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JOHDANTO 

Tässä julkaisussa kuvataan tielaitoksen toiminnan seurannassa vuoden 1991 alusta 
käytettävät littera-, kustannuslaji- ja tuotantonimikkeet. Nämä nimikkeet palvelevat 
tienpitotehtävien sekä erityisesti niihin liittyvien kustannusten ja suoritemäärien 
erittelyä. Kyseisiä nimikkeitä on jo pitkään käytetty tienpidossa. Tienpidon suorite- ja 
tehtäväryhmittelyn nimikkeiden uudistuksen taustalla on seuraavia tekijöitä: 

- ns. toimialakohtaiset litterasarjat on yhtenäistetty yhdeksi koko laitosta palvelevaksi 
sarjaksi, joka on keskeisiltä osiltaan maanrakennusalan yleisen nimikkeistön (Maa89) 
mukainen. 

- tienrakentamisen konetyön vaiheet ja talonrakennuksen suoritusnimikkeet on koottu 
tuotantonimikkeistöksi. 

	

1 .1 	Litteroiden käyttötarkoitus 

Tielaitoksen toimintojen suunnittelu ja seuranta edellyttävät toiminnan jaottelua 
mielekkäisiin osiin. Littera-nimikkeellä jaetaan hallinto (yleiskustannukset), suunnittelu 
ja kunnossapito tehtäviksi tavalla, joka tukee niihin käytettävien resurssien suunnittelua 
ja käytön seurantaa. Tien-, sillan- ja talonrakentamisen osalta litterat kuvaavat niitä 
suoritteita tai työn lopputuotteita, joiden aikaansaamiseen resursseja käytetään. 
Litteranimikkeistö on sisällöltään hierarkkinen.Toiminnan suunnittelussa ja seurannassa 
voidaan käyttää sitä tarkkuustasoa, joka on kussakin tilanteessa tarkoituksenmukaisin. 
Pääperiaate on, että kustannukset ilmoitetaan alimmalle tarkoituksenmukaiselle tasolle. 

Litteroita käytetään hyväksi myös tie- ja rakennussuunnitelmien määräluetteloissa sekä 
urakka-asiakirjoissa. 

	

1 .2 	Tuotantonimikkeiden käyttötarkoitus 

Eräiden toimintojen kuten tien- ja talonrakennuksen yksityiskohtaisessa työnsuunnitte-
lussa tai kuvauksissa on tarkoituksenmukaista erotella työn kohde ja työmenetelmä 
toisistaan. Tuotantonimikkeet palvelevat kustannuslajin lisänä työn menetelmäsuunnit-
telua. 

	

1 .3 	Yleiskustannukset hallinnon näkökulmasta 

Tärkein muutos nykyisessä litterointijärjestelmässä hallinnon kannalta on entistä 
korostuneempi pyrkimys hallinnon aidon kustannustietouden kehittämiseen. Hallinto 
ajatellaan entistä voimakkaammin tietuotannon tukitoiminnoksi. 

Hallinnon osalta litteroinnin yleisperiaate on, että mandollisimman suuri osa kustannuk-
sista litteroidaan hankkeille. Yleiskustannukset onkin yksinkertaisinta määritellä sellaisik-
si kustannuksiksi, jotka eivät suoranaisesti aiheudu hankkeista tai joita ei järkevin 
perustein voida jakaa hankkeiden kustannuksiksi. Näinollen pääperiaatteena voidaan 
pitää sitä, että ne kustannukset, joita ei kirjata työhankkeiden (tiemestaripiirien tai 
rakennus- ja suunnitteluhankkeiden) kustannuksiksi, litteroidaan yleiskustannuksiin. 
Esimerkiksi työpäällikön palkkakustannukset jakautuvat yleis- ja yhteiskustannuksiin sen 
mukaan kohdistaako hän työaikailmoituksellaan työtuntinsa "hallinnon työpäällikköhank-
keelle" vai rakennushankkeelle. 

Yleiskustannuksia ovat näin johtamisen, toiminnan suunnittelun, viranomaistehtävien, 
keskitettyjen palvelujen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan aiheuttamat kustannuk-
set. 
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Rajanveto hankekustannusten ja yleiskustannusten kesken ei aina ole helppo eikä 
yksikäsitteinen. Piirin erilaiset organisaatiorakenteet tai tavat hoitaa tiettyjä asioita 
saattavat vaikuttaa yleiskustannusten rajanvetoon. Tulkinnanvaraisissa tilanteissa pitää 
ratkaisu tehdä em. yleisperiaatetta soveltaen. 

Erikseen on huomattava, että aputoiminnot ja laskuttavat toiminnot eivät ole yhtenäisen 
litteroinnin piirissä vaan ne kustannukset, jotka tällainen "ohitettava hanke" välittömästi 
laskuttaa palveluittensa käyttäjiltä, voidaan litteroida hankkeen omia nimikkeitä 
käyttäen. 

Tiepiirissä tämä merkitsee sitä, että esim. konepankin ja keskusvaraston kustannukset 
niiltä osin kun ne sisältyvät kaluston vuokraan tai tarvikkeiden hintaan, voidaan 
litteroida kalusto- ja tarvikehallinnon omien tarpeiden mukaan. 

Näiden ohitettavien hankkeiden kustannuksia ei raporteilla lasketa mukaan piirin 
(yleis)kustannuksiin. 

Yleiskustannusten kirjaustarkkuus on tiepiirin valinnassa. Suositeltava käytäntö on 
kohdistaa kustannukset vähintään sille litteratarkkuudelle, jolla ne suunnitellaan (esim. 
100-tasolle). Piirit voivat myös tarkentaa litteroita lO-tasolta 1-tasolle perustamalla 
omia tehtävänimikkeitä. 

Erikoislitterat (sarja 0800) liittyvät kirjauskäytännön erikoistapauksiin. Niiden käsittely 
kustannuslaskennan raporteissa on tavalla tai toisella poikkeuksellista. 

1.4 SUUNNITTELUN TEHTÄVÄRYHMITTELY 

1.4.1 Tehtäväryhmittelyn tarkoitus 

Suunnittelun toimintaa on mandollista sekä suunnitella että seurata vain, kun 
toimintaprosessi on tätä varten jaoteltu käytännön työssä selkeästi rajattaviin ja 
seurannan kannalta tarpeellisiin osiin. Tehtäväryhmittelyn tarkoituksena on helpottaa 
suunnittelun toiminnansuunnittelua ja seurantaa sekä tukea jatkuvaa tulosohjausta. 

Suunnittelun jokaisella organisaatiotasolla tulisi huolehtia siitä, että taloushallinnon 
kirjaukset tulisivat oikein merkityiksi. Näin jokainen voi osaltaan edesauttaa tulosoh-
jauksen kannalta välttämätöntä suunnittelutoiminnan seurantaa. 

1.4.2 Tehtävien ryhmittelynperusteet 

Suunnittelun tehtäväryhmittely on tehty niin, että se tekee suunnittelun toiminnansuun-
nittelun, seurannan ja ohjauksen tulevien laskentajärjestelmien avulla mandollisimman 
joustavaksi ja järkeväksi. Lisäksi ryhmittelyä käytetään rakennustoimialalla työnaikais-
ten suunnittelutehtävien yhteydessä. Myös kunnossapito joutuu käyttämään joitakin 
suunnittelun litteroita kuten liikennelaskennat ja eräät lähinnä tierekisteriin liittyvät 
mittaukset. 

Suunnittelu on luokiteltu osaksi tietuotantoa, jonka vuoksi sille on varattu oma 1 000-ta- 
$0. 

Suunnittelutöiden jako tarveselvityksiin, yleissuunnitteluun sekä tie- ja rakennussuunnit-
teluun eritellään hankekoodin avulla. 
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Tehtävät on ryhmitelty seuraaviin toimenpideryhmiin: 

- 	yleiskustannukset 00... 04-aikuiset 
- 	konsuitiila teettäminen 05-aikuiset 
- 	yhteiskustannukset 06 ja 07 -aikuiset 
- 	erikoislitterat 08-aikuiset 
- 	maastotietojen hankinta 81-aikuiset 
- 	suunnittelutyöt 82-aikuiset 

talosuunnittelu 83-aikuiset 

Yleiskustannusten, yhteiskustannusten ja konsulteiiia teettämisen litterat on laadittu 
kaikkien toimintojen - hallinto, suunnittelu, rakentaminen, kunnossapito - tarpeet 
huomioonottaviksi. Yhtenäisyydestä johtuen voidaan eri toimintojen vastaavia 
kustannuksia verrata toisiinsa ja selvittää jaottelun mukaiset kokonaiskustannukset. 

Suunnitteiun toimenpideryhmitteiyssä on mukailtu rakentamisen iitteroita siten, että 
suunnittelussa lopputuotteena on suunnitelma, ja rakenneosina ovat suunniteima-asiaki-
rjat ja niiden osat. Näin ollen litterat on pyritty määrittelemään mandollisimman pitkälle 
asiakirjojen tuottamisen näkökulmasta. Tämä mandollistaa myös suunnittelutoiminnan 
tehokkuuden ja taloudellisuuden seurannan pitemmällä tähtäimellä. 

Lähtötietojen hankinta, mikä pääasiassa on maastossa tapahtuvaa työtä, on 
ryhmitelty omaksi kokonaisuudekseen. 

1 .4.3 Kirjaustunnukset 

Talousohjausjärjestelmään taiiennettavan tiii- ja kustannustunnuksen muoto on 
seuraavanlainen: 

liii 	/hanke Ivastuu /iittera /vapaa- /kustannus- 
alue 	 erittely 	laii 

XXXX IAXXX /XX /XXXX /XX 	IXX 

Ei-numeron avulla seurataan tilitapahtumia ja tilille varatun rahoituksen riittävyyttä. 
Tilinumeron käytössä noudatetaan tiliohjesääntöä sekä piirin tilihallinnon kanssa 
laadittua tilikarttaa. 

Hpnke-tunnusta käytetään selvästi rajattavien, seurannan kannalta järkevien suunnittelu- 
kokonaisuuksien erittelyyn. Hankenumeron edessä on tie- ja siitasuunnittelun kyseessä 
ollessa S, ja talosuunnittelun yhteydessä T. Tie- ja siltasuunnittelussa tunnusta 
käytetään myös iaajempiin ryhmittelyihin seuraavasti: 

SOOl . . .S099 = työt, joita ei voida osoittaa miilekään suunnittelukohteeile 
Si 00.. .S299 = teiden esisuunnittelukohteet 
S300. . . S699 = tie- ja 	rakennussuunnittelukohteet 
S700. . .S899 = erilliset 	siltasuunnittelukohteet 
S900. . .S989 = suunnitteivapu muille (ohitettavia kustannuslaskennassa) 
S990. . .S999 = muut ohitettavat hankkeet 

Hankkeita SOOl . . .S099 käytetään niiden suunnittelua koskevien tehtävien kirjauksiin, 
joita ei voida kohdistaa millekään varsinaiselle suunnitteluhankkeelle. Näitä töitä - mm. 
asiaprojektit ja viranomaistehtävät - tehdään lähinnä piirikonttorilla ja keskushallinnossa. 

Hankkeet S100...S899 on varattu normaalia suunnittelutoimintaa varten. 
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Suunnitteluapu muille (S900. . .S989) on joko TIEH:n suunnitteluapua piirille tai piirin 
suunnitteluapua toiselle piirifle. Hanke ohitetaan kustannuslaskennassa siksi, etteivät 
hankkeille kertyvät kustannukset sisältyisi sekä työn vastaanottajan että tekijän 
kustannuksiin kaksinkertaistaen suunnittelun kokonaiskustannuksia. 

Hankkeet S990. . .S999 on varattu erityistilanteisiin, joita voivat olla esimerkiksi TIEL:n 
ulkopuolisille tehtävät suunnittelutyöt ja velvoitetyöllistettävien työllistäminen. 

Vastuualue-numeron avulla suunnitteluhanke voidaan jakaa mielekkäisiin osa-alueisiin. 
Vastuualue on 

-yleensä muusta erillinen suunnittelukohde, 
-joskus tietyn ryhmän vastuulle kuuluva suunnittelukohde tai -alue ja 
-sitä on mandollisuus käyttää myös suunnitteluvaiheen tunnuksena. 

Littera on 8000-sarjan litteroiden yhteydessä 1 -littera-tarkkuudella tehtävätunnus, 
10-tarkkuudella toimenpide ja ilmaisee 100-tarkkuudella toimenpideryhmän (maastotyöt, 
suunnittelutyöt). Suunnittelun litteroinnin taso on periaatteessa piirin päätettävissä. 
Vähimmäisvaatimuksena on 1 00-tasoinen jaottelu maastotöihin ja varsinaiseen 
suunnitteluun. Mandollisesta tulosohjauksen vaatimasta tarkemmasta seurannasta 
annetaan ohjeet erikseen sen jälkeen, kun on päätetty tulosten mittausmenetelmistä 
ja niiden vaatimista seurantatarkkuuksista. 

Vapaan erittelyn tarkoituksena on mandollistaa hankkeen sisällä tarvittava erillinen 
suunnittelua ja seurantaa koskeva erittely. Erittely voi olla samantyyppinen kuin 
vastuualuenumeronkin yhteydessä. Myös litterointia voidaan tarkentaa vapaan erittelyn 
avulla. Koska tulosohjaus saattaa vaatia tunnuksen käyttöä erityisiin tarkoituksiin, tulee 
piirien sopia TIEH:n kanssa tunnuksen käyttämisestä. 

1 .4.4 Eräitä kirjaussääntöjä 

Suunnittelussa ei ole tähän mennessä pystytty luotettavasti kohdistamaan hankkeille 
kaikkia niille kuuluvia kustannuksia. Uuden kirjausmenettelyn tarkoituksena on palvella 
tulosjohtamista kohdistamalla kaikki kustannukset mandollisimman hyvin oikeille 
hankkeille. Suunnittelun osalta tämä tarkoittaa erilaisten viranomaistehtävien ja muiden 
hankesuunnittelua palvelemattomien tehtävien erottamista omiksi hankkeikseen, ja 
vaikeasti kohdistettavien ja monia hankkeita palvelevien tehtävien jakamista vuoden 
lopussa suunnitteluhankkeille kokoavien erillisten hankkeiden avulla. 

Suunnittelun työpäällikän, jolla on useita hankkeita, tulee kohdistaa kustannuksensa 
hankkeille oikein. Litterana käytetään 0610 työmaan johtaminen. 

1.5 TALO NRAKENNUKSEN LITTERAT 

Talonrakennuksen litteroiden käyttö tielaitoksesta on ollut vähäistä. Suurin syy on ollut 
urakalla teetettyjen hankkeiden suuri osuus n. 80 - 90 % hankkeista, jolloin tarkempi 
seuranta on ollut mandotonta. 

Kuitenkin oman työn osuus on monissa piireissä esim. materiaalivarastorakennusten 
tuotannossa merkittävä ja olisi hyödyllistä ainakin ajoittain seurata kustannusten 
jakautumista oman työn todellisen hinnan selvittämiseksi. 

Uusi tielaitoksen talonrakennuksen suoriteryhrnittely perustuu julkaisun MAA-89 
mukaiseen ryhmittelyyn, jota on hieman muutettu. Tämä ryhmittely korvaa julkaisussa 

Talonrakennustöiden suoriteryhmittelyt", TVL 1 8.6.1 971, esitetyn litteroinnin. 
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Uusi suoriteryhmittely vastaa TALO-80:nen rakenneosia siten, että TALO-80:nen 
rakenneosiin on lisätty eteen numero 78. Litteran numerot on rajattu neljään, koska 
ryhmittely jouduttiin sovittamaan sataan muuttuvaan numeroon. Tästä johtuen määrät 
jäävät ryhmittelystä puuttumaan ja ryhmittelyllä voidaan jaoteua vain markkoja. 

Talonrakennuksen suoriteryhmittelyn on sovittava tielaitoksen muihin suoriteryhmittelyi-
hin ja lisäksi taloushallinnon laskentajärjestelmä asettaa ryhmittelylle rajoituksia. Näistä 
syistä talonrakennuksen suoriteryhmittelyn ja kustannustunnusten käytössä noudate-
taan seuraavia sääntöjä: 

Rakennuttajan kustannukset kohdistetaan uudessa ryhmittelyssä tavallisesti sarjoille 
0000 ja 8000. 

Tuotantonimikkeinä (suoritusnimikkeinä) käytetään TALO-80-järjestelmän järjestelmän 
mukaisia suoritusnimikkeitä ja ne merkitään kustannustunnuksissa työkohde-
kenttään. 

Panosnimikkeinä käytetään tarvittaessa tielaitoksen kustannuslajeja. Panos- ja 
tuotantonimikkeitä käytetään esim. työn hintaa selvitettäessä. 

Tavallisissa kokonaisurakalla teetetyissä talonrakennushankkejssa ei kustannusten 
tarkka jaottelu ole yleensä rakennuttajalle mandollista. Kustannukset voidaan tällöin 
jakaa osaurakoiden mukaan seuraaville litteroille, jotka poikkeavat jäljempänä 
esitetystä tarkasta suoriteryhmittelystä: 

0000 rakennuttajan kustannukset 
7800 rakennustekniset työt 
7871 LVI-työt 
7873 sähkötyöt 

Litteroiden sisältöä joudutaan siis hieman muuttamaan. Samalla oletetaan, että työ-
maan käyttö- ja yhteiskustannukset sisältyvät em. litteroihin. Litteroiden sisältö 
määritellään TALO-80 ohjeiden mukaan. 

Seuraavassa on esimerkkejä talonrakennuksen suoriteryhmittelyn käytöstä kustannus-
tunnuksissa (taloushallinnon tietojärjestelmän kautta tapahtuvassa kustannusseurannas-
sa). 



Rakennuttajan kustannukset (kokonaisurakassa) 

Ki 	 K2 	MK 
XXXX Ti 60 00 0000 XX 
TILl 	HANKE VA 	RAO 

LVI-työt (kok. urakassa, sis. työmaan yht. kust.) 
Ki 	 K2 	MK 

XXXXT16O 00 	7871 XX 
TILl 	HANKE VA 	RAO 

Sähkötyöt (kok. urakassa, sis. työmaan yht. kust.) 
Ki K2 MK 

XXXX Ti 60 00 7873 XX 
TILl HANKE VA RAO 

Rakennustekniset tyät (kok. urakassa sis. työmaan yht. 
kust.) 

Ki K2 MK 
XXXXT16O 00 7800 XX 
TILl HANKE VA RAO 

Väestönsuojarakenteet 
Ki K2 MK 

XXXX Ti 60 00 7824 XX 
TILl HANKE VA RAO 

Väestörisuojarakenteiden raudoitustyö 
Ki 	 K2 	K3 	 K4 	MK 

	

XXXXT16O 00 	7824 00 	21 	5 	 XX 
TILl 	HANKE VA 	RAO 	TUO- 	TK 	PANOS- 

TANTO- 	 NIMIKE 
NIMIKE 

	

Käytetyt lyhenteet: VA 	= vastuualue 
RAO = rakenneosa 

	

TK 	= työkohde 
Ki -K4 = kustannustunnuksen kenttiä 

	

MK 	= markkaa 

1.6 LIUERAT KUNNOSSAPITÄJÄN NÄKÖKULMASTA 

1.6.1 Yleistä kunnossapidon litteroista 

Uudet Iitterat eroavat vanhoista litteroista selvimmin niiden toimenpideryhmäjaottelun 
muuttumisen johdosta. Aiempi 'hoito-kunnostus-rakenteen parantaminen' jaottelu on 
vaihtunut uusien litteroiden myötä jaotteluun, jossa talvihoidolle, eri päällysteisille teille, 
liikenteen ohjaukselle, jne on oma litteraryhmänsä omine suoritteineen. Jokaisella 
uudella toimenpideryhmällä on oma Iiikenteellinen tuotoksensa, joka voidaan "mitata" 
ko. ryhmän kuntotilana. 

Uudessa litteroinnissa suurin muutos kunnossapitäjälle on omien 'rakenteen parantami-
sen' -litteroiden puuttuminen. Uusien litteroiden myötä 'rakenteen parantamistöissä' 
käytetään rakentamisen litteroita. Eri litteroiden käytön "rajakohdasta" on kerrottu 
myöhemmin tarkemmin. 
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Litteroiden numeroinnissa ensimmäinen numero 9 ilmaisee kunnossapidon litterasarjan, 
toinen numero 1-8 ilmaisee toimenpideryhmän, joka jaotettaan eri tehtäviin kolmannella 
numerolla. 

Kunnossapidon litteroissa käytetään vanhojen titteroiden tapaan 1-tasoa kunnossapito- 
luokan ilmoittamiseen. Kunnossapitoluokka kirjataan vain suoritteita ilmoitettaessa, 
kustannukset ilmoitetaan 10-tasolla koko tieverkolle! Kunnossapitotuokkajaolla on 
keskeinen merkitys tarkasteltaessa yhdessä tuotosta (kuntotilaa) ja sen aikaansaamisek-
si tarvittavia kustannuksia. 

Kunnossapitoluokka ilmoitetaan seuraavasti: 

Isk 	KVL 	> 6000 (2-ajorataiset tiet) 
Is 	KVL 	> 6000 (1 -ajorataiset tiet) 

KVL 	1500-6000 
II 	KVL 	200-1500 
III 	KVL 	< 200 
IV 	kevyen liikenteen väylät 

ESIM: 	9163 	= Suolaus 1-luokan tieltä 

1 .6.2. Hankenumeron, vastuuatueen ja työkohdenumeron käyttö 

Hankenumerosarjat voidaan pitää entisinä: 

KOOl . .K040 	tiemestaripiirien hankkeet 
(yksi hankenumero/tiemestaripiiri) 

K041 . .K079 keskitetysti tehtävien kunnossapitotöiden 
hankkeet 

K080 konepankin ulkopuolinen kalustohankinta 
K090. .K099 ulkopuolisille (esim. kunnille, rakennus- 

toimialalle) tehtävien vieraiden töiden hankkeet 
Ki 00. .K1 28 materiaalipankin hankkeet (numerointi muuttuu, 

kun uusi materiaalipankkijärjestelmä otetaan 
käyttöön) 

K129 TVL:n piirien väliset myynnit 

Vastuualue ja työkohdenumero ovat vapaita piirin sisäiseen käyttöön. 

1 .6.3. Kunnossapidon ja rakentamisen litteroiden käytön raja 

Kunnossapitotöissä käytetään kunnossapidon litteroita. Kunnossapidon Iitteroita 
käytetään myös silloin, kun tietä parannetaan, jos tie palautetaan kunnoltaan "vain 
aiempaan suunnittelutasoon (tai vain hieman aiempaa paremmaksi). 

Työssä käytetään rakentamisen litteroita silloin, kun: 
- 	Tien standardia, eli rakennetta, poikkileikkausta ja/tai geometriaa parannetaan 

yhtenäisesti ja aiempaan suunniteltuun tilanteeseen verrattuna merkittävästi. Ts. 
tien olomuoto muuttuu liikenteellisesti ja/tai rakenteellisesti "selvästi' paremmak-
si. 

- 	Toimenpide on laajuudeltaan sellainen, että se vaatii tie- ja/tai rakennussuunni- 
telman. 

- 	Siltojen kantavuutta parannetaan tai niitä levennetään. 



1 .6.4 Kustannusten kohdistaminen 

Kullekin litteralle kirjataan kaikki ne kustannukset, jotka ko. työtehtävä todellisuudessa 
aiheuttaa! Eli kaikki työn valmisteluun ja sen lopettamiseen liittyvät tehtävät kirjataan 
ao. työlitteralle (jos niille ei ote omaa litteraa). Tällaisia valmistelu- ja lopetustehtäviä on 
mm. polttoaineen ottaminen, aurojen/liukkaudentorjuntakaluston noutaminen ja kiinnittä-
minen, kaluston pesu, yms. Varsinaiset huollot kirjataan edelleen konepankille. 

1 .6.5 Valmiuden ylläpito- ja sääntarkkailulitteroiden käyttö 

'Valmiuden ylläpito' -litteran käyttö edellyttää tietynlaisen palokuntalaisajattelun 
hyväksymistä! Eli välttämättä ei joka hetkeksi tarvitse olla "tuottavaa" työtä, vaan 
olosuhteista riippuen voi tulla hetkiä, jolloin joudutaan olemaan tai jolloin kannattaa 
kokonaistaloudellisesti olla valmiudessa tekemättä muuta litteroitavaa työtä. 

Litteran käyttö tulee kyseeseen talvikaudella pitkinä pakkaskausina, jolloin kovan 
pakkasen vuoksi ei kannata tehdä muuta työtä. 

Samoin litteran käyttö tulee kyseeseen tilanteissa, jossa säätila on muuttumassa ja 
kunnossapitotyön optimiajoitus edellyttää, että joko kaikki miehet ja kalusto tai osa 
miehistä ja kalustosta on lähtövalmiina tukikohdassa tai tienpäällä sopivassa työn 
aloituskohdassa. Jos odottelu tapahtuu normaalina työaikana ja on kestoltaan alle puoli 
työpäivää, litteroidaan kustannukset sille työlle, jonka odottelusta valmiudessa olo 
johtui. 

1 .6.6 Yleisiä kirjausohjeita ja litterointikäytännön perusteita 

- Soratien pintaus (SOP) katsotaan muiden SOP-töiden mukaisesti kevytpäällysteen 
kunnossapidoksi (Toimenpide luokitellaan sen lopputuloksen mukaan). Näin soratien 
kunnossapito (9400) on pyhitetty puhtaille soratietehtäville. 

- Kevytpäällysteen sirotepintaus kuuluu kevytpäällystetöihin (sen ei ole katsottu 
muuttavan päällysteluokkaa). 

- Jos öljysoratie pinnataan kestopäällysteellä, toimenpide kirjataan kestopäällysteen 
kunnossapitoon. 

- Lauttaliikenteen hoitoon (9810) kirjataan vain ne lauttojen käyttökustannukset, jotka 
eivät kohdistu työlle konepankin kaluston käyttövuokrana. 

- Lumenpoistoon (91 20) kirjataan se työ, jonka ensisijaisena tavoitteena on irtolumen 
poisto tieltä (vaikka tietä samalla tasattaisiinkin). 

- Pinnan tasaukseen (9130) kirjataan se työ, jonka ensisijaisena tavoitteena on 
vastaavasti pinnan saattaminen tasaiseksi. 



0000-0400 YLEISKUSTANNUKSET 

Yleiskustannuksia ovat tehtävistä 0000-0400 aiheutuneet kustannukset sekä näiden tehtävien 
osuus muista yhteiskustannuksista ja erikoislitteroista 0700-0800. 

0000 Erittelemätön yleiskustannus 

Litteraa käytetään silloin, kun kustannuksia ei ole tarvetta eritellä erikseen. 

0100 Toiminnan johtaminen ja ohjaus 

Sellaisten tehtävien aiheuttamat kustannukset, joiden vaikutukset kohdistuvat pääsääntöisesti 
useaan työmaahan. 

0110 Yleisjohtaminen 

Laitoksen, piirin, toimialan, osaston ja vastuualueen johtamiseen liittyvät tehtävät; työ- ja 
aluepäällikkötehtävät, jos niitä ei haluta kohdistaa hankkeille sekä sisäinen tarkastustoiminta. 

0120 Toiminnan suunnittelu 

Tulostavoitteiden ja tulosbudjetin laadinta ja seuranta; tienpidon suunnittelu, puitesuunnittelu; 
muu eri aikajänteiden suunnittelu; johtamista tukevat esikuntatehtävät. 

0130 Johtamista ja toiminnansuunnittelua palvelevat toimistotehtävät 

Laitoksen, piirin, toimialan, osaston ja vastuualueen johtamiseen liittyvät toimistotehtävät; työ- 
ja aluepäälliköiden tehtävien vaatimat toimistotehtävät. 

0140 Kansainvälinen yhteistyö 

Toiminta kansainvälisissä järjestöissä; pohjoismainen yhteistyö; kansainväliset kokoukset ja 
messut. 

0200 Viranomaistehtävien hoito 

Viranomaistehtävät ovat laitoksen hoidettavaksi määrättyjä, tienpitoa sivuavia tehtäviä. 
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0210 Valtionaputehtävien hoito 

Valtionaputehtävien valmistelu ja käsittely. 

0220 Lupahallinto 

Tieviranomaisena annettavien lupien valmistelu ja käsittely. 

0230 Muut oikeudelliset viranomaistehtävät 

Hallintoviranomaisrooliin liittyvät tehtävät. 

0240 Varautumistoiminta, pelastuspalvelu ja väestönsuojelu 

Em. Tehtävien valmistelu ja hoito. 

0300 Keskitetyt resurssipalvelut 

Keskitetyt resurssipalvelut ovat tehtäviä, jotka on organisoitu siten, että niiden tulokset 
palvelevat pääsääntöisesti useaa työmaata tai organisaatioyksikköä. 

0310 Henkilöpalvelut 

Henkilöstön suunnittelu, palvelusuhteen ehtojen määrittely, palkanlaskenta ja muu henkilöstö- 
hallinto; henkilöstön kehittäminen; työterveyshuollon ja virkistystoiminnan järjestäminen; 
yhteistoimintalain edellyttämän yhteistoiminnan organisointi. 

0320 Taloushallintopalvelut 

Rahojen käytän seuranta; tilitoimi; maksutoimi; rahoituksen ajoitussuunnittelu. 

0330 Tietopalvelut 

Tietohallinnon ohjaus; tietojärjestelmien ylläpito; atk-käyttöpalvelujen hoito ja käyttäjien tuki; 
atk-laitehankintojen hoito; tekstituotanto, arkistointi ja muut toimistorutiinit; tiedotustoiminta; 
informaatiohuolto; tiemuseo. 

0340 Kiinteistöpalvelut 

Isännöitsijätoimen hoito; kiinteistöjen materiaalihankinta- ja ylläpitotehtävät. 



11 

0350 Materiaalipalvelut 

Maa-aines-alueiden ylläpitotehtävien aiheuttamat kustannukset; maa-ainesmateriaalien jalostuk-
sen ohjaus. Ei kuitenkaan aineiden hankinnasta aiheutuvia maksuja eikä korvauksia, jotka 
kohdistetaan litteralle 0840. 

0360 Tarvike- ja kalustopalvelut 

Tarvike- ja kalustosuunnittelu; tarvikkeiden ja kaluston hankinta, varastointi ja jakelu; vieraiden 
autojen ja koneiden vuokraus; oman kaluston huolto ja korjaus. 

0370 Oikeuspalvelut 

Oikeusapupalvelujen hoito sekä muu oikeudellinen asiantuntemus. 

0380 Tie- ja liitännäisalueiden hankintapalvelut 

Tie- ja liitärinäisalueiden hankinnan valmistelun, maanlunastus- ja maanmittaustoimituksen 
aiheuttamat kustannukset sekä asioiden käsittely. 

0400 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 

Tutkimus- ja kehittämissuunnitelmassa nimetyt T&K-työt ja hankkeet. 

0410 Tienpidon suunnittelua tukeva tutkimus ja kehittäminen 

Tienpidon suunnittelua palvelevien tietojärjestelmien rakentaminen; tienpitojärjestelmän 
kehittäminen; tienpidon suunnittelun kehittäminen. 

0420 Tiensuunnittelun kehittäminen 

Tiensuunnittelun menetelmien kehittäminen; standardien kehittäminen. 

0430 Tuotannon kehitystoiminta 

Tuotannon teknistaloudellinen kehitystoiminta. 

0440 Hallinnon kehittäminen 

Taloudellishallinnollinen kehitystoiminta. 
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0500-0890 YHTEISKUSTANNUKSET 
Yhteiskustannukset Ovat sellaisia kustannuseriä, joita ei voida järkevin perustein kohdistaa 
työlitteroille 0100-0400 tai 1000-9000. 

0500 Tuotannon teettäminen ulkopuolella 

Tiensuunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon teettämistyöt (01 00-0400-litteroiden tehtävi-
en edellyttämä teettäminen kohdistetaan ao. työlitteralle). 

0510 Teettämisen valmistelutyöt 

Kilpailutettavan työn valmistelu ja suunnittelu; tarjous- ja sopimusasiakirjojen valmistelu ja 
käsittely. 

0520 Urakoinnin ja konsulttien käytön valvonta 

Ulkopuolisen työn valvonta ja ohjaus. 

0600 Työmaan yhteiskustannukset 

Työmaita ovat tie- ja rakennussuunnitteluhankkeet, rakennushankkeet ja tiemestaripiirit. 

0610 Työmaan johtaminen 

Hankkeen, tiemestaripiirin ja muun hankkeen eritasoinen työnjohto. 

0620 Toimistokustannukset ja muu hallinto 

Työmaan johtamisen tukitehtävät, toimistokalusto, -tarvikkeet yms.; toimiston hoitokulut. 

0630 Työmaahuolto 

Työmaanaikaiset tukikohdat ja työmaasuojat; työmaapalvelujen järjestäminen (suojavaatetus, 
työpaikkaruokailu); työntekijöiden kuljetukset. 

0640 Varastonhoito 

Työmaan varastokustannukset, palkkakustannukset; niiden tarvikkeiden kustannukset, joita ei 
voida kohdistaa muille litteroille. 

0650 Mittaukset 

Tie- ja siltatöiden mittaustyöt; suunnitelmien tarkistukset. 
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0660 Laadunvarmistus 

Toteutuksenaikaiset laadunvarmistustehtävät. 

0700 Muut yhteiskustannukset 

0710 Kiinteistökustannukset 

Laitoksen kiinteistörekisteriin kuuluvien, omien tai rakennushallitukselta vuokrattujen, rakennet-
tujen kiinteistöjen kustannukset. 

Poikkeuksellisesti myös sellaisten kiinteistörekisteriin kuulumattomien kiinteistöjen kustannuk- 
set, joita ei voida kohdistaa työlitteroille (esim. varastoalueen tai konttorirakennuksen vuokrat). 

0711 Pääomakustannukset 

Kiinteistöjen laskennalliset pääomakustannukset, poistot, korot ja laskennalliset vuokrat. 

0712 Kiinteistöjen kunnossapito 

Määräaikaiskorjauksista aiheutuneet kustannukset. 

0713 Kiinteistöjen käyttö 

Kiinteistöjen siivous, sähkö, vesi, lämpö, yms. Rakennetuista kiinteistöistä maksetut (eli muut 
kuin laskennalliset) vuokrat. 

0720 Koulutus 

Osallistuminen koulutukseen. 

0730 Työolosuhteet 

Virkistystoimintaan osallistuminen, työsuojelu, YT-toiminta, luottamusmiestoiminta sekä ter-
veyspalvelujen käyttö. 

0800 Erikoislitterat 

0810 Apulitterat 

0811 Maksullisten palveluiden veloitus 

Litteralla veloitetaan vieraan työn hanketta silloin, kun ei käytetä 
yölitteroita. 

0812 Maksullisten palvelujen yhteiskustannusten hyvitys 

Vieraan työn tehneen hankkeen hyvitys, joka kattaa maksullisen palvelun osuuden yhteiskus-
tannuksista. 
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0813 Maksullisten palvelujen työ- ja materiaalikustannusten hyvitys 

Vieraan työn tehneen hankkeen hyvitys, jos veloituksessa on käytetty litteraa 0811 eikä 
työlitteroita. 

0814 Konepankin pääomakustannusten tasoitus 

Konepankin kaluston kiinteän vuosivuokran ja käytön perusteella veloitetun jaksotetun vuokran 
erotus. 

0815 Taannehtivat palkat 

Taannehtivasti maksettujen palkankorotusten aiheuttamat kustannukset, mikäli niitä ei kohdis-
teta työlitteroille. 

0816 Poissaolot 

Mandolliset varausmenettelyn ulkopuoliset, korvattavat poissaolot kuten sairaus- ja loma-ajan 
palkkakustannukset. Ne henkilöt, joiden palkasta tehdään kustannuslaskentaan loma- ja saira-
usvaraus, eivät käytä tätä litteraa. 

0820 Korvaukset ja valtionavut 

Menosiirrot kunnille, muulle valtionhallinnolle, yksityistiekunnille tai tienkäyttäjille. 

0830 Investointimenot 

Sellaiset investointimaksut, jotka aikanaan laskutetaan investointikohteen käyttökustannuksina 
(konepankin kalusto, kiinteistälaskennan rakennetut kiinteistöt, atk-keskuksen tieto-
konelaitteet, korjaamon laitteet). Maa-ainesalueiden ja tiealueiden hankinta: kts myös littera 
0840. 

0840 Maa-alueiden hankinta ja tielain mukaiset korvaukset 

Tie- ja lunastustoimituksissa määrätyt korvaukset, sopimusteitse maksetut tie- ja liitän-
näisaluekorvaukset, kiinteistänkaupalla ostetut ainesalueet sekä rakennusmaan hankinta kun-
teistönkaupalla. 

0890 Erityisselvitykset 

Ko. kohdan litterat ja niiden määrän yksiköt on erikseen sovittavissa esim. otantatyyppisiä 
tutkimuksia varten. 
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1000 RAKENNUSALUEELLA OLEVA 
RAKENTEE 

äärhroä 	 eIno oken e, oko 	o 	 akenLpnkan errori tcrn 
piteisiin rohyrnst 	n cie on tehtvn otnn 	'nsiL 	ra s nteut akentee 
valmistaa 

11 00 Puusto ja muu kasvffisuus 

Litteraan kuuluvat suunnitelmien mukaisessa laajuudessa hyötypuun korjaus ja jätepuun rai-
vaus, siirrettäväksi määrättyjen puiden ja pensaiden siirtäminen uuteen kasvupaikkaan, uudel-
leenistutuksen edellyttämä hoito sekä säilytettäväksi määrättyjen 
muut kasvien säilyttämistoimenpiteet, kuten työnaikainen kastelu 

1110 Puuston ja muun kasvilhisuuden kaataminen ja poisto 

Litteraan kuuluvat erillisinä työvaiheina tehtävät hyötypuun kaato, karsiminen, katkorninen, 
hakettaminen ja varastoiminen suunnitelmissa osoitettuun paikkaan sekä jätepuun, pensaiden 
ja hakkuujätteiden poisto tai hävittäminen rakennusalueella ja suunnitelman osoittamassa 
määrin siihen välittömästi liittyvällä alueella (esim. tien näkemä- ja vierialueet). Litteraan kuuluu 
hyöty- ja jätepuun poisto myös suunnitelmassa osoitetulla metsänhoitoalueelta. 
Varsinaisen rakennusalueen ulkopuolella tehtävä hyöty- ja jätepuun poisto kuuluu niihin raken-
nusosiin, joiden toteuttamiseksi se on välttämätöntä. 
Raivausjätteiden hautaaminen kuuluu litteraan 1510. 

Tällä litteratasolla käsitellään vain kustannuksia. Urakoissa yksilöidään tämän kohteen työt 
tarkemmin. 

1120 Puuston ja kasvillisuuden siirto (uudeHeenistutus) 	- 

Litteraan kuuluvat puiden ja muun kasvillisuuden siirtäminen uuteen kasvupaikkaan ja uudel-
leenistutuksen aiheuttamat hoitotoimenpiteet, kuten kastelu ja latvaharvennus. 
Uusien kasvien istutukset kuuluvat rakennusosiin 5640-5650. 

Tällä litteratasolla käsitellään vain kustannuksia. 
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1130 Puuston ja muun kasvillisuuden suojaus 	 - 

Litteraan kuuluvat suojeltavaksi määrättyjen puiden ja pensaiden aitaus ja muut vahinkojen 
varalta tehtävät toimenpiteet, kuten koihimissuojat, kastelu yms. 

Tällä litteratasolla käsitellään vain kustannuksia. 
Urakoissa ja suunnitelmissa kpl tai m2. 

1200 Rakennukset ja muut rakenteet 	- 

Rakennuksiin luetaan mm. asuin-, tuotanto- ja talousrakennukset. Suuria rakenteita ovat mm. 
sillat, uittorakenteet, betonirakenteiset padot, satamalaiturit, kasuunit jne. 

Litteraan kuuluvat suunnitelmissa purettavaksi määrättyjen rakennusten rakenteiden ja raken-
nelmien purku sekä purkujätteiden kuljetus läjitysalueelle tai kaatopaikalle, mandolliset kaato-
paikkamaksut sekä kelvollisten tarvikkeiden varastointi. Siirrettävien rakennusten purku, kulje-
tus ja uudelleen pystytys sekä erilliset rakennukseen kohdistuvat toimenpiteet vahinkojen 
estämiseksi (esim. perustusten tukeminen). 

Tällä litteratasolla käsitellään vain kustannuksia. 

1210 Rakennusten, rakenteiden ja rakennelmien purku, poltto 
yms. hävittävät toimenpiteet 

Litteraan kuuluvat purettavaksi määrättyjen rakennusten ja rakenteiden purku tai polttaminen 
sekä kelvollisten tarvikkeiden varastointi.Purkujätteiclen kuljetus läjitysalueelle tai kaatopaikal-
le ja mandolliset kaatopaikkamaksut kuuluvat tähän litteraan. 

Tällä litteratasolla käsitellään vain kustannuksia. 
Suunnitelmissa ja urakoissa esitetään hävitettävien rakennusten, rakenteiden ja rakennelmien 
maara. 

1211 Rakennukset 	 kpl 

Suunnitelmista lasketaan hävitettävien em. rakennusten kappalemäärä. 

1212 Erikoisrakenteet sillat, muurit, liikenteenohjauslaitteet yms. 

Tällä litteratasolla käsitellään vain kustannuksia. 
Suunnitelmissa ja urakoissa esitetään hävitettävien rakenteiden kappalemäärä tai pituus. 

1213 Kaiteet, reunatuet, aidat yms. 	 m 

Suunnitelmista lasketaan hävitettävien kaiteiden, reunatukien, aitojen yms. pituus rakennel-
man keskilinjan suunnassa. 
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1220 Rakennusten, rakenteiden ja rakennelmien siirto 	- 

Litteraan kuuluvat siirrettävien rakennusten, rakenteiden ja rakennelmien purku, siirto, kuljetus 
ja uudelleen pystytys. 

Tällä litteratasolla käsitellään vain kustannuksia. 

1221 Rakennukset 	 kpl 

Suunnitelmista lasketaan siirrettävien em. rakennusten kappalemäärä. 

1222 Kaiteet,reunatuet, aidat yms. 	 m 

Suunnitelmista lasketaan siirrettävien kaiteiden, reunatukien ja aitojen yms. pituus rakennel-
mien keskilinjojen suunnassa. 

1230 Rakennusten, rakenteiden ja rakennelmien suojaus 	- 

Litteraan kuuluvat erilliset säilytettävien rakennusten työnaikaiseksi suojaamiseksi ja vahinko-
jen estämiseksi tehtävät työt ja tarvittavat materiaalit (esim. perustusten tukeminen). 

Tällä litteratasolla käsitellään vain kustannuksia. 

1300 Putkijohdot 	 m 

Litteraan kuuluvat: viemärien, putkijohtojen, sala-ojien ja rumpujen esillekaivu, purkaminen, 
uuden kaivannon kaivu, kaivantojen täyttäminen, putkijohtojen siirto uuteen paikkaan ja uudel-
leenrakentaminen sekä putkijohtojen suojaus ja vahinkojen ennaltaehkäisyt. Kaivojen, venttiili-
en ja linjan varusteiden yms. purku ja siirto kuuluvat putkijohdon purkuun ja siirtoon. 

Suunnitelmista mitataan purettavan tai siirrettävän putkijohdon pituus kaivon, yms. keskeltä 
kaivon yms. keskelle tai laskuaukon päähän. Pituus mitataan yksinkertaisena, vaikka kaivan-
nossa olisi useampia putkijohtoja. 

1310 Putkijohtojen purku 	 m 

Litteraan kuuluvat: putkijohtojen esillekaivu, purkaminen, putkijohtojen nostaminen kaivan-
nosta ja kuormaus sekä kuljetus varastoon tai kaatopaikalle ja vanhan kaivannon täyttäminen. 
Kaivojen, varusteiden yms. purku kuuluu myös litteraan samoin kuin varastoitavan materiaalin 
puhdistus ja kunnostus. 

Suunnitelmista lasketaan purettavien putkijohtojen pituus kaivon, yms. keskeltä kaivon, yms. 
keskelle tai laskuaukon päähän. Pituus lasketaan yksinkertaisena, vaikka kaivannossa olisi 
useampia putkijohtoja. 

1320 Putkijohtojen siirto 	 m 

Putkijohtojen siirto tarkoittaa vähäistä muun rakentamisen yhteydessä tehtävää putkijohtojen 
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siirtoa, jolle on ominaista vanhan materiaalin välitön uudelleenkäyttä. Siirrossa uusi linja on 
aina korkeintaan vanhan linjan pituinen. 
Litteraan kuuluvat siirrettävien putkijohtojen esillekaivu, purkaminen, putkijohtojen nostaminen 
kaivannosta ja kuormaus sekä kuljetus välivarastoon, varastointi, siirto uuteen paikkaan, uuden 
kaivannon kaivu, pohjan tasaus, mandollisen sora-, lankku- tai hirsiarinan tekeminen, putkien 
asennus, vanhan kaivannon luiskaus ja täyttä ja uuden kaivannon alku- ja lopputäyttö. Kaivo-
jen ja putkijohtoon kuuluvien varusteiden ja laitteiden siirto kuuluu myös litteraan. 

Jos putkijohtojen Siirto muodostaa merkittävän osan rakennuskohteen töistä, käytetään litte-
roita: 

- 1310 putkijohtojen purku 
- 3300 kanaalit, kaivannot ja syvennykset kalliossa 
- 6800 kuivatusrakenteet ja putkistot 

Suunnitelmista mitataan siirrettävän, alkuperäisen putkijohdon pituus kaivon, yms. keskeltä 
kaivon, yms. keskelle tai laskuaukon päähän. Pituus mitataan yksinkertaisena, vaikka kaivan-
nossa olisi useampia putkijohtoja, jos kaikki siirretään samaan paikkaan. Mikäli samasta kai-
vannosta siirretään putkijohtoja kahteen tai useampaan paikkaan, mitataan kukin putkijohto 
erikseen. 

1330 Putkijohtojen suojaus 	 m 

Litteraan kuuluvat putkijohtojen työnaikainen suojaus ja vahinkojen ehkäisytoimet, kuten 
kaivantoa risteävien putkijohtojen tukeminen sekä suojauksen suorittamiseksi tehtävät kaivut 
yms.. 
Työnaikainen kaivannon tukeminen kuuluu litteraan 2800. 

Suunnitelmista lasketaan suojattavan putkijohdon pituus. Pituus mitataan yksinkertaisena, 
vaikka kaivannossa olisi useampia putkijohtoja. Kaivantoa risteävän putkijohdon tuenta mita-
taan käyttäen kaivannon teoreettisia mittoja. 

1400 Kaapelit ja ilmajohdot 	 m 

Litteraan kuuluvat kaapeleiden esillekaivu sekä ilmajohtojen ja niiden kannatinrakenteiden 
(pylväät jne.) poistaminen, siirto uuteen paikkaan sekä erilliset suojaustoimenpiteet. Litteraan 
kuuluu myös kelvollisen materiaalin varastoiminen sekä linjoihin liittyvien keskusten, muun-
tamoiden tai vastaavien purut ja siirrot. 

Suunnitelmista lasketaan purettavan, siirrettävän tai suojattavan kaapelin tai ilmajohdon pi-
tuus. Pituus mitataan yksinkertaisena, vaikka kaivannossa olisi useampia kaapeleita tai pylväis-
sä useampia ilmajohtoja. 

1410 Kaapeleiden ja ilmajohtojen purku 	 m 

Litteraan kuuluvat: purettavien kaapeleiden yms. esillekaivu ja poisto sekä ilmajohtojen sekä 
niiden vaatimien muiden rakenteiden (pylväät, jalustat jne.) poistaminen, kuljetus varastoon 
tai kaatopaikalle. Varastoitavan materiaalin puhdistus ja kunnostus kuuluvat myös litteraan. 
Suunnitelmista lasketaan purettavan kaapelin tai ilmajohdon pituus. Pituus mitataan yksin-
kertaisena, vaikka kaivannossa olisi useampia kaapeleita tai pylväissä useampia ilmajohtoja. 



19 

1420 Kaapeleiden ja ilmajohtojen siirto 	 iii 

Kaapeleiden ja ilmajohtojen siirto tarkoittaa muun kuin kaapeleiden tai ilmajohtojen raken-
tamisen yhteydessä tehtävää kaapeleideri tai ilmajohtojen siirtoa, jolle on ominaista vanhan 
materiaalin välitön uudelleen asennus. Uusi linja on aina korkeintaan vanhan linjan pituinen. 

Litteraan kuuluvat siirrettävien kaapeleiden osalta uuden kaivannon kaivu, pohjan tasaus, 
vanhan kaapelin esillekaivu, vanhojen kaapelikourujen purku, kaapelin siirto uuteen kaivan-
toon, kaapelikourujen asennus sekä vanhan ja uuden kaivannon täyttä sekä kaivannon viimeis-
tely. Kaapeliin liittyvien laitteiden ja varusteiden siirto kuuluu tähän litteraan. 
Siirrettävien ilmajohtojen osalta litteraan kuuluvat: Ilmajohdon irroitus, siirto ja uudelleenkäyttö 
sekä vanhojen pylväiden purku, uusien pylväiden pystytys ja harustaminen ja ilmajohtojen 
asennus tai linjan siirto pylväineen. 

Suunnitelmista lasketaan siirrettävän alkuperäisen kaapelin tai ilmajohdon pituus. Pituus mita-
taan yksinkertaisena, vaikka kaivannossa olisi useampia kaapeleita tai pylväissä useampia 
ilmajohtoja. 

1430 Kaapeleiden ja ilmajohtojen suojaus 	 m 

Litteraan kuuluvat: kaapeleiden, ilmajohtojen ja muiden em.-tyyppisten rakenteiden työnai-
kainen suojaus ja työn aiheuttamat, erilliset, vahinkojen ennaltaehkäisytoimenpiteet, kuten 
esim. kaivantoa risteävien kaapeleiden tukeminen ja suojaus esim. kaivukoneen tai louhinnan 
iskuilta sekä työn vuoksi tehtävien kaivantojen teko. 

Suunnitelmista lasketaan suojattavan kaapelin tai ilmajohdon pituus sekä muiden rakenteiden 
kappalemäärä. Pituus mitataan yksinkertaisena, vaikka kaivannossa olisi useampia kaapeleita 
tai pylväissä useampia ilmajohtoja. 

1500 Maarakenteet 

Litteraan kuuluvat erillisinä tämä tehtävät: 
-Maarakenteiden koneellinen irrotus, kuormaus, kuljetus ja läjitys tai pengerrys sekä tarvittava 
pohjan muotoilu ja tiivistäminen. 
-Kelvollisten materiaalien varastointi, siirto rakenteisiin, vastaanotto. 
-Raivausjätteiden hautaaminen. Hautaamiseen kuuluvat seuraavat työt: pintamaan raivaus, 
raivausjätteiden upotus kaivantoon. Kaivannosta saatavan pengermateriaalin kaivu, levitys ja 
penkereen muotoilu sekä kaivannon kohdalle tulevan sivuojan teko kuuluvat litteraan 2110. 

Tällä litteratasolla käsitellään vain kustannuksia. 

1510 Pintamaan poisto 	 m2 

Litteraan kuuluvat: rakennusalueella olevien kantojen, mättäiden, alle 1 m3:n kivien sekä 
pintamaan poisto. Pintamaan poiston ja maanleikkauksen rajana on 0,2 m maan pinnasta ellei 
suunnitelmissa ole määrätty suurempaa raivaussyvyyttä. Työhön kuuluvat myös kelvollisten 
maa-ainesten tarpeellinen käsittely ja siirto rakenteisiin sekä rakenteisiin kelpaamattomien 
raivausjätteiden kuljetus, hautaaminen tai hävittäminen muulla tavoin, raivausmassojen käsitte-
ly läjitysalueella (myös kaatopaikkamaksut), pengeralustan muotoilu ja tiivistys. Litteraan 
kuuluu myös työn yhteydessä tehtävä lumen poisto. 
Jos raivausjäte hävitetään käyttämällä hautaamismenetelmää, kuuluu kaivannon teko ja käyt-
tökelpoisten kaivumassojen käyttö rakenteeseen sekä sivuojan muotoilu litteraan 2110. 
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Kailiota peittävä < 0.2 m kerros kuuluu kokonaisuudessaan tähän litteraan. Avolouhinnan 
päältä tehtävä kalliopinnan raivauksen pinta-ala lasketaan lisäämällä kallioleikkauksen pinta- 
-alaan alueen laidoille 0,5 m:n levyinen raivausvyöhyke. 
Maanleikkauksen tai pintamaan poiston jälkeinen käsityönä tehtävä louhittavan kalliopinnan 
puhdistus kuuluu litteraan 3100. Suuruudeltaan 1-3 m3:n kivien rikkominen kuuluu litteraan 
3160. Yli 3 m3:n kivien rikkominen kuuluu litteroihin 3110-3150. 
Suunnitelmista lasketaan pintamaan poiston teoreettinen pinta-ala vaakatasossa. Pinta-alaan 
lasketaan laidoille 0,5 m:n levyinen raivausvyöhyke. 

1510 Plntamaan poIsto, maan leikkaus Ja kMen poIsto 

1110 Puuston Ja ka8vllllsuuden poisto 
3162 Kivien rlkkomlnen (1-3 m3) 
1510 Plntamaari pdsto 0.2 m 
1510 Plntamaan poisto (< 1 m3) 

1510 Plntamaan poisto 0.2 m 
2100 Maanleikkaus 
3182 lQvlen rikkominen (1-3 m3) 
2100 Maanlelkkaus (< 1m3) 

1520 Muuan poisto ja käsittely 	 m3ktd 

Litteraan kuuluvat erillisenä työnä tehtävät: talteenotettavaksi suunnitellun mullan kasaus, 
kuormaus, kuljetus ja varastointi tai levitys käyttökohteeseen. 

Työn yhteydessä määritetään ruokamulta-alueen todellinen kiintotilavuus. 

1530 Päällysteen poisto 
	 m2 

Litteraan kuuluvat: vanhan päällysteen purku joko kaivamalla tai jyrsimällä, kuormaus, kuljetus 
varastoon tai rakennuttajan läjitysalueelle sekä varastointi tai käsittely läjitysalueella. Litteraan 
kuuluu myös suunnitelmissa esitetty vanhan päällysteen reunan viimeistely (esim. sahaus). 

Suunnitelmista lasketaan purettavan tai jyrsittävän päällysteen teoreettinen pinta-ala. Alle 1 
m2:n tonttiliittymiä ja levityksiä ei mitata. Alle 1 m2:n kaivonkansia yms. ei vähennetä pääl-
lysteen määrästä. Liittymät, levennykset ja bussipysäkit mitataan tyyppipiirustusten mukaisina 
tai keskileveyksien ja keskipituuksien avulla. Vähäisiä pyöristyksiä ei oteta huomioon. 
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1550 Pengerrakenteiden poisto 	 m3ktd 

Littera sisältää käytöstä poistettavien pengerrakenteiden poiston. Poiston ensisijaisena tarkoi-
tuksena ovat maisemanhoidolliset syyt (käytöstä poistettu sivuun jäävä penger). Pengermateri-
aalit käytetään rakenteissa tai läjitetään. 
Poistettavia rakenteita ovat esim. vanha tiepenger, vanha ratapenger tai vanha tulvapato. 

Litteraan kuuluvat: suunnitelmissa poistettavaksi määrätyn penkereen maa-ainesten irroitus, 
kuormaus, kuljetus, levitys uuteen rakenteeseen tai läjitys ja vastaanotto käsittelyineen. 
Tien paikalleen parantamisen yhteydessä tehtävä pengermateriaalin leikkaus sekä tonttiliit-
tymien yms. poisto kuuluu litteraan 2000. 
Jos vanhaa pengertä käytetään maanottopaikkana ilman, että suunnitelmissa on määrätty 
pengertä purettavaksi kuuluu pengermateriaalista tehtävä rakenne litteraan 4000. 

Työn yhteydessä määritetään poistettavan penkereen todellinen tilavuus. 

1600 Pen kereiden alitukset 	 m 

Litteraan kuuluvat: valmiiden rakenteiden alittaminen työntämällä tai kaivamalla. Litteraan 
kuuluvat kaikki työt, tarvikkeet ja mandolliset suojaputket sekä apukaivannot. 

Suunnitelmista mitataan alitettavan penkereen leveys alituksen alapinnan tasolla, alituksen 
keskilinjan suunnassa. 
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2000 LEIKKAUKSET, KAI VAN NOT 
JA AVO-OJARAKENTEET 

Pääryhmä sisältää kaikki rakennuskohteessa tehtävät maaleikkaukset ja kaivuut kuljetuksineen 
ja käsittelyineen viimeisteltyinä suunnitelmien mukaiseksi rakenteeksi. 
Jos maamassojen käyttöä ei etukäteen tunneta, käytetään tason 100 mukaista erittelyä. Työn 
sisällön määrittelyssä tulee tällöin ottaa huomioon myös 10-tason tarkistukset. 

Pääryhmälle on ominaista, että 
-kaikki ryhmän litterat liittyvät maansiirtoihin, joissa kuormaus (tai kaivu) tapahtuu tielinjan 
leikkauksesta. 
-koko maansiirron työketju kuuluu nimikkeeseen 
-leikkausten ja kaivantojen oletetaan olevan rakenteena tärkein riippumatta, siitä mihin litteraan 
massoja käytetään. Tällöin käyttökohteen littera syntyy kustannuslaskennallisesti ilmaiseksi 
leikkauksen sivutuotteena. 

2000 Leikkaukset, kaivannot, avo-ojat 

1510 Plntamaan poisto 
2100 Maan leIkkaus 
3100 Kalilonlelkkaus 

1,5 m Louhinnan työvara 

6800 Putkikanaali 

2100 Maaleikkaus 	 m3ktr 

Litteraan kuuluvat varsinaisen leikkauksen ja leikkaukseen tulevien sivuojien ja siirtymäkiilojen 
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teko, massojen kuljetus muihin rakenteisiin, läjitysalueelle tai varastoon sekä käsittely (levitys, 
muotoilu ja tiivistys) vastaanottopaikassa. Leikkauksen pohjan muotoilu, tiivistys, luiskien 
pyöristykset sekä leikkausrajojen sisällä olevien alle 1 m3:n kivien ja lohkareiden käsittely sekä 
mandollinen kivien haraus leikkaustason alapuolelta kuuluvat tähän litteraan. Työn yhteydessä 
tehtävä kalliopinnan puhdistus konetyönä, louhimatta irti lähtevän kallion kaivu ja työturval-
lisuuden tai työtekniikan vaatima lisäkaivu kuuluvat myös litteraan. 

Kalliopinnan puhdistus käsityönä ja maaleikkauksessa olevien yli 1 m3:n kivien rikkominen 
kuuluu litteraan 3100. Suunnitelmissa ja työselityksessä määrätty pintamaan poisto kuuluu 
litteraan 1 500. 

Leikkauksiin kaivettavat kanaalit ja kaivannot kuuluvat rakennusosiin 6000 ja 7000. Mikäli 
kanaalit ja kaivannot vaikuttavat voimakkaasti hankeen massatalouteen voidaan ne litteroida 
tähän kohteeseen. 

Suunnitelmista mitataan maaleikkauksen teoreettinen kiintotilavuus. 
Maaleikkauksen kiintoteoreettinen määrä on suunnitelman mukaisten rakennemittojen mukai-
nen. Mikäli suunnitelmissa ei ole esitetty leikkaukseri luiskakaltevuuksia käytetään luiskakal-
tevuutta 1:1. 
Maanpinnan korkeusasema mitataan suunnitelmista tai muilla mittausmenetelmillä vähennet-
tynä raivauksen teoreettisella syvyydellä ko. leikkauksessa. 

2100 Maanleikkaus 

2130 Massat kerroksiin 

UI 

2110 Massat 	 \ 
tai tA1t6hi. 	 2120 Massat IJftykeeen 	2150 Massat murskaamoon 

2110 Maaleikkaus, massat penkereeseen ja täyttöihin 	m3ktr 

Tähän kohteeseen kuuluu litterassa 2100 mainitun lisäksi myös hautaamismenetelmän yh- 
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2100 Maanleikkaus (sillat) 
1 ...!IJ..... ._S_»_ £!.S .fl 

Siltojen louhinnat 	 ' Siltojen maankaivut ja täytöt 
1 m Kaivannon työvara 

Louhinnan työvara 0,5 m 

teydessä tehtävä kaivannon kaivu, pengermateriaalin levitys, penkereen muotoilu sekä kaivan-
nori kohdalle tulevan sivuojan teko. Tähän kohteeseen kuuluu myös suunnitelman edellyttämä 
tielinjan leikkausmateriaalista tehtävä ylipenger. Mikäli pengerrystyön yhteydessä käytetään 
siirtyvää ylipengertä, tulee siirtyvästä ylipenkereestä johtuvat kustannukset sisällyttää 
pengerrystyön kustannuksiin. 

2120 Maaleikkaus, massat läjitykseen 
	 m3ktr 

2130 Maaleikkaus, massat kerro ksiin ja 
maalaatikoiden täyttöihin 	 m3ktr 

2140 Maaleikkaus, massat välivarastoon 	 m3ktr 

2150 Maaleikkaus, massat murskaamoon 	 m3ktr 

2170 Leikkauspohjan homogeenisointi 
	 m2 

Työhön kuuluu leikkauspohjan haraus suunnitelmassa osoitetulia alueella, leikkauspohjan 
tasaus ja tiivistys. Yli 1 m3:n kivien käsittely kuuluu litteraan 3100. 

2180 Maaylipenkereen poisto 
	 m3rtr 

Litteraan kuuluvat painuma-ajan jälkeen tehtävä ylipengermateriaalin poisto suunnitelman 
osoittamaan tasoon (irroitus, kuormaus, kuljetus, levitys rakenteeseen ja tiivistys tai läjitys). 
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SI.!!Jnnitmst !askpta' -  r rta'n v!r -V'.rr 

IdävdiUUUii tUL4iIJVdt dVdffJ 

Massanvaihto voidaan tehdä kaivamalla pehme 
alta tai syrjäyttämällä pehmeä maa pengertämäll: 

Litteraan kuuluvat varsinaisissa pehmeikkäkohdi. 	kavainala Suun iLeiifla LdSOOn LaV 
heikosti kantavien perusmaiden poisto tai räjäyttämällä syrjäyttäminen sekä siirtymäkiilojen 
kaivu sekä kuljetus läjitysalueelle tai rakenteisiin sekä käsittely siellä. Yläskohonneiden masso-
jen poisto ja kuljetus läjitysalueelle tai rakenteisiin kuuluu tähän litteraan. Työn yhteydessä 
tehtävä raivaus kuuluu tähän litteraan. 
Massanvaihtoon kuuluva täyttä kuuluu litteran 711(), 	1O 42O 	422CL 

Tällä litteratasolta käsitellään vain kustannuk 

1 C 	 per 	jani 	 ckj 

Työhön kuuluu kaivannon kaivu, kuljetus läiltykseen tai raknteisiin a kyttökohteen 
nen käsiti 

Suunnitel 	-: 	 . 

tymäkiiloineen ehet asiakirjoissa ole toisin osoitettu. Mikäli su. 
sanvaihtokaivannon luiskakaltevuutta käytetään kaltevuutta 2 

2220 Ylöskohonneiden massojen poisto 

Työhön kuuluu ylipenkereen edessä ja sivuilla ylöskohoavien massojen kuormaus 
kättökohteen mukainen käsjtte', 
tehtävän pengerrystyön litteralle 

Poistettavien massojen yhteenlaskettu paino kuljetusvälineen lavalla. 

2230 Pengerräjäytykset 
	

kg 

Penkereen sivuilla, edessä ja alla suunnitelman mukaisten räjäytysten toteuttaminen kaikkine 
täineen ja tarvikkeineen. 

Todellinen räjähdysaineiden määrä. 

2400 Avo-ajat 	 m3ktr 

Rakennusosa sisältää niska- ja laskuojat, penkereiden kohdalla olevat sivuojat ja purojen ja 
jokien perkauksesta aiheutuvat työt. 
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MAS SAN VAI HTOTYÖT 
MASSANVMKrOTÖIDEN KAiVANNON JA TÄYTÖN OHJEEWSET MFTAT 

TfrRTrrfru KANAION WICATKNVTMN Lflr 

MASSAN VAI HTO KAI VAMALLA 

MASSANVAIHDON TÄYrÖT (2110, 3110, 4120,4220) 

	

LOPUWNEN LUISKA 	
PENGER(2110, 3110,4110,4210) 

SUUNNITELMAN MUKAISES11 	 7 TSV 	 / 

2200 MASSANVfrJHDON IIvAwro 	/ 
rI PJVUNTAVO'" 

KOVA POHJA 

MASSAN VAI HTO PENGERTÄMÄLLÄ 
MÄÄRÄAIKAINENYUPENGER (2110,3110,4140,4240) 

PENGER (2110,3110,4110,4210) 

MASSANVAJHDON TÄYTÖT (2110, 3110,4120,4220) 
2180 TAi 3180 YUPENKEREEN POISTO 

	

LOPUWNEN LUISKA 	 7'L 7 TSV 
SUUNNITELMAN MUKAISESTI 	 7' ________ 

• i'/ 

	

2200 MASSANVAJHTOKAiVANTO 	' / 

'._ 
KOVA p(JHJA TAI Ik(TÖN TAVOflE'S° 



Litteraan kuuluvat avo-ojien kaivu, kaivumass 
Maaleikkaukseen tulevat sivuojat kuuluvat litteraan 2100. 
Tyäselityksessä määrätty erillinen pintamaan poisto kuuluu litteraan 1 51 

Suunnitelmista mitataan avo-ojan tilavuus m3ktr. Verhousten edellyttämän lisäkaivun teo-
reettinen tilavuus mitataan mukaan määrään. Jos pintamaan poisto avo-ojan kohdalla on 
suunnitelma-asiakirjoissa määrätty tehtäväksi erillisenä työvaiheena, vähennetään raivaus- 
massat (paksuus 0,20 m) avo-ojien kaivumassoista. 
Ellei suunnitelmissa ole muuta osoitettu 	rkn ka!te:j:j tena civtsttn 1 1 kait; Juotta 

2410 Avo-ojat, massat penkereeseen 	 m3ktr 

2420 Avo-ojat, massat vierialueelle 	 m3ktr 

2430 Avo-ojat, massat läjitykseen 	 m3ktr 

2500 Maatunnelit 	 m3ktr 

Maatunneleilla tarkoitetaan tunneleita, jotka rakennetaan kalliota pehmeämpiin maalajeihin Ne 
rakennetaan yleensä kilven ja täysperäkoneen tai kilven ja jyrsintäporauslaitteen avula 

Litteraan kuuluvat maatunnelin kaivu tai poraus, t'Jenta. maan kuljetus ja vastaanotto käsntn-
lyineen 

Suunnitelrnsta mitataan motunnehri kjirtoteoreettnen ulavuus tuki - akenteen u!komittojen 
mukaisesti 

2600 Ruoppaus ja vedenalainen kaivu 	m3ktr 

Litteraan kuuluvat kaikki avoveden pinnan alla tehtävät maan kaivu (ruoppaus), siirto ja käsit-
tely vastaanottopaikalla. Vastaanottopaikkana voi olla kaivannon täyttöpaikka, rakenteet, 
varasto, tai läjityspaikka. Käsittelyyn kuuluvat tällöin vastaanotto ja vastaanoton yhteydessä 
tehtävä muotoilu ja tiivistys. Litteraan kuuluu myös alle 1 m3:n kivien kaivu. 

Vedenalainen louhinta sekä yli 1 m3:n kivien rikkominen kuuluu litteraan 3600. 

Vedenalaisen kaivun kiintoteoreettiset tilavuudet mitataan suunnitelmasta luiskakaltevuuksien 
ja syvyyksien mukaan. 

2700 Murskaus ja seulonta 	 t 

Litteraan kuuluvat soran ja moreenin syöttö, murskaus ja seulonta, murskatun ja seulotun 
materiaalin kuljetus välivarastoon ja välivarastointi. Mikäli murskelajike on tiedossa käytetään 
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lajikkeen mukaista jaottelua. 

Jos murskattava tai seulottava materiaali hankitaan tielinjan leikkauksen ulkopuolelta tai 
ulkopuoliselta toimittajalta, korvaukset materiaalista ja materiaalikuljetuksista kuuluvat tähän 
litteraan. Jos materiaali tulee leikkauksista (vertaa littera 2100), kohdistetaan tähän nimik-
keeseen vasta kuljetuksen jälkeen syntyvät kustannukset. 

Jos murskaustuotteet kuljetetaan suoraan rakenteeseen kuuluu valmiin murskeen kuljetus ja 
sen jälkeiset työt litteraan 4000 tai 5000. 

M urskaustuotteet mitataan punnitsemalla. 

Mikäli määrien mittaus tonneina perustuu tilavuuden mittaukseen, on arviointiperusteena 
käytettävä tilavuuspaino ilmoitettava. 

Lajikejaottelu: 

2721 Soramurske 0-4 mm 	 t 
2722 Soramurske 0-6 mm 	 t 
2723 Soramurske 0-8 mm 	 t 
2724 Soramurske 0-10 mm 	 t 
2725 Soramurske 0-12 mm 	 t 
2726 Soramurske 0-16 mm 	 t 
2727 Soramurske 0-18 mm 	 t 
2728 Soramurske 0-20 mm 	 t 
2729 Soramurske 0-25 mm 	 t 
2730 Soramurske 0-32 mm 	 t 
2731 Soramurske 0-40 mm 	 t 
2732 Soramurske 0-50 mm 	 t 
2733 Soramurske 0-65 mm 	 t 
2734 Soramurske 0-80 mm 	 t 
2735 Soramurske 0-100 mm 	 t 
2740 Soramurske 6-12 mm 	 t 
2741 Soramurske 12-16 mm 	 t 
2742 Soramurske 16-25 mm 	 t 
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2800 Työnaikainen kaivannon tuenta 	m2 

Litteraan kuuluvat työnaikaisen tukiseinän sekä tarvittavien tukirakenteiden tai ankkureiden 
asennus ja poisto. 

Suunnitelmista mitataan tukiseinän pinta-ala. Tuettavan kanaalin molemmat sivut mitataan 
erikseen. Tuennan korkeus määräytyy kaivun alarajan ja maanpinrian mukaan. Alueilla, joilta 
poistetaan pintamaa (0,20 m) tai joilla tehdään suunnitelman mukaisia maanleikkauksia, käyte-
tään tuennan ylärajana maanleikkaustyön jälkeistä teoreettista maanpintaa. 

2800 Työnaikainen kaivannon tuenta 

10 Pintamaan poisto 

eoreettinen tuentasyvyys Hi Ja H2 

Kaivun alaraja 
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3000 KALLIO RAKENTEET 

Pääryhmälle on ominaista, että 

-leikkaustyö tehdään tielinjalla. Lisäksi pääryhmään kuuluu myös murskaukseen varaamaapai 
kalta tehtävä louhinta (3700). 

-kaikki ryhmän litterat liittyvät louhintatäihin, ja ne sisältävät kaikki louhimalla, iskuvasaralla, 
poraamal la tms. tavalla kallioon tehdyt tilat ja niiden rakenteet. 

-koko massansiirron tyäketju kuuluu nimikkeeseen. 
-työhön kuuluu myös louhinnan yhteydessä tehtävä rusnaus. 
-siltojen vaatimat louhinnat kuuluvat kohteeseen 7114 ja 7115. 
-leikkausten ja kaivantojen oletetaan olevan rakenteena tärkein riippumatta, siitä mihin litte-
raan mas soja käytetään. Tällöin käyttökohteen littera syntyy kustannuslaskennallisesti 
ilmaiseksi leikkauksen sivutuotteena. 
-lisälouheen hankintaa varten tehtävät erilaiset louhinnat ja muu louheen hankinta kuuluvat 
pääryhmään 4000 lukuunottamatta murskaukseen tarvittavaa louhintaa. 

-kallion tiivistäminen ja lujittaminen, kuten injektoinnit, verkotus ja ruiskubetonointi kuuluvat 
litteraan 6400. 

3000 Kalliorakenteet 

3100 Avolelkkaukset 
(leikkaus, irtilouhinta ja tasolouhinta) 

Louhepenger (3110) 

v 	' 	
' 

3300 Kanaht kalliossa 
(auki kaivettavat) 
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3100 KaHioleikkaukset 	 m3ktr 

Kallioleikkauksia ovat pohjasta yli 3m leveät, kallioon louhitut avoleikkaukset, joissa ei ole 
rakenteita. 
Jos kauiomassojen käyttöä ei etukäteen tunneta, käytetään tason 100 mukaista erittelyä. 
Työn sisällön määrittelyssä tulee tällöin ottaa huomioon myös 10-tason tarkistukset. 

Littera käsittää avoleikkauksessa tehtävät louhintatyöt suunnitelmien edellyttämään muotoon 
ja työselityksen edellyttämään louhekokoon, louheen kuljetuksen rakenteisiin, murskaamoon, 
välivarastoon tai läjitysalueelle sekä käsittelyn vastaanottopaikassa. 
Leikkaukseen kuuluvat suunnitelmissa esitetyt leikkauksessa olevat avo-ojat, mutta Ieikkauk-
sessa olevat kanaalit ja syvennykset kuuluvat litteraan 3240. 
Kallion pinnan puhdistus konetyönä kuuluu pääryhmään 2000, sen sijaan käsityönä tehtävä 
puhdistus kuuluu tähän litteraan. 
Maaleikkauksessa olevien yli 1 m3:n kivien rikkominen kuuluu tähän litteraan. 

Määrien mittausta varten tulee alkuperäisen kallion pinta vaaita ennen louhintaa. Kallioleik-
kauksen alapinnan tasona on suunnitelmissa esitetty teoreettisen louhinnan alapinnan taso, 
siis leikkaus mandollisine irtilouhintoineen ja suoto-ojineen. 

3110 Kallioleikkaus, massat penkereeseen 	 m3ktr 

Tähän kohteeseen kuuluu myös suunnitelman edellyttämä tielinjan leikkausmateriaalista 
tehtävä ylipenger. Mikäli pengerrystyön yhteydessä käytetään siirtyvää ylipengertä, tulee 
siirtyvästä ylipenkereestä johtuvat kustannukset sisällyttää pengerrystyön kustannuksiin. 

3120 Kallioleikkaus, massat läjitykseen 	 m 3 ktr 

3130 Kallioleikkaus, massat louherakenteisiin 	 m3ktr 

Tähän litteraan kuuluu maalaatikon ja siirtymäkiilan täyttä louheella, sekä erillisenä työnä 
tehtävä louhospenkereen yläosa (ns.louhepatja). 

3140 Kallioleikkaus, massat välivarastoon 	 m3ktr 

3150 Kallioleikkaus,massat murskaamoon 	 m3ktr 

3160 Sileäksilouhinta ja kivien rikkominen 

Litteraan kuuluvat erillisenä työnä tehtävä kallioluiskien muotoilu eli ns. sileäksilouhinta, joko 
esirakoa tai jälkilouhintaa käyttäen sekä maaleikkauksessa tai kanaalikaivannossa olevien 1 -3 
m3:n kivien rikkominen. 

Litteran töiden tuloksena syntyvän louheen poiskuljetus ja sitä seuraavat työnvaiheet kuulu-
vat tämän litteran töihin. Yli 3 m3:n kivien louhinta kuuluu litteroihin 3110-3150 louheen 
käytän mukaisesti. 

Suunnitelmista mitataan erillisenä työnä sileäksilouhittavan kallioluiskan pinta-ala leikkauspin-
nan tasossa. 
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Suunnitelmien mukaisten kaivurajojen sisäpuolella olevien rikottavien, 1 - 3 m3ktr:n kivien 
lukumäärä lasketaan. 

3161 Kallioleikkauksen muotoilu 
	 m2 

3162 Kivien rikkominen 
	 kpl 

3180 Louhosylipenkereen poisto 	 m3rtr 

Litteraan kuuluvat painuma-ajan jälkeen tehtävä ylipengermateriaalin poisto suunnitelman 
osoittamaan tasoon (irroitus, kuormaus, kuljetus, levitys rakenteeseen ja tiivistys tai läjitys). 

Suunnitelmista lasketaan purettavan ylipenkereen teoreettinen rakennetilavuus. 

3200 Maanalaiset kalliorakenteet 
	m3ktr 

Littera käsittää maanalaisten kalliotilojen louhintatyöt suunnitelmien edellyttämään muotoon, 
annettujen toleranssien mukaan ja työselityksen edellyttämään louhekokoon, louheen kulje-
tuksen rakenteisiin, murskaamoon, välivarastoon tai läjitysalueelle sekä käsittelyn vastaanot-
topaikassa. Työkoneiden liikennöimistä varten tehty työnaikainen sorastus sekä soran poisto 
ja työskentelyolosuhteiden edellyttämät työt, kuten kuivanapito ja tuuletuksen järjestäminen, 
kuuluvat myös tähän nimikkeeseen. 

Kalliotiloissa olevat kanaalit, syvennykset ja ojat kuuluvat litteraan 3240, ja kallion tiivistä-
minen ja lujittaminen, kuten injektoinnit, verkotus ja ruiskubetonointi litteraan 6400. 

Maanalaiset kalliorakenteet mitataan teoreettisena kiintotilavuutena suunnitelmien mukaisten 
rakennemittojen mukaan. Pohjan taso on suunnitelmien mukainen irrotustaso. Irtilouhintaa ei 
määritellä erikseen. 

Louhintaryöstöjä tai työteknistä louhintaa ei oteta määrissä huomioon. 

3210 Tunnelit 	 m3ktr 

3220 Ajotunnelit 	 m3ktr 

3230 Luolat ja hallit 	 m3ktr 

3240 Kanaalit ja syvennykset kalliotiloissa 	 m3ktr 

3250 Kuilut ja nousut 	 m3ktr 

3260 Reiät ja poratut kaivot 	 m 



33 

3300 Kanaalit, kaivannot ja syvennykset 
kalliossa 	 m3ktr 

Littera käsittää pohjasta 	3 m:n levyisten kanaalien sekä kaivantojen ja syvennysten 
louhintatyöt suunnitelmien edellyttämään muotoon, annettujen toleranssien mukaan ja 
työselityksen edellyttämään louhekokoon, louheen kuljetuksen rakenteisiin, murskaamoon, 
välivarastoon tai läjitysalueelle sekä käsittelyn vastaanottopaikassa. Nimikkeeseen kuuluvat 
turvallisuuden edellyttämät toimenpiteet. 

Tilavuus mitataan teoreettisten rakennemittojen mukaan (kuva). Kanaalin vähimmäisleveytenä 
käytetään aina 1 
m. Luiskakaltevuutena käytetään suunnitelmien luiskakaltevuuksia. Mikäli luiskakaltevuutta ei 

ole esitetty käytetään määrämittauksessa kaltevuutta 5:1 ja työnaikaiset luiskakaltevuuden 
loivennukset ovat tällöin lisä- ja muutostöitä. Suunnitelmissa kanaaliin merkittyjä "hyilyjä" 
(kuva ) ei vähennetä kanaalin tilavuudesta, tällöin tilavuus mitataan "hyllyn" yläpuolisen 
luiskan ja kanaalin pohjan irrotustason mukaisena. 
Louhintaryöstäjä, ylimääräistä louhintasyvyyttä tai työteknistä louhintaa ei oteta määrissä 
huomioon. Pohjan tasona on suunnitelmissa esitetty irrotustaso. 
Tilavuuden mittaus edellyttää alkuperäisen kalliopinnan vaaitsemisen ennen louhintaa. 

3300 Kanaalit, kaivannot ja syvennykset 

Hyllyä ei vähennetä 
0,5 m Louhinnan t vara 	kanaahn tilavuudesta 

!ito >0,m 

3m 

3400 Avo-ojat kalliossa 	 m3ktr 

Littera käsittää erillisien avo-ojien louhinnan työselityksen edellyttämään louhekokoon, louheen 
kuljetuksen rakenteisiin, murskaamoon, välivarastoon tai läjitysalueelle sekä käsittelyn vas-
taanottopaikassa. 
Kallioleikkauksien yhteydessä louhittavat avo-ojat kuuluvat litteroilie 3110-31 50. 
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Avo-ojan tilavuuden mittaus edellyttää kalliopinnan vaaitsemista ennen louhinnan aloitusta. 
Mikäli suunnitelmissa ei ole esitetty mittoja, mitataan määrät käyttäen luiskakaltevuutta 1:1 
ja pohjan leveytenä 0,5 m. 

3600 Vedenalainen louhinta 	 m3ktr 

Litteraan kuuluvat kaikki avovedenpinnan alla tehtävät louhinnat ja kivien rikkomiset. Veden-
pinnan korkeutena käytetään sitä korkeutta, johon suunnitelmat on sidottu. Littera sisältää 
irtioton lisäksi kuljetukset ja louheen vastaanottoon liittyvän käsittelyn. 
Tarvittaessa kivet eritellään omaksi litteraksi. 

Vedenalaisen louhinnan kiintoteoreettiset tilavuudet mitataan suunnitelman luiskakaltevuuk-
sien ja syvyyksien mukaan. Suunnitelmista mitataan myös ruopattavan alueen teoreettinen 
pinta-ala vaakatasossa. 

3700 Murskaus ja lajittelu 	 t 

Litteraan kuuluvat louheen syöttö, murskaus ja seulonta, murskatun ja seulotun materiaalin 
kuljetus välivarastoon ja välivarastointi. Mikäli murskelajike on tiedossa käytetään lajikkeen 
mukaista jaottelua. 

Jos murskattava materiaali louhitaan tai hankitaan tielinjan leikkauksen ulkopuolelta tai ulko-
puoliselta toimittajalta, korvaukset louhinnasta ja materiaalikuljetuksista kuuluvat tähän litte-
raan. Jos materiaali louhitaan tielinjan leikkauksista (vertaa littera 3100), kohdistetaan tähän 
nimikkeeseen vasta kuljetuksen jälkeen syntyvät kustannukset. 
Jos murskaustuotteet kuljetetaan suoraan rakenteeseen kuuluu valmiin murskeen kuljetus ja 
sen jälkeiset työt litteraan 4000 tai 5000, 

Murskaustuotteet mitataan punnitsemalla. 
Mikäli määrien mittaus tonneina perustuu tilavuuden mittaukseen, on arviointiperusteena 
käytettävä tilavuuspaino ilmoitettava. 

Lajikejaottelu: 
3751 Kalliomurske 0-4 mm 	 t 
3752 Kalliomurske 0-6 mm 	 t 
3753 Kalliomurske 0-8 mm 	 t 
3754 Kalliomurske 0-10 mm 	 t 
3755 Kalliomurske 0-12 mm 	 t 
3756 Kalliomurske 0-16 mm 	 t 
3757 Kalliomurske 0-18 mm 	 t 
3758 Kalliomurske 0-20 mm 	 t 
3759 Kalliomurske 0-25 mm 	 t 
3760 Kalliomurske 0-32 mm 	 t 
3761 Kalliomurske 0-40 mm 	 t 
3762 Kalliomurske 0-50 mm 	 t 
3763 Kalliomurske 0-65 mm 	 t 
3764 Kalliomurske 0-80 mm 	 t 
3765 Kalliomurske 0-100 mm 	 t 
3766 Kalliomurske 0-150...300 mm 	 t 

3770 Kalliomurske 6-12 mm 	 t 
3771 Kalliomurske 12-16 mm 	 t 

3772 Kalliomurske 16-25 mm 	 t 
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4000 PENGER- JA KERROS- 
RAKENTEET 

Pääryhmä sisältää sellaiset litterat, jotka valmistetaan tielinjan ulkopuolelta tuotavista mas-
soista. Massat voidaan hankkia ostamalla, alihankintana tai materiaalinottopaikasta (varamaa-, 
varastopaikasta tai suoraan murskauslaitoksen siilosta). Varamaapaikan käyttöönotto, hoito ja 
maisemointi kuuluvat pääryhmän töihin. 

Littera sisältää työketjun: materiaalin hankinta (kuormaus, siilosta otto) - kuljetus - vastaan-
otto ja rakenteen edellyttämät toimenpiteet. 

Litteran ykköstason käyttö: 

4xxl Täyte rakennuttajan materiaaleista m3rtr 
4xx2 Täyte urakoitsijan materiaaleista m3rtr 

4100 Maapenkereet ja padot 	 m3rtr 

Litteraan kuuluvat rakennuskohteeseen kuulumattomista tai varastoiduista maamassoista 
tehtävien maapenkereiden ja patojen osalta kuormaus, kuljetus, levitys, muotoilu, tiivistys sekä 
tarvittaessa yläpinnan kiilaus suunnitelman mukaiseksi rakenteeksi. Varamaapaikan käyttöönot-
to, hoito ja välitön maisemointi kuuluvat tämän litteran töihin, mikäli ei käytetä nimikettä 4700 
Varamaapaikat. 

Penkereiden ja patojen rakenneteoreettinen määrä mitataan suunnitelman rakennemittojen 
mukaan tai todellisena tilavuutena penkereeuä mikäli suunnitelma-asiakirjoissa ei toisin määrä-
tä. Luiskakaltevuuksina käytetään suunnitelmissa esitettyjä kaltevuuksia. Penkereen korkeus 
mitataan poikkileikkauksen keskeltä. Mikäli suunnitelmissa ei ole esitetty luiskakaltevuutta, 
käytetään kaltevuutta 1:1,5. 

Mikäli käytetään todellista tilavuutta vaaitaan penkereen alle jäävän maanpinnan korkeus 
ennen työn aloitusta. 

4110 Tie-, rata-, yms. penkereet 	 m3rtr 

4120 Massanvaihtoon kuuluvat täytöt 	 m3rtr 

Suunnitelmista mitataan massanvaihtoon kuuluvan täytön teoreettinen rakennetilavuus. Mikäli 
suunnitelmissa ei ole esitetty massanvaihdon täytön luiskakaltevuutta eikä pohjan tasoa 
mitataan massat todellisena. Täytön yläpintana pidetään luonnollista maanpintaa. 
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4130 Vastapenkereet 	 m3rtr 

Vastapenkereen määrät mitataan teoreettisina mikäli suunnitelma-asiakirjoissa ei ole toisin 
määrätty. 

4140 Ylipenkereet 	 m3rtr 

Littera käsittää rakenteen, jonka laatu on suunnitelman mukainen. Littera sisältää työketjun 
kuormaus - kuljetus - vastaanotto ja rakenteen edellyttämät toimenpiteet. 

Ylipenkereen poisto kuuluu litteraan 2180. 

Ylipenkereen määrät mitataan teoreettisina mikäli suunnitelma-asiakirjoissa ei ole toisin määrät-
ty. 

4160 Patojen tiivissydämet 	 m3rtr 

Padon tiivissydän on padon osa, jolla vähennetään padon läpi suotautuvan veden määrää. 
Tiivissydän voidaan tehdä maa-aineksista tai teräsbetonista, teräksestä yms. materiaalista. 
Moreeni on yleisin tiivissydämen rakentamiseen käytettävä maalaji. 

Teräsbetoni- yms. tiivissydämet kuuluvat litteraan 7600 Erityisrakenteet. 

4170 Patojen tukipenkereet 
	 m3rtr 

Padon tukipenger on padon osa, joka tukee patoa vedenpainetta vastaan ja lisää padon vaka-
vuutta. 

4180 Kevytsora- yms. erikoispenkereet 	 m3rtr 

Litteraan kuuluvat kevytsorasta ja muista vastaavista materiaaleista tehtävät penkereet. 
Litteraan kuuluu ainoastaan erikoismateriaalin tilavuus. 

Ellei suunnitelmissa ole osoitettu rakenteen mittoja määrät mitataan todellisina. 

4200 Louherakenteet ja padot 

Litteraan kuuluvat rakennuskohteeseen kuulumattomasta tai varastoidusta louheesta tehtävien 
penkereiden ja patojen osalta kuormaus, kuljetus, levitys, muotoilu, tiivistys sekä tarvittaessa 
yläpinnan kiilaus suunnitelman mukaiseksi rakenteeksi. Litteraan kuuluu myös maalaatikon 
täyttä tielinjan ulkopuolelta tuotavalla louheella. Litteraan kuuluu tielinjan ulkopuolelta tämän 
litteran käyttätarkoituksiin hankittavan louheen mandollinen louhinta. 

Nimike käsittää rakennusosan, jonka laatu on suunnitelman mukainen. Littera sisältää työket-
jun louhinta - kuormaus - kuljetus - vastaanotto ja rakenteen edellyttämät toimenpiteet. 

Sisältö rakenteittain kuten 4100 litteroilla kuitenkin rakenne louheesta. 
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4210 Tie-, rata-, yms. penkereet 	 m3rtr 

4220 Massanvaihtoon kuuluvat täytöt 	 m3rtr 

4230 Vastapenkereet 	 m3rtr 

4240 Ylipenkereet 	 m3rtr 

Littera käsittää rakenteen, jonka laatu on suunnitelman mukainen. Littera sisältää työketjun 
louhinta - kuormaus - kuljetus - vastaanotto ja rakenteen edellyttämät toimenpiteet. 

Ylipenkereen poisto kuuluu litteraan 3180. 

4250 Patojen tukipenkereet 	 m3rtr 

4270 Louhepatjat sekä maalaatikot ja siirtymäkiilat louheesta m3rtr 

4280 Kallioleikkauspohjan ja louhospenkereen yläpinnan 
muotoilu ja tiivistys 	 m2 

Litteraan kuuluu työhön tarvittavan materiaalin hankinta sekä rakenteen suunnitelman mu-
kaisten vaatimusten edellyttämät työt ja toimenpiteet. 

Suunnitelmasta mitattava kallioleikkauspohjan ja louhosperikereen yläpinnan pinta-ala. 

4300 Täytöt 	 m3rtr 

Litteraan kuuluvat rakennuskohteen ulkopuolelta tuotavasta-, varastoidusta- tai varamaanot-
topaikan materiaalista tehtävät täytöt kuormaus, kuljetus, levitys, muotoilu ja tiivistys. Vara-
maapaikan käyttöönotto, hoito ja välitön maisemointi kuuluvat tämän litteran töihin, mikäli ei 
käytetä nimikettä 4700 Varamaapaikat. 

Putkien ympärystäytöt kuuluvat litteroihin 6800 

Täyttöjen rakenneteoreettinen määrä mitataan suunnitelman rakennemittojen mukaan mikäli 
suunnitelma-asiakirjoissa ei toisin määrätä. Luiskakaltevuuksina käytetään suunnitelmissa 
esitettyjä kaltevuuksia. Mikäli suunnitelmissa ei ole esitetty luiskakaltevuutta, käytetään 
kaltevuutta 1:1,5. 

Mikäli käytetään toteutusteoreettista tilavuutta vaaitaan täytön alle jäävän maanpinnan kor-
keus ennen työn aloitusta. 

4310 Alueiden (kenttien) täytöt 	 m3rtr 

4370 Maisemanhoidolliset täytöt 	 m3rtr 
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4400 Suodatin-, eristys- ja jakavat kerroksetm3rtr 

Litteraan kuuluvat kerroksiin käytettävän materiaalin osto tai kuormaus varamaapaikasta tai 
välivarastosta, kuljetus sekä kerrosten levitys, muotoilu ja tiivistys. Litteraan kuuluu myös 
maalaatikkojen täyttä hiekalla ja soralla. Varamaapaikan käyttöönotto, hoito ja välitön maise-
mointi kuuluvat tämän litteran töihin, mikäli ei käytetä litteraa 4700 Varamaapaikat. 

Tehdasvalmisteiset erikoisratkaisut kuten suodatinkankaat, muovit yms. kuuluvat litteraan 
4450. 

Määrät mitataan rakenneteoreettisina tilavuuksina mikäli suunnitelma-asiakirjoissa ei ole toisin 
määrätty. 

4410 Suodatin- ja eristyskerrokset sekä maalaatikot 
ja siirtymäkiilat hiekasta 	 m3rtr 

4430 Jakavat kerrokset sekä maalaatikot ja siirtymäkiitat 
sorasta 	 m3rtr 

4450 Erikoisratkaisut, suodatinkankaat yms 	 m2 

Litteraan kuuluvat erikoisratkaisut kuten suodatinkankaat yms. Suodatinkankaan hankinta ja 
levitys suunnitelman mukaisesti. 

Suunnitelmista mitataan suodatinkankaan teoreettinen pinta-ala pinnan tasossa. 

4500 Sitomattomat kantavat kerrokset 	m3rtr 

Litteraan kuuluvat kerroksiin käytettävän materiaalin osto tai kuormaus varamaapaikasta tai 
varastosta, kuljetus sekä kerrosten levitys, muotoilu ja tiivistys. Varamaapaikan käyttöönotto, 
hoito ja välitön maisemointi kuuluvat tämän Iitteran töihin, mikäli ei käytetä litteraa 4700 
Varamaapaikat. 

Määrät mitataan rakenneteoreettisina tilavuuksina mikäli suunnitelma-asiakirjoissa ei ole toisin 
määrätty. 

4510 Sitomattomat kantavat kerrokset 
	 m3rtr 

4530 Sitomattomat jakava + kantavat kerrokset 	 m3rtr 
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4600 Vedenalaiset pengerrykset, täytöt ja pohjapa- 
dot 	 m3rtr 

Litteraan kuuluvat vedenalaiset pengerrykset, täytöt ja pohjapadot, jotka valmistetaan raken-
nuskohteen ulkopuolelta tuotavista tai varastoiduista maa- tai louhosmassoista. Massat voi-
daan hankkia ostamalla, alihankintana, materiaalinottopaikasta (varamaapaikasta) tai varastos-
ta. Varamaapaikan käyttöönotto, hoito ja välitön maisemointi kuuluvat tämän litteran töihin, 
mikäli ei käytetä nimikettä 4700 Varamaapaikat. 

Vedenalaisten penkereiden määrä mitataan suunnitelman rakennemittojen mukaan, raken-
neteoreettisena tilavuutena mikäli suunnitelma-asiakirjoissa ei toisin määrätä. Luiskakal-
tevuuksina käytetään suunnitelmissa esitettyjä kaltevuuksia. Penkereen korkeus mitataan 
poikkileikkauksen keskeltä. Mikäli suunnitelmissa ei ole esitetty luiskakaltevuutta, käytetään 
kaltevuutta 1:1,5 ja tätä loivemmat, työnaikana määrätyt kaltevuudet ovat lisä- ja muutos-
töitä. 
Mikäli käytetään todellista tilavuutta, tulee todellisen tilavuuden määrittämiseksi luodata tai 
harata vedenalaisen penkereen alle jäävän pohjan korkeusasema ennen työn aloitusta. 

4700 Materiaalin ottopaikat 

Tätä litteraa käytetään kokoamaan pitkäalkaisessa käytössä olevien ja useita työkohteita 
palvelevien varamaapaikkojen aukaisu-, hoito- ja maisemointikustannukset. 

Litteraan kuuluvat materiaalin ottopaikan käyttöönotosta aiheutuvat työt kuten puuston ja 
muun kasvillisuuden, pintamaiden ja lumen poisto, työmaateiden, aitausten ja punnituspaik-
kojen teko, kulkualustojen tasaukset ja kivien yms käsittely. Litteraan kuuluvat lisäksi käytön 
jälkeen tehtävät maisemointityöt kuten alueiden pinnan muotoilu ja mandolliset istutukset sekä 
muut työnjälkien siistimiset. 

4800 Erikoisrakenteet (lämpö- ja routaeristeet sekä 
pohjaveden suojauseristeet yms) 	m3rtr 

Litteraan kuuluvat pengerrakenteiden ja täyttöjen erikoisrakenteiden (esim. lämpö- ja routa-
eristeiden sekä pohjaveden suojauseristeiden) hankinta ja asennus. 

Rakenteet eritellään ja kuvataan tyypeittäin ja mitataan niiden teoreettinen tilavuus sekä 
viitataan suunnitelma-asiakirjoihin. 
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5000 PINTARAKENTEET JA VII- 
MEISTELYT 

Pääryhmä sisältää suunnitelman edellyttämät pintarakenteet ja viimeistelytyöt. Pääryhmään 
kuuluvat rakennusosissa tarvittavien materiaalien hankinta tai valmistus sekä kuljetus, levitys 
ja asennus. 
Murskaustuotteiden valmistus ja välivarastointi kuuluvat litteroihin 2700 tai 3700. 

5100 Sidotut kantavat kerrokset 	m2 

Litteraan kuuluvat sidotun kantavan kerroksen tekemiseen kuuluvat työt kuten massan valmis-
tus, kuljetus, levitys ja tiivistys. Myös murskauslaitoksen siilosta ja välivarastosta toimitettu 
kiviaines kuuluu tähän litteraan. Kiviaineksen murskaus ja välivarastointi kuuluvat litteroihin 
2700 tai 3700. 
Alustan tasaus ja muotoilu kuuluvat sidotun kantavan kerroksen alla olevaan kerrokseen. 

Suunnitelmista mitataan kerroksen teoreettinen pinta-ala. Alle 1 m2:n tonttiliittymiä ja leven-
nyksiä ei mitata. Alle 1 m2:n kaivonkansia yms. ei vähennetä pinta-alasta. Risteykset, liit-
tymät, levennykset ja bussipysäkit mitataan suunnitelman tai tyyppipiirustusten mukaisina. 
Vähäisiä pyöristyksiä ei oteta huomioon. 

5110 Bitumisora (BS) 	 m2 

5120 Bitumistabilointi 	 m2 

5130 Syväasfaltti 	 m2 

5140 Maabetoni 	 m2 

5200 Bitumisilla sideaineiHa sidotut kulutuskerrok-
set 	 m2 

Litteraan kuuluvat bitumilla sidottujen kulutuskerrosten osalta seuraavat työt ja aineet: sidotun 
alustan puhdistus ja liimaus tai kuumennus; massan valmistus, kuljetus, levitys ja tiivistys 
sekä mandollinen pinnan karkeutus bitumoidulla murskeella. Myös murskauslaitoksen siilosta ja 
välivarastosta toimitettu kiviaines kuuluu tähän litteraan. Kiviaineksen murskaus ja välivaras-
tointi kuuluvat litteroihin 2700 tai 3700. 

Sitomattoman alustan muotoilu ja tiivistys kuuluvat kulutuskerroksen alla olevaan kerrokseen. 
Uusiomassoista tehtävät päällysteet kuuluvat kohtaan 5260. 
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Suunnitelmista mitataan kerroksen teorettinen pinta-ala. Alle 1 m2:n tonttiliittymiä ja leven-
nyksiä ei mitata. Alle 1m2:n kaivonkansia yms. ei vähennetä pinta-aJasta. Risteykset, liit-
tymät, levennykset ja bussipysäkit mitataan suunnitelman tai tyyppipiirustusten mukaisina. 
Vähäisiä pyöristyksiä ei oteta huomioon. 

5210 Asfa!ttibetoni (AB) 	 m2 

5220 Vatuasfaftti (VA) 	 m2 

5230 Kevytasfalttibetoni (KAB) 	 m2 

5240 Öljysorapäällyste (ÖS) 	 m2 

5250 Muut asfalttipaallysteet 	 m2 

Muilla asfalttipäällysteillä tarkoitetaan päällysteitä, joissa käytetään erilaisia lisäaineita paran-
tamaan lujuutta, stabilisuutta, kylmäominaisuuksia yms. Lisäaineita ovat polymeerit, elas-
tomeerit, muovit, kumirouheet, kuidut, hartsit ja erilaiset kemialliset lisäaineet. 

5260 Uusio-päällysteet (RC) 	 m2 

5270 Tasaus (Tas) 

Tasaukseen käytetyn massan paino. 

5300 Sorapinta 	 m2 

Sorapinta käsittää sitomattoman kulutuskerroksen tekemisen moreenista, sorasta tai murska-
tusta kiviaineksesta. Litteraan kuuluvat sorapäällysteen tekeminen; kuormaus, kuljetus, levitys, 
tiivistys ja tasaus sekä näihin välittömästi liittyvät työt ja materiaalit esim. kastelu ja pölynsi-
dontaan käytettävien aineiden levitys. Myös murskauslaitoksen siilosta ja välivarastosta toimi-
tettu kiviaines kuuluu tähän litteraan. Kiviaineksen murskaus ja välivarastointi kuuluvat litteroi-
hin 2700 tai 3700. 

Suunnitelmista mitataan kerroksen teorettinen pinta-ala. Alle 1 m2:n tonttiliittymiä ja leven-
nyksiä ei mitata. Alle 1 m2:n kaivonkansia yms. ei vähennetä pinta-alasta. Risteykset, liit-
tymät, levennykset ja bussipysäkit mitataan suunnitelman tai tyyppipiirustusten mukaisina. 
Vähäisiä pyöristyksiä ei oteta huomioon. 

5400 Muut päällysteet ja kovat pintarakenteetm2 

Litteraan kuuluu suunnitelmien mukaisen päällysteen, verhouksen tms. pintarakenteen teko 
aineineen. Myös murskauslaitoksen siilosta ja välivarastosta toimitettu kiviaines kuuluu tähän 
litteraan. Kiviaineksen murskaus ja välivarastointi kuuluvat litteroihin 2700 tai 3700. 
Luiskien täyttö kuuluu käytettävän materiaalin alkuperästä riippuen leikkauksiin (RO 2000) tai 
penkereeseen (RO 4000). 
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Suunnitelmista mitataan päällysteiden ja pintarakenteiden yläpinnan teoreettinen pinta-ala 
pinnan tasossa. Alle 1 m2:n liittymiä ja kaivonkansia ei vähennetä. 

5410 Betonilaatta- ja betonikiviverhoukset 	 m2 

Litteraan kuuluvat betonilaatta- ja betonikiviverhouksen osalta betonilaattojen tekeminen tai 
hankinta, välivarastointi, kuljetus, alusrakenne, laattojen ladonta ja saumaus. Litteraan kuuluu 
myös verhouksen juuren teko suunnitelmien mukaan joko betonipalkista, kivillä täytetystä 
kaivannosta, kivikoreista tai kiviheitokkeesta. 

5420 Betonipäällysteet 	 m2 

Litteraan kuuluu betonista tehtävät teiden ja katujen kulutuskerrokset sekä jalkakäytävien ja 
korokkeiden betonista tehtävät päällysteet aineineen; alustan tasaus suunnitelmien mukaiseen 
korkeuteen, betonimassan sekoitus tai hankinta, levitys, tiivistys, pinnan hierto ja jälkihoito ja 
muut suunnitelman edellyttämät tarvikkeet. 

5440 Kivilaattaverhoukset 	 m2 

Kivilaattaverhous on lohkotuista isokokoisista luonnonkivistä tai louhituista kivistä latomalla ja 
saumaamalla tehty verhous, jota käytetään pääasiassa sillan keilan tai etuluiskan verhouk-
seen. 

Litteraan kuuluvat käytettävien kivien keräys tai hankinta, kuormaus, kuljetus, alusta, ladonta 
ja saumaus. Litteraan kuuluu myös verhouksen juuren teko suunnitelmien mukaan joko be-
tonipalkista, kivillä täytetystä kaivannosta, kivikoreista tai kiviheitokkeesta. 
Luiskien täyttä kuuluu käytettävän materiaalin alkuperästä riippuen leikkauksiin ( 2000) tai 
penkereeseen (4000). 

5450 Kenttäkivi-, nupukivi- ja noppakiviverhoukset 	 m2 

Kenttäkiviverhous on luonnon kiviaineksesta (raekoko 1 50-250) latomalla tehty verhous. 
Nupukiviverhous on hakatuista noin 120 x 200 mm kokoisista kivistä latomalla tehty ver-
hous. 
Noppakiviverhous on hakatuista noin 100 x 100 mm kokoisista kivistä latomalla tehty ver-
hous. 

Litteraan kuuluvat kenttäkivi-, nupukivi- ja noppakiviverhousten osalta kivien keräys tai hankin-
ta, kuljetus, alusta, kivien ladonta, junttaus ja saumaus. 

5460 Molskotti- ,murske- ja soraverhoukset 	 m2 

Molskottiverhous on murskatusta kiviaineksesta (raekoko 100-200 mm 0) koneellisesti tehty 
verhous, jota käytetään pääasiassa siltojen etuluiskan verhouksena. 
Murskeverhous on murskatusta kiviaineksesta (raekoko 50-100 mm 0) tehty verhous, jota 
käytetään pääasiassa siltojen etuluiskan verhouksena. 

Litteraan kuuluvat molskotin, murskeen tai soran kuormaus tai hankinta, kuljetus, levitys ja 
tiivistys. Litteraan kuuluu myös verhouksen juuren teko suunnitelmien mukaan joko betoni-
palkista, kivillä täytetystä kaivannosta, kivikoreista tai kiviheitokkeesta. 
Luiskien täyttä kuuluu käytettävän materiaalin alkuperästä riippuen leikkauksiin (RO 2000) tai 
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penkereeseen (RO 4000). 

5470 Kiviheitokeverhoukset 	 m2 

Kiviheitoke muodostuu louhoskivistä tai halkaistuista luonnonkivistä, jotka ilman erityistä 
järjestystä kaadetaan luiskan suojaksi (kivien koko 400-1000 mm 0). Järjestetty kiviheitoke 
tehdään vyöryttämällä kaivukoneella kivet luiskaa pitkin alaspäin ja tekemällä verhouksen 
pintaosa ja kivien kiilaus käsityönä (kivien koko 200-400 mm 0). 

Litteraan kuuluvat kiviheitokkeeseen käytettävien kivien keräys tai hankinta, kuormaus, kulje-
tus ja levitys luiskaan sekä tasoitus suunnitelman mukaiseen kaltevuuteen. Järjestetyn kivihei-
tokkeen osalta litteraan kuuluu myös verhouksen pintaosan ja kivien kiilauksen tekeminen 
käsityönä. Litteraan kuuluu myös verhouksen juuren teko suunnitelmien mukaan joko be-
tonipalkista, kivillä täytetystä kaivannosta, kivikoreista tai kiviheitokkeesta. 
Luiskien täyttö kuuluu kävtettävän materiaalin alkuperästä riippuen leikkauksiin (RO 2000) tai 
penkereeseen (RO 4000). 

5480 Kivikorirakenteet 	 m2 

Kivikorirakenne on teräsverkosta valmistettu suorakaiteen muotoinen kori tai patja. Kiviko-
reista tehdään tukimuureja ja kivikoripatjoista luiskien eroosiosuojauksia. Kivikorit voidaan 
asentaa paikoilleen joko tyhjinä tai kivitäytteisinä. 

Litteraan kuuluu tukimuurin tai luiskaverhouksen rakentaminen käyttäen kivikoreja; kivien 
keräys tai hankinta, kuormaus, kuljetus, kuitukankaan levitys luiskaan, korien kokoaminen, 
korien täyttö kivillä, korien tukisiteiden asennus, korien ladonta luiskaan ja kansien sitominen. 
Litteraan kuuluu myös verhouksen juuren teko suunnitelmien mukaan joko betonipalkista, 
kivillä täytetystä kaivannosta, kivikoreista tai kiviheitokkeesta. 
Luiskien täyttö kuuluu käytettävän materiaalin alkuperästä riippuen leikkauksiin (RO 2000) tai 
penkereeseen (RO 4000). 

5600 Viherrakenteet 

Litteraan kuuluvat suunnitelmien mukaiset kasvualustat, turveverhoukset, nurmiverhoukset, 
istutukset, kastelu ja kasvinsuojelu materiaaleineen ja tarvikkeineen. 

Suunnitelmista mitataan verhouksen tai kasvualustan pinta-ala pinnan tasossa. Vähäisiä kulmi-
en pyöristyksiä ja 1 m2:ä pienempiä puiden, pensaiden ja kaivonkansieri Osuutta ei oteta 
huomioon. Puiden ja pensaiden lukumäärät sekä metsitettävän alueen pinta-ala lasketaan 
suunnitelmista. 

5610 Kasvualustat 	 m2 

Litteraan kuuluvat koneellinen luiskien tasaus ja istutusta varten tehtävä täysin valmis kasvu- 
alusta tarvittavine aineineen. Tähän litteraan kuuluvat myös tarvittavat istutustöiden kasvu-
alustan alapuoliset vettäpidättävät kerrokset mikäli nämä tehdään rakennuskohteen 
ulkopuolelta tuotavista maa-aineksista. 

5611 Koneellinen luiskapintojen tasaus 	 m2 
5612 Varsinaiset kasvualustatyöt 	 m2 



44 

5620 Nurmiverhoukset 
	 m2 

Litteraan kuuluvat seuraavat kasvualustalle tehtävät työt ja hankinnat: esijyräys, pinnan tasoi-
tus, muuan ja muiden materiaalien ja tarvikkeiden hankinta, siementen kylvö, lannoitteen 
kylvö, mandollinen suojakatteen levitys ja jälkijyräys. Vesikylvömenetelmässä siemenseoksen 
ja lannoitteen mukana luiskaan ruiskutettava maansidosemulsio kuuluu myös tähän litteraan. 

Siirtonurmi kuuluu litteraan 5630. 

5621 Nurmetus 1-luokka 	 m2 
5622 Nurmetus 11-luokka 	 m2 
5623 Nurmetus 111-luokka 	 m2 
5624 Nurmetus IV-luokka 	 m2 

5630 Erikoisnurmetukset 	 m2 

Litteraan kuuluvat siirtonurmet ja turvemuuraukset sekä muut erkoisnurmetukset tuki-, kiinni-

tys- ja saumaustarvikkeineen. 

5640 Istutukset (runkopuut) 
	

kpl 

5650 Istutukset (pensaat) 
	

kpl 

5660 Istutukset (massaistutuspensaat ja perennat) 	 kpl 

5670 Metsitykset 
	

ha 

Litteroihin 5640 - 5670 kuuluvat puiden, pensaiden, kukkataimien, sipuli- ja mukulakasvien 
hankinta, istutus, tukeminen ja hoito sekä vioittuneiden ja kitukasvuisten taimien korvaaminen 
uusilla. Lisäksi litteraan kuuluu metsitykset kaikkine täineen ja tarvikkeineen. 
Kasvualustat littera 5610. 

5700 Reunatuet, sadevesikourut ja portaat - 

Litteraan kuuluvat reunatukien, sadevesikourujen ja portaiden hankinta tai paikalla valmistus, 
kuljetus, asennukset sekä viimeistelyt mandollisine perustamistoimenpiteineen ja kaiteineen. 

Suunnitelmista mitataan reunatukien ja sadevesikourujen pituus keskilinjaa pitkin ja portaiden 
pinta-ala vaakatasossa. 

5710 Reunatuet 	 m 

5720 Sadevesikourut 	 m 

5730 Portaat 	 m2 
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5800 Tasaukset ja siistimistyöt 	 - 

Littera vastaa lähinnä loppusiivousta, jolloin lopputuote saatetaan luovutuskuntoon. Yksit-
täiseen litteraan kohdistuva tasaus ja viimeistely kuuluvat ko. litteraan. 
Litteran tasaus- ja siistimistyöt (5800) käytöstä on määrättävä erikseen eri organisaatioissa. 
Yleisperiaatteena on, että viimeistely kuuluu aina kuhunkin litteraan. Erillistä tasaus- ja siisti-
misnimikettä käytetään mm. seuraavissa tapauksissa: 
-jälkikäteen tehtävä materiaalinottopaikan siistiminen 
-tukikohta-alueen ja jalostuslaitosten asemapaikan siistiminen 
-varastoalueiden siistiminen 
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6000 PERU STU 
	

JA PUTKI- 
RAKENTEET 

Perustusrakenteet käsittävät maanpinnan ja perustusten alapuoliset vahvistukset, kuten paalu-
tukset, maaperän lujituksen ja tukirakenteet, sekä kallion tiivistämisen ja lujittamisen. 
Putkirakenteet sisältävät viemärit, vesijohdot, rummut yms. putkiin liittyvät rakenteen osat 
sekä kanaalien kaivut ja täytöt. 
Siltoihin liittyvät perustus- ja paalutustyöt kuuluvat litteraan 7100. 

6100 Paalutukset 

Litteraan kuuluvat paalujen hankinta, kuljetus ja suunnitelman mukainen paalutus. Varsinaisen 
paalutuksen lisäksi litteraan kuuluvat kaikki ne työt ja materiaalit, jotka ovat tarpeen suunnitel-
man mukaisen paalutuksen tekemiseksi (koepaalutus,koekuormitus paalujen jatkaminen, kat-
kaisu, paaluhatut ja -laatat yms.) 
Siltoihin liittyvät paalutustyöt kuuluvat litteralle 7130. 

Suunnitelmista mitataan paalun pituus paalun suunnassa katkaisutasosta paalun tavoitetasoon. 
Jos suunnitelmassa ei ole muuta esitetty, katkaisutason oletetaan sijaitsevan 0,2 m peruslaa-
tan alapinnan yläpuolella. Mandolliset tartuntateräkset lasketaan paalun pituuteen. 

6110 Puupaalut 	 m 

Paaluhatut kuuluvat litteraan 6180 

6120 Teräsbetonipaalut 	 m 

Paaluhatut kuuluvat litteraan 61 80 

6130 Teräspaalut 	 m 

Paaluhatut kuuluvat litteraan 61 80 

6180 Paaluhatut ja -laatat 

Litteraan kuuluvat suunnitelman mukaisten paaluhattujen ja -laattojen tekeminen tai hankinta 
sekä tarvittavien kaivantojen kaivu, valupohjien kuivanapito ja vahvistaminen, muotit sekä 
täytöt paaluhattujen yläpinnan tasolle. Litteraan kuuluvat myös elementtirakenteisten 
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paaluhattujen hankinta ja asennus. 

Suunnitelmista mitataan paalulaatan teoreettinen pinta-ala vaakatasossa tai lasketaan paalu-
hattujen lukumäärä. 

6181 Paaluhatut 	 kpl 
6182 Paalulaatta 	 m2 

6190 Muut Paalut 	 m 

6200 Maapohjan ja luiskien vahvistaminen 

Litteraan kuuluvat pohjanvahvistussuunnitelman mukaiset maapohjan vahvistustyöt aineineen 
siten, että suunnitelmissa ja työselityksissä määrätty laatutaso saavutetaan. 

6220 Syvätiivistys 	 - 

Syvätiivistysmeneteimiä ovat pystyojitus ja pudotustiivistys. 

6221 Nauhapystyoja 	 m 

Litteraan kuuluvat pohjanvahvistussuunnitelman mukaisen nauhapystyojakentän tekeminen 
kaikkine töineen ja tarvikkeineen. Myös ns. ojituskerros kuuluu litteran töihin. 

Pystyojat mitataan suunnitelman mukaisena yhteispituutena. Mikäli pystyojituksen määrä ei 
ilmene suunnitelmista mitataan määrä todellisena. Ojituskerroksen työmäärät ja kustannukset 
on sisällytettävä nauhapystyojatyöhön. 

6222 Pudotustiivistys 	 m2 

Litteraan kuuluu suunnitelman mukaisen alueen tiivistäminen asiakirjojen edellyttämään tii-
veyteen pudotustiivistysmenetelmää käyttäen. 

Suunnitelmassa osoitetun alueen pinta-ala. 

6230 Pohjaveden alennus (väliaikainen) 

Pohjaveden alermusta käytetään kaivantojen kuivanapitoon. Pohjaveden alennus voidaan tehdä 
suodatinkaivoja, tyhjömenetelmää tai sähköosmoosia käyttäen. 

Litteraan kuuluvat suunnitelmien mukaisen pohjaveden alennuksen edellyttämät työt ja materi-
aalit. 

6240 Pintastabilointi kaikilla 	 m2 

Litteraan kuuluu suunnitelmien mukainen pohjamaan pintastabilointi kaikilla. Kantavan kerrok-
sen stabilointi kuuluu litteraan 5140. 
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6250 Pintastabilointi sementillä 
	 m2 

Litteraan kuuluu suunnitelmien mukainen pohjamaan pintastabilointi sementillä. Kantavan 
kerroksen stabilointi kuuluu litteraan 5140. 

6260 Syvästabilointi (kalkki-,sementtipilarit) 	 m 

Syvästabiiointi on maapohjan vahvistusmeneteimä, jossa saveen sekoitetaan sammuttama-
tonta kaikkia, sementtiä tai näiden seosta 6... 12 % saven kuivapainosta siten, että maahan 
muodostuu em. lisäaineita sisäitäviä pilareita. 

Suunnitelmissa esitetty yhteispituus. Mikäli suunnitelmassa ei ole esitetty yhteispituutta 
mitataan määrä todellisena. 

6270 Maainjektointi 	 t 

Maainjektointi on maapohjan vahvistusmenetelmä, jossa injektointilaasti pumpataan, täryte-
tään tai huuhdellaan maahan injektointiputkien kautta. 

Injektointiaineen kulutus. 

6280 Lujitteet ja telat 	 m2 

6290 Muut maapohjan vahvistukset 	 - 

6300 Perustukset ja tukimuurit 

Littera sisältää perustukset ja tukimuurit lämmän-, kosteuden-, ja vedeneristyksineen. Lit-
teraan kuuluu myös leikkauspohjan tasaus ja tasauskerros. Kaivannot kuuluvat nimikkeille 
2100, 3100. Täytöt nimikkeille 2000, 3000 tai tehtävälle rakennusosalle materiaalin 

ottopaikasta riippuen. 
Siltoihin liittyvä työnaikainen kaivannon tuenta kuuluu litteraan 7116 ja muut työaikaiset 
tuennat litteraan 2800. 

Suunnitelmista mitattu teoreettinen tilavuus tai annan pinta-ala. 

6310 Anturat 	 m3rtr 

6320 Teräsbetonilaatat 	 m3rtr 

6340 Lankku- ja hirsiarina 	 m2 

6350 Tukimuurit ja ankkurit 	 m3rtr 

6390 Muut tuennat 	 - 
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6400 Kallion tiivistäminen ja lujittaminen 

Litteraan kuuluvat kallion tiivistämiseksi ja Iujittamiseksj tehtävät työt ja materiaalit. 

6410 Pulttaukset ja ankkuroinnit 	 kpl 

6420 Injektoinnit (esi-, väli- ja jälki-injektoinnit) 	 t 

Injektoinnin tarkoituksena on kallion tiivistäminen ja/tai lujittaminen ennen louhintaa ja sen 
jälkeen. Injektointityössä injektointilaastia pumpataan samaan reikään suunnitelmissa esitetyl-
lä suurimmalla sallitulla paineella, kunnes vaadittu laastimenekki on saavutettu. 

Litteraan kuuluu erikoissuunnitelman mukainen kallion injektointi porauksineen, aineineen ja 
pumppauksineen. 

lnjektointiaineen kulutus. 

6430 Verkotus 	 m2 

Litteraan kuuluvat kallion pintaan kiinnitettävän verkon hankinta ja kiinnitys porauksineen. 
Tähän litteraan kuuluvat myös lohkareiden vierintäesteverkot. 

Suunnitelmista mitattu pinta-ala rakenteen tasossa. 

6440 Ruiskubetonointi 	 m2 

Suunnitelmista mitattu pinta-ala rakenteen tasossa. 

6800 Kuivatusrakenteet ja putkistot (kaivu, asennus, täyttö) 	 m 

Litteraan kuuluvat rakenteiden edellyttämä kaivantojen teko, sora-anna perustukset, raken-
teiden (rummut, putket tai kaivot) materiaalin hankinta, kuljetus ja asennus sekä täyttö alkupe-
räiseen maanpintaan tai rakenteen teoreettiseen poikkileikkaukseen. Kaivannossa esiintyvien 
<1 m3 kivien rikkominen sekä kaivumassojen kuljetus, ja käsittely käyttäkohteessa. Täyttöma-
teriaalin hankinta ja kuljetus kuuluvat tähän litteraan, mikäli materiaalia ei ole otettu saman 
rakennuskohteen alueelta (vrt. pääryhmä 2000.). 
Paalutukset ja teräsbetonilaatat ja muut sora-arinasta poikkeavat perustamistavat kuuluvat 
ryhmiin 6100 ja 6300. 
Siirtymäkiilojen leikkaus kuuluu pääryhmään 2000. 
Kanaalien louhinta kuuluu pääryhmääri 3000. 
Rakenteen viimeistelytyöt (esim. rummunpään verhoukset) kuuluvat pääryhmään 5000, siirty-
mäkiilojen täyttä ryhmään 2000,3000 tai 4000. 
Halkaisijaltaan >2m putket ovat siltoja. 
Lämpäenisteet ryhmä 4000. 

6810 Päätierummut 	 m 
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6800 PUTKISTOIHIN KUULUVAT TYÖT 

EI ERI WSTÄ 	 ERI WNEN RAIVAUS 
RAJVAUSTA _1111A>1 	RAJVAUS 

- 	3300 KANMUN LOUHIA 

6820 Sivuojarummut 	 m 

6830 Salaojat 	 m 

6840 Sadevesiviemärit 	 m 

6850 Putket yhteisessä kaivannossa 	 m 

Pituus mitataan yksinkertaisena, vaikka kaivannossa on useita putkia 

6860 Muut putket 	 m 



51 

6800 RUMMUT 
RUMPUJEN KAIVUT 

RUMPU VAA11I SIIRVi'MÄKJILAN 

-- 

1 ' •' 

RUMPU EI VAADI 

KERAOST9 ALAP*ITA 
MMNPNTA 

10 P TIEJ1APU 
/2' 	- 4110 PEGER 2110 

RUMPUJEN TÄYTÖT 

RUMPU VAATII SIIRTYMÄKIILAN 

RUMPU EI VAADI 

rTfl'_iiut' ;.' 

RUMPU EI VAADI SIIR1YMÄKIILM 

'!'• (' rTTrE 	.iui'_' 
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7000 SILLAT, VARUSTEET JA 
ERITYISRAKENTEET 

Pääryhmä sisältää maa- ja vesirakennustöihin kuuluvat tai niiden yhteydessä tehtävät var-
sinaisista maa- ja pohjarakennustöistä poikkeavat rakenteet, kuten sillat, suojalaitteet, liiken-
teenohjauslaitteet, valaistukset ja erityisrakenteet. Erityisrakenteina ovat mm. laiturit, pump-
paamot ja meluesteet. Pääryhmän rakenteet valmistetaan yleensä puusta, betonista, muovista 
tai metallista. Valmistaminen saattaa vaatia erikoistekniikoiden, kuten sähkö- ja konetekniikan 
osaamista, sillä työ saattaa sisältää erilaisia laiteasennuksia. 

7100 Sillan rakentaminen 	 kanm2 

Tämä littera sisältää varsinaisen sillan rakenteet mukaanluettuna peruskuoppien kaivu- ja 
täyttätyöt, perustusten vaatimat paalutustyöt sekä siltaan liittyvät sähkö- ja konetekniset työt. 

Suoritemäärää määrättäessä käytetään pituutena sillan jännemittojen summaa ja leveytenä 
hyödyllistä leveyttä. 

7110 Siltojen peruskuoppien kaivut ja louhinnat 	 m3ktr 

Tähän litteraan kuuluvat siltatyön yhteydessä tehtävät maankaivu-, louhinta- sekä uoma- ja 
väylätyöt. Suoritteella tarkoitetaan ko. töiden yhteenlaskettua suoritemäärää. 

7111 Kaivu ilman tuentaa 	 m3ktr 

Työ käsittää maan irroituksen, kuormauksen, kuljetuksen ja käsittelyn tyäkohteessa. Tähän 
kohtaan kuuluvat myös tarvittavat kuivanapitotyöt. 

Massat lasketaan teoreettisina suunnitelmista. Kaivun rajapinnat ovat 
-peruskuopan alapinta = perustamistaso tai peruslaatan alle tulevan täytön alapinta. Työvara-
na rakenteen sivuilla käytetään 0,75 m 
-peruskuopan yläpinta = luonnollinen maanpinta tai alitse kulkevan tien päällysrakenteen 
alapinta, jos se on luonnollista maanpintaa alempana 

-peruskuopan sivupinnat, joiden kaltevuus on 1:1 

7112 Kaivu tukiseinien sisällä 	 m3ktr 

Työ käsittää tukiseinien sisällä tehtävän maan irroituksen, kuormauksen, kuljetuksen ja käsitte-
lyn työkohteessa. Tähän kohtaan kuuluvat myös tarvittavat kuivanapitotyöt. 

Massat lasketaan teoreettisina suunnitelmista. Kaivun rajapinnat ovat 
-peruskuopan alapinta, jonka mitat ovat uraseinien rajoittaman alueen mitat 
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-peruskuopan yläpinta kuten kohdassa 7111 

7113 Kaivu sukeltajatyönä 	 m3ktr 

Työ käsittää sukeltajatyönä tehtävän maan irroituksen, kuormauksen, kuljetuksen ja käsittelyn 
työkohteessa. 

Suoritteella tarkoitetaan sukeltajatyönä irroitettua massamäärää. 

7114 Louhinta + (kallion puhd.) 	 m3ktr 

Tähän kohtaan kuuluvat kaikki ne työt, jotka aiheutuvat sillan tai tukimuurin perustamiseksi 
tehtävästä kallion louhinnasta. 

Työ käsittää kalliopinnan puhdistamisen, louhinnan sopivaan louhekokoon, kuormauksen, 
kuljetuksen ja käsittelyn työkohteessa. Työ käsittää myös leikkauspohjan muotoilun ja tiivis-
tyksen, rikkonaisen kallion ankkuroimisen sekä tarvittavat kuivanapitotyöt. 

Massat mitataan teoreettisina suunnitelmasta. Louhinnan rajapinnat ovat: 
-peruskuopan alapinta 
työvarat on esitetty kuvassa 

-peruskuopan yläpinta = luonnollinen kalliopinta tai sillan ali kulkevan tien päällysrakenteen 
alapinta jos luonnollinen kalliopinta on tätä ylempänä 

-peruskuopan sivupinnat joiden kaltevuus on 5:1 kallioleikkauksessa ja 1:1 maaleikkauksessa 

7115 Louhinta sukeltajatyönä 	 m3ktr 

Työ käsittää sukeltajatyönä suoritettavan louhintatyön. 

Suoritteella tarkoitetaan sukeltajatyönä irroitettavaa massamäärää 

7116 Työaikainen kaivannon tuenta 	 m2 

Litteraan kuuluvat työnaikaisen tukiseinän sekä tarvittavien tukirakenteiden tai ankkureiden 
asennus ja poisto. 

Suunnitelmista mitataan tukiseinän pinta-ala. Tuettavan kaivannon molemmat sivut mitataan 
erikseen. Tuennan korkeus määräytyy kaivun alarajan ja maanpinnan mukaan. Vedessä olevan 
tukiseinän yläreunan otaksutaan olevan 0,5 m MW:n yläpuolella. 

Tukiseinän pinta-ala lasketaan suunnitelmista. 

Uraseinien alareuna oletetaan lyötäväksi 1 ,5 m peruslaatan alapintaa syvemmälle, ellei kova 
pohja ole ylempänä. 

Veteen rakennettavien uraseinien yläreunan tasoksi massalaskennassa otetaan taso MW +0,5 
m. Ellei MW ole tiedossa käytetään tasona tutkimuspäivän W +0,5 m. 

Maalla rakennettavien uraseinien tasoksi otetaan luonnollinen maanpinta tai sillan alitse kulke-
van tien päällysrakenteen alapinta, jos luonnollinen maanpinta on tätä ylempänä. 

7117 Uoma- ja väylätyöt 	 m3ktr 
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Työ käsittää siltatyön yhteydessä tehtävät uoma a väylätyöt. 

7120 Maarakenteet ja täyttötyöt 	 m3rtr 

Tähän kohtaan kuuluvat kaikki ne maarakenteet ja täyttötyöt, jotka liittyvät &tyh 

Suoritteella tarkoitetaan ko. rakenteiden ja täyttöjen yhteenlaskettua suoritemäärää 

7121 Maapatotyöt 	 m3rtr 

Työ käsittää maapadon rakentamisen, kunnossapidon ja purkamisen. 

7122 Maapohjan vahvistustyöt 	 m3rtr 

Työ käsittää kaikki maapohjan vahvistamisesta aiheutuvat työt siltapaikalla, ellei niitä lueta 
kuuluviksi tietöihin. Maapohjan vahvistustöitä ovat mm. pohjamaan tiivistäminen (myös tiivis-
tyspaalutus), maapohjan injektointi ja alusbetoni. 

Suoritteella tarkoitetaan vahvistettavan rakenteen rakenneteoreettista tilavuutta. 

7123 Perustusten alustäytöt 	 m3rtr 

Työhön kuuluu täyttömateriaalin kuormaus, kuljetus, levitys ja tiivistäminen. 

Massat lasketaan teoreettisina suunnitelmasta. 

7124 Perustamistason yläpuoliset täytöt 	 m3rtr 

Työhön kuuluu täyttömateriaalin kuormaus, kuljetus, levitys ja tiivistäminen. 

Massat lasketaan teoreettisina suunnitelmasta. Peruskuopat otaksutaan luonnollisen maanpin-
nan tasoon tai alitse kulkevan tien päällysrakenteen alapinnan tasoon, jos tämä on luonnollli-
sen maanpinnan alapuolella. 

7125 Routaeristys 	 m2 

Suoritteella tarkoitetaan routaeristeen pinta-ak.. 

7126 Eroosiosuojau 

Suojaus tarkoittaa 

7130 Siltojen paalutukset 	 m 

Tähän kohtaan kuuluvat siltojen peruspaalutukset. Keilojen ja maatukien taustojen paalutukset 
kuuluvat tierakennustöiden suoriteryhmittelyn kohtaan 6100. Paalutukseen kuuluvat paalujc 
hankinta, paalukengät, kalliokärjet, jatkokset, paalutustyöt, paalujen katkaisu sekä muu 
paaluihin ja paalutustyöhön liittyvät toimenpiteet (esim. koepaalutus). Paaluhatut ja -laatat 
kuuluvat kohtaan 6180. 
Suoritteella tarkoitetaan paalujen yhteenlaskettua m-määrää ja paalutustelineessä m2-määrää. 
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7131 Puupaalut 	 m 
7132 Teräsbetonipaalut 	 m 
7133 Teräspaalut 	 m 
7134 Kaivinpaalut 	 m 
7135 Muut suurpaalut 	 m 
7136 Elementtipaalut 	 m 

7137 Paalutustelineet 	 m2 

Suoritteella tarkoitetaan paalutustelineen m2-määrää. 

7140 Perustukset 	 m3 

Sillan perustus on rakenne, jolla sillan kuormat siirretään kantavalle pohjamaalle tai paaluille. 
Perustamistapoja ovat laatta-, paalu-, uppokaivo- tai kasuuniperustus. 

Litteraan kuuluvat paikalla valettavien peruslaattojen hankinriat ja työt, kuten muotti-, raudoi-
tus- ja betonityöt. 

Uppokaivoperustuksen osalta litteraan kuuluvat uppokaivoelementtien hankinta , valmistus tai 
uppokaivon valaminen liukuvaluna kaivamisen edetessä sekä työhön kiinteästi kuuluva kaivu. 
Kasuuniperustusten osalta litteraan kuuluvat kasuunin hankinta tai valmistus, kasuunin vesille-
lasku, pohjan tasaus, kasuunin hinaus paikalleen, upotus ja täyttä betonilla tai maa-aineksilla. 

Paalutukset kuuluvat litteraan 7130. 

Määrät lasketaan suunnitelmien mukaisina, eikä määrissä huomioida ryöstäjä eikä paikallista 
ylimääräistä kaivu- tai louhintasyvyyttä. 

7141 Teline- ja muottityöt 	 m2 

Työ käsittää perustusten telineiden ja valumuottien tekemisen ja purkamisen. Mikäli kaivannon 
tukiseinä toimii muottina se kuuluu kohtaan 7116. Myös perustusten rakentamisessa tarvitta-
vat apusillat kuuluvat tähän kohtaan. Paalutustelineet kuuluvat kohtaan 7137. 

Suoritteella tarkoitetaan muottipinta-alan neliämetrejä. 

7142 Raudoitustyöt 
	

kg 

Työ käsittää kaikki perustusten betoniraudoituksen aiheuttamat työt. Tartuntaterästen asennus 
työsaumoihin sekä ankkurointiterästen kiinnitys kuuluvat tähän kohtaan. 

Suoritteella tarkoitetaan betoniterästen teoreettista määrää. 

7143 Jännittämistyöt 
	

kg 

Tähän kohtaan kuuluvat perustuksiin käytettävien jänteiden hankinta, asennus, jännittämis- ja 
injektointityät. 

Suoritteella tarkoitetaan jänneterästen teoreettista määrää ilman ankkureita ja suojaputkia. 
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7144 Betonointityöt 	 m3 

Tähän kohtaan kuuluvat kaikki perustusten betonointiin liittyvät työt kuten be 
valmistus ja valmisbetonin hankinta sekä varsinainen betonointityö, suojaus 	äkhom 

Suoritteella tarkoitetaan suunnitelmien mukaista teoreettista betonin menekk 

7145 Elementtityöt 
	 m3 

Tähän kohtaan kuuluvat betonielementtien hankinta, asennus, juotosvalut, saumaus j. 
tely sekä aputyöt. 

Suoritteella tarkoitetaan elementtirakenteen betonikuutiomäärää. 

7146 Teräsrakennetyöt 
	

kg 

Tähän kohtaan kuuluvat perustusten pysyvien teräsrakenteiden materiaalihankinnat ja kaikki 
työt. 

Suoritteella tarkoitetaan teräsrakenteen kg määrää. 

7147 Puu rakennetyöt 
	 m3 

Tähän kohtaan kuuluvat kaikki perustusten pysyvien puurakenteiden tekemisestä aiheutuvat 
hankinnat ja työt. 

Suoritteella tarkoitetaan käytetyn puutavaran tilavuutta. 

7150 Maatuet (päätytuet) 
maatuki 	 m3 
teräsrakenteinen maatuki 	 kg 

Maatuki on sillan ja muun liikenneväylän liittymiskohdassa oleva rakenne. Massiiviseen maatu-
keen kuuluvat siipi- ja etumuurit, laakeritasot, otsamuurit ja reunapalkit. Maatukeen kuuluvat 
myös niitä vahvistavat rakennusosat (rivat, vetotangot tai pönkät). Kevyt paalupukki tai 
pilarituki käsittää ainoastaan laakeripalkin ja kynnysmuurin pienin siivekkein johon liittyy kyn-
nysmuuri ja pienet siipimuurit. Päätytuki on paalujen, pilareiden tai penkereen varaan tuettu 
poikkipalkki. 

Litteraan kuuluvat paikalla ja elementeistä tehtävien maatukien hankinnat ja työt kuten telin 
ja muottityöt, raudoitus ja betonointi jälkitäineen. 
Litteraan kuuluvat myös muista materiaaleista kuin betonista tehtävät maatuet (kivimuum 
puuarkut, paalutuet jne), jolloin litteraan kuuluvat kaikki suunnitelman mukaisen maatuen 
aikaansaamiseksi tehtävät työt ja hankinnat. 

Laakerit kuuluvat litteraan 7191. 

Suunnitelmista lasketaan betonirakenteisen maatuen betonikuutiot, puu- ja kivirakenteisen 
maatuen ainemenekki kuutiometreinä tai teräsrakenteisen maatuen teräskilot. Määrässä ei 
oteta huomioon materiaalin hukkaa tai työtekniikasta johtuvia mittojen muutoksia. 

7151 Teline- ja muottityöt 	 m2 

Tähän kohtaan kuuuvat kmkk maa ja päätytukien ja teiirieiden ja valumuottier tekemiseen ja 
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purkamiseen tarvittavat työt. Myös maatukien rakentamisessa tarvittavat apusillat kuuluvat 
tähän kohtaan. 

Suoritteella tarkoitetaan rakenteen muottipinta-alan neliömetrejä. 

7152 Raudoitustyöt 
	

kg 

Tähän kohtaan kuuluvat maa- ja päätytukien betoniterästen hankinta ja asennus. Tartuntate-
räkset työsaumoihin ja ankkurointiteräkset kuuluvat tähän kohtaan. 

Suoritteella tarkoitetaan rakenteen betoniterästen teoreettista määrää. 

7153 Jännittämistyöt 	 kg 

Tähän kohtaan kuuluvat maa- ja päätytukiin käytettävien jänteiden hankinta, asennus, jännittä-
mis- ja injektointityöt. 

Suoritteella tarkoitetaan jänneterästen teoreettista määrää ilman ankkureita ja suojaputkia. 

7154 Betonointityöt 	 m3 

Tähän kohtaan kuuluvat kaikki maa- ja päätytukien betonointiin liittyvät työt kuten betonimas-
san valmistus, valmisbetonin hankinta sekä varsinainen betonointityö, suojaus ja jälkihoito. 

Suoritteella tarkoitetaan suunnitelmien mukaista teoreettista betonin menekkiä. 

7155 Elementtityöt 	 m3 

Tähän kohtaan kuuluvat maa- ja päätytukien elementtien hankinta, asennus, juotosvalut, 
saumaus ja viimeistely sekä aputyöt. 

Suoritteella tarkoitetaan elementtirakenteen betonikuutiomäärää. 

7156 Teräsrakennetyöt 	 kg 

Tähän kohtaan kuuluvat maa- ja päätytukien pysyvien teräsrakenteiden materiaalihankinnat ja 
kaikki työt. 

Suoritteella tarkoitetaan teräsrakenteen kg määrää. 

7157 Puurakennetyöt 	 m3 

Tähän kohtaan kuuluvat kaikki maa- ja päätytukien pysyvien puurakenteiden tekemisestä 
aiheutuvat hankinnnat ja työt. 

Suoritteella tarkoitetaan rakenteisiin käytetyn puutavaran tilavuutta. 

7158 Veden- ja kosteudeneristystyöt 	 m2 

Tähän kohtaan kuuluvat maatukien veden- ja kosteudeneristystyöt kuten eristyssivelyt maan- 



vastaisiin pintoihin sekä vesieristykset avattavien siltojen konetiloissa. 

Suoritteella tarkoitetaan eristettävän pinnan alaa. 

7159 Pintojen verhoustyöt 	 m2 

Tähän kohtaan kuuluvat maa- ja päätytukien verhoustyöt, kuten kivi- ja laattaver 
teräsverhous. 

Suoritteella tarkoitetaan verhottavaa pinta-alaa. 

7160 Välituet 
välituki 	 m3 
teräsrakenteinen välituki 	 kg 

Lftteraan kuuluvat erilaiset välitukiratkaisut kuten teräsbetoninen välituki, teräsbetoninen 
elementtirakenteinen välituki, teräsbetonipaalut ja pilarit välitukena, teräsrakenteinen välituki, 
puupaalurakenteinen välituki, puinen arkkurakenne välitukena tai kivirakenteinen välituki. 
Välitukiin kuuluvat myös laakeripalkit. 

Paikalla valettaviin teräsbetonisiin välitukiin kuuluvat mm. teline- ja muottityöt, raudoitus, 
betonointi ja betonoinnin jälkityöt. 

Muista materiaaleista tehtävien välitukien osalta litteraan kuuluvat kaikki hankinnat ja työt, 
jotka ovat välttämättömiä välitukien rakentamiseksi. 

Suunnitelmista lasketaan betonirakenteisen välituen betonikuutiot, puu- ja kivirakenteisen 
välituen ainemenekki kuutiometreinä tai teräsrakenteisen välituen teräskilot. Määrässä ei oteta 
huomioon materiaalin hukkaa tai työtekniikasta johtuvia mittojen muutoksia. 

7161 Teline- ja muottityöt 	 m2 

Tähän kohtaan kuuluvat kaikki välitukien telineiden ja valumuottien tekemiseen ja purkamiseen 
tarvittavat työt. Myös välitukien rakentamisessa tarvittavat apusillat kuuluvat tähän kohtaan. 

Suoritteella tarkoitetaan rakenteen muottipinta-alan neliömetrejä. 

7162 Raudoitustyöt 
	

kg 

Tähän kohtaan kuuluvat välitukien betoniterästen hankinta ja asennus. Tartuntateräkset työ-
saumoihin ja ankkurointiteräkset kuuluvat tähän kohtaan. 

Suoritteella tarkoitetaan betoniterästen teoreettista määrää. 

7163 Jännittämistyöt 
	

kg 

Tähän kohtaan kuuluvat välitukiin käytettävien jänteiden hankinta, asennus, jännittämis- ja 
injektointityöt. 

Suoritteella tarkoitetaan jänneterästen teoreettista määrää ilman ankkureita ja suojaputkia. 
7164 Betonointityöt 	 m3 

Tähän kohtaan kuuluvat kaikki välitukien betonointiin liittyvät työt kuten betonimassan valmis- 
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tus, valmisbetonin hankinta sekä varsinainen betonointityö, suojaus ja jälkihoito. 

Suoritteella tarkoitetaan suunnitelmien mukaista teoreettista betonin menekkiä. 

7165 Elementtityöt 	 m3 

Tähän kohtaan kuuluvat välitukien elementtien hankinta, asennus, juotosvalut, saumaus ja 
viimeistely sekä aputyöt. 

Suoritteella tarkoitetaan elementtirakenteen betonikuutiomäärää. 

7166 Teräsrakennetyöt 	 kg 

Tähän kohtaan kuuluvat välitukien pysyvien teräsrakenteiden materiaalihankinnat ja kaikki 
työt. 

Suoritteella tarkoitetaan teräsrakenteen kg määrää. 

7167 Puurakennetyöt 	 m3 

Tähän kohtaan kuuluvat kaikki välitukien pysyvien puurakenteiden tekemisestä aiheutuvat 
hankinnat ja työt. 

Suoritteella tarkoitetaan rakenteisiin käytetyn puutavaran tilavuutta. 

7168 Veden- ja kosteudeneristystyöt 	 m2 

Tähän kohtaan kuuluvat välitukien veden- ja kosteudeneristystyöt. 

Suoritteella tarkoitetaan eristettävän pinnan alaa. 

7169 Pintojen verhoustyöt 	 m2 

Tähän kohtaan kuuluvat välitukien verhoustyöt, kuten kivi- ja laattaverhous sekä teräsverhous. 

Suoritteella tarkoitetaan verhottavaa pinta-alaa. 

7170 Päällysrakenteet 	 kanm2 

Sillan päällysrakenne käsittää kaikki maa- ja välitukien varassa olevat kantavat rakenteet, 
kuten kansilaatan, pääkannattimet, poikkipalkit, reunapalkit, päätepalkit jne. Sillan päällysra-
kenne voi olla laatta-, palkki-, kehä-, kaari-, ristikko-, tai holvirakenteinen. Päällysrakenteen 
materiaalina voi olla teräsbetoni, teräs, puu tai luonnonkivi. Päällysrakenne tehdään paikalla tai 
elementeistä. 

Litteraan kuuluvat kaikki sillan päällysrakenteen hankinnat ja työt. 
Paikalla valetun teräsbetonisen päällysrakenteen osalta litteraan kuuluvat mm. teline- ja muotti- 
työt, raudoitus ja betonointi jälkitöineen. 
Muista materiaaleista tehtävien päällysrakenteiden osalta litteraan kuuluvat kaikki hankinnat ja 
työt, jotka ovat välttämättömiä suunnitelmien mukaisen rakenteen rakentamiseksi. 
Laakerit ja liikuntasaumalaitteet kuuluvat litteraan 7191 ja kannen pintarakenteet litteraan 
7180. 



Suoritteella tarkoitetaan sillan kansi-m2 määrää. 

7171 Teline- ja muottityöt 	 kanm2 

Tähän kohtaan kuuluvat kaikki ne työt, jotka tarvitaan paikalla valettavan päällysrakenteen 
telineiden ja valumuottien tekemiseen ja purkamiseen. 

Suoritteella tarkoitetaan sillan kansi- m2 määrää. 

7172 Raudoitustyöt 
	

kg 

Tähän kohtaan kuuluvat päällysrakenteen betoniterästen hankinta ja asennus. Työsaumojen 
tartuntateräkset asennuksineen kuuluvat myös tähän kohtaan. 

Suoritteella tarkoitetaan betoniterästen teoreettista määrää. 

7173 Jännittämistyöt ja köysirakenteet 
	

kg 

Tähän kohtaan kuuluvat päällysrakenteeseen käytettävien jänteiden ja köysien hankinta, 
asennus, jännittämis- ja injektointityöt. 

Suoritteella tarkoitetaan jänneterästen ja käysien teräs-kg määrää ilman ankkureita ja suojaput-
kia. 

7174 Betonointityöt 	 m3 

Tähän kohtaan kuuluvat paikalla valettavan päällysrakenteen betonimassan valmistus tai 
valmisbetonin hankinta sekä kaikki varsinaiseen betonointiin liittyvät työt sekä suojaus ja 
jälkihoito. 

Suoritteella tarkoitetaan päällysrakenteen betonikuutiomäärää. 

7175 Elementtityöt 
	 m3 

Tähän kohtaan kuuluvat betonielementtien hankinta, asennus, saumaus ja viimeistely sekä 
aputyöt. 

Suoritteella tarkoitetaan elementtirakenteen betonikuutiomäärää. 

7176 Teräsrakennetyöt 
	

kg 

Tähän kohtaan kuuluvat pysyvien teräsrakenteiden materiaalihankinnat ja kaikki työt. 

Suoritteella tarkoitetaan teräsrakenteen kg määrää. 

7177 Puurakennetyöt 
	 m3 

Tähän kohtaan kuuluvat kaikki pysyvien puurakenteiden tekemisestä aiheutuvat hankinnat ja 
työt. 
Suoritteella tarkoitetaan rakenteisiin käytetyn puutavaran tilavuutta. 



7179 Pintojen verhoustyöt 

Tähän kohtaan kuuluvat kaikki päällysrakenteen pintojen verhoustyöt kuten reunapalkkien 
kivi-ja laattaverhous sekä pintakäsittelyt. 

Suoritteella tarkoitetaan verhottavaa pinta-alaa. 

7180 Kannen pintarakenteet 
	

kanm2 

Kannen pintarakenne käsittää sillan kansirakenteen yläpuoliset eristys-, suoja- ja päällysteker-
rokset. 

Litteraari kuuluvat kannen eristys, suojakerros ja päällysteet töineen ja hankintoineen. 

Suoritteella tarkoitetaan sillan kansi-m2 määrää. 

7181 Eristys 	 m2 
7182 Suojakerros 	 m2 
7183 Asfalttibetonipäällyste 	 m2 
7184 Betonipäällyste 	 m2 
7185 Muu päällyste 	 m2 

7190 Sillan varusteet ja laitteet 	 kpl 

Litteraan kuuluvat sillan varusteiden ja laitteiden, kuten vedenjohtolaitteiden, saumarakentei-
den, siltakaiteiden, laakereiden, valaisinpylväiden kiinnityselinten, kaapelikiinnikkeiden, huol-
tosiltojen, törmäyspalkkien, avattavien siltojen koneistojen ja sähkölaitteiden jne, hankinta ja 
asennus. 

Suunnitelmista lasketaan varusteiden ja laitteiden lukumäärä tai m-määrä varuste- ja laitetyy-
peittäin eriteltynä. 

7191 Liikuntalaitteet 	 kpl 

Tähän kohtaan kuuluvat liikuntalaitteiden kuten laakereiden, nivelien, liikuntasaumalaitteiden, 
saumojen ja siirtymälaattojen hankinta, asennus ja kiinnitys. 

7192 Vedenjohtolaitteet 	 kpl 

Tähän kohtaan kuuluvat vedenjohtolaitteiden, kuten pintavesiputkien, tippuputkien ja paineen-
tasausputkien hankinta, asennus ja kiinnitys. 

7193 Suojalaitteet 	 m 
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m2 

Tähän kohtaan kuuluvat siltaan kiinnitettävien suojalaitteiden kuten kaiteiden, sähköistyksen 
suojaseinien ja reunatukien hankinta, asennus ja kiinnitys. 
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7194 Muut varusteet ja laitteet 	 kpl 

Tähän kohtaan kuuluvat erilaisten laitteiden ja varusteiden, jotka eivät kuulu kohtiin 7191, 
7192, 7193, hankinta, asennus ja kiinnitys. 

Avattavien siltojen koneistojen käyttökuntoon saattaminen kuuluu niiden hankinnan ja asen-
nuksen lisäksi tähän kohtaan. 

Panosputket ja kaapeliputket kuuluvat tähän kohtaan. 

7200 Suojalaitteet, meluesteet 

Litteraan kuuluvat erilaiset pysyvät suojarakenteet ja meluesteet. Suunnitelmien mukaisten 
laitteiden hankkiminen tai valmistaminen ja asentaminen muodostavat litteran pääasiallisen 
työsisällön. 
Työhön kuuluvat myös rakenteiden edellyttämät kaivannot, perustukset ja täytöt maanpinnan 
tasoon tai rakenteen teoreettiseen poikkileikkaukseen, kaivannoissa esiintyvien <1 m3 kivien 
rikkomisen, kaivumassojen kuljetuksen ja käsittelyn käyttökohteessa. Täyttömateriaalien 
hankinta ja kuljetus kuuluvat litteran töihin ellei materiaalia ole otettu saman rakennuskohteen 
alueelta.(vrt. pääryhmä 2000). 
Louhinnat kuuluvat pääryhmään 3000. 

7210 Kaiteet ja johteet 	 m 

Suunnitelmista mitattu kaiteen tai johteen rakennepituus maahanupotuksineen. 

7220 Aidat, puomit ja portit 	 m 

Suunnitelmista mitattu aidan tai puomin rakennepituus. 

7230 Suojaputket ja -kourut 	 m 

Suunnitelmista mitattu suojaputken tai -kourun rakennepituus. Mikäli samassa kaivannossa on 
useita suojaputkia mitataan pituus yksinkertaisena. 

7240 Suojatolpat, reunapaalut 

7250 Törmäyssuojat 

7270 Meluesteet 

Kiinteistä rakennusaineista tehtävät esteet asennuksineen ja viimeistelyineen. 

7280 Meluvallit 

Maamassoista tehtävät meluvallit viimeistelyineen. 

kpl 

kpl 

m 

m3rtr 
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7300 Liikenteenohjauslaitteet 

Litteraan kuuluvat pysyvien liikenteenohjauslaitteiden ja niiden jalustojen, pylväiden ja kehi-
koiden valmistus tai hankinta, asentaminen ja viimeistely. 
Samassa jalustassa tai telineessä olevat merkit ja opasteet muodostavat yhden yksikän. 
Työhön kuuluvat myös rakenteiden edellyttämät kaivannot, perustukset ja täytöt maanpinnan 
tasoon tai rakenteen teoreettiseen poikkileikkaukseen, kaivannoissa esiintyvien <1 m3 kivien 
rikkomisen, kaivumassojen kuljetuksen ja käsittelyn käyttökohteessa. Täyttämateriaalien 
hankinta ja kuljetus kuuluvat litteraan ellei materiaalia ole otettu saman rakennuskohteen 
alueelta (vrt. pääryhmä 2000). 
Laitteiden vaatima maakaapelointi sekä sähkönjako- ja valaistuslaitteiden hankinta ja asennus 
kuuluvat litteraan. 

Kallionlouhinta kuuluu ryhmään 3000. 

7310 Liikennemerkit 	 kpl 

7320 Opastusmerkit 	 kpl 

7330 Portaalit 	 kpl 

7340 Liikennevalot 	 kpl 

Suunnitelman mukaisten risteysten lukumäärä. 

7350 Tiemerkinnät, maalatut 	 m2 

Suunnitelmasta mitattu viivojen ja maalattavien alueiden pinta-ala. 

7360 Tiemerkinnät, kestomerkinnät 	 m2 

Suunnitelman mukaisen kestomerkinnän teko hankintoineen ja merkintöjen upottamiseksi teh-
tävine jyrsintöineen. 

Suunnitelmasta mitattu viivojen ja kestomerkittävien alueiden pinta-ala. 

7400 Ulkovarusteet 
	

kpl 

Litteraan kuuluvat erilaisten piha- ja palvelualue tms. kalusteiden ja varusteiden sekä pienten 
katosten hankinta tai valmistus perustuksineen, laitteineen ja asennuksineen. 

Työhön kuuluvat myös rakenteiden edellyttämät kaivannot, perustukset ja täytöt maanpinnan 
tasoon tai rakenteen teoreettiseen poikkileikkaukseen, kaivannoissa esiintyvien <1 m3 kivien 
rikkomisen, kaivumassojen kuljetuksen ja käsittelyn käyttökohteessa. Täyttömateriaalien 
hankinta ja kuljetus kuuluvat nimikkeeseen ellei materiaalia ole otettu saman rakennuskohteen 
alueelta (vrt. pääryhmä 2000). 
Louhinnat kuuluvat ryhmään 3000 
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Laitteiden vaatima maakaapelointi sähkönjakolaitteiden hankinta ja asennus kuuluvat litteraan. 

7410 Katokset 	 kpl 

7420 Kalustot 	 kpl 

7490 Erittelemättömät ulkovarusteet 	 kpl 

7500 Tievalaistus, pumppaamot, puhelimet ja vies-
tintälaitteet, sähkö- ja konetekniset laitteistot 

Litteraan kuuluvat valaistus- ja sähkölaitteiden valaisimet, kaapelit ja kaapelien suojarakenteet, 
sekä varoitustaulut, pylväät, ilmajohdot, keskukset hankintoineen ja asennuksineen. Litteraan 
kuuluvat myös pumppaamoiden yms. koneistojen hankinnat, asennukset ja käyttökuntoon 
saattaminen. 

Työhön kuuluvat myös rakenteiden edeUyttämät kaivannot, perustukset ja täytöt maanpinnan 
tasoon tai rakenteen teoreettiseen poikkileikkaukseen, kaivannoissa esiintyvien <1 m3 kivien 
rikkomisen, kaivumassojen kuljetuksen ja käsittelyn käyttäkohteessa. Täyttämateriaalien 
hankinta ja kuljetus kuuluvat nimikkeeseen ellei materiaalia ole otettu saman rakennuskohteen 
alueelta.(vrt. pääryhmä 2000) 
Samassa jalustassa tai telineessä olevat laitteet muodostavat yhden yksikön. 

Louhinnat kuuluvat ryhmään 3000. 

7510 Tievalaistus (laitteineen) 
	

kpl 

Litteraan 	kuuluu 	kaikkien 	tievalaistustöiden 	tekeminen 	materiaalihankintoineen 	ja 
asennuksineen suunnitelman mukaisesti. 
Kaivut, perustukset ja täytät pääkohdan mukaisesti. 

7520 Puhelimet ja viestintälaitteet 
	

kpl 

Litteraan kuuluu kaikkien puhelimiin ja viestintälaitteisiin liityvät työt materiaalihankintoineen ja 
asennuksineen suunnitelman mukaisesti. 
Kaivut, perustukset ja täytät pääkohdan mukaisesti. 

7530 Pumppaamot 	 kpl 

Litteraan kuuluvat pumppaamot ja niiden koneistojen hankinta ja asennus tarvikkeineen säh-
köistyksineen sekä käyttökuntoon saattaminen. 
Kaivut, perustukset ja täytöt pääkohdan mukaisesti. 

7540 Sähkö- ja konetekniset laitteistot 	 kpl 

Litteraan kuuluvat muihin litteroihin kuulumattomien koneistojen hankinta ja asennus tarvik- 
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keineen sähköistyksineen sekä käyttökuntoon saattaminen. 
Kaivut, perustukset ja täytöt pääkohdan mukaisesti. 

7600 Kiertotiet, varasillat ja työnaikaisen liikenteen 
hoito 

Työhön kuuluu yleisen liikenteen kiertoteiden ja varasiltojen rakentaminen kaikkine 
tarvikkeineen, perustuksineeen, maatöineen ja muine töineen. Kunnossapito ja rakenteiden 
mandollinen vahvistaminen ja purkaminen suunnitelman mukaisesti kuuluu tähän kohteeseen. 

Kohteiden rakentamiseksi tarvittavat työmaatiet kuuluvat rakennusosille. 

Työhön kuuluvat myös rakenteiden edellyttämät kaivannot, perustukset ja täytöt maanpinnan 
tasoon tai rakenteen teoreettiseen poikkileikkaukseen, kaivannoissa esiintyvien <1 m3 kivien 
rikkomisen, kaivumassojen kuljetuksen ja käsittelyn käyttökohteessa. Täyttömateriaalien 
hankinta ja kuljetus kuuluvat nimikkeeseen ellei materiaalia ole otettu saman rakennuskohteen 
alueelta.(vrt. pääryhmä 2000) 

Louhinnat kuuluvat ryhmään 3000. 

7610 Kiertotiet 	 tiem 

7620 Varasillat 	 kan m 2 

7630 Työnaikainen yleisen liikenteen hoito 	 - 

7700 Tietyöt 	 tiem 

Litteraa käytetään tarvittaessa vähäisten liitännäisten teiden kustannuspaikkana. Littera sisäl-
tää kaikki suunnitelman mukaiset rakenteet hankintoineen ja asennuksineen. 



Talonrakennus 

7800 Talo 80:n rakennusosat 

Rakennusosanimikkeistö, määrät ja sisältö TALO-80 
ohjeiden mukainen 

781 Maa- ja pohjarakennus 

7811 raivaus ja purku 
7812 maankaivu 
7813 louhinta 
7814 pohjarakenteet ja pohjavahvistukset 
7815 salaojat ja putkijohdot 
7816 täytöt ja tiivistykset 
7817 rakennusalueen pintarakenteet 
7818 ulkovarusteet 

782 Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 

7821 anturat 
7822 perusmuurit peruspilarit ja peruspalkit 
7823 kantavat alapohjat 
7824 väestönsuojarakenteet 
7825 maanvaraiset laatat 
7826 erityisrakenteet 
7827 ulkopuoliset rakenteet 

783 Runko- ja vesikattorakenteet 

7831 kantavat väliseinät ja pilarit 
7832 laatat ja palkit 
7833 portaat 
7834 ulkoseinät 
7835 ulkotasot ja parvekkeet 
7836 ullakko- ja kattorakenteet 
7837 tilaelementit 

784 Täydentävät rakenteet 

7841 ikkunat 
7842 erityisikkunat 
7843 ovet 
7844 erityisovet 
7845 kevyet väliseinät 
7846 erityisväliseinät ja jakoseinät 
7847 kaiteet. hoitotasot ja hoitosillat 
7848 hormit, kanavat. tulisijat ja piiput 



785 Pintarakenteet 

7851 vesikate 
7852 sisäseinien pintarakenteet 
7853 sisäkattojen pintarakenteet 
7854 porrashuoneiden pintarakenteet 
7855 ulkoseinien pintarakenteet 
7856 lattian pintarakenteet 
7857 erityistilojen pintarakenteet 
7858 maalaus ja tapetointi 

786 Kalusteet, varusteet ja laitteet 

7861 kalusteet 
7862 varusteet 
7863 laitteet ja koneet 
7864 tilaryhmäkalusteet, varusteet ja laitteet 
7865 väestönsuojan varusteet 

787 Konetekniset työt 

7871 lämpö-,vesi- ja viemärityöt 
7872 ilmanvaihtotyöt 
7873 sähkötyöt 
7874 siirtotekniikka 
7878 rakennuttajan hankintojen aputyöt 

788 Työmaan käyttökustannukset 

7881 työnaikaiset rakenteet 
7882 t'yönaikaiset asennukset 
7883 työmaan koneet ja laitteet 
7884 työkoneet, työkalut ja välineet 
7885 työmaan käyttötarvikkeet 
7886 työmaan käyttöaineet ja energia 
7887 työmaakuljetukset 

789 Työmaan yhteiskustannukset 

7891 työmaan hallinto 
7892 avustavat rakennustyöt 
7894 talvilisätyöt 
7895 urakkahinnan muutokset 
7896 sopimuskohtaiset erityiskulut 
7897 työntekijöiden palkanlisät 
7898 työntekijöiden sosiaalikulut 
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Litteroiden 7891 ..7898 kustannukset kohdistetaan tielaitoksen rakennustoiminnassa useimmi-
ten litteraVe 0600 ja vain poikkeustapauksissa näille litteroille. 

Yleiskustannukset (rakennuttajan kustannukset) kohdistetaan litterasarjalle 000- paitsi suunnit-
nelu litterasarjalle 8000-. Urakalla teetettyjen kohteiden kustannukset voidaan kodistaa litte-
roille 

0000 Rakenn.kust. 
7800 Rak.tekniset työt 
7871 LVI-työt 
7873 Sähkötyöt. 
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8000 SUUNNITTELU 

8100 Lähtötietojen hankinta 

8110 Mittaustyöt 

8111 Runkomittaukset 

maastomittaus 
sateHiittimittaus 
ilmakuvaus ja sen valmistelu 
mittaustulosten koonti 

8112 Inventointimittaukset 

kartoitus 
maastomallin maastomittaus 
paalutukset ja vaaitukset 
mittaustulosten koonti 

8120 Maaperätutkimukset 

8121 Kairaukset 

kairaukset 
näytteiden otto 
tulosten koonti 

8122 Luotaukset 

geofysikaaliset mittaukset 
maatutkamittaukset 
tulosten koonti 

8123 Kantavuusmittaukset 

8124 Laboratoriotyöt 



8130 Maankäyttötiedot 

8131 Maanomistus 
8132 Johdot ja laitteet 
8133 Karttamateriaalin hankinta 
8134 Muut 

8140 Liikennetiedot 

8141 Turvallisuusselvitykset 
8142 Liikennelaskennat ja tutkimukset 
8143 Melumittaukset 

8150 Rakenteiden kuntotiedot 

8151 Uramittaukset 
8152 Muut vauriomittaukset 

8160 Geometriamittaukset 

8200 Suunnittelutyöt 

8210 Lähtötietojen käsittely 

8211 Lähtökohtien tarkistus 

8212 Atk-pohjainen käsittely 

maastomallin teko 
muut 

8213 Piirtämiseen perustuva käsittely 

8220 Liikennesuunnittelu 

8221 Tieverkollinen suunnittelu 
8222 Liikenne-ennusteet 
8223 Liikenteen sijoittelu 
8224 Välityskykytarkastelut 
8225 Liikennetaloudelliset tarkastelut 

8226 Liikennetekninen suunnittelu 

poikkileikkauksen mitoitus 
liittymien mitoitus 
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8230 Vaikutustarkastelut 

8240 Suuntauksen suunnittelu 

8241 Tien geometrian suunnittelu 

tien sijoitus 
tien tasaus 
tiehen kuuluvien alueiden suunnittelu 
(P-, L- ja palvelualueet) 

8242 Massatalouden suunnittelu 

tienpitoaineen ottaminen 
läjitysalueet 
massankäyttö 

8250 Tierakenteiden suunnittelu 

8251 Päällysrakenteen suunnittelu 
8252 Geotekninen suunnittelu 
8253 Kuivatuksen suunnittelu 
8254 Liittymien suunnittelu 

8260 Siltasuunnittelu 

8261 Siltojen esisuunnittelu 
8262 Siltojen yleissuunnittelu 
8263 Siltarakenteiden suunnittelu 
8264 Siltarakenteiden korjauksen suunnittelu 
8265 Siltasuunnitelmien tarkastukset 

8270 Muut suunnittelutyöt 

8271 Valaistuksen suunnittelu 
8272 Liikenteenohjaussuunnitelmat 
8273 Muut rakenteet ja laitteet 
8274 Ympäristösuunnittelu 

8280 Asiakirjat 

8281 Asiakirjojen laatiminen 

siltapaikka-asiakirjat 
vesioikeudelliset asiakirjat ja vastineet 
suunnitelmaselostus 
suoriteluettelot 
kustannusarviot 
työselitykset 
muut suunnitelma-asiakirjat 
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8282 Asiakirjojen viimeistely 

piirtäminen 
kirjoitustyöt 
kopiointi, monistus, painatus 
suunnitelma-aineiston kokoaminen 
kansion kokoaminen 

8300 Talosuunnittelu 

8310 Arkkitehtuurisuunnittelu 
8320 Rakennesuunnittetu 
8330 LV-suunnitteIu 
8340 Sähkösuunnittelu 
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9000 HOITO JA KUNNOSTUS 

9100 Talvihoito 

9110 Aurausviitoitus 	 jkm 

Viittojen hankinta, pystytys, mandollinen lisäys ja poisto. 

Jkm = viitoitetun tienretinan pituus (vuoden määrän ollessa enintään 2 x tiepituus + mootto-
riteiden, ramppien ja kevyenliikenteenväylien aiheuttama lisäys, ts. viittoja lisättäessä tai p-
oistettaessa ei suoritteita kirjata lisää). 

9120 Lumenpoisto 	 jkm 

Lumenpoistoon kuuluu teiden sekä siihen välittömästi liittyvien alueiden kuten linja-autopysäk-
kien lumen- ja sohjonpoisto käytetystä kalustosta riippumatta. 
Lumenpoistoon ei kuulu lumen kuormaus eikä poiskuljetus. 
Jos lumenpoiston yhteydessä suolataan tai hiekoitetaan, kirjataan suoritteet molemmille töille 
normaalisti; kustannukset jaetaan molempien töiden kesken niihin käytettyjen työaikojen suh-
teessa. 

Jkm = lumenpoiston yhteydessä ajettu matka (sisältää myös puhdistusaurauksen, esim. 
linja-autopysäkit, yhteydessä ajetun matkan); kinostuneen lumen aurauksessa niiden tieosien 
yhteispituus, joilla kinostunutta lunta on; ei sisällä siirtoajoja. 

9130 Pinnan tasaus 	 jkm 

Pinnan tasaukseen kuuluu tiellä olevan polanteen tasaus/poisto käytetystä kalustosta riippu-
matta. 
Tätä litteraa käytetään silloin, kun toimenpiteen ensisijaisena tarkoituksena on pinnan tasaus, 
vaikka samalla aurattaisiin myös (hieman) lunta. 
Jos ensisijaisena tarkoituksena on lumenpoisto käytetään vastaavasti 'lumenpoisto' (9120) 
litteraa. 

Jkm = pinnan tasauksen yhteydessä ajettu matka; ei sisällä siirtoajoja. 

9140 Muut lumenpoistoon liittyvät työt 	 - 

Kinostimien hankinta valmistus, pystytys, korjaus ja poisto. 
Lumen kuormaus ja poiskuljetus. 
Liittymien, pysäköinti- ja levähdysalueiden yms. lumenpoisto silloin, kun niitä ei tehdä 'lumen- 
poisto' (91 20) litteran töiden yhteydessä. 
Lumivallien madaltaminen ja sohjo-ojan tekeminen. 
Paannejään poisto. 
Ei sisällä kiinteistöjen lumitöitä. 
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9150 Hiekoitus 

Sisältää hiekoituksen sekä hiekan tai muun mekaanisen liukkaudentorjunta-aineen ja siihen 
lisättävän suolan. 
Sisältää mäkipaikkoihin sijoitettujen hiekkalaatikoiden pystytyksen ja kunnostuksen. 
Jos hiekoitus tapahtuu lumenpoiston yhteydessä, kirjataan suoritteet molemmille töille normaa-
listi; kustannukset jaetaan molempien töiden kesken niihin käytettyjen työaikojen suhteessa. 

T = tielle sirotellun materiaalin määrä. 

9160 Suolaus 

Sisältää suolauksen sekä suolan tai muun kemiallisen liukkaudentorjunta-aineen. 
Jos suolaus tapahtuu lumenpoiston yhteydessä, kirjataan suoritteet molemmille täille normaa-
listi; kustannukset jaetaan molempien töiden kesken niihin käytettyjen työaikojen suhteessa. 

T = tielle sirotellun kuivan suolan määrä; liuoksena levitettävän suolan määrä arvioidaan 
ku ivapainona. 

9170 Kuivatusjärjestelmien talvihoito 

Rumpujen sulatus, puhdistus ja pienet hoitoluonteiset korjaustyöt. 
Lumen ja jään tukkimien sivu- ja laskuojien aukaisu. 
Kuivatusjärjestelmien kesähoito kirjataan 9280, 9380 tai 9480 -litteroille. 

9180 Sääntarkkailu 

Normaalin työajan ulkopuolella tehtävä sääntarkkailu, eli säänseuranta ja yöpäivystys. 
Normaalin työajan ulkopuolinen hälytysluonteinen "työ", jos tyässäoloaikana ei tule suoritteita 
(esim. "varman päälle" töihin kutsuminen, jos lumenpoisto tms. tarvetta ei säänmuuttumisen 
vuoksi tulekaan). 
Jos yöpäivystäjiä tai vastaavia on töissä useampia samanaikaisesti, kirjataan tälle litteralle vain 
yhden henkilön (tukikohtaa kohden) kustannukset, muiden kustannukset kirjataan 'valmiuden 
ylläpito' litteralle (9190). 
Jos sääntarkkailun tai yöpäivystyksen yhteydessä tehdään kunnossapitotoimenPiteitä, kirjataan 
kustannukset kunnossapitotyön osalta ko. työlitteralle. 
Tiesääasemien hankinta, asennus, huolto ja käyttö sekä tiesääpalvelun ym. sääseurannan 
apuvälineiden ja säätiedotuspalvelun kustannukset. 
Kaikki tiesääpalvelun kustannukset kirjataan omalle, piirin yhteiselle hankkeelle. 

9190 Valmiuden ylläpito 

'Valmiuden ylläpito' litteraa käytetään silloin, kun on perusteltua pitää resurssit tukikohdassa. 
Litteraa on tarkoitus käyttää esim. pitkinä pakkaskausina, jos tarpeellista työtä ei ole ja/tai 
milloin kalustolle kovan pakkasen vuoksi aiheutuva rikkoutumisvaara on suuri. 
Litteraa käytetään myös sellaisissa tilanteissa, jossa (tiesääpalvelun ennustamasta) säätilan 
muutoksesta johtuva kunnossapitotyön optimiajoitus edellyttää (osan) kaluston olevan nopeas- 
ti lähtövalmiina. 
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Litteran käyttö edellyttää yleensä vähintään noin puoli työpäivää kestävää tukikohdassa tapah-
tuvaa varuillaoloa talviaikana (työajan ulkopuolella myös lyhyempi aika). 
Työajan ulkopuolella tapahtuva hälytysluonteinen suoritteeton työ yhden henkilön (tukikohtaa 
kohden) osalta litteroidaan 'sääntarkkailu' litteralle (9180), muiden osalta tälle litteralle. 
Lyhyehkö, alle puolen työpäivän varuillaolo litteroidaan edellisen tai seuraavan työn litteralle, 
ts. sille työlle, jonka "odottelusta" lyhyt varuillaolo aiheutui (konepankkia ei varillaoIosta tule 
rasittaa). 
Varuillaoloajkana tehtävät "vähäiset" huoltoluonteiset työt litteroidaan tälle litteralle. 

9200 Kestopäällystetien kunnossapito 

9210 KestopääHystetien palkkaus 	 t 

Kestopäällysteeseen syntyneiden unen, reikien, purkaumien ja halkeamien paikkaaminen sekä 
unen muotoilu jyrsimällä. 
Koko kaistan leveydelle kohdistuva päällystäminen (pätkittäinenkin) on pintausta. 

T = käytetyn paikkausmateriaalin määrä. 

9220 Kestopääfiystetien pintaus 	 m2 

Alustan puhdistaminen, mandollinen jyrsintä, tasaaminen tasausmassalla, paikoittainen vahvis 
taminen bitumisoralla, alustan liimaaminen tai kuumentaminen, asfalttibetonin levittäminen ja 
tiivistäminen. 
Tasausjyrsintä, jolla tien päällyste saatetaan jyrsimällä koko kaistan tai tien leveydeltä "uutta 
vastaavaksi". 

M2 = pintausala. 

9240 Sirotepintaus 	 m2 

Kestopäällysteisen tien sirotepintauksen tai muun pintauksen yhteydessä tapahtuva alustan 
puhdistaminen, mandollinen jyrsintä, tasaaminen tasausmassalla, paikoittainen vahvistaminen 
bitumisoralla, alustan liimaaminen ja sirotekiviaineksen levittäminen sekä irtonaisen kiviainek-
sen poistaminen harjaamalla. 

M2 = pintausala. 

9260 Tien rakenteen kunnostus 

Yksittäisten tien rungon vaurioiden ja vastaavien korjaaminen, päällysteen reunan täyttäminen 
ja kunnostaminen. 
Luiskakaltevuuden loiventaminen (esim. kaiteiden poiston yhteydessä). 
Ks. rajanveto kunnossapidon ja rakentamisen litteroiden käytön välillä. 

T = vauniokohtaan tuodun materiaalin määrä. 



9270 Avo-ojien kunnossapito 

Ojituksen esteenä olevan puuston ja pensaiden poistaminen, ojan kaivaminen tai perkaaminen 
sekä sivuojarumpujen kunnostaminen. 
Ojamassojen poiskuljetus. 

Jm 	kunnostettu ojapituus. 

9280 Rumpujen, salaojien ja 
viemäreiden kunnossapito 
	 kpl 

Salaojien, viemäreiden ja pumppaamoiden sekä niihin liittyvien laitteiden käyttö, hoito ja 
kunnostus. 
Rummun, salaojan tai viemärien uusiminen sekä tähän liittyvä välitön kaivaminen ja näiden 
yläpuolisten rakenteiden (kuten siirtymäkiilat, rakennekerrokset ja päällyste) tekeminen. 

Kpl = kunnostettujen rumpujen, salaojien tai viemäreiden määrä. 

9300 Kevytpäällystetien kunnossapito 

9310 Kevytpäällystetien paikkaus 
	 t 

Kevytpäällysteeseen syntyneiden unen, reikien, purkaumien ja halkeamien paikkaaminen. 
Koko kaistan leveydelle kohdistuva päällystäminen (pätkittäinenkin) on pintausta. 

T = käytetyn paikkausmateniaalin määrä. 

9320 Öljysorapintaus 
	 m2 

Alustan puhdistaminen, mandollinen karhinta ja äljysoran levittäminen ja tiivistäminen. 

M2 = pintausala. 

9330 KAB -pintaus 
	 m2 

Alustan puhdistaminen, mandollinen karhinta/jyrsintä, tasaaminen tasausmassalla, alustan 
liimaaminen sekä kevytasfalttibetonin levittäminen ja tiivistäminen. 

M2 = pintausala. 

9340 Sirotepintaus 	 m2 

Kevytpäällysteisen tien sirotepintauksen tai muun pintauksen yhteydessä tapahtuva alustan 
puhdistaminen, mandollinen karhinta/jyrsintä, tasaaminen tasausmassalla, alustan liimaaminen 
ja sirotekiviaineksen levittäminen sekä irtonaisen kiviaineksen poistaminen harjaamalla. 
sisältää myös SOP -tien uudelleen pintauksen. 
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M2 = pintausala. 



9350 Soratien pintaus 

Liima-aineen ja sepelin tai murskeen levittäminen, jyräys sekä irtonaisen kiviaineksen poistami-
nen harjaamalla. 

M2 = pintausala. 

9360 Tien rakenteen kunnostus 	 t 

Yksittäisten tien rungon vaurioiden ja vastaavien korjaaminen, päällysteen reunan täyttäminen 
ja kunnostaminen sekä maakivien poistaminen. 
Sisältää myös SOP -teiden pohjatyöt. 
Luiskakaltevuuden loiventaminen kaiteiden poiston yhteydessä. 
Ks. rajanveto kunnossapidon ja rakentamisen litteroiden käytön välillä. 

T = vauriokohtaan tuodun materiaalin määrä. 

9370 Avo-ojien kunnossapito 	 jm 

Ojituksen esteenä olevan puuston ja pensaiden poistaminen, ojan kaivaminen tai perkaaminen 
sekä sivuojarumpujen kunnostaminen. 
Ojamassojen poiskuljetus. 

Jm = kunnostettu ojapituus. 

9380 Rumpujen, salaojien ja viemäreiden kunnossapito 	kpl 

Salaojien, viemäreiden ja pumppaamoiden sekä niihin liittyvien laitteiden käyttö, hoito ja 
kunnostus. 
Rummut,, salaojan tai viemärien uusiminen sekä tähän liittyvä välitön kaivaminen ja näiden 
yläpuolisten rakenteiden (kuten siirtymäkiilat, rakennekerrokset ja päällyste) tekeminen. 

Kpl = kunnostettujen rumpujen, salaojien tai viemäreiden määrä. 

9400 Soratien kunnossapito 

9410 Soratien tasaus ja paikkaus 	 jkm 

Soratien tasaus, mandollinen tasaustoimenpiteitä varten tehtävä kastelu, pintakivien poisto. 
Soratien kulutuskerroksessa olevien kuoppien ja syöpymien paikkaus. 
Pölynsidonnan yhteydessä mandollisesti tehtävä muokkaushöyläys. 

Jkm = tasattu/paikattu tiepituus. 
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9420 Pölynsidonta 
	 t 

Suolaus, mandollinen pälynsidontaa varten tehtävä kastelu ja sