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ALKUSANAT 

Tiensuunnittelun toimintaohjeet on laadittu vuonna 1994. Ohjeista on tarkis-
tettu vuonna 2000 "Rakenne ja käyttö", "Tilaajan menettelyt", "Yleissuunni-
telma" sekä "Tiesuunnitelma". Tässä vaiheessa jää tarkistamatta maastotie-
tojen hankinnan, tarveselvityksen ja rakennussuunnittelUn toimintaohjeet. 

Tiensuunnittelun toimintaohjeiden tarkistustyötä on ohjannut työryhmä, johon 
ovat kuuluneet: 

Matti Hämäläinen 	Keskushallinto, puheenjohtaja 

Meivi Karhula 	Keskushallinto 

Hannu Utti 	Keskushallinto 

Hannu Korhonen 	Savo-Karjalan tiepiiri 

Vesa Matturi 	Oulun tiepiiri 

Hannu Hilli 	YS-Yhdyskunta Oy 

Toimintaohjeet on laadittu Tieliikelaitoksen konsultoinnin Länsi-Suomen yk-
sikössä, jossa työhön ovat osallistuneet: 

Jorma Pen:jäivi 	Rakenteet ja käyttö ja Tilaajan menettelyt 

Ari Vandeil 	Yleissuunnitelma 

Jouni Lehtomaa 	Tiesuunnitelma 

Kirsti Musta/ahti 	Ympäristöasiat 
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TOIMINTAOHJEIDEN RAKENNE 

Suunnittelun laatu muodostuu toiminnan laadusta ja tuotteen laadusta. Laa-
dun varmistuksesta vastaavat sekä tilaaja että konsultti omalta osaltaan. 
Menettelytavat, joilla osapuolet varmistavat tuotteidensa ja toimintansa laa-
dun, on kirjattu niiden omiin toiminta- ja laatujärjestelmiin. 

Tilaajan ja konsultin toiminta- ja laatujärjestelmien rakenne ja kytkeytymi- 
• nen toisiinsa yksittäisen suunnitteluhankkeen laadunvarmistuksessa on 

esitetty kuvassa 1. Tilaajalla ja konsultilla on omat suunnitteluhankkeen 
valmisteluun, ohjaukseen, läpivientiin ja päättämiseen liittyvät menettelyta-
vat. Tilaajan menettelytavat on kirjattu "Tilaajan menettelyt" -ohjeeseen, joita 
on tarvittaessa tarkennettu tiepiirikohtaisilla täsmentävillä toimintaohjeilla. 

• Varsinainen tekninen suunnittelutyö on kuvattu suunnitteluvaiheittaisilla 
suunnittelun toimintaohjeilla, joilla tilaaja asettaa menettelyille vähimmäis-
laatutason ja joiden tulee sisältyä konsultin toiminta- ja laatujärjestelmään. 
Viitetiedostot muodostavat suunnitteluohjeet ja normit ovat molemmille osa-
puolille yhteiset. 

TILAAJAN 
MENE11ELYT 
	

KONSULTIN TOIMINTA! 
LAATUJÄRJESTELMA 

fliEPIIRIKOHTAISET 
1 TÄSMENTÄVÄT 

L OHJEET 

. 

SUUNNITTELUN TOIMINTAOHJEET 

. 

	 [MAASTOTIEDOT] [TAS] TJ rT!j.t RSJ 

VIITETIEDOSTOT 

Kuva 1. Toimintaohjeiden rakenne 

Näissä tiensuunnittelun toimintaohjeissa kuvataan tilaajan menettelyt ja ti-
laajan asettamat suunnitteluvaihekohtaiset toimintaohjeet, joiden yhteydes-
sä on esitetty tärkeimmät viitetiedostot. 

"Tilaajan menettelyt" -ohje käsittelee tilaajan tehtäviä suunnitteluhankkeen 
toiminnansuunnittelussa, seurannassa ja ohjauksessa sekä laadunvarmis- 
tuksessa. Menettelytavat on sovellettavissa kaikkien eri suunnitteluvaiheen 
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suunnitelmien hankintaan ja niillä tilaaja pyrkii varmistamaan suunnitelmien 
teknisen ja hallinnollisen laadun. 

Suunnitteluvaihekohtaisilla toimintaohjeilla asetetaan vaatimukset suunnit-
telutehtävien suorittamiselle, tuotteen laadunvarmistukselle ja raportoinnille. 
Jokaisen suunnitteluvaiheen toimintaohjeet muodostavat itsenäisen koko-
naisuuden, joten ne on helposti muunneltavissa ja täydennettävissä. Ta-
pauskohtaisesti eri suunnitteluvaiheessa voidaan tarvittaessa soveltaa toi-
sen suunnitteluvaiheen menettelyjä. Maastotietojen hankinnan (maastomal-
lit ja kartta-aineisto) sekä tarveselvitysten suunnittelun ja rakennussuunnit-
telun toimintaohjeita ei ole tässä vaiheessa tarkistettu. 

. 
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2 TOIMINTAOHJEIDEN KÄYTTÖ 

Suunnitteluhankkeen läpivienti ja hallinta perustuu Tilaajan menettelyt - 
ohjeessa sekä ko. suunnitteluvaiheen toimintaohjeissa kuvattuihin toiminta- 
tapoihin. Yleis- ja tiesuunnitelmien teettämisprosessi on esitetty kaaviona 
kuvassa 2. Prosessikuvausta voidaan soveltaa suunnitelmien hankintame-
nettelyjen osalta myös esi- ja rakennussuunnitelmien teettämiseen. 

XXXX tiepiiri 
v_o Iool 

T..t 14 YLEIS-  JA TIESUUNNITELMIEN TEETTÄMINEN 
TIEHA[INTO _________________________________________________ - 	-___________________________ 

nuIj& 

,J ----_, KII$o 
(LVM) • j 

TijohIo 1 t - - ,I. 	V 	Ia- 

1ivNk 
o4.St4PN..4 

(&I 	lIk valol fl ' 

__________ 

Kouit [ — 1 
TUKI Ka..a.aIe4I 

kann. 

Kuva 2. Yleis- ja tiesuunnitelmien teettäminen 

SUU NNITTELUHANKKEEN LAADUN VARMISTU KSESSA ON KIINNI-
TETTÄVÄ ERITYISTÄ HUOMIOTA SEURAAVIIN ASIOIHIN: 

• 	 Suunnitteluhankkeen valmistelu 

Tilausvaltuutuksessa on määritelty selkeästi suunnitteluhankkeen 
pääsisältö ja tavoitteet. 

• 	Tehtävänmäärittelyssä suunnittelutoimeksianto on rajattu ja projektin 
tavoitteet on kuvattu yksikäsitteisesti. 

• 	Tilaajan ja konsultin tehtävät ja vastuunjaot ovat selkeät. 

• 	Suunnittelutyö perustuu aina tilaajan ja konsultin väliseen sopimuk- 
seen. 

• 	Suunnittelutyölle on konsultti laatinut projektisuunnitelman, jossa on 
kuvattu suunnittelutyön läpiviennin ja laadunvarmistuksen menettely -
tavat. 

• 	Suunnittelutehtävä on projektisuunnitelmassa jaettu osatehtäviin, joi- 
den sisältö, lopputulos, keskinäiset riippuvuudet ja laadunvarmistus 

. 
1 
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voidaan kuvata. Osatehtävien määrittely perustuu ko. suunnitteluvai-
heen toimintaohjeisiin. 

Laadunvarmistustoimenpiteillä varmistetaan, että keskeiset tehtävät 
tulevat hoidetuksi ja laatu varmistetuksi. 

Suunnitteluhankkeen läpivienti 

• 	Suunnittelu toteutetaan projektisuunnitelman mukaisesti, suunnittelun 
• 	 etenemistä seurataan ja seurantatiotojen perusteella tehdään tarvitta- 

vat ohjaustoimenpiteet. 

• 	Tilaajalle raportoidaan säännöllisesti suunnittelun etenemisestä ja 
toteutuneista kustannuksista. 

• 	
Suunnittelun eteneminen, välipäätökset, laadunvarmistustoimenpiteet 
sekä suunnittelutyön tulokset dokumentoidaan järjestelmällisesti. 

• 	Välipäätökset hankitaan oikea-aikaisesti ennen suunnittelun jatka- 
mista ja varmistetaan, että jatkosuunnittelun edellyttämät päätökset on 
tehty. 

Suunnitteluhankkeen päättäminen 

• 	Suunnittelutoimeksiannon päättämiseen liittyvät toimenpiteet hoide- 
taan viipymättä ja järjestelmällisesti. 

• 	Hankkeesta tehdään tarvittavat yhteenvedot sekä tilaajan että konsul- 
tin tarpeita varten ja hoidetaan loppuarviointi palautteen saamista 
varten. 

• 	Hankitaan tarvittavat lausunnot päätösten tekoa varten ja hankitaan 
suunnitteluvaihetta vastaava hyväksymispäätös. 

