultin taloudelli-
seen tulokseen. Tällöin ATK:n käytön määrää ei ole tarpeen määritellä 
yksityiskohtaisesti. 

Mikäli tilaaja edellyttää työn lopputuloksen tai siihen liittyvien osien luovut-
tamista digitaalisessa muodossa, on se määriteltävä tarjouspyynnössä ja 
sopimusasiakirjoissa. Jos suunnitteluohjelmisto tai sen osia edellytetään 
luovutettavaksi tilaajan käyttöön aineiston käsittelyä varten, on siitä sovitta-
va vastaavasti. 

3.6 Palkkiomuodot ja niiden käyttö 

Palkkiomuodot on määritelty konsulttitoiminnan yleisissä sopimusehdoissa 
(KSE 1983). 

Yleisimmin kysymykseen tulevat palkkiomuodot ovat aikapalkkio henkilö- 
ryhmittäin, ohjepalkkio, kokonais- tai yksikköpalkkio, kokonais- tai yksikkö-
hinta ja taksapalkkio. Erityiset korvaukset ja kulut maksetaan KSE:n 
mukaan erikseen aikapalkkio-, ohjepalkkio- ja kokonais- tai yksikköpalkkio-
tehtävissä. 

Aikapalkkio henkilöryhmittäin (KSE 1983 kohta 5.2.4) 

Aikapalkkio henkilöryhmittäin soveltuu käytettäväksi useimmissa konsu Itti-
toimeksiannoissa. Tehtävissä, joiden sisältöä ja etenemistä ei voida enna-
kolta täsmällisesti määritellä, on se yleensä myös ainoa mandollinen veloi-
tu spe ruste. 

Vuoden 1992 alusta voimaan astuneisiin perussopimuksiin sisältyy kolme 
eri tasoista (alin, normaali, ylin) tuntiveloitushinnastoa. Hinnastojen välinen 
porrastus on noin 10 % henkilöryhmissä 01-04. Henkilöryhmien 05-08 
hinnat ovat kaikissa hinnastoissa samat. Käytännössä hinnastojen välisek-
si veloitustasoportaaksi muodostuu keskimäärin noin 6-7 %. E-ryhmän 
veloitushinnan käytöstä on sovittava hankekohtaisesti. 

Normaalisti käytetään normaalihinnastoa, ellei ole erityisiä perusteita joko 
ylemmän tai alemman hinnaston käyttöön. 

Ylintä hinnastoa voidaan käyttää erikseen sovittavien henkilöiden osalta 
- vaativissa tutkimus- ja kehittämistehtävissä 
- poikkeuksellisen laajoissa ja vaativissa suunnitteluhankkeissa 
- erityistä asiantuntemusta vaativissa tehtävissä. 
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Alinta hinnastoa voidaan käyttää erikseen sovittaessa 
- pienehköissä, vähän erikoisasiantuntemusta vaativissa tehtävis-

sä 
- rutiiniluonteisissa tehtävissä 
- laajoissa, tavanomaisissa suunnittelutehtävissä varsinaisen 

suunnitteluhenkilökunnan osalta tehtävän vastuuhenkilöitä 
lukuun ottamatta. 

Käytettäessä aikapalkkiota tarjouskilpailun yhteydessä ei kustannusarviolle 
saa antaa liian suurta painoarvoa konsulttia valittaessa. Työmäärät ja 
kustannusarviot saattavat työn kuluessa muuttua niin, ettei halvin tarjous 
johda edes suunnittelukustannuksiltaan halvimpaan lopputulokseen. 

Aikapalkkiota käytettäessä voidaan toimeksiantoa työn edetessä jousta-
vasti täsmentää ja sopeuttaa esille tuleviin tarpeisiin. 

Aikapalkkion kustannusarvio ei ole ns. kattohinta, vaan kustannusarvio, 
joka voidaan perustellusta syystä ylittää. Sopimusmuodon luonteen 
mukaan kaikki sopimuksessa ja työn aikana tehtäväksi sovittu työ on lasku-
tuskelpoista. Siksi työn aikana on tarkkaan seurattava työn sisältöä ja 
työmäärämuutoksia, jotta työn valmistuttua ei synny erimielisyyttä siitä, 
onko työ tehty yhteisesti sovitulla tavalla. Kustannusarvioiden ylityksiä 
tarkasteltaessa on otettava huomioon arviota tehtäessä valinneet lähtökoh-
dat. 

Aikapalkkion käyttö ei välttämättä edellytä tehtävän yksityiskohtaista 
määrittelyä ennakolta. Tehtävän määrittely kannattaa kuitenkin tehdä niin 
tarkasti kuin se on mandollista, jotta voidaan sitoutua esitettyihin työmää-
räarvioihin. 

Ohjepalkkio (KSE 1983 kohta 5.2.6) 

Ohjepalkkiota käytettäessä suu nnittelutyölle sovitaan ohjepalkkio. Sopi-
muksessa esitetään, miten lopullinen palkkio määritetään, jos ohje- 
palkkio ylitetään tai alitetaan. Laskutusperusteena käytetään yleensä 
aikapalkkiota henkilöryhmittäin. Ohjepalkkion ylityksiin ja alituksiin sovelle-
taan yleensä samaa hyvitys-prosenttia. Ohjepalkkion luonnetta voidaan 
säätää hyvitysprosentin suuruudella. Yleensä on käytetty arvoja välillä 
20-50 %. Hyvitysprosenttia valittaessa on otettava huomioon työmäärien 
arviointimandollisuudet. 

Ohjepalkkio tasaa työmäärän arviointiin liittyviä riskejä tilaajan ja konsultin 
välillä. 

Ohjepalkkion käyttö edellyttää tehtävän yksityiskohtaista määrittelyä. 
Toisaalta, jos osaa tehtävästä (esim. tiedottaminen ja yhteistoiminta sidos- 
ryhmien kanssa) ei voida määritellä ennalta, voidaan tällaiset osatehtävät 
rajata ohjepalkkion ulkopuolelle tehtäväksi aikapalkkioperiaatteella. Myös-
kään mittauksia ja maaperätutkimuksia ei pidä sisällyttää ohjepalkkioon. 
Työn aikana sovittavat muutokset ja lisätyöt veloitetaan täysmääräisinä 
erikseen. Jos tehtävä muuttuu oleellisesti työn aikana, on ohjepalkkio 
sovittava uudelleen. 
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Ohjepalkkio soveltuu hyvin neuvottelumenettelyn yhteydessä käytettäväksi. 
Sensijaan tarjouskilpailun yhteydessä käytettynä ohjepalkkio voi johtaa 
tarjoushintojen vertailua vaikeuttavaan spekulointiin työmäärillä, palkkion 
suuruudella ja hyvitysprosentilla. Tilaajan on syytä tarjouspyynnössä 
määritellä samat hyvitysperusteet kaikkia tarjoajia sitoviksi. 

Kokonpishinta tai -palkkio (KSE 1983 kohdat 5.1 ja 5.2.2) 

Kokonaishinta tai -palkkio soveltuu yleensä tehtäviin, joissa työn laatu on 
helposti valvottavissa ja toimeksiannon sisältöön ei ole odotettavissa 
muutoksia. 

Kokonaishinnan tai -palkkion käyttö edellyttää tehtävän sisällön, lähtö-
kohtien ja työn kulun yksityiskohtaista määrittelemistä. Tehtäviin, jois-
sa näin ei voi menetellä, ei palkkiomuoto sovellu. Palkkiomuoto ei sovellu 
myöskään tehtäviin, joissa tutkittavia vaihtoehtoja ei voida ennakolta määri-
tellä. Tehtävän sisällön tai lähtökohtien muutokset johtavat useimmiten 
hinnan tai palkkion tarkistukseen. 

Kokonaispalkkiota käytettäessä rajataan mittau kset ja maaperätutkimu kset 
yleensä kokonaispalkkion ulkopuolelle. Niiden määrä selviää vasta työtä 
suoritettaessa. Niiden osalta voidaan käyttää esimerkiksi yksikköhintaveloi-
tusta. 

Kokonaishintaa tai -palkkiota käytettäessä työmäärien arviointiin liittyvät 
riskit jäävät konsultille ja konsultti joutuu ottamaan ne huomioon työn 
hinnoittelussa. Palkkiomuoto kannustaa konsulttia suorittamaan tehtävän 
tehokkaasti mandollisimman pienellä työmäärällä. Toisaalta palkkiomuoto 
houkuttelee konsultin suorittamaan tehtävän niin, että erilaisia vaihtoehtoja 
tutkitaan mandollisimman vähän ja että lopputulos juuri ja juuri täyttää 
asetetut laatuvaatimukset. Tästä johtuen tilaajan on suunnittelutyön aikana 
valvottava, että ratkaisut perustuvat riittäviin selvityksiin. 

Yksikköhinnat tai -palkkiot (KSE 1983 kohdat 5.1 ja 5.2.3) 

Palkkiomuodot soveltuvat käytettäväksi tehtävissä, joissa työmäärä tyäsuo-
riteyksikköä kohti on ennalta arvioitavissa ja työn kulku voidaan ennakolta 
määritellä, Palkkiomuodot ovat joustavia määrien muutoksille. Palkkiomuo-
dot soveltuvat käytettäviksi myös muiden palkkiomuotojen yhteydessä tiet-
tyjen osatehtävien, kuten mittausten ja maaperätutkimusten palkkiomuotoi-
na. 

Taksapalkkiota (KSE 1983 kohta 5.2.1) ja aikapalkkiota konsultin 
kustannusten mukaan (KSE 1983 kohta 5.2.5) ei tielaitoksen tiensuunnit-
telutoimeksiannoissa yleensä käytetä. Sen sijaan sillansuunnittelutoimek-
siannoissa taksapalkkiota on käytetty yleisesti. 

Kanden tai useamman palkkiomuodon yhdistelmää voidaan käyttää, 
jos tehtävään sisältyy luonteeltaan erilaisia osatehtäviä, kuten esimerkiksi 
suunnittelua ja maastotöitä. Usein suunnittelu tehdään aikaveloituksella, 
maastomallimittaukset pistemääriin perustuvilla yksikköhinnoilla ja maape-
rätutkimukset työvuorohinnoilla. Kokonais- tai yksikköhinnoilla tehtävän 



22 	 Suunnittelu konsulttityön 
SUUNNlTELUT0IMEKSIANN0N VALMISTELU JA TARJOUTUMINEN 

suunnittelun yhteydessä on kuitenkin syytä välttää aikapalkkion käyttöä 
silloin, kun aikapalkkiolla tehtävän työn määrä ei ole helposti valvottavissa. 

Eri palkkiomuotojen hyvät ja huonot puolet tielaitoksen edustajille ja 
konsulteille suoritetun kyselyn perusteella (^ edut, - haitat, o ei merki-
tystä): 

____________________________ 
Aika- 
palkkio 

Ohje- 
paikkio 

Kok. 
hinta 

Yks. 
hinta 

Laskutuksen valvonta 0 0 ++ + 

Kannustavuus innovatiivisuuteen ++ + --- -- 

Kannustavuus tehokkuuteen - ++ ++ ++ 

Joustavuus tehtävämuutoksiin - --- - 

Joustavuus kustannusmuutoksiin ++ -- --- -- 

Veloitusarvioiden pitävyys --- - ++ + 

Aikataulun pitävyys -- 0 0 0 

Lähtötietojen tarkkuus ++ - -- - 

Työn laadun seuranta ++ 0 -- - 

Sidosryhmien vaikutus + - --- - 

Työmäärien muutoksien riskit + - --- -- 

T&K hankkeiden, tieverkkosuunnitelmien sekä tarve- ja pääsuuntasel-
vitysten palkkiomuodoksi soveltuu aikapalkkio henkilöryhmittäin. Työn 
sisältö ja suunnitteluprosessin kulku on yleensä niin vaikeasti ennakoitavis-
sa, ettei muita palkkiomuotoja suositella käytettäväksi. 

Yleissuunnitelman palkkiomuodoksi soveltuu parhaiten aikapalkkio 
henkilöryhmittäin. Lähtökohdiltaan selkeissä tehtävissä, joissa työn sisäl-
tö voidaan riittävällä tarkkuudella ennalta määritellä, voidaan käyttää myös 
ohjepalkkiota. Vaikeasti ennakoitavat osatehtävät, kuten esimerkiksi 
tiedottaminen ja yhteistoiminta sidosryhmien kanssa, kannattaa rajata ohje- 
palkkion ulkopuolelle. Samoin kannattaa menetellä myös mittausten ja 
maaperätutkimusten kanssa. 

Tie- ja rakennussuunnitelman palkkiomuotoa valittaessa on otettava 
huomioon tehtävään liittyvät epävarmuustekijät. Jos työn lähtökohtiin liittyy 
epäselvyyksiä tai suunnitelmaratkaisuihin ympäristöllisiä, maankäytöllisiä 
tai sidosryhmien välisiä ristiriitoja, kannattaa veloitusperusteena käyttää 
aikaveloitusta. Lähtökohtien ollessa selvät voidaan työmääräarviointiin liit-
tyviä riskejä siirtää konsultille käyttämällä ohjepalkkiota, kokonaishintaa 
tai yksikköhintoja. Työ voidaan myös jakaa kahteen osaan niin, että 
tiesuunnitelma laaditaan aikaveloituksella ja rakennussuunnitelma koko-
naishinnalla tai ohjepalkkiolla. 

/4/)A \ 
PALViIb HINTA 

OHJ- Vkjj 
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H(NTÄ 

Kun rakennussuunnitelma laaditaan erillisenä valmiin, ajantasalla olevan 
tiesuunnitelman pohjalta, ovat lähtökohdat yleensä niin selvät, että palkkio- 
muotona voidaan käyttää kokonaishintaa tai ohjepalkkiota. 

Maastotöiden veloitusperusteena voidaan käyttää aikapalkkiota tai yksikkö- 
hintoja. Yksikköhinnat soveltuvat käytettäväksi hankkeissa, joissa tutkimus- 
määrät ovat suuria ja tutkimuspisteet sijaitsevat lähellä toisiaan (esim. tie- 
ja rakennussuunnitelmat). Sensijaan esisu unnitteluhankkeissa, joissa tutki-
muksia tehdän harvakseen ja pisteiden välisiin siirtoihin kuluu runsaasti 
aikaa, tulisi veloitusperusteena käyttää aikapalkkiota. 

Eri palkkiomuotojen soveltuvuus eri suunnitteluvaiheiden hankkel-
sun: 

5 

0 

0 
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. 

. 

.E J,E 
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•— C Wc 
0 5: 0 
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Mapalkkio 

Ohjepalkkio - 0 0 0 - 

Kokonaishinta - - 0 0 0 - 

Yksikköhinnat - - 0 0 0 

• 8ovettuu hyvin 
o soveltuu 
o soveltuu, jos tehtAvA on yksityiskohtaisesti rnääriteltAvissä 
- soveltuu huonosti 

3.7 Hinnoittelu 

Aikapalkkioon tai ohjepalkkioon sisältyvät työt 

Aika- ja ohjepalkkioon sisältyvät työt hinnoitellaan perussopirnu ksen liitteen 
mukaisilla henkilöryhmittäisillä tuntiveloitushinnoilla. 

Kokonais- tai yksikköhintaan sekä kokonais- tai yksikköpalkkioon sisältyvät 
työt 

Kokonais- tai yksikköhintaan ja kokonais- tai yksikköpalkkioon sisältyvät 
työt hinnoitellaan niin, että työstä saatava hinta kattaa työhön käytetyn ajan 
palkkojen ja sosiaalikustannusten lisäksi myös toimiston yleiskustannukset 
ja työhön liittyvät riskit. 
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Käytettäessä kokonaishinta- tai yksikköhintaperusteista veloitusmuotoa 
sisällytetään toimeksiantoon kuuluvat erityiset korvaukset ja kulut em. 
hintoihin. Kokonais- ja yksikköpalkkioiden yhteydessä hinnoitellaan erityiset ONAS. 
korvaukset ja kulut erikseen. 	 HINTA 

ERI Ty. 

Jos sama työ hinnoitellaan aikapalkkiolla ja kokonaispalkkiolla voi koko- 	 kULUT 

naispalkkio perustellusti olla riskistä johtuen aikapalkkion perusteella 	 - 
laskettua kustannusarviota suurempi. 	 /\\ 

Erityiset korvaukset 

Kokonais-, yksikkö-, aika- ja ohjepalkkion yhteydessä konsultti saa KSE:n 
mukaan veloittaa palkkion lisäksi erikseen sovittavan korvauksen 

- kenttätutkimu ksissa ja valvontatehtävissä tarvittavien välineiden 
käytöstä 
teknisten erikoiskojeiden käytöstä 
itse suorittamastaan kopioinnista, mallin valmistamisesta, paina-
tuksesta, monistuksesta tai muusta vastaavasta työn tulostuk-
sesta ja dokumentoinnista 
maa-, vesi-, ilma- ja muiden vastaavien näytteiden laboratoriotut-
kimuksista ja -kokeista. 

Taksapalkkiota käytettäessä on mainittava, mitkä kustannukset sisältyvät 
taksaan ja mitkä korvataan erikseen. 

Maastontutkimuskaluston käyttö hinnoitellaan perussopimuksen liitteenä 
olevan maastotutkimuskaluston veloitushinnaston mukaan ja laboratorio-
tutkimukset geoteknisten laboratoriotutkimusten veloitushinnaston 
mukaan, ellei hinnoista anneta esim. tehtävän laajuuden perusteella alen-
nusta. 

Atk:n käytön hinnoittelun lähtökohtana on konsutille aiheutuvien kustan-
nusten kattaminen niin, että laitteistoja ja ohjelmistoja voidaan kehittää ajan 
vaatimusten mukaan ja näin parantaa suunnittelutyön tuottavuutta ja suun-
nitelmien laatua. Hinnoittelun tulee olla oikeassa suhteessa atk:n avulla 
saavutettuun hyötyyn ja työn tuottavuuteen. 

Atk:n käytön veloitusperusteet on määritelty perussopimuksen liitteenä 
olevassa ATK 90:ssä. Veloitusperusteena voidaan käyttää 

- työaseman aikaveloitusta 
- suoriteperusteista veloitusta 
- prosenttiveloitusta 
- kokonaishintaa 
- keskusyksikön ja muiden tietokonelaitteiden käyttöaikaan perus-

tuvaa veloitusta. 

Prosenttiveloitus soveltuu hyvin hankkeisiin, joissa atk:n käyttö on oleelli-
nen osa koko suunnittelutapahtumaa. Projektiin osallistuva henkilöstö sitoo 
käyttöönsä tietyn laitteistokokoonpanon, jolloin atk:sta aiheutuva kustannus 
on suorassa suhteessa projektiin käytettyyn henkilöaikaan. Atk:n käytön 
kohdistuessa ainoastaan joihinkin osatehtäviin voidaan prosenttiveloitus 
sitoa näiden osatehtävien henkilöaikapalkkioon. 

II O1' JELPIAT !I 
JA 

ET 
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Hankkeisiin, joissa atk:ta käytetään satunnaisesti joissakin osatehtävissä, 
soveltuu veloitusperusteeksi paremmin ohjelmisto- laitteistoyhdistelmän 
aikaveloitus tai suoriteperusteinen veloitus. 

Perussopimuksiin pyritään sisällyttämään toimistokohtaiset atk-hinnastot, 
joilla keskitetysti sovitaan eri ohjelmisto- ja laitteistokokoonpanojen hinnoit-
telutaso prosentti- ja aikaveloituksena. 

Yksittäisissä toimeksiannoissa, joiden laajuus ja sisältö ovat selkeästi 
määriteltävissä, voidaan veloitusperusteena käyttää myös em. perusteilla 
arvioitua kokonaishintaa. Tällöin on mandollisten lisätöiden yhteydessä 
sovittava myös niiden vaikutuksesta atk-veloitukseen. 

Kokonaishinta- ja yksikköhintatöissä atk-kustannukset sisällytetään 
kokonais- tai yksikköhintoihin. 

Kulut 

Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen mukaan konsu Itti saa veloittaa 
palkkion ja erityisten korvausten lisäksi kulut tositteiden mukaan. Erillisen 
käsittelymaksun veloittamisesta mainitaan sopimuksessa. Kustannusar-
vion yhteydessä on aina syytä mainita sisältyykö niihin kulut vai ei. 

Veloituskelpoiset kulut on lueteltu KSE:ssä. 
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4 KONSULTIN VALINTA 

4.1 Tiedot konsulteista 

Tiensuunnittelualan konsu Iteista saa tietoja tiensuunnittelun vastuualueel-
ta, joka on tehnyt perussopimukset useimmin käytettyjen konsulttitoimisto-
jen kanssa. Sillansuunnittelukonsulteista saa tietoja siltayksiköstä, joka on 
tehnyt vastaavat perussopimukset sillansuunnittelutoimistojen kanssa. 
Perussopimusten teon ja tarkistamisten yhteydessä on konsulteilta kerätty 
myös henkilöstöä koskevat referenssitiedot, jotka säilytetään em. vastuua-
lueilla. 

Tiensuunnittelun vastuualueella on kehitteillä konsulttirekisteri, jonne kerä- 
tään tietoja konsulteista. Rekisterin on suunniteltu sisältävän tietoja konsul- 
tin erikoisaloista, toimituskyvystä, työn laadusta, vapaista resursseista, 	 tucft&o 
laatujärjestelmästä ja atk-resu rsseista. Sillansuunnittelukonsulttien resu rs- 	 1932 

seista ja työtilanteesta saa tietoja siltayksiköstä 

Konsultit itse markkinoivat aktiivisesti palvelujaan ja antavat tarvittaessa 
tietoja toiminnastaan. Yleistietoja konsulttitoimistoista ja niiden resursseista 	_____ 
saa myös SKOL:n jäsenluettelosta. 
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4.2 Konsultin valintaperusteet 

lili! 

Tielaitoksen toimeksiannoissa on sovellettu valtion talonrakennushankkeita 
varten laadittuja konsultin valintaperiaatteita vuodelta 1983. Lisäksi on 
sovellettu kuntien keskusjärjestöjen ja Suomen Konsulttioimistojen liiton 
laatimaa suositusta "Konsulttipalvelujen hankinta" vuodelta 1990. 

Valtion talonrakennushankkeiden suunnittelijakonsultin valinnasta on 
valmistunut uusi ehdotus. Tärkeimpinä valintaperusteina tulevat edelleen 
olemaan ammatillinen pätevyys, toimituskyky ja yhteistyökyky. 

Ammatillinen pätevyys koostuu tarjotun henkilöstön ammattitaidosta, 
koulutuksesta, asiantu ntemuksesta, aikaisemmasta kokemuksesta ja 
konsu Ittiyrityksen osaamisen, työmenetelmien ja teknisen välineistön 
tasosta. 

Toimituskykyä arvostellaan käytettävissä olevien henkilö- ja laiteresurs-
sien perusteella ottaen huomioon konsultin kyvyn noudattaa tai sopeutua 
tilaajan toimitusaikatavoittesiin. 

INI Yhteistyökyky tarkoittaa kykyä työskennellä yhteistyössä sekä tilaajan 
että muiden konsulttien kanssa. Yhteistyökykyyn luetaan myös atk- 
järjestelmien välinen tiedonsiirto ja konsulttitoimistojen sijainnista johtuvat 
yhteydenpitomandollisuudet tilaajaan ja muihin konsultteihin. 

Edellämainituilla valintaperusteilla pyritään turvaamaan suunnittelutyön 
laatu. 

Tielaitoksen nykyisissä ohjeissa neljäntenä valintaperusteena on suunnitte-
lukustannukset. Niiden käyttö valintaperusteena edellyttää kuitenkin tehtä-
vän riittävän tarkkaa ja yksiselitteistä määrittelyä. Liian halvat tai kalliit 
tarjoukset voidaan karsia pois. 

Suunnittelukustannusarvion liiallinen korostaminen konsultin valinnassa 
voidaan ehkäistä pyytämällä tarjoukset siten, että suunnittelukustannukset 
ilmoitetaan eri kirjekuoressa. Tällöin tarjoukset voidaan arvostella ilman 
suunnittelukustannustietoja. Parhaimmaksi arvioidun tarjouksen tekijän 
osalta todetaan sen jälkeen, ovatko ilmoitetut suunnittelukustannukset 
hyväksyttävissä. Jos tarjous on myös tältä osin kelvollinen, voidaan muiden 
konsulttien suunnittelukustannuskirjeet jättää avaamatta. 

4.3 Konsultin valintatavat ja niiden käyttö 

Konsultin valintatapoja ovat suora tilaus, neuvottelu menettely, tarjouspyyn-
tömenettely ja suunnittelukilpailu. 

Suora tilaus tarkoittaa konsulttityön teettämistä tietyllä konsultilla ilman, että 
tilaaja tarjoaa muille konsulteille mandollisuutta työhön tarjoutumiseen. 
Suora tilaus edellyttää, että konsultin pätevyys on tilaajan tiedossa. Menet-
tely soveltuu erityisesti jatko- ja lisätöihin. Muita syitä voivat olla esim., että 
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työn suoritus perustuu kyseisen konsultin entyisasiantuntemuksen, tekni-
sen ratkaisun tai laitteiston käyttöön. Myös tehtävästä johtuva poikkeuksel-
linen kiire voi edellyttää suoraa tilausmenettelyä. 

Tilaajan ja konsultin neuvoteltua tehtävän sisällöstä, aikataulusta, henkilö- 
kysymyksistä, palkkiosta sekä erityisistä korvauksista ja kuluista tehdään 
kirjallinen sopimus tai kirjallinen tilaus. 

Neuvottelumenettely 

Neuvottelu menettelyssä konsultin valinta perustuu neuvotteluihin yhden tai 
useamman sellaisen konsultin kanssa, joilla tilaaja katsoo olevan parhaat 
mandollisuudet suoriutua tehtävästä tilaajan edun mukaisesti. 

Menettely soveltuu vaativiin töihin ja erityisesti silloin, kun tehtävän laajuus, 
tavoitteet ja sisältö eivät ole riittävän selviä. Neuvottelujen tarkoituksena on 
konsultin valintaperusteissa mainittujen tekijöiden ohella selvittää erityisesti 
tehtävän sisältö ja siihen liittyvät erityiskysymykset. Neuvotteluissa esiin 
tulleiden seikkojen pohjalta valitaan tehtävään konsultti, päätetään työn 
sisällöstä ja laaditaan konsulttisopimus. 

Neuvottelumenettely voi edetä myös kirjallisesti siten, että pyydetään 
yhdeltä tai useammalta konsultilta tai konsulttiryhmältä tiedot valmiuksista 
tehtävän suorittamiseen. Tiedoista tulee ilmetä konsultin henkilöresurssit ja 
aikaisempi kokemus sekä mandolliset ehdotukset tehtävän sisällöstä ja 
suorittamisesta sekä ehdotus korvausperusteiksi. Saatujen vastausten tai 
niitä mandollisesti täydentävien jatkoneuvottelujen perusteella valitaan 
tehtävän suorittamiseen parhaiten soveltuva konsultti. 

Tarjouspyyntömenettely 

Tarjouspyyntömenettelyssä pyydetään muutamalta, yleensä vähintään 
kolmelta, ennalta työn suorittamiseen päteväksi arvioidulta konsultilta 
tarjous tehtävän suorittamiseksi. Tarjouspyyntö lähetetään kirjallisesti 
kaikille tarjouksen tekijöille samansisältöisenä. Siinä määritellään tehtävä ja 
sopimusehdot niin täsmällisesti ja yksityiskohtaisesti, että sen perusteella 
annettavat tarjoukset saadaan keskenään vertailukelpoisiksi. Jos konsultin 
valintaperusteet poikkeavat kohdassa 4.2 mainituista perusteista tai 
konsultille asetetaan hankkeesta johtuvia erityisvaatimuksia, ne tulee 
mainita tarjouspyyntöasiakirjoissa. 

Tarjouspyyntöasiakirjat tulee antaa valittujen konsulttien lisäksi myös muille 
halukkuutensa ilmoittaneille konsulteille, jos ne pystyvät osoittamaan 
suoriutuvansa pätevästi tehtävästä. 

Tarjouspyyntömenettely soveltuu käytettäväksi erityisesti silloin, kun tehtä-
vä on selväpiirteinen ja konsultin itsenäisesti suoritettavissa ja sen sisältö 
on ennalta tehdyllä työohjelmalla riittävän täsmällisesti määritelty. 

Jos tehtävä on sisällöltään ja laajuudeltaan selväpiirteinen ja konsultin itse-
näisesti suoritettavissa, siitä voidaan pyytää sitova kokonaispalkkio tai kaik-
ki konsulttikustannukset sisältävä kokonaishinta. Vaikeasti ennakoitavia 
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päätösprosesseja tai monien en intressiryhmien mielipiteiden yhteensovit-
telua työn kuluessa edellyttävät tehtävät eivät sovellu kokonaishinnoittelun 
kohteeksi. 

Kirjallisista tarjouksista saatujen tietojen perusteella valitaan tehtävän 
suorittaja. Valinnassa otetaan huomioon jäljempänä esitetyt konsultin valin-
taperusteet 

Tarjouksista hyväksytään se, joka teknisiltä ja taloudellisilta kokonaisvaiku-
tu ksiltaan on katsottava tilaajalle edullisimmaksi. 

Suunnittelukilpailu 

Suunnittelukilpailu voidaan järjestää joko yleisenä tai kutsu kilpailu na. 
Suunnittelukilpailu soveltuu käytettäväksi esim. silloin, kun on kysymys 
merkittävästä rakennushankkeesta ja halutaan löytää tehtävään mandolli-
simman monipuolisia ja uusia tilaajan tavoitteiden mukaisia ratkaisuehdo-
tuksia. Menettelyn avulla voidaan tarvittaessa kääntyä laajan suunnittelija- 
joukon puoleen. 

Kilpailun perusteella annettava jatkotyö tulee teettää valitun ehdotuksen 
tekijällä, mikäli se suinkin on mandollista. 

Kutsukilpailuun valitaan rajattu määrä suunnittelijoita ammattitaidon ja sopi-
vuuden perusteella tarvittaessa kyselyä apuna käyttäen. Kutsukilpailu on 
tilaajan kannalta yksinkertaisempi kuin yleinen kilpailu. 

Tilaajan on varauduttava suunnittelukilpailun vaatimaan aikaan ja kustan-
n u ksi in. 

Arkkitehti- ja insinöönjäqestöt ovat laatineet ohjeita suunnittelukilpailujen 
järjestämisestä. 

4.4 Esivalinnan käyttö 

Tilaaja voi esim. neuvottelumenettelyä varten selvittää esikyselyllä konsul-
tit, joilla on vapaata kapasiteettia ja halua tehtävän suorittamiseen. Esiky-
selyä käytetään, kun konsulttien halukkuus tai resurssit eivät ole tilaajan 
tiedossa. Saatujen vastausten perusteella valitaan konsultit, joilla on 
parhaat edellytykset tehtävän suorittamiseen, ja neuvotellaan tehtävän 
sisällöstä, aikataulusta ja suunnittelukustannuksista. Ellei neuvotteluissa 
päästä sopimukseen, aloitetaan neuvottelut toisen konsultin kanssa. 

4.5 Kilpailuttaminen 

Kilpailun lisääminen on korostunut kaikilla yhteiskunnan aloilla. Kilpailuvi-
rasto on aktiivisesti raivannut kilpailua rajoittavia esteitä ja puuttunut mm. 
konsulttijärjestöjen ja Suomen Rakennuttajaliiton julkaisemiin suunnittelu-
palkkiosuosituksiin pitäen niitä kilpailua rajoittavina. Käynnissä oleva 
Euroopan yhdentyminen lisää myös kansainvälistä kilpailua, kun julkisten 
palvelujen hankinnoissa on otettava myös EY-maista tulevat tarjoukset 
huomioon. 
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Suunnittelutehtävissä kilpaillaan ensisijaisesti resursseilla, tuotteen laadulla 
ja toimituskyvyllä. Kilpailuttamisen päätavoite on pyrkimys laadukkaaseen 
ja toteutus- ja käyttökustannuksiltaan edulliseen tuotteeseen eikä suunnit-
telukustannusten minimointiin. Suunnittelutehtävää ei useinkaan voida 
ennakolta niin tarkkaan määritellä eikä varmistaa tuotteen laatua, että 
hintakilpailu olisi mandollista. Hintakilpailussa kaikkien kilpailuun osallistu-
jien on täytettävä riittävät kriteerit pätevyyden, yhteistyökyvyn ja toimitusky-
vyn kannalta. Tämän lisäksi tulee tehtävä pystyä määrittelemään kilpailuun 
osallistuville tasapuolisina vaatimuksina. Jos konsultin valinnassa ratkaise-
vana on alin hinta tai kustannusarvio, on tilaajan pystyttävä varmistumaan 
su unnittelutyön toteutumisesta tarjotulla hinnalla tai kustannusarviolla. 

4.6 Valinnasta tiedottaminen 

Silloin kun on pyydetty tarjoukset useilta konsulteilta, tulee valinnasta 
ilmoittaa tarjouksen tehneille konsulteille. Samalla ilmoitetaan ratkaisuun 
vaikuttaneet valinnan perusteet ja tarjousten suunnittelukustannukset ilman 
tarjouksen tekijoiden nimiä. Valinnasta ei voi valittaa, mutta siihen tyytymä-
tön voi tehdä hallintokantelun. 
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5 SUUNNITTELUTOIMEKSIANTO 

5.1 Suunnittelusopimuksen tekotavat 

Suunnittelutehtävästä sopimiseen tarvitaan molempien osapuolien suostu-
mus. Sopiminen tapahtuu kirjallisesti tekemällä tilaus konsultin tarjouskir-
jeeseen perustuen, tilaamalla työ, jonka konsultti vahvistaa kirjeellä tai 
tekemällä molempien osapuolien allekirjoittama sopimus. 

Tarjous ja tilaus 

Yleisin ja vaivattomin tapa on tilata työ konsultin tarjouksen perusteella. 
Menettely on yksinkertaista, jos suunnittelutyö ja sopimusehdot on määri-
telty ennakolta ja konsultti sisällyttää ne tarjouskirjeeseen, jolloin tilauskir-
jeessä tarvitsee viitata näiden asioiden osalta tehtyyn tarjoukseen. Jos 
tilaus poikkeaa tarjouksesta, on konsultin ilmoitettava kirjallisesti hyväksy-
vänsä tarjouksesta poikkeavat ehdot. 

Tilaus ja tilausvahvistus 

Suunnittelutyö voidaan tilata suoraan silloin, kun tehtävän luonteen vuoksi 
siihen sopii vain tietty konsultti ja tehtävä on riittävän hyvin määritelty tilaus- 
asiakirjoissa. Konsultin on hyväksyttävä tilauksen ehdot tilausvahvistuskir-

jeellä. 
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Suu nnittelusopimus 

Molempien osapuolien allekirjoittama sopimus tehdään silloin, kun on usei-
ta tilaajia tai halutaan jonkin merkittävän toimeksiannon yhteydessä järjes-
tää erityinen allekirjoitustilaisuus ja näin juhlistaa sopimuksen syntymistä. 
Sitovuudeltaan toimeksiantosopimus ei poikkea muista sopimistavoista ja 
siinä sovitaan samat asiat kuin muillakin tavoiIa. 

Malli sopimuksesta, tilauksesta ja tilausvahvistuksesta on liitteenä. 

5.2 Sopimusasiakirjat 

Jos konsultin ja tiehallituksen välillä on perussopimus, sopimusasiakirjat 
ovat pätemisjärjestyksessä: 

- toimeksiantosopimus tai tilauskirje liitteineen 
- konsultin ja tiehallituksen välinen perussopimus (sisältää KSE:n) 
- konsultin tarjouskirje liitteineen. 

Jos perussopimusta ei ole, tulee perussopimuksen tilalle konsulttitoiminnan 
yleiset sopimusehdot (KSE 1983) ja perusopimuksen muut kohdat otetaan 
mukaan tarvittavilta osin toimeksiantosopimukseen tai tilauskirjeeseen. 
Perussopimuksen sisältö, hinnastot ja luettelo perussopimuskonsulteista 
on liitteenä. 

Toimeksiantosopimuksessa tai tilauskirjeessä yksilöidään suunnittelun 
kohde ja laatu, esitetään työn aikataulu tärkeimpine välitavoitteineen sekä 
kustannusarvio tai kokonaishinta. Veloitusperusteet esitetään tarkasti yksi-
löitynä viittaamalla esim. KSE:n kyseiseen kohtaan. Merkittävät sivukonsul-
tit tulee mainita samoin kuin hyväksyä tärkeimmät alikonsultit. Jos poike-
taan perussopimuksesta tai KSE:n ehdoista, on siitä mainittava. Toimek-
siantosopimuksessa tai tilauksessa ilmoitetaan myös tilaajan ja konsultin 
sopimusasiamiehet ja yhdysmiehet teknisissä asioissa. Tarkka tehtävän 
määrittely esitetään liitteessä, jotta sopimus tai tilaus ei tule tarpeettoman 
pitkäksi. 

5.3 Toimeksiannon sisällön ja käytettävien suunnittelumenetel-
mien määrittely 

Toimeksiannon sisältö määritellään yleensä sopimuksen tai tilauksen liit-
teessä. Määrittely voi olla joko tilaajan tekemä tai tilaajan ja konsultin 
neuvottelujen tuloksena syntynyt, jolloin konsultti toimittaa sen tarjouskir-
jeen liitteenä tilaajalle. Tehtävä on määriteltävä sopimuksessa niin täsmälli-
sesti, että se vastaa tilaajan ja konsultin käsitystä tehtävän sisällöstä ja että 
tilaaja saa tarkoittamansa tehtävän suoritetuksi. Tehtävän määnttelyn 
perusteella pitää pystyä laatimaan suu nnittelutyölle luotettava kustannusar-
vio ja aikataulu välitavoitteineen. Tehtävän määrittelyn on oltava riittävän 
väljä, jottei ajauduta turhiin sopimuksen tarkistuksiin. Toisaalta sen on 
annettava riittävä kuva alunperin sovitusta tehtävästä siltä varalta, että 
tehtävä selvästi muuttuu työn aikana, jolloin muutoksen vaikutus on 
helpompi todeta. 
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Suunnittelumenetelmien määrittely on tarpeen, jos halutaan käyttää yhtä 
useista vaihtoehtoisista tavoista, ja jos siitä maksetaan erikseen tai se 
aiheuttaa suunnittelutyölle lisäkustannuksia. Käytännössä suu nnittelume-
netelmän määrittely voi koskea esim. atk:n käyttöä, jolla voidaan parantaa 
suunnitelmien laatua ja suunnittelutyön tuottavuutta. 

5.4 Veloitusperusteiden ja kustannusarvion määrittely 

Suunnittelutyön veloitusperuste ja kustannusarvio on mainittava su unnitte-
lusopimuksessa tai tilauksessa. Veloitusperusteet on määritelty perussopi-
mu ksen mukaan noudatettavissa konsulttitoiminnan yleisissä sopimuseh-
doissa. Sopimuksessa tai tilauksessa on aina yksilöitävä, mitä veloituspe-
rustetta käytetään, ja jos veloitusperustetta ei ole KSE:ssa määritelty, se 
on määriteltävä sopimuksessa. Veloitusperusteista on käytettävä KSE:ssa 
määriteltyjä termejä. Palkkio ei sisällä erityisiä korvauksia ja kuluja, vaan 
ne korvataan erikseen. Sensijaan kokonais- tai yksikköhintaan sisältyvät 
myös erityiset korvaukset ja kulut. Jos erityiset korvaukset ja kulut makse-
taan erikseen, on niiden korvausperusteet mainittava sopimuksessa tai 
tilauksessa. 

Mikäli veloitusperusteita ei tarkisteta kustannustason muutosten johdosta, 
siitä on mainittava sopimuksessa. 

S u unnittelukustannuksista ki rjataan sopimukseen ainakin kokonaiskustan-
nusarvio tai -hinta. 

Aikapalkkiotöissä erotellaan maastotutkimusten kustannukset varsinaisista 
suunnittelukustannuksista ja ilmoitetaan atk-kustannusten osuus, jos se 
veloitetaan enkseen. Sopimuksessa mainitaan, mitä perussopimuksen 
tu ntiveloitushinnastoa toimeksiannossa noudatetaan Kustannusarvio ei 
ole aikapalkkiotöissä kattohinta, vaikkakin sen ylittämiseen on syytä vaatia 
tilaajan kirjallinen suostumus. 

Ohjepalkkiota käytettäessä on sopimuksessa määriteltävä laskutusperuste, 
ohjepalkkioon sisällytettävät työt, ohjepalkkion suuruus ja menettelytapa 
ohjepalkkion ylitys- tai alitustapauksissa. 

Kokonaishintatehtävissä riittää kokonaishinnan ilmoittaminen. 

Suunnittelukustannukset tulee olla edellämainittua tarkemmin esiteltynä 
esim. tarjoutumisasiakirjoissa, jotta suunnittelukustannusten oikeellisuutta 
on helpompi arvioida. Tarkempaa erittelyä tarvitaan myös, jos tehtävän 
sisältö muuttuu suunnittelun kuluessa, jolloin muutoksen vaikutusta suun-
nittelukustannuksiin on helpompi arvioida. 

5.5 Ali- ja sivukonsultit 

Konsultin on hyväksytettävä merkittävimmät alikonsultit tilaajalla. Näiden 
pitää olla sopimuksentekohetkellä tiedossa, joten niiden hyväksyminen 
tapahtuu mainitsemalla siitä sopimuksessa tai tilauksessa. Samalla 
voidaan sopia alikonsultin veloitusperusteet. Alikonsultin osalta noudate- 
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taan alikonsultin perussopimusta, jos sellainen on, tai voidaan sopia 
noudatettavaksi pääkonsu Itin perussopimusta. 

Tilaajan valitsemilla sivukonsulteilla saattaa olla vaikutusta pääkonsultin 
suunnittelutyöhön. Tästä johtuen tilaajan on kuultava pääkonsulttia sivu- 
konsultteja valitessaan. Jos sivukonsultit ovat sopimusta tehtäessä tiedos-
sa, ne on mainittava sopimusasiakirjoissa. 
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6 SUUNNITTELUTOIMEKSIANNON SUORITUS 

6.1 Toimintasuunnitelman laatiminen ja sisältä 

Suunnittelutyön alussa tilaaja ja konsultti laativat suunnittelutyölle toiminta- 
suunnitelman, joka käsitellään ja hyväksytään hankeryhmän kokouksessa. 
Toimintasuunnitelmassa käsitellään konsultin toimeksiantoon sisältyvien 
tehtävien lisäksi tilaajan ja muiden osapuolien tehtävät, jotka on tehtävä 
samanaikaisesti ja jotka vaikuttavat konsultin työn aikatauluun. Toiminta- 
suunnitelman on oltava riittävän yksityiskohtainen ja siinä on määriteltävä 
riittävän selvästi välitavoitteet, joiden avulla tehtävän etenemistä voidaan 
luotettavasti seurata. Toimintasuunnitelma antaa hankkeen suunnitteluun 
osallistuville ja ulkopuolisille tahoille tietoja suunnittelutyön sisällöstä, 
etenemisestä ja tehtävien jaosta. 

Toimintasuunnitelma sisältää yleensä ainakin seuraavat asiat: 
- Tehtävän kuvaus ja liittyminen muiden osapuolien tehtäviin 
- Aikataulu välitavoitteineen 
- Suunnitteluorganisaatio ja vastuut 
- Yhteydenpito ulkopuolisiin ja tiedotus 
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- Asioiden käsittelytapa, päätöksenteko ja suunnittelun seuranta 
- Suunnitelman käsittely 
- Budjetti 
- Su unnittelutyön tavoitteet ja laatuvaatimu kset 
- Tulostus, raportointi ja suunnitteluaineiston dokumentointi 
- Laadun varmistus 

Suunnittelutehtävän kuvaus perustuu toimeksiantosopimu ksen tehtävän-
määritykseen. Suunnittelutehtävä eritellään osatehtäviin riittävällä tarkkuu-
della, jotta eri osapuolille syntyy selkeä kuva työn sisällöstä. Kustakin 
osatehtävästä esitetään lähtötiedot, tehtävän sisältö, tulostustapa ja 
muiden osapuolien tehtävät. Muiden osapuolien tehtäviä ovat esim. ulko-
puolisten laitteiden siirtojen suunnittelu, maankäyttösuunnitelmien muutok-
set tai tilaajan hoidettavaksi sovitut tehtävät. 

Suunnitteluaikataulusta esitetään varsinaisessa toimintasuunnitelmateks-
tissä suunnitelman valmistuminen ja välitavoitteet. Pääaikataulu ja osateh-
tävien aikataulu esitetään liitteenä. Siinä esitetään kaikkien osapuolien 
tehtävät, tehtävien väliset nippuvuudet ja päätöksenteko, jotta tehtävien 
sopiminen koko hankkeen aikatauluun voidaan varmistaa ja eri osapuolien 
tehtäviä voidaan suunnittelun kuluessa seurata. Aikataulu on oltava riittä-
vän yksityiskohtainen ja jaoteltu suunnittelun kestolle siten, että suunnitte-
lutyön etenemistä on mandollista seurata. Aikataulussa kuvataan myös 
hankkeen hallinnollinen käsittely. 

Suunnitteluorganisaatiossa kuvataan tilaajan, konsultin, sidosryhmien ja 
sivukonsulttien väliset kytkennät ja siitä ilmenee myös eri osapuolten 
vastuuhenkilöt. Organisaatio esitetään kaaviona ja siinä esitetään sopivalla 
tavalla hankeryhmän ja mandollisen johtoryhmän kokoonpano. Su unnitte-
luorganisaatio sijoitetaan kuten aikataulu km toimintasuu nnitelman liitteeksi. 

Yhteydenpito ulkopuolisiin ja tiedottaminen poikkeavat eri hankkeissa hyvin 
paljon toisistaan. Yhteydenpidon ja tiedottamisen laajuus ja vastuunjako 
tilaajan ja konsu Itin kesken kirjataan toimintasuunnitelmaan. Yhteydenpi-
dossa ulkopuolisiin tilaajan on oltava mukana alkupalaverissa ja muulloin- 
km aina tarvittaessa. Tiedottamisessa on vastuu syytä säilyttää pääsään-
töisesti tilaajalla, ja konsultti toimii avustajana ja tarvittavan materiaalin 
tuottajana. 

Asioiden käsittelytapa, päätöksenteko ja suunnittelutyön seuranta on 
hyvä käsitellä toimintasu u nnitelmassa varsinkin, jos noudatetaan totutusta 
poikkeavaa menettelytapaa, jotta myöhemmiltä epäselvyyksiltä vältytään ja 
sidosryhmille muodostuu oikea käsitys eri osapuolien roolista. Suunnitel-
man käsittely on hyvä kirjata, koska se aiheuttaa töitä sidosryhmille ja saat-
taa tuottaa palautetta suunnitteluun. 

Suunnitteluhankkeen budjetissa esitetään kuukausittaiset suunnittelu- 
kustannukset eriteltynä tienpidon suoriteryhmittelyn tai muun sovitun jaotte-
lun mukaisesti. Litterointitarkkuus sovitaan tapauskohtaisesti. 

Toimintasuunnitelma tulee jatkossa sisältämään laadunvarmistussu unnitel-
man. 

?ASLA\ 
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Oheisissa liitteissä on esitetty malli suunnitteluhankkeen aikataulusta ja 
organisaatiokaaviosta. 

6.2 Suunnittelutyön läpivienti, yhteistyö ja yhteydenpito suunnit-
telutyön aikana 

Suunnittelutyön taloudellinen ja tehokas suorittaminen ja laadukkaan suun-
nitelman aikaansaaminen edellyttävät, että suunnittelytyön läpivienti suun-
nitellaan toimintasuunnitelman laadinnan yhteydessä ennakkoon kunnolla. 
Suunnitteluhankkeiden monimutkaistuessa ja suunnitteluun vaikuttavien 
osapuolien lukumäärän kasvaessa on suunnittelunaikainen yhteistyö ja 
päätöksenteko järjestettävä tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Suunnittelutyön osapuolet sovitaan suunnittelutyön alussa. Suunnittelutyön 
organisoinnista ja osapuolista sekä hanke- ja johtoryhmien muodostami-
sesta sovitaan toimintasuunnitelman laadinnan yhteydessä. 

Hankeryhmä perustetaan suunnittelua ohjaamaan ja valvomaan ja siihen 
kootaan tilaajan ja konsultin edustajien lisäksi tärkeimpien sidosryhmien 
edustajat. Hankeryhmään ei pidä ottaa sellaisten intressiryhmien tai viras-
tojen edustajia, joiden toimialaa hanke vain hyvin vähän koskee, koska 
liian suuri hankeryhmä on tehoton ja aiheuttaa turhaa byrokratiaa. Hanke- 
ryhmään kuulumattomien tahojen kanssa asiat hoidetaan erillisneuvotte-
luin. Hankeryhmään kuuluu aina tilaajan ja konsultin edustajien lisäksi sivu- 
konsultit ja kuntien edustajat. Aluehallintovi ranomaisten (seutukaavaliitto, 
lääninhallitus) mukanaolo riippuu hankkeen merkittävyydestä ja vaikutusa-
lueen laajuudesta. Jos hankkeeseen sisältyy ratasiirtoja tai vesistöasioita, 
on paikallaan kutsua näitä edustavat viranomaiset mukaan hankeryhmään. 
Jos samasta virastosta on useita henkilöitä hankeryhmässä, näistä nime-
tään yksi viralliseksi yhdyshenkilöksi. 

Merkittävissä hankkeissa saattaa olla tarpeen muodostaa hankeryhmän 
yläpuolelle korkeimmista vi rkamiehistä ja luottamusmiehistä johtoryhmä, 
jossa käsitellään tärkeimmät hanketta koskevat asiat. Johtoryhmän tarve 
riippuu käsiteltävien asioiden määrästä ja merkittävyydestä ja hankeryh-
män jäsenten valtuuksista. Johtoryhmään ei pidä viedä sellaisia asioita 
päätettäväksi, jotka kuuluvat hankeryhmälle. Johtoryhmää ei pidä pewstaa 
turhan takia, vaan siitä on oltava hyötyä hankkeen läpiviennille. 

Hankeryhmätyöskentely ja hankeryhmässä käsiteltävät asiat 

Hankeryhmä kokoontuu tarvittaessa, isoissa hankkeissa yleensä 1-2 kk:n 
välein. Puheenjohtajana toimii tilaajan edustaja ja sihteerinä konsultti. 
Asioiden valmistelusta vastaa konsultti, mutta käsittelyn kannalta on 
hyödyllistä, että tilaajan ja konsultin pääsuunnittelijat käyvät ne yhdessä 
läpi ennen hankeryhmäkäsittelyä. Käsiteltävä materiaali tulee toimittaa 
hankeryhmän jäsenille noin viikkoa ennen kokousta, jotta perehtymiseen 
jäisi riittävästi aikaa ja ettei asioita tarvitsisi tarpeettomasti lykätä seuraa-
vaan kokoukseen. 
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Hankeryhmällä ei ole varsinaisesti päätösvaltaa, vaan päätösvalta on 
edustettuna olevilla virastoilla tai laitoksilla ja niiden hankeryhmässä olevilla 
jäsenillä sen mukaan kuin päätösvallasta on virastojen tai laitosten sisäisis-
sä määräyksissä säädetty. Niinpä esim. tieasioissa lopullinen päätösvalta 
on tievi ranomaisella. Kun päätöksenteossa pyritään kuitenkin ottamaan 
myös muiden osapuolien näkemykset huomioon, tulee hankeryhmässä 
sovituista asioista käytännössä lopullisia päätöksiä. Hankeryhmän jäsenet 
edustavat koko laitosta tai virastoa eivätkä itseään, joten hankeryhmässä 
esitettävien näkemysten pitää edustaa ao. viraston tai laitoksen näkemys-
tä. 

Hankeryhmässä käsitellään yleensä seuraavat asiat: 
- Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 
- Kokousvälillä sovitut asiat ja pidetyt neuvottelut 
- Suunnittelutilanne ja aikataulu 
- Esiteltävät asiat, joihin palataan seuraavassa kokouksessa 
- Kannanottoa vaativat asiat 
- Muut asiat 
- Seuraava kokous 

Kokouskutsussa on käsiteltävät asiat yksilöitävä nittävästi, jotta sen perus-
teella on arvioitavissa, onko kunkin jäsenen tarpeellista tulla kokoukseen. 
Jos johonkin asiaan halutaan kokouksessa kannanottoa, siitä mainitaan 
asialistassa ja tarvittava materiaali toimitetaan ennakolta. Puutteellisen 
valmistelun takia lykätty päätöksenteko aiheuttaa yleensä paineita aikatau-
luun. 

Hankeryhmän kokoukseen ei pidä tuoda käsiteltäväksi liian yksityiskohtai-
sia teknisiä asioita, vaan ne käsitellään erillisissä tilaajan ja konsultin asian-
tuntijoiden välisissä palavereissa. Myöskään tilaajan ja konsultin väliset 
toimeksiannon tulkintaa ja rahaliikennettä koskevat asiat eivät kuulu hanke- 
ryhmälle. 

Tilaajan ja konsultin välinen muu yhteydenpito 

Hankeryhmätyöskentely ei riitä tilaajan ja konsultin väliseen yhteydenpi-
toon, vaan esim. sopimusasiat ja suunnitelman tekniset yksityiskohdat käsi-
tellään tilaajan ja konsultin välisissä erillisissä palavereissa. Sopimusasioita 
voidaan käsitellä joko säännönmukaisesti esim. puolivuosittain tai tarpeen 
mukaan, kun ilmenee tarvetta sopimuksen tarkistamiseen. Neuvotteluihin 
osallistuvat molempien osapuolien sopimusasiamiehet ja pääsuunnittelijat. 
Teknisiä ratkaisuja voidaan käsitellä erillisissä palavereissa, jolloin on 
mandollista perustella ehdotuksia syvällisemmin. Ehdotusten kommentointi 
voidaan hoitaa myös postitse tai puhelimitsekin toimittamalla tarvittavat 
piirustukset etukäteen. Konsultin pitää tuoda ratkaisut tilaajan käsiteltäväk-
si erityisesti silloin, kun poiketaan tavanmukaisesta ratkaisusta tai aikai-
semmin tehdystä päätöksestä tai on tehtävä valinta useiden tasavertaisten 
vaihtoehtojen välillä. 
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6.3 Suunnittelutyön seuranta 

Suunnittelutyön etenemistä seurataan toimintasuunnitelman mukaan 
hankeryhmän kokouksissa tai laskutuksen yhteydessä toimitetun selvityk-
sen perusteella. Seuranta tapahtuu hankekohtaisten tarpeiden mukaan. 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä monimutkaisiin hankkeisiin, joissa on 
paljon osapuolia ja aikataulu on tiukka. 

Laskutuksen yhteydessä tapahtuva seuranta riittää vain tehtävissä, joissa 
on vähän ulkopuolisia mukana ja tehtävä ei vaadi koordinointia. Huonona 
puolena on seurannan laahaaminen jäljessä, koska laskutus tapahtuu 
ainakin muutaman viikon viiveellä. 

Yleisin ja soveliain tapa on työn etenemisen seuraaminen hankeryhmän 
kokouksissa, joissa joudutaan jokatapauksessa käymään läpi muiden 
osapuolien tehtävien eteneminen. Suunnittelutyön vaihetta verrataan 
toimintasuunnitelmassa esitettyyn aikatauluun ja aikataulun mukaisuus tai 
poikkeamat ja niiden syyt kilataan. Jos aikataulusta ollaan jäljessä, tode-
taan, saadaanko ja millä toimenpiteillä aikataulu kiinni. Suunnittelukustan-
nukset voidaan haluttaessa todeta hankeryhmän kokouksessa, mutta 
niiden kertymä voidaan ilmoittaa tilaajalle erikseen erillisellä lomakkeella, 
jossa toteutuneita kustannuksia verratan suunniteltuihin kustannuksiin. 

_______- 	Konsultin on ilmoitettava tilaajalle välittömästi huomatessaan, että sovittu 
________ 	aikataulu, jaltai suunnittelukustannukset ylittyvät. Kun ylitysten suuruus on 

selvillä, järjestetään tilaajan ja konsultin välinen sopimusneuvottelu. 

Suunnittelutyön palkkiomuoto vaikuttaa seurannan painottumiseen siten, 
että aikapalkkiotöissä korostuu suunnittelu kustannusten seuranta. Kustan- 
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nusten kurissapito edellyttää, että päätökset tehdään heti, kun riittävät 
selvitykset on tehty eikä turhia selvityksiä tehdä. Yksikköhinta- tai kokonais- 
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	 hintatehtävissä on valvottava, ettei päätöksiä tehdä riittämättömin selvityk- 
sin ja että työ on edennyt maksuaikataulua vastaavasti. 

Jos suunnittelutyön kuluessa ilmenee tarvetta tehdä sellaista työtä, joka ei 
kuulu alkuperäiseen toimeksiantoon, tulee työstä ja sen vaikutuksesta aika- 
tauluun ja suunnittelukustannuksiin sopia tilaajan ja konsultin kesken. 
Pienehköjen lisätöiden osalta voidaan noudattaa menettelyä, jossa työt 
kirjataan niiden ilmetessä hankeryhmän kokouksissa, ja vaikutukset suun-
nittelupalkkioon ja aikatauluun sovitaan sopimusneuvotteluissa. Suurehko-
jen lisätöiden osalta on syytä sopia mandollisista aikataulumuutoksista ja 
veloitusperusteista välittömästi. 

6.4 Suunnittelutyön päättäminen ja loppuarviointi 

Suunnittelutyön päätyttyä on merkittävimmissä hankkeissa pidettävä loppu- 
kokous, johon osallistuvat ainakin tilaajan ja konsultin edustajat. Kokouk-
sessa todetaan työ sopimuksen ja siihen mandollisesti tehtyjen muutosten 
mukaan tehdyksi. Loppukokouksessa todetaan toteutuneet suunnittelukus-
tannukset, verrataan niitä sopimuksen mukaisiin ja todetaan eroavuuksien 
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syyt. Lisäksi todetaan, onko kaikki työt veloitettu ja mitä on veloittamatta. 
Aikataulun osalta todetaan, valmistuiko työ aikataulussa vai jouduttiinko 
jostain syystä poikkeamaan aikataulusta. Jos suunnittelu jatkuu jonkun 
vähäisen osatehtävän osalta pitkään, voidaan loppukokous silti pitää ja 
todeta vielä tekemättömät työt, niiden aikataulu ja suunnittelukustannukset. 
Työn lopullinen valmistuminen on syytä todeta myös kiriallisesti. 

Loppuarviointi 

Hankkeen loppuarviointi voidaan suorittaa joko loppukokouksessa tai erilli-
senä. Jos suunnitelmasta halutaan palautetta myös rakentajilta, voidaan 
pitää toinen loppuarviointikokous rakennusvaiheen jälkeen. Loppuarvioin-
nissa käsitellään suunnittelukustannusten ja aikataulun noudattamisen 
lisäksi tehtävän suorittamista, yhteistyötä, teknisten ratkaisujen onnistunei-
suutta ja suunnitelma-asiakirjojen selkeyttä ja oikeellisu utta. Loppuarviointi 
ei ole pelkästään arvostelua, vaan siinä pyritään selvittämään myöhempiä 
hankkeita varten, missä onnistuttiin ja mitä olisi voitu tehdä paremmin. 
Onnistuneet tekniset ratkaisut, hyvät työmenetelmät ja hyvin hoidettu 
yhteistyö kirjataan muistiin, jotta niistä olisi helpompi levittää tietoa ja ne 
olisi sovellettavissa muihinkin hankkeisiin. 

Konsu Itti rekisterin yhteyteen ollaan kaavailemassa erillistä suunnitteluhan-
kerekisteriä, johon tulee mukaan suunnittelun onnistuneisuuden arviointi. 
Rekisterin tiedot kerätään loppuarviointikokouksessa käsiteltävistä asioista 
erillisillä kaavakkeilla. 
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7 RAKENNUSAIKAINEN SUUNNITTELU 

7.1 Suunnittelun sisältö 

Rakennustyönaikainen suunnittelu käsittää suunnitelmien muuttamisen 
rakennustyön aikana ilmenneitä olosuhteita vastaavaksi ja suunnitelmien 
täydentämisen niiltä osin, kuin suunnittelu on jätetty rakennustyön aikana 
tehtäväksi. Suunnitelmassa esitetyt ratkaisut saattavat myös edellyttää 
rakentamista suunnittelijan asiantuntijavalvonnassa. Suunnitelmien 
muutostarvetta aiheuttavat useimmiten poikkeukselliset sääolot tai rakenta-
misjärjestyksen muuttuminen. Muutostarve koskee useimmiten pohjanvah-
vistuksia, massankäyttöä, päällysrakennetta tai työnaikaista liikenteen 
järjestelyä. Alkuperäisen suunnitelman virheiden tai epäselvyyksien korjaa-
mista ei lueta työnaikaiseksi suunnitteluksi, sillä konsultti on velvollinen 
korjaamaan virheet ja puutteet veloituksetta alkuperäisen sopimuksen 
perusteella. 
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Rakennussuunnitelmia ei enää juunkaan tehdä varastoon, vaan rakennus- 
suunnittelu tapahtuu vasta välittömästi ennen rakentamista. Rakennustyön 
loppuvaiheessa tarvittavat osasuunnitelmat laaditaan usein vasta raken-
nustyön aikana, jotta vältyttäisiin suunnitelmien vanhenemiselta tai raken-
nustyöstä johtuvilta muutoksilta. 

Työnaikainen suunnittelu on sopeutettava rakennustyön aikatauluun niin, 
ettei työmaalla tarvitse odotella suunnitelmia. Suunnitelmien tarkistustarve 
saattaa ilmetä yhtäkkiä ja suunnittelulle jää yleensä vähän aikaa, joten 
suunnittelijalta vaaditaan joustavuutta. Työmaalle joudutaan usein anta-
maan suullisia ohjeita tai piirustusten esikopioita ennen suunnitelmien 
valm istu m ista. 

7.2 Suunnittelusta sopiminen ja palkkiomuodot 

Kaikissa merkittävissä hankkeissa tulisi rakennustyönaikaisesta suunnitte-
lusta tehdä konsultin kanssa sopimus, koska konsultti tuntee hankkeen 
yksityiskohdat ja tarvittavat muutokset on joustavasti tehtävissä konsultin 
atk:lla. Konsultti saa rakennustyötä seuratessaan palautteen suoraan 
työmaalta, ja voi ehkäistä mandollisista suunnitelman virheistä tai puutteis-
ta aiheutuvia seurauksia ennakolta. Pienehköissä, vähän muutostarvetta 
sisältävissä hankkeissa voi tilaaja itse hoitaa työnaikaisen muutossuunnit-
telu n. 

Rakennustyönaikaista suunnittelua ei sisällytetä hankkeen suunnittelutoi-
meksiantoon, vaan se tilataan erikseen suunnitelman laatineelta konsultil-
ta. Työn luonteesta johtuen ei työmääriä ole mandollista määritellä ennak-
koon, vaan tehtävä sisältää rakennustyön aikana sopimusasiamiesten erik-
seen sopimat työt. Jatkuvana tehtävänä saattaa tulla kysymykseen esim. 
työmaakokouksiin osallistuminen. Rakennustyönaikaisessa muutossuunnht-
telussa veloituspenisteeksi sopii ainoastaan aikapalkkio. ATK- 
kustannukset voidaan veloittaa esim. prosenttiosuutena henkilöaikaveloi-
tuksesta niissä kohteissa, joissa atk:ta tarvitaan. 

Työnaikaisessa suunnittelussa pitäisi konsultin pääsuunnittelijan ja tilaajan 
valvojan olla varsinaisessa suunnittelutyössä mukanaolleita henkilöitä, 
jolloin suunnitelmaa tarkistettaessa ovat alkuperäisen suunnitelman perus-
teet paremmin tiedossa. 

7.3 Suunnittelutyön loppuarviointi ja vastuu suunnitteluvirheistä 

Rakennustyön valmistuttua tulisi pitää kohdassa 6.4 mainittu loppuarviointi-
kokous. Vaikka suunnittelija on saanut palautetta suunnitelmien käyttökel-
poisuudesta ja luotettavuudesta koko rakennustyön ajan, on hyvä koota 
esille tullut palaute yhteen paremman kokonaiskuvan saamiseksi. 

Jo rakennustyön aikana on kirjattava suunnitelman virheistä ja suunnitel-
mien vhivästymisestä rakennustyölle aiheutuneet haitat (lisäkustannukset). 
Konsultti on velvollinen korjaamaan virheelliset suunnitelmat veloituksetta 
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ja korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Vahingonkorvaus on enintään 
suunnittelupalkkion suuruinen, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä 
tuottamus tai suunnittelusopimuksessa ei ole muuta sovittu. Tilaajan ja 
konsultin vastuun yleiset periaatteet on määritelty konsulttoiminnan yleisis-
sä sopimusehdoissa kohdassa 2.2 ja 3.2. 

Tilaajan ja konsultin edun mukaista on pyrkiä välttämään virheistä aiheutu-
vat vahingot minimiin, koska vahinkojen korvausvelvollisen selvittäminen 
on usein työläs tehtävä. Monissa tapauksissa tapahtuneeseen vahinkoon 
ovat vaikuttaneet suunnitelmavirheen lisäksi rakentajan toimenpiteet. Tilaa-
jan ja konsultin vastuuta on tarkemmin käsitelty konsulttitoiminnan yleisissä 
sopimusehdoissa kohdissa 2 ja 3. 



Liite 1 

Suunnittelu sopi m u sm alli 

TOIMEKSIANTOSOPIMUS 

TiehaUitus tilaajana ja lnsinööritoirnisto Taitaja Oy  konsufttina ovat tehneet 
seuraavan toimeksiantosopimuksen: 

1. TEHTÄVA 

Konsultti sitoutuu laatimaan tilaajan laskuun jäljempänä mainituilla ehdol-
la ja tavalla Nallilan maantien osuuden Alkula - Keskiväli tie- ja rakennus- 
suunnitelman. Tehtävä on määritelty yksityiskohtaisesti oheisessa tehtä-
vän määrittelyssä (liite 1). 

2 SOPIMUSASIAKIRJAT 

Toimeksiannossa noudatetaan tätä sopimusta, mandollisesti tehtäviä 
lisäsopimuksia sekä tiehallituksen ja konsultin välistä perussopirnusta 
Sts-xx/2. 1 .1 992. 

3. YHTEYDENPITO 

Tilaajan asiamies sopimusasioissa on dipl.ins. Kauko Tietäväinen ja 
yhdysmies toimeksiannon suorittamiseen liittyvissä asioissa on dipl.ins 
Auvo Alamainen, osoite ............................................................................. 

Konsultin asiamies sopimusasioissa on dipl.ins. Armas Taitaja ja yhdys-
mies toimeksiannon suorittamiseen liittyvissä asioissa dipl.ins. Eero 
Uuttera, osoite ........................................................................................ 

4. ALI- JA SIVUKONSULTIN KÄYTTÖ 

Tilaaja käyttää sillansuunnittelussa sivukonsulttia. Konsultti käyttää 
tieympäristösuunnittelussa alikonsulttina Maisematoimisto Oy:tä. 

5. TOIMINTASUUNNITELMA 

Työn alustava aikataulu välitavoitteineen ja konsultin organisaatio on 
esitetty tehtävän määrittelyssä. Tiesuunnitelman tulee olla valmis 
31.12.1992 mennessä, jatoimeksiannon tulee olla kokonaan suoritettu 
30.9.1993 mennessä. 

6. PERUSTIETOJEN LUOVUTTAMINEN 

Konsultin käyttöön luovutetaan korvauksetta tilaajan hallussa oleva tätä 
työtä koskeva aineisto. 



7. VELOITUSPERUSTEET 

Palkkiomuoto on konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 1983 
mukainen aikapalkkio henkilöryhmittäin (5.2.4). Tuntiveloitushintoina 
käytetään perussopimuksen mukaista normaalihinnastoa, jota noudate 
taan myös alikonsultin osalta. Alikonsultin henkilöryhmittely on esitetty 
liitteessä (liite 2). Veloitusperusteet ja niiden tarkistaminen on määritelty 
perussopimuksessa. 

Atk:n käytöstä maksetaan kiinteä kokonaispalkkio 1,9 milj, mk, joka 
laskutetaan kuukausittain 100 000 mk:n erinä 1.3.1992 - 30.9.1993. 

Arvioidut suunnittelukustannukset ovat sopimuksentekohetken kustan-
nustasossa 5,1 milj. mk . Alustavan arvion mukaan kustannukset jakautu-
vat eri vuosille seuraavasti. 

1992 	3,1 milj. mk  
1993 	2,0 milj. mk  

8. SOPIMUSASIAKIRJOJEN LUKUMAARÄ 

Tätä toimeksiantosopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, 
yksi kummallekin sopijapuolelle. 

Helsingissä, 	kuun päivänä 199 

Tilaaja 
TIE HALLITUS 

Konsultti 
INSINÖÖRITOIMISTO TAITAJA OY 

[luE 1 	Tehtävän määrittely 

LIITE 2 	Alikonsultin henkilöryhmittely 



Tielaitos 
	 Liite 2 

Tila uski rje malli 

30.12.199 	 Nro-xx 

Insinööritoimisto Taitaja Oy 

Tietotie 2 

02150 ESPOO 

Kirjeenne 15.12.199 

LEVÄHDYSALUEEN SUUNNITTELU MALLILAN MAANTIELLE, TILAUS 

Uudenmaan tiepiiri tilaa teiltä asiakohdass mainitun levähdysalueen tie-ja 
rakennussuunnitelman. Tehtävä on määritelty yksityiskohtaisesti kirjeen- 
ne liitteessä. 

Tiesuunnitelman tulee olla valmis 30.9.1992, ja tehtävän kokonaisuudes-
saan valmis ja luovutettu tilaajalle 31.12.1992. 

Työssä noudatetaan tiehallituksen ja Insinööritoimisto Taitaja Oy:n välistä 
perussopimusta nro Sts-xx/2.1.1992. Tuntiveloitushintoina käytetään 
perussopimuksen normaalihinnastoa. Palkkiomuoto on konsulttitoimin-
nan yleisten sopimusehtojen KSE 1983 kohdan 5.2.4 mukainen aikapalk-
kio henkilöryhmittäin. Atk:n käytöstä maksetaan kiinteä kokonaispalkkio 
180 000 mk, joka maksetaan 15 000 mk:n kuukausierinä. Arvioitu koko-
naisveloitus tehtävästä on 600 000 mk. Suunnittelutyö on laskustuskel-
paista 1.1.1992 alkaen. 

Uudenmaan tiepiirin asiamies sopimusasioissa on dipl.ins. Kauko Tietä-
väinen ja tehtävän suorittamiseen liittyvissä asioissa dipl.ins. Auvo 
Alamainen. Konsultin asiamies sopimusasioissa ja tehtävän suorittami-
seen liittyvissä asioissa on dipl.ins. Eero Uuttera. 

Tiejohtaja 

Suunnittelupäällikkö 

LI ITE 	 Kirjeenne 15.12.1991 liitteineen 

POSTIOSOITE 	 KAYNTIOSOIT E 	 PUHELIN 	 fELEFAX 
PL 33 	 Opastinsilta 12 A 	 90)1541 	 30)154 2095 
00521 HELSINKI 	 00520 HELSIN3 



Liite 3 

Malli tilausvahvistuksesta 

Konsulttitoimisto Oy 
15.4.1992 

Tiehallitus, Suunnitteluosasto 

PL 33 

00521 HELSINKI 

Tilauksenne nro Sts-xx/31.3.1992 

MALLILAN MAANTIEN TIE- JA RAKENNUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN 

Kiitämme luottamuksestanne ja ilmoitanne hyväksyvämme tilauskirjees-
sänne mainitut suunnittelutyön suorittamista koskevat ehdot. 

Konsulttitoimisto Oy 

Toimitusjohtaja 	 NN 



Liite 4 

Oheinen purussopimusteksti sisältää tien- 
Suunnittelun perussopimusten muunnelmat. 
Huomautusten selitykset ovat viimeisellä 
sivulla. 

PER USSOPIMij 

Tiehallituksen ja Konsultti Oy:n välillä, Jota kutsutaan jäljempänä Konsultiksi, on 
/tehty seuraava perussopimus. 

1. SOPIMUKSEN SOVELLUTUSALUE / 
Tämä perussopimus määrittelee Konsulilitoiminnan yleisten sopimusehtojen 
lisäksi muut yleiset ehdot ja menettelytavat, joiden mukaan Konsultti tekee tielai- 

\ toksen lukuun ja kustannuksella tietoimialaa koskevia tutkimus-, suunnittelu- ja 
kehittämistehtäviä. Perussopimusta noudatetaan myös Konsultin sisar- tai 
tytäryhtioidenA ja B ja tielaitoksen välisissä toinieksiannoissa 

Sopimus on voimassa toistaiseksi. 

Jokaisesta tehtävästä on sovittava erikseen seuraavin vaihtoehtoisin tavoin (teh-
täväkohtainen sopimus): 
- toimeksiantosopimus 
- tarjoutumiskirje ja tilaus 
- tilaus ja tilausvahvistus. 

Tehtäväkohtaisessa sopimuksessa on viitattava tähän perussopimukseen. 

2. SOPIMUSASIAKIRJAT 

Konsulttitehtävissä noudatetaan KonSulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja jäljem-
pänä mainituin poikkeuksin. 

3. YHTEYDENPITO 

Tilaajan asiamies tätä sopimusta koskevissa asioissa on apulaisjohtaja Juhani 
Tervala, Tiehallitus, PL 33, 00521 Helsinki, puh. 90 - 1541. 

Konsultin asiamies tätä sopimusta koskevissa asioissa on NN. 



4. 	VELOITUSPERUSTEET JA NIIDEN TARKISTAMINEN 

4.1 	Yleistä 

Konsultin veloitus muodostuu palkkiosta, erityisistä korvauksista ja kuluista. 
Veloitusperusteet on määritelty yleisissä sopimusehdoissa kohdassa 5. Tehtava-
kohtaisessa sopimuksessa määrätään käytettävä veloitusperuste. 

4.2 	Palkkio 

Palkkiomuodoissa 5.2.4, 5.2.5 ja 5.2.6 hyväksytään matka-ajan veloituksessa 
valtakunnallisten tyäehtosopimusten konsultille asettamat velvoitteet. 

Palkkiomuodossa 5.2.4 (aikapalkkio henkilöryhmittäin) noudatetaan seuraavia 
liitteitä: 

1 	Henkilöryhmittely rakennusalan suunnittelussa, TIEH/SKOL 
2 	Henkilöiden sijoittuminen henkilöryhmiin 

3 	Henkilöryhmittäiset tuntiveloitushinnat 

Tehtäväkohtaisesti voidaan sopia yksittäisten henkilöiden sijoittamisesta liitteessä 
2 mainittua ylempään tai alempaan ryhmään. Edellytyksenä ylempään ryhmään 
sijoittamiselle on tehtävän vaatima henkilöiden erityisosaaminen ja alempaan 
ryhmään sijoittumiselle henkilöiden pätevyyttä alempi tehtävän vaativuustaso. 

4.3 	Erityiset korvaukset 

Erityisten korvausten osalta noudatetaan seuraavia liitteita: 

4 	Geoteknillisten laboratoriotutkimusten ja maastontutkimuska- 
luston yleiset veloitusperusteet, RAKLI/SKOL 1983 

/ 5 	Maastontutkimuskalusto. Yleinen kalustoryhmittely ja sarjat, SKOL 
1989 

6 	ATK-kustannusten yleiset veloitus perusteet 

\ (' 7 	Geoteknillisten laboratoriotutkimusten veloitushinnat 
\ 	8 	Maastontutkimuskaluston veloitushinnat. 

Geoteknillisten laboratoriotutkimusten ja maastontutkimuskaluston veloitushin-
noista voidaan esim. tehtävän laajuuden perusteella sopia tehtäväkohtainen alen-
nus. 



ATK-kustannusten veloitusperusteet sovitaan tehtäväkohtaisesti noudattaen liit-
teen 6 periaatteita ja ottamalla huomioon tehtävän vaatimukset ja konsultin ATK- 
järjestelmien taso. 

4.4 	Kulut 

Matkakustannusten veloituksessa noudatetaan SKOL:n ja RAKLI:n sopimia 
matkakustannusten veloitusperusteita (liite 9). 

Kopiointi, painatus ja monistaminen on teetettävä tilaajan osoittamassa kopiolai-
toksessa, ellei tehtäväkohtaisessa sopimuksessa ole muuta mainittu. 

4.5 	Veloitusperusteiden tarkistaminen 

Veloitusperusteiden yleisestä tarkistustasosta ja voimaantulosta sovitaan vuosit-
tain RAKLI!SKOL/SAFA-käsittelyn jälkeen tiehallituksen ja SKOL:n kesken. Tilaa-
jan ja Konsultin kesken sovitaan liitteiden 2, 3, 7 ja 8 tarkistamisesta. Tarkistus- 
neuvottelut käydään myös, mikäli työehtosopimuksiin perustuvien palkkojen ja 
lakisääteisten sosiaalikulujen muutos ylittää sopimuskautena 2 %. 

Tarkistusmenettelyä ei sovelleta lyhytaikaiseen, hintoihin tai muuhun kokonais-
korvaukseen perustuvaan toimeksiantoon. 

5. ASIAKIRJOJEN LUOVUTUS 

Konsultti on velvollinen luovuttamaan alkuperäiset asiakirjat Tilaajalle ilman eri 
korvausta. 

6. VIIVASTYMINEN 

Viivästymisestä aiheutunut Tilaajan osoittama vaatimus käsitellään Konsultin ylei-
sen vastuuperiaatteen (KSE 1983, kohta 3.2) mukaisesti, ellei tehtäväkohtaisesti 
ole sovittu viivästyssakon käytöstä. 

7. SOPIMUKSEN PURKAMINEN 

Tätä perussopimusta ei voida purkaa siihen nojautuvien toimeksiantojen osalta 
niiden kestäessä. Muuten perussopimus voidaan irtisanoa kerran vuodessa. 
Kirjallinen irtisanominen on tehtävä lokakuun loppuun mennessä, jolloin perusso-
pimus purkautuu vuoden lopussa. Sopimuksen purkaminen näin ei aiheuta 
kummallekaan osapuolelle korvausvelvollisuutta. Yhteisesti voidaan sopia muun-
kinlaisesta menettelystä. 

Tällä perussopimuksella korvataan perussopirnus nroSts- 1.1.1992 alkaen. 
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8. SOPIMUSASIAKIRJOJEN KESKINÄINEN TÄRKEYSJÄRJESTYS 

- tehtäväkohtainen sopimus 
- perussopimus liitteineen 
- muut asiakirjat tehtäväkohtaisessa sopimuksessa maini-
tussa järjestyksessä 

9. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 

Kaikki sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista koskevat erimielisyydet, 
joista ei voida sopia, käsitellään Helsingin raastuvanoikeudessa. 

10. SOPIMUSASIAKIRJOJEN LUKUMÄÄRÄ 

Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi kummallekin 
sopijapuolelle. 

Liitteitä 9 (5) kpl 

Helsingissä, tammikuun 2. päivänä 1992 

Tiehallitus 

Apulaisjohtaja 	 Juhani Tervala 

Diplomi-insinöäri 	 Matti Hämäläinen 

Konsultti Oy 

Huom 1: 	Konsulttitoimistot ja sisar-tai tytäryhtiöt on lueteltu erillisessä liitteessä 

Huom 2: 	Liite 2 on konsulttikohtainen, sisältää henkilöryhmät E...03. 

Huom 3: 	Toimistot on jaettu kahteen ryhmään, joillla on omat hinnastot 

Huom 4: 	Liitteet 4, 5, 7 ja 8 eivät sisälly seuraavien konsulttien perussopirnuksiin: 
- Traficon Oy 
- Ympäristötoimisto Oy 
- Kupari & Uusitalo Oy, Sähköteknillinen Insinööritoimisto 



Perussopimuksen liite 1 

TVH / SKOL 	 21 

HENKILÖRYHMITTELY RAKENNUSALAN SUUNNITTELUSSA 

E 	Johtavat asiantuntijat / erityisasiantuntijat 
Tehtavaj 	Erittäin suuren ja laajaa kokemusta vaativan rakennushankkeen johtaminen tai sen päasuunnittelu 

- Erityisasiantuntemusta vaativa selvitys tai suoritus 

Pätcvyys: 	- Koulutustaso ylempi korkeakoulututkinto 
- Näyttöjä korkeimman tason tekniikan, arkkitehtuurin tai tieteen alojen toimeksiantojen pätevästä suoriruksesta 

0 1 Johtavat konsultit / johtavat erikoissuunnittelijat 
Tehtävät: 	- Suuren tai vaativan rakennushankkeen johtaminen tai sen pääsuunninelu 

- Vaativa tekninen johtarnistehtävä tai erikoisalan vaativa konsulttityö 

Pätevyys: 	- Koulutustaso ylempi korkeakoulututkinto 
- Näyttöjä vanhemman konsultin (02) henkilöryhmässä pätevästi suontetuista toirneksiannoista vähistään 4 vuo-

den ajalta 

02 Vanhemmat konsultit / vanhemmat erikoissuunnittelijat 
Tehtävät: 	- Rakennusprojektien johtaminen tai niiden pääsuumaittelu 

- Korkean tason asianruntijatehtävä tai vasruullinen konsulttityö 

Pätevyys: 	- Koulutustaso korkeakouluwt.kinto tai opistotasoinen tutkinto 
- Näyttöjä konsulun / erikoissuunnittelijan (03) henkilöryhmässä pätevästi suoritetuista toimeksiannoista vähin-

tään4 vuoden ajalta 

03 Konsultit / erikoissuunnittelijat 
Tehtävät: 	- Rakennushankkeen tai sen osaprojektin päällikkötehtävä tai sen erityistä kokemusta vaativa suunniuelutehtävä 

- Erikoisalan asiantuntijatehtävä tai vastuullinen konsulttityö 

Pätevyys: 	- Koulutustaso korkeakoulututkinto tai opistotasoinen tutkinto 
- Näyttöjä vanhemman suunnittelijan (04) henkilöryhmässä pätevästi suoritetuista toimeksiannoista vähiitäan 

4 vuoden ajalta. 

04 Vanhemmat suunnittelijat 
Tehtävät: 	- Kokemusta ja ammattitaitoa edellyttävät, itsenäisesti suoritettavat, vaativat suunnittelu- ja tutkimustyöt 

Pätevyys: 	- Korkeakoulun loppurutkinto 
- Alempi korkeakoulutuc.kinto tai opistotasoinen tutkinto alalta sekä näyttöjä suunnittelijan (05) henkilöryhmässä 

pätevästi suoritetusta työstä vähintään 3 vuoden ajalta tai 
- Teknillisen koulun tutkinto alalta sekä näyttöjä suunnittelijan (05) henkilöryhmässä pätevästi suoritetuista töistä 

vähintään 5 vuoden ajalta 

05 Suunnittelijat 
Tehtävät: 	- Suunnittelu- tai tutkimustyö kokeneemman henkilön johdolla ja valvonnassa 

Pätevyys: 	- Alempi korkeakoulu- tai opistotasoinen alan tutkinto tai 
- Teknillisen koulun tutkinto alalta sekä näyttöjä nuoremman suunnittelijan (06) henkilöryhmässä pätevästi suon-

tetuista töistä vähintään 3 vuoden ajalta 

06 Vanhemmat tekniset avustajat / nuoremmat suunnittelijat 
Tehtävät: 	- Aloittelevan suunnittelijan tai tutkijan tehtävät 

- Hyvää kokemusta vaativat tekniset avustajatehtävät 

Pätevyys: 	- Teknillisen koulun tutkinto alalta tai 
- Anunattitutkinto sekä kelvollisia näyttöjä teknillisen avustajan tehtävistä henkilöryhmässä (07) vahin..än 8 

vuoden ajalta 



07 'Tekniset avustajat 
Tehtävän 	- Piirtäjän, laborantin, laskijan, teknisen sihteerin, työnjohtajan, kartoiaajan ja kairaajan työt. Projckteissa ryhmän 

henkilöt tekevät yleensä piiitamis- ja laskentaiehtäviä, tekstinkäsittelyä sekä kenttä- ja laboratoriotutkimuksia. 

Pätevyys: 	- Koulutustaso yleensä vähintään virallisesti hyväksytty ammattikoulutus, joka mukaanlukien kokemusta vaaditaan 
vähintään 3 vuotta. 

08 Nuoremmat tekniset avustajat 
- Ryhmään sijoitetaan aloitielevat tai vähäisen kokemuksen omaaval tekniset avustajat sekä piirtäjäharioittelijal, la-

boratonoharjoittelijat, kairaajat yms. projekteihin osallistuvat henkilöL 

HENKILORYHMITTELYN KAYTTOOHJEITA: 

Konsulttisopimusta solmittaessa tulee ensisijaisesti arvioida toimeksiannon kohteen vaativuus, jolloin on pyrittävä kiinnittämään 
aina tehtävän edellyttämän pätevyyden omaava henldlö työtä suorittamaan. 
Mikäli henkilö ei täytä tehtävän edellyttärnää vaatimustasoa, ei häntä tule myöskään palkkiossa nostaa todellista pätevyynään korke-
ampaan henkilöiyhrnään. 
Mikäli hankkeeseen kiinnitetään ylipäutvä henkilö, hänestä ei suoriteta tehtävän edellyttämää pätevyystyhmää korkeampaa palkkiota. 

2. 	Esitetyt perusteet henkilöiden sijoittamiseksi eivät ole täysin sitovia esim. koulutuspohjan ja kokemusajan osalta, vaan yksittäisissä 
tapauksissa esitettyjen perusteiden ohella otetaan huomioon henkilön ammattipätevyys, kokemus, tehtävän vaativuus, itsenäisyys ja 
työpanos. 

Korkeakouluopiskelijat sijoitetaan ryhmiin 08-05, opiston opiskelijat ryhmiin 08-06 ja teknisen koulun opiskelijat ryhmiin 08-07 
ottaen huomioon henkilökohtainen alan työkokemus ja edistyminen opinnoissa. 

HENKILÖRYHMIEN LISÄMÄÄRITTELYT (TVH/SKOL) 

Ryhmiin voidaan sijoittaa henkilö, jolla on alan kokemusta yli 15 vuotta, vaikka hän ei täyttäisi muutoin sen 
ryhmän vaatimuksia esim, koulutustason suhteen. 

2. Kokemusvuosia laskettaessa otetaan huomioon sekä opiskeluaik' en että ennen opiskelua tapahtunut täysiparnoi-
nen harjoittelu. 

3. Rakennustekniikan opiston käyneet tekniset avustajat sijoitetaan valmistuttuaan suoraan ryhmään 07. 
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TI EHALLITUS 
Tiensuunnittelu 	2.1.1992 

HENKILÖRYHMITTÄISET TUWPIVELOITUSHINNAT 1.1.1992 ALKAEN 

1 konsulttitoimistoryhmä 

Ilenkilöryhrna Tuntivcloitushinnat 	(mk/h) 
TIEI-I/SKOL Alin Normaali Ylin 

E - 551 650 
01 427 483 564 
02 371 408 464 
03 309 332 364 
04 252 270 295 
05 210 210 210 
06 169 169 169 
07 133 133 133 
08 109 109 109 

Tuntiveloitushinnastojen käyttoohjeet 

* 	Toimeksiannoissa noudatetaan normaalihinnastoa, el- 
lei suunnittelusopimuksessa ole muuta sovittu. 

* 	Ylintä hinnastoa voidaan käyttää erikseen sovitta- 
ylen henkilöiden osalta 
* vaativissa tutkimus- ja kehittämistehtävissä 
* poikkeuksellisen vaativissa suunnitteluhankkeissa 
* erityistä asiantuntemusta vaativissa tehtävissä. 

* 	Alinta hinnastoa voidaan käyttää erikseen sovittaes- 
sa 
* vähän erikoisasiantuntemusta vaativissa, tavan-
omaista helpommissa, rutiiniluonteisissa tehtä-
vissä 

* laajoissa, pitkäaikaisissa, tavanornaisissa suun-
nittelutehtävissä varsinaisen suunnitteluhenkilös-
tön osalta lukuunottamatta tehtävän vastuuhenki-
loitä. 

* 	E-ryhmän käytöstä sovitaan tehtäväkohtaisesti. 

1 konsulttitoimistoryhrnän toimistot: 

Finnmap Oy 	IPT Pohjatutkimus Oy 
LT-Konsultit Oy 	Insinööritoimisto LTT Oy 
Maa ja Vesi Oy 	Panplan Oy 
Suunnittelukeskus Oy 	Suunnittelukolmio Oy 
Traficon Oy 	Oy Vesi-Hydro 
Viatek Tapoiola Oy 	Ins.tsto A-tie Oy 
Ins.tsto Y-Suunnittelu Oy 
Suomalainen Insinööritoimisto Oy 



TIEHALLITIJS 	 LIITE 3 
Tiensuunnittelu 

2.1.1992 

HENKILÖRYHMITTÄISET TUNTIVELOTTUSHINNAT 1. 1. 1992 ALKAEN 

II konsuittitoimistoryhma 

Henkilöryhma Tuntiveloitushinnat (mk/h) 
TIEH/SKOL Alin Normaali Ylin 

E - - - 

01 400 427 483 

02 353 371 408 
03 279 309 332 
04 227 252 270 
05 210 210 210 
06 169 169 169 
07 133 133 133 
08 109 109 109 

Tuntiveloitushinnastojen käyttäohjeet 

* 	Toimeksiannoissa noudatetaan normaalihinnastoa, ei- 
lei suunnittelusopimuksessa ole muuta sovittu. 

* 	Ylintä hinnastoa voidaan käyttää erikseen sovitta- 
vien henkilöiden osalta 
* vaativissa tutkimus- ja kehittämistehtävissä 
* poikkeuksellisen vaativissa suunnitteluhankkeissa 
* erityistä asiantuntemusta vaativissa tehtävissä. 

* 	Alinta hinnastoa voidaan käyttää erikseen sovittaes- 
sa 
* vähän erikoisasiantuntemusta vaativissa, tavan-
omaista helpommissa, rutiiniluonteisissa tehtä-
vissä 

* laajoissa, pitkäaikaisissa, tavanornaisissa suun-
nittelutehtävissä varsinaisen suunnitteluhenkilös-
tön osalta lukuunottamatta tehtävan vastuuhenki-
löita. 

* 	E-ryhmän käytöstä sovitaan tehtäväkohtaisesti. 

II konsulttitoiinistoryhmän toimisto 
Air-Ix Oy 
Insinööritoimisto 
Insinööritoimisto 
Ympäristätoimisto 
Kupari & Uusitalo 

Paavo Ristola Oy 
TL-Suunnittelu Oy 
Oy 
Oy 
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SKOL - SUOMEN KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY. 
SAFA - SUOMEN ARKKITEHTILIITTO SAFA RY. 
RAKLI - SUOMEN RAKENNUTTAJALIITTO RY. ATK 90 

TIETOKONEJÄRJESTELMIEN KÄYTÖN VELOITUSPERIAATTEET 

1. YLEISTÄ 

Näitä tietokonejärjestelmien käy-
tän veloitusperiaatteita käytetään 
suunnittelu- ja konsulttitoimistoissa 
tapahtuvissa suunnittelutehtävissä 
ja ne täydentävät rakennusalan tunti-
veloitus- ja muita palkkioperusteita. 

Tietokonejärjestelmien käytön 
soveltuvuus ja tulosteet todetaan ti-
laajan kanssa käytävissä neuvotte-
luissa. Käytän laajuus ja hinnoitte-
lun perusteet määritellään suunnit-
telusopimuksessa. 

Veloitusperiaatteet ovat konsult-
titoiminnan yleisten sopimusehtojen 
mukaiset. 

2. VELOITUSPERIAATTEET 

Näitä veloitusperiaatteita nouda-
tetaan aikaveloituksella tehtävissä 
toimeksiannoissa. Veloitus sisältää 
korvauksen suunnittelusopimuksen 
mukaisiin tehtäviin käytetyn tietoko-
nejärjestelmän ja siihen liittyvien 
laitteiden ja ohjelmistojen käytöstä 
sopimuksen mukaisin tulostuksin. 
Tietokonejärjestelmän käyttäjän hen-
kilötyöaika korvataan erikseen. 

Muilla palkkiomuodoilla tehtävis-
sä töissä korvaus voidaan sopia näi-
tä veloitusperiaatteita soveltaen. 

3. VELOITUSTAVAT 

Seuraavassa esitetyt veloitusta-
vat ovat vaihtoehtoisia. Jatkuvaluon-
teisissa (vuorovaikutteisissa) tieto-
konesovelluksissa suositellaan aika-
veloitusta. Mitoitus- ja laskentaohjel-
mien käytön osalta suositellaan suo-
ritepohjaista veloitusta. Näiden ve-
loitusmuotojen lisäksi tai ohella voi-
daan käyttää prosenttikorvausta tai 
muuta veloitustapaa. 

3.1 Työaseman aika veloitus 
Veloitus perustuu työaseman ja 

oheislaitteen aktiiviseen käyttöai-
kaan, jota seurataan yhteisesti hy-
väksytyn käyttötuntikirjanpidon mu-
kaisesti. Käyttötuntihinnasto määri-
tellään tilaajan ja suunnittelijan väli-
sellä sopimuksella esimerkiksi 
oheisten suositeltavien aikaveloitus-
luokkien mukaisesti. 

Työaseman käyttätuntihinta pe-
rustuu suoritettavan tehtävän vaati-
vuuteen ja käytettävään tietokone- 
järjestelmään. 

3.2 Suoriteperusteinen veloitus 
Veloitus käsittää ohjelmakohtai-

sesti sovitun suoriteyksikköön pe-
rustuvan korvauksen mitoitus-, las-
kenta- tms. ohjelmien ja tietokone- 
laitteistojen käytöstä. 

Suunnittelusopimuksessa sovi-
taan käytettävät ohjelmat, tietokone-
avusteiset tehtävät sekä niiden suo-
riteyksiköt veloitushintoineen. 

3.3 Prosenttiveloitus 
Prosenttiveloitus on tilaajan 

kanssa yhteisesti sovitun lisäpro-
sentin mukainen korotus henkilö- 
työn veloituksen kokonaissum-
maan. 

Veloitus perustuu toimeksian-
nossa käytettävien tietokonejärjes-
telmien kokemuspohjaisesti määri-
teltyyn soveltuvuuteen ja käytön 
määrään. Käytettävät tietokonejär-
jestelmät määritellään tilaajan ja 
suunnittelijan välisellä sopimuk-
sella. 

3.4 Muut veloitustavat 
Milloin tehtävän laajuus ja sisältä 

on selkeästi määritettävissä voidaan 
käyttää myös muita veloitusmuotoja 
kuten esimerkiksi kokonaispalkkiota 
tai keskusyksikön ja muiden tietoko-
nelaitteiden käyttöaikaan perustu-
vaa veloitusta. 

4. ERIKSEEN SOVITTAVAT 
ASIAT 

Seuraavien tehtävien suorittam 
sesta ja niiden aiheuttamien kulujen 
korvauksista sovitaan tapauskohtai-
sesti erikseen: 

- suunnittelutulosteiden tiedonsiir-
to, kopiointi ja monistus 

- suunnitelmatiedostojen säilyttä- 
minen ja ylläpito sovitussa laa- 
juudessa tehtävän päätyttyä 

- muu kuin sopimuksen mukainen 
tulostus, erityistulosteet. 

Suunnittelutiedostojen ja niiden 
osien tai käyttöoikeuden luovuttami-
sesta suunnittelijan tietokonejärjes-
telmän ulkopuolelle on myös sovitta-
va erikseen (tekijänoikeuskysymyk-
set), 

TYÖASEMATYÖSKENTELYN AIKAVELOITUSLUOKAT JA 
KÄYTTÖTUNTIHINNAT 

LUOKKA A: Tekstimuotoiseen ja yksinkertaiseen graafiseen 
tiedonkäsittelyyn soveltuva järjestelmä 
- laskentasovellukset, yksinkertaiset tiedonhallinta-

sovellu kset 
50 mk/h-150 mk/h 

LUOKKA B: Tavanomainen CAD-järjestelmä 
- piirto-ohjelmat (CAD) 
- tehtäväkohtaiset laskenta- ja suunnittelusovellukset 
150 mk/h-300 mklh 

LUOKKA C: Kehittynyt CAD-järjestelmä 
- suunnitteluohjelmistot (CAE) 
- erikoisohjelmat 
- kolmiulotteinen mallintaminen ja suunnittelu 
300 mk/h - yläraja tapauskohtaisesti 

Kr0000 Tieto O - 
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TIEHALLITtJKSEN TEETrÄNIEN GEOTEKNISTEN IABORATORIOTUTKIMtJSTEN ENIM-
MAISVELOITUSHINNAT 1.6. 1990 ALKAEN 

Nro 	 Työnimike 	 Käyttäkorvaus 
mk 

1.  Maanäytteen peruskäsittely 39,- 

2.  Vesipitoisuuden määritys 39,- 

3.  Raekoostumuksen ulääritys 
3.1 Karkearakeiset maalajit 167,- 
3.2 Moreenimaalajit 303,- 
3.3 Hienorakeiset maalajit 242,- 

4.  Humuspitoisuuden määritys 
4.1 Hienorakeisten maalajien humuspitoisuus 

- kuivapoltto tai märkäpoltto 180,- 
4.2 Karkearakeista maalajien humuspitoisuus 

(NaOH) 66, 

5.  Irtotiheyden määritys 39,- 

6.  Kiintotiheyden määritys 247,- 
- Pyknornetrimenetelmä 

7.  Atterbergin rajojen määritys 365,- 

8.  Kartiokoe 120, 

9.  Puristuskoe 247, 

10.  Ödömetrikoe 
- kokeen järjestely + 5 kuormitusta 915,- 
- seuraavat kuormitukset 140,- 

11.  Proctor-koe, parannettu 
- maksimi-irtotiheydet ja optilnivetoi- 

suuden määritys 485,- 
- erillinen sullonta 132,- 

12.  Vedenläpäisevyyden määritys 
- 3 havaintosarjaa 400,- 
- seuraavat havaintosarjat 22,- 

13.  Kapillaarisen nousukorkeuden määritys 160,- 

Yksikköhiritoihin sisältyvät Suomen Konsulttitoilaistojen 
Liitto ry:n julkaisun "Geoteknisten laboratoriotutkiinusten 
yleiset veloitusperusteet" GEO 83 D mukaiset työt ja kus-
tannustekij ät. 
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1(2) 

TI EHALLITLJKS EN TEErrÄNI EN POHJATUTKIMUSTÖI DEN MAASTONTUTKIMUS KALUS - 
TON ENIMMÄISVELOITUSHINNAT 1.6. 1990 ALKAEN 

Nro 	 Nimike 	 Käyttäkorvaus 
mk 

00.10 	Peruskalusto 	 62, 
00.20 	Työmaavainu 	 160,- 

KAIRAUSKALUSTO 

11.20 Moottorikäyttöinen painokairaussarja 350,- 
11.30 Itsekulkeva moottoripainokaira 440,- 
12.10 Tärykairaussarja 370,- 
13.20 Automaattiheijarisarja 660,- 
14.30 Siipikairaussarja 325, 
15.10 Kevyt rnonitoimikaira 680,- 
15.20 Monitoimikairaussarja A 1 	060,- 
15.30 Monitoiinikairaussarja B 1 	700,- 
15.40 Monitoimikairaussarja C 1 	530,- 
15.50 Maastotalletin 380,- 

PORAKONEKAIRAUS KALUSTOT 

17.10 Kevyt kalusto 2 	080, 
17.20 Keskiraskas kalusto 2 	900,- 
17.30 Raskas kalusto 3 	400,- 
17.40 Keskiraskas hydraulinen kalusto 2 	800,- 
17.50 Raskas hydraulitoiminen kalusto 3 	570,- 

KALLIONÄYTEKAIRAUSKALUSTO, KES KIRASKAS 

18. 21 
18.22 

22.30 
22.40 

Mekaaninen kalusto 
Tayshydraulinen kalusto 

MAANÄYTTEENOTTOKALUSTO 

Mäntänotinsarj a 
Mäntänotinsarj a 

1 450,- 
1 780,- 

530,- 
123,- 

GEOFYSIKAALISET TUTKIMUSKALUSTOT 

	

31.20 	Seisminen luotaussarja 	 sovitaan erikseen 

	

35.10 	Tarinänxnittaussarja 	 105,- 

	

35.20 	Tärinäninittaussarj a 	 210, - 



2(2) 

Nro 	Niinike 	 Ohjehinnat 

POHJAVES 1 TUTKIMUS KALUSTO 

(jatkuvissa pumppauksissa kayttokorvaus 
sovitaan erikseen) 

41.11 Polttomoottoripurnppu varusteineen 92,- 
41.12 Polttomoottoripumppu varusteineen 119,- 
41.22 Sahkomoottoripumppu koepumppausvarusteineen 53,- 
41.26 Sähkomoottoripumppu koepurnppausvarusteineen 167,- 

KARTOITUS- JA MIT'rAUSKALUSTo 

51.30 Sivu- ja kulrnamittaussarja 2 458,- 
51.40 Sivu- ja kulmamittaussarja 3 720,- 	1) 
51.50 Sivu- ja kulinarnittaussarja 4 910,- 	2) 
52.20 Kuirnamittaussarja 230,- 
53.10 Vaaitussarja 47,- 
53.20 Vaaitussarja 136,- 

IAADJNVALVONTAKAUJSTO 

61.10 Vesivolynnetri 85,- 
61.30 Levykuormituslaite 132,- 
61.40 Tiheyden ja vesipitoisuuden kenttärnittaus 490,- 

TÄYDENTÄVÄ KALUSTO 

91.10 	Teraskustannus kallionaytekairauksessa 
(rnk/rn) 60,- 

91.20 Porakoneen naytteenotin 	(mk/otettu nayte) 44,- 
92.11 Moottoriporakone ilman tankokalustoa 220,- 
92.21 Moottorisaha 66,- 
92.31 Moottorikayttoinen jaakaira 70,- 
93.61 Henkiloauton peräkärry 70,- 
93.62 Peravaunu, kantavuus vahintaan 1500kg 140,- 
94.11 Radiopuhelin LA 	(2 kpl) 53,- 
94.12 Radiopuhelin VHF (2 kpl) 122,- 
94.13 Autoradiopuhelin 70,- 
95.10 Hydraulinen nosturi 60,- 
96.10 Maastokulkuneuvo 250,- 

Ellei toisin ole mainittu, käyttökorvaus on laskettu per 
työvuoro. 	Yksikköhintoihin sisaltyvät Suomen Korisultti- 
toilnistojen Liitto SKOL ry:n julkaisun Maastontutkirnuska-
luston kayton yleiset veloitusperusteet" GEO 83 D mukaiset 
työt ja kustannustekijät. 

1) Tiesuunnittelun maastomittauksissa kaytettavan takymetri-
kaluston veloitushinta 

2) Runkomittauksissa käytettävän takymetrikaluston veloitus-
hinta 
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SUOMEN RAKENNUTTAJALIITTO RY. 
SUOMEN KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY. 

MATKAKUSTANNUSTEN VELOITUSPERUSTEET TILAAJAN JA KONSULTIN 
VÄLISISSÄ SOPIMUKSISSA 1.1.1992 ALKAEN 

1 
YLEISTÄ 

Konsultti saa veloittaa suorittamistaan työmatkoista KSE 1983 perusteella sopimuksessa 
mainitulla tavalla todelliset matka-, majoitus- ja päivärahakorvaukset, ellei muuta ole sovittu. 

2 
MATKAKULUT 

Varsinaiset matkaku lut tarkoittavat matkalippuja, autokuluja, rtatkatavarakustannuksia yms., 
jotka veloitetaan todellisten kulujen mukaisina. 

Matkat tulee tehdä kokonaiskustannuksiltaan halvinta matkustustapaa käyttäen. Tällöin on 
otettava huomioon matkaan kuluva aika ja että matka ei haittaa tehtävän suoritusta. 
Työmatka lasketaan sekä meno- että paluumatkaan nähden toimistosta, työpaikasta tai 
toimihenkilön asunnosta edellyttäen, että viimeksimainittu on toimiston sijaintipaikkakunnalla 
tai sen välittömässä läheisyydessä, ja sen mukaan kuin lähtö niistä ja paluu niihin tapahtuu. 

Matkakulujen korvaus tapahtuu henkilöryhmiin E...06 kuuluvien osalta rautateiden tai laivan 
1 luokan paikan ja muilta II luokan paikan matkalippujen hintojen mukaisesti. 

Oman henkilöauton käytöstä veloitetaan 148 p/km, jota korotetaan 4 p/km kuljetottavasta 
lisähonkilöstä tai sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino 
ylittää 80 kg, tai joiden koko on suun. Jos tehtävän suoritus edellyttää perävaunun 
kuljetusta, lisäkorvaus on 14 p/km ja jos asuntovaunun kuljetusta 30 p/km. 

3 
PÄIVÄRAHAPERUSTEET 

Vakinaisen sijoituspaikkakunnan (konsulttitoimiston sijoituspaikkakunta) tai toimihenkilön 
vakinaisen asuinpaikkakunnan ulkopuolelle tapahtuvasta matkustamisesta aiheutuvien 
ylimääräisten kulujen korvaamiseksi veloitetaan varsinaisten matkakustannusten lisäksi 
päivärahaa seuraavin perustein: 

a) Matkavuorokausi (24 tuntia) lasketaan alkavaksi matkan todellisesta alkamishetkestä. 

b) Tysl päIväraha veloitetaan jokaiselta matkavuorokaudelta, jonka työmatka kotimaassa 
kestää yli 10 tuntia ja ulkomaille suuntautuvana vähintään 10 tuntia. Täysi päiväraha 
vetoitetaan myös, kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden 
kotimaan matkojen osalta yli 6 tunnilla ja ulkomaan matkojen osalta yli 10 tunnilla. 

c) Osapälväraha veloitetaan yli  6 tuntia kestävältä kotimaan matkapäivältä. Kun kotimaan 
matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden vähintään 2 tunnilla ja 
ulkomaan matkaan käytetty aika yli 2 tunnilla, veloitetaan kotimaan matkoilla osapäiväraha 
ja ulkomaan matkoilla puolet päivärahasta. 

Käännä 



4 
KOTIMAAN PÄWÄRAHAT 

Kotimaan päiväraha on 165 mkivrk. Osapäiväraha on 74 mklvrk. 

5 
ULKOMAANMATKOJEN PAIVARAHAT JA MAJOITTUMISKORVAUKSET 

Matkasta ulkomailla veloitetaan päivärahaa ja hotellikorvausta Raklin ja SKOLn hyväksy-
män erillisen hinnaston mukaisesti. Päivärahaperusteet ovat kohdassa 3. 

6 
RUOKARAHA 

Sellaisesta matkasta, josta ei tule suoritettavaksi päivärahaa, esim. maastotöissä 
lähiympäristössä, ja ruokailu ei tapandu tavanomaisessa ateriointipaikassa, veloitotaan 
41,25 markan suuruinen ruokaraha. 

7 
MAJOITTUMISKORVAUKSET KOTIMAASSA 

Majoittumiskustannukset veloitetaan majoituspaikan antaman tositteen mukaan, ellei muuta 
ole sovittu. 

Ilman tositetta suoritettava yöpymiskorvaus on 25 mk/vrk (esim. asuntovaunu). 

Majoittumiskorvausta ei ve loiteta henkilön vakinaisella asuinpaikkakunnalla. 

8 
MATKA-AJAN TUNTIEN VELOITTAMINEN 

Normaalin työajan ulkopuolella tapahtuvasta matkasta veloitetaan aikapalkkiotöissä, mikäli 
konsultti maksaa tällaiselta ajaa palkkaa, matka-ajan lunnit sen mukaan kuin siitä erikseen 
tilaajan ja konsultin kesken sovitaan. 

9 
PITKÄAIKAISET KOMENNUKSET JA ERITYISRYHMÄT 

Päivärahojen ja majoituskulujen veloittamisesta pitkäaikaisten (yli 2 kk) pysyväisluontoisten 
komennusten aikana tai erityisryhmien suhteen sovitaan kussakin tapauksessa erikseen. 



Liite 5 
TIENSUUNNITTELUN PERUSSOPIMUSKONSULTIT 

Perussopimuskonsultin alla on mainittu ne suunnittelutoimistot, 
joita perussopimus myös koskee. 

1 konsulttitoimistoryhmä 

Sopimus nro /2.1.1992 

Finnmap Oy Sts-9 
- 	 Duocon Oy 
Insinööritoimisto A-tie Oy Sts-1 4 
- 	 Geotesti Ky 
lnsinööäritoimisto LTT Oy Sts-1 1 
lns.tsto Y-Suunnittelu Oy Sts-5 
IPT Pohjatutkimus Oy Sts-28 
- 	 Geoinsinöörit Oy 
- 	 Geosto Oy, 
- 	 Geoturku Oy 
- 	 Tampereen IPT 
- 	 Kuopion Viatek-IPT 
- 	 Kymen IPT 
LT-Konsultit Oy Sts-7 
- 	 Liikennetekniikka Oy 
Maa ja Vesi Oy Sts-6 
Oy Vesi-Hydro Ab Sts-8 
Panplan Oy Sts-2 
Suunnittelukeskus Oy Sts-25 
Suunnittelukolmio Oy Sts-1 0 
- 	 Geobotnia Oy 
- 	 Mitta Oy 
- 	 lnststo M. Ketola Ky 
Suomalainen lnsinööritoimisto Oy Sts-4 
Traficon Oy Sts-1 3 
Viatek Tapiola Oy Sts-3 
- 	 Viasys Oy 
- 	 Tampereen Viatek Oy 
- 	 Oulun Viatek Oy 
- 	 Viatek-Yhtiät Oy:n Turun toimisto 

II konsulttitoimistoryhmä 

Air-lx Oy 	 Sts-27 
- 	Ahipian Oy 
lns.tsto TL-Suunnittelu Oy 	Sts-1 
lns.tsto Paavo Ristola Oy 	Sts-12 
Kupari&Uusitalo Oy Sähköt ekn. InststoSts-1 7 
Ympäristötoimisto Oy 	 Sts-1 5 
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Huom! Alleviivatut osat sopimustekstissä ovat 
toimistokohtaisia 

S 1 L L A N S U U N N ITT tE 1. U N P E R U S S OPI M U S 

Tiehallituksen ja Konsultti Oy:n välillä, jota kutsutaan jäljempämä Konsultiksi, on tehty 
seuraava perussopimus. 

SOPIMUKSEN SOVELLUTUSALUE 

Tämä perussopimus määrittelee Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen lisäksi muut 
yleiset ehdot ja menettelytavat, joiden mukaan Konsultti tekee tielaitoksen lukuun ja 
kustannuksella siltoja ja muita vastaavia erikoisrakenteita koskevia suunnittelu-, 
tutkimus- ja kehittämistehtäviä. Tätä perussopimusta noudatetaan myös konsultin sisar- 
tai tytarvhtiöiden A:n ja B:n kanssa tehtävissä toimeksiannoissa. 

Jokaisesta tehtävästä on sovittava erikseen seuraavin vaihtoehtoisin tavoin (tehtäväkoh-
tainen sopimus): 

- toimeksiantosopimus 
- tarjouskirje ja tilaus 
- tilaus ja tilausvahvistus. 

Tehtäväkoh taisessa sopimuksessa viitataan tähän perussopi mukseen. 

2. SOPIMUSASIAKIRJAT 

Konsulttitehtävissä noudatetaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja tässä sopimuk-
sessa mainituin poikkeuksin. 

Tehtäväkohtaisissa sopimuksissa maantellään toimeksianto osatehtävinä, joiden sisältö 
on esitetty julkaisussa RIL 100-1990 kohdassa 8: Sillansuunnittelun tehtävät. 

3. YHTEYDENPITO 

Tiehallituksen asiamies tätä perussopimusta koskevissa asioissa on apulaisjohtaja Juhani 
Vähäaho, Tiehallitus, PL 33, 00521 Helsinki, puh. (90) 1541. 

Konsultin asiamies tätä sopimusta koskevissa asioissa on NN. 
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4. VELOITUSPERUSTEET JA NIIDEN TARKISTAMINEN 

4.1 	Yleistä 

Konsultin veloitus muodostuu palkkiosta, erityisista korvauksista ja kuluista. Veloitus-
perusteet on määritelty yleisissä sopimusehdoissa kohdassa 5. Tehtäväkohtaisessa sopi-
muksessa määrätään käytettävä veloitusperuste. 

4.2 	Palkkio 

Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 83 palkkiomuotoja 5.2.4, 5.2.5 ja 
5.2.6 käytettäessä hyväksytään matka-ajan veloituksessa valtakunnallisten työehtosopi-
musten konsultille asettamat velvoitteet. 

Palkkiomuodossa 5.2. 1 (taksapalkkio) noudatetaan seuraavia asiakirjoja: 

1. Rakennusalan neuvottelevan insinööritoiminnan palkkioperusteet, 
RIL 100-1990, kohta 7: Sillansuunnittelun taksapalkkio 

2. Sillan palkkiolaskelman laatiminen (TIEL 722042) 
3. Sillan kustannusarvion laatiminen (TIEL 722039) 

Palkkiomuodossa 5.2.4 (aikapalkido henkilöryhmittäin) noudatetaan seuraavia liitteitä: 

1. Henkilöryhmittely rakennusalan suunnittelussa, TIEH/SKOL 
2. Henkilöiden sijoittuminen henkilöryhmiin 
3. Fienkilöryhmittäiset tuntiveloitushinnat 

Tehtäväkohtaisesti voidaan sopia yksittäisten henkilöiden sijoittamisesta liitteessä 2 
mainittua ylempään tai alempaan ryhmään. Edellytyksenä ylempään ryhmään sijoitta-
miselle on tehtävän vaatima henkilöiden erityisosaaminen ja alempaan ryhmään sijoittu-
miselle henkilöiden pätevyyttä alempi tehtävän vaativuustaso. 

Käytettävät tuntiveloitushinnat sovitaan tehtäväkohtaisessa sopimuksessa liitteen 3 
mukaisia hintoja käyttäen. 

4.3 	Erityiset korvaukset 

ATK-kustannusten veloitusperusteet sovitaan tehtäväkohtaisesti noudattaen liitteen 4 
periaatteita ja ottamalla huomioon tehtävän vaatimukset ja konsultin ATK-järjestelmien 
taso. 

Käytettäessä KSE 83:n palkkiomuotoa 5.2.1. sisältyvät ATK-kustannukset taksapalk-
kioon. 
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4.4 	Kulut 

Matkakustannusten veloituksessa noudatetaan SKOL:n ja RAKLI:n sopimia matkakus-
tannusten veloitusperusteita. 
Kopiointi, painatus ja monistaminen on teetettävä tilaajan osoittamassa kopiolaitoksessa, 
ei lei tehtäväkohtaisessa sopimuksessa ole muuta mainittu. 

4.5 	Veloi tusperusteiden tarkistaminen 

Veloitusperusteiden yleisestä tarkistustasosta ja voi maantulosta sovitaan vuosittain 
RAKLI/SKOL/SAFA-käsittelyn jälkeen tiehallituksen ja SKOL:n kesken. Tilaajan ja 
Konsultin kesken sovitaan liitteiden 2 ja 3 tarkistamisesta. Tarkistusneuvottelut käydään 
myös, mikäli työehtosopimuksiin perustuvien palkkojen ja lakisääteisten sosiaalikulujen 
muutos ylittää sopimuskautena 2 %. 

Tarkistusmenettelyä ei soveileta lyhytaikai seen, hintoihin tai muuhun kokonai skorvauk-
seen perustuvaan toimeksiantoon. 

5. ASIAKIRJOJEN LUOVUTUS 

Konsultti on velvollinen luovuttamaan alkuperäiset asiakirjat Tilaajalle ilman en 
korvausta. 
Tilaajalla on oikeus käyttää ilman eri korvausta suunnitelmia tai niiden osia harkintansa 
mukaan myös muissa kohteissa. 

6. VIIVÄSTYMINEN 

Viivästymisestä aiheutunut tilaajan osoittama vaatimus käsitellään konsultin yleisen 
vastuuperiaatteen (KSE 1983, kohta 3.2) mukaisesti, ellei tehtäväkohtaisesti ole sovittu 
viivästyssakon käytöstä. 

7. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 

Tämä perussopimus astuu voimaan 1.1.1992 ja on voimassa 31.12.1992 saakka, minkä 
jälkeen sopimus on voimassa vuoden kerrallaan sen mukaan, mitä edeltävän vuoden 
lokakuun loppuun mennessä on sovittu. Edellä olevasta riippumatta tämä perussopimus 
on voimassa kuitenkin yhtä kauan kuin se tehtäväkohtainen sopimus, jossa siihen viita-
taan. Yhteisesti voidaan sopia muunkinlaisesta menettelystä. 

8. SOPIMUSASIAKIRJOJEN KESKINÄINEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS 

- tehtäväkohtainen sopimus 
- tämä perussopimus 
- muut asiakirjat tehtäväkohtaisessa sopimuksessa mainitussa järjestyksessä 
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9. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 

Kaikki sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista koskevat erimielisyydet, joista 
ei voida sopia, käsitellään Helsingin raastuvanoikeudessa. 

10. SOPIMUSASIAKIRJOJEN LUKUMÄÄRÄ 

Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuo 
lelle. 

Helsingissä, tammikuun 2 päivänä 1992. 
Tilaaja 
Tiehallitus 

Apulaisjohtaja 	 Juhani Vähäaho 

Dipiomi-insinööri 	 Hannu Utti 

Konsultti 

Konsultti Oy 

Liitteet: 1. Henkilöryhmittely rakennusalan suunnittelussa *) 
2. Henkilöstön sijoittuminen henkilöryhmiin 
3. Henkilöryhmittäiset tuntiveloitushinnat 
4. Tietokonejärj estelmien käytön veloitusperiaatteet *) 
5. Matkakustannusten veloitusperusteet tilaajan ja konsulin välisissä 

sopimuksissa 1.1.1991 alkaen *) 

*) Liitteet ovat samat kuin tiensuunnittelun perussopimuksissa 



Sillansuunnittelun perussopimuksen LIITE 3 

HENKILÖRYHMITTÄISET TUNTIVELOITUSHINNAT 1.1 1 992 ALKAEN 

Konsulttitoimisto Oy 

TUNTI VELOITUSHINNAT (mk/h) 

Henkilö- Alin Normaali Ylin 
ryhmä taso taso taso 

E 551 650 
01 427 483 564 
02 371 408 464 
03 309 332 364 
04 252 270 295 
05 210 210 210 
06 169 169 169 
07 133 133 133 
08 109 109 109 

Tuntiveloitushintojen käyttöohje 

Ylintä hintatasoa voidaan käyttää erikseen sovittavien 
henkilöiden osalta 

* vaativissa tutkimus- ja kehittämistehtävissä 
* poikkeuksellisen vaativissa suunnitteluhankkeissa 
* erityistä asiantuntemusta vaativissa tehtävissä 

Alinta hintatasoa voidaan käyttää erikseen sovittaessa 
* vähän erikoisasiantuntemusta vaativissa, tavanomaista 
helpommissa, 

rutiiniluonteisissa tehtävissä 
* laajoissa, pitkäalkaisissa, tavanomaisissa 
suunnittelutehtävissä varsinaisen suunnitteluhenkilöstön 
osalta lukuunottamatta tehtävän vastuuhenkilöitä 

E- ryhmän veloitushintaa käytetään vain tehtäväkohtaisesti 
erikseen sovittaessa. 

Huom! 
Sillansuunnittelun tuntiveloitushinnat ovat samat kuin tiensuunnittelun 
ryhmän 1 tuntiveloitushinnat. 



Liite 7 

SILLANSUUNNITTELUN PERUSSOPIMUSKONSULTIT 

Ins.tsto A-Betoni Oy 
Ins.tsto A-Insinöörit Oy 
Finnmap Oy 
lns.tsto Jorma Huura Ky 
lns.tsto Matti Huuskonen Oy 
lns.tsto Heimo Kakkko Oy 
Ins.tsto Kerola Ky 
Ins.tsto Koskinen & Jäväjä Ky 
LT-Konsultit Oy 
MV-Konsultit/Maa ja Vesi Oy 
Rakennussuunnittelutoimisto Nylund Oy 
Panpian Oy 
Ins.tsto Pontek Ky 
Suomalainen Ins.tsto Oy 
Siltatekniikka Oy Viadukt 

Tampereen Siltatekniikka Oy *) 
Oulun Siltatekniikka Oy *) 

lns.tsto Sormunen & Uuttu Ky 
lns.tsto Suunnittelukortes AEK Oy 
Ins .tsto Antti Viitakoski Ky 
Ins.tsto Y-Suunnittelu Oy 

*) Tytäryhtiöitä, joita koskee sama perussopimus 

Sillansuunnittelun perussopimuksiin viitataan toimiston nimellä ja nume-
rolla S/silta-4/2.1 .1992 
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VALTATIE 3, TOIJALA - KULJU 
YLEISSUUNNITELMAN LAATIMINEN 

TOIMINTASUUNNITELMA 

Suunnitteluhankkeen aikataulumalli 

___________________________- 
____________________________ 

1992 1993 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 

YLEISAIKATAULU 

1. 	Lhtokohdat, tavoitteet, ennusteet, verkko 
2 	Lin1ausvaihtoehdot tiejärjestelyt 
3, 	Yleissutinnitelman viimeistely 

- - - __ - - - 

VUOROPUHELU 

1. Sidosryhmien kartoitus 
2. Tavoitteiden asettelu 
3 	Tapaamiset sidosryhmien kanssa 

5 	Avoimetovet 
6 	Pysyvä näyttely 
7. 	Palautteen käsittely 

__________ 
___________ 

[ 
II1 - 	 - - - - - - 

F 
- 

YMPÄRISTÖ JA MAANKÄYTTÖ 

1. Lähtöaineisto: Kunnat. vuoropuhelu, 
maasto 

2. Ympäristö/maankäyttö/arkkitehtuuri-
tavoitteet, vuoropuheluarvot/aivostukset 

3. Linjausvaihtoehtojen ideointi 
4. Maankäytlö/yrnpäristökysymykset. 

vertailu 
5. Ympäristösuunnitlelu (lirijaus. tasaus, 

liittyminen ympäristöön, maisemaraken-
tamirren, maankäyttömandollisuudet) 

6 	Ympäristövaikutustea tarkentaminen 
jaarviointi 

7 	Maankäyttövaikutusteri tarkeritaminen 
ja arviointi 

8. 	YyA-prosessi 
lähtömateriaatin kritiikki (iähdekritiikk') 

• vaihtoehtovertaitun kritiikki 
- vaikutusarvioinnin kritiikki 

_______ 	- --,- - 
______________ 

_________________ - 
____________________________ 
- 	 - 

______________ 
- 	'_' ':_:j'_____________ 

Jj 
>.:::  -- 	" ':iJj 

- 

________ 
LL 	J 

LIIKENNE JA TIE 

1. Ennusteen taatiminen 
2. Toijalan verkkokysymykset 
3. Kuljun. Lempäälän verkkokysymykset 
4. Joukkoliikennetarkastetut 

11. 	Pääsuunnan arviointi 
12, Linjausperiaatteet 
13, Laatutasotavoitteet 
14. Maastokäytävät välillä Lempäälä - Kulju 
15. Valtatien 9 maastokäytävät 

21. Lirijausten ideointi, suuret linjat 
22. Tieteknise! ei-alueet 
23. Lirijaukset ja tiejärjestelyt. karkea taso 
24. Vaihtoehtojen arviointi ja vertailu 

31 	Valitun ratkaisun suunnittelu 
(linjaus. tasaus, massatalous. tiejarj 

32. 	Suunnitelman vaikulusten arviointi 

- 
____________ 

___________ 

____________________________ 

. 

1 	L.:. 
______________ 

____________________ 
____________________ 
- 

__________________ 
________________ 
__________________ 
_________________ 

1992 
- - 

_____________________________________________ 
1993 

02 03 04 05 06 07 08 06 10 11 12 01 

GEO JA RAKENTEET 

1, 	Lähtöaineisto, maastokaynti, 9eologineri 
karloitus 

2. MaastotuUrimusten ohjelmoinli 
3. Maa- ja kallioperäkartat, rakerinettavuus- 

kartat, linjausvaihtoehtojen ideointi 
4. Pohjanvahvislustoimenpiteet, materiaali-

selvityksel, siltojen perustaminen 
5. Valitun ratkaisun suunnittelu 
6. Sitlansuunnittelu 

__________________ 

- 

- 	 •1 
1 	1 

1 
L - 	1 	J 	fT 	':.... :';:,. 

. 	. 	' 	'' 

. -- - 
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N.N 

TI EYM PÄRISTÖ 
	

LIIKENTEENOHJ. 

Henkilöiden yhteystiedot erillisessä luettelossa 

MAASTOTYÖT 
N.N 

UIKENNE 

TensuunnftteIu 

GEOTEKN IlKKA 
N.N 

VALAISTUS 

MKH 2.10.91 

U) 
c 
c 

c 
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SUUNN IUELUORGANISAATIO 

TIEPIIRI 
	

TIEPIIRI (TIEHALUTUS) 
	

KUNNAT, VR YM 
- RAKENTAMINEN 	 TILAAJA 	 - KAAVATIET 
- KUNNOSSAPITO 	 - SOPIMUSASIAT 	 - KAAVA-ASIAT 
- MMNLUNASTUS 	 - TIENSUUNN. VALVONTA 	 - JOHDOT, LAITFEET 
TIEHALUTUKSEN 
	 -GEOTEKN. 	 - RATA-ASIAT 

ASIANTUNTIJAT 
	 -SILLANSUUNN. 

AUKONSULTI1 	__ 	PÄÄKONSULTTI 	 SIVUKONSULTI 
PROJ.JOHTO N.N 	 * SILTASUUNNITTELU 
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