Konsultin laadunvarmistus 

Konsultti noudattaa omaa toimintajärjestelmäänsä ja siinä kuvattua projek-
titoimintaohjetta sekä lisäksi toimintaohjeessa kuvattuja kyseisen suunnitte-
luvaiheen toimintatapoja. Niissä kuvattu laadunvarmistus täsmennetään 
projektikohtaisesti projektisuunnitelmassa. 

1 
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3 TOIMINTAOHJEESEEN SISÄLTYVIÄ KÄSITTEITÄ 
JA MÄÄRITELMIÄ 

Tilaajan henkilöstö 

TILAAJA 	 Organisaatio, joka vastaa suunnitteluhankkeen 
tilauksesta ja ohjauksesta. 

TILAAJAN ASIANTUNTIJA 

Vastaa osaltaan suunnitteluhankkeen jonkin osa- 
alueen teknisestä sisällöstä. 

TILAAJAN EDUSTAJA SOPIMUSASIOISSA 

Henkilö, joka tilaajan puolella vastaa suunnittelu- 
hankkeen sopimusasioista. 

HANKE VASTAA VA 	Tilaajan edustaja teknisissä asioissa. Vastaa 
suunnitteluhankkeesta. 

P rojektityöskentely 

ARKISTOINTIKORTTI 	Kortti, jossa kerrotaan suunnitteluaineiston si- 
sältö ja kenen hallussa aineisto on. 

HANKEKANSIO 	Kansio, johon tilaaja dokumentoi suunnittelu- 
hankkeen läpivientiin ja laadunvarmistukseen 
liittyvät asiakirjat. 

HANKEKORTTI 	Korttiin kirjataan tiedot hankkeen ohjelmointia ja 
jatkosuunnittelua varten. Konsultti päivittää kort-
tia suunnittelun aikana. 

HANKERYHMÄ 	Suunnitteluhankkeen läpiviennistä vastaava ryh- 
• 	 mä. Hankeryhmään kuuluu tilaajan, konsultin ja 

sidosryhmien edustajia. 

OHJAUSRYHMÄ 	Hankeryhmän yläpuolella tarvittaessa oleva joh- 
totason ryhmä, joka käsittelee suunnitteluhank-
keen päälinjoja. 

OHJAUSPALAVERI 	Tilaajan ja konsultin välinen palaveri, jossa käsi- 
tellään sopimukseen liittyviä seuranta-asioita. 

PROJEKTISUUNN ITELMA 

Konsultin tekemä kuvaus siitä, miten suunnittelu- 
hankkeen läpivienti ja laadunvarmistus hoide-
taan. Projektisuunnitelma sisältää myös laatu- 
suunnitelman. 
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PROJEKTIKANSIO 	Kansio, johon konsultti dokumentoi suunnittelu- 
hankkeen läpivientiin ja laadunvarmistukseen 
liittyvät asiakirjat. 

SOPIMUS Sopimuksella tarkoitetaan - suunnittelusopimusta - tilausta - tilausta ja tilausvahvistusta. 

• 	SUUNNITTELUHANKE TehtäväkokonaisuUS, jolle on asetettu ajallinen, 
laadullinen ja taloudellinen tavoite. 

TEHTÄVÄNANTO TilausvaltuutukSen antajan laatima kuvaus suun- . nitteluhankkeen pääsisällöstä ja tavoitteista. 

TEHTÄVÄN MAARITTELY 

Tilaajan tekemä tehtävän määrittely, jolla raja- 
taan 	yksityiskohtaisesti 	suunnittelutoimeksianto 
ja kuvataan projektin tavoitteet. Liitetään tarjous- 
pyyntöön. 

TYÖKANSIO Kansio, johon konsultti kerää työn aikana suun- 
nitteluaineiston. Kansio luovutetaan tarvittaessa 
työn päätyttyä tilaajalle. 

TYÖRYHMÄ Hankeryhmän alapuolella toimiva päätöksente- 
koa valmisteleva ryhmä. Ryhmään voi kuulua ti- 
laajan, konsultin ja sidosryhmien edustajia. 

VIITETIEDOSTOT Viitetiedostot sisältävät tekniset ohjeet ja normit. 

Konsultin henkilöstö 

KONSULTTI 	 Organisaatio, joka vastaa suunnittelutyön te- 
kemisestä. 

KONSULTIN EDUSTAJA SOPIMUSASIOISSA 

Henkilö, joka konsultin puolella vastaa sopimus- 
asioista. 

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ Henkilö, joka konsultin puolella vastaa suunnit-
teluhankkeesta. 

PROJEKTIRYHMÄ 	Konsultin projektia varten perustama ryhmä. 
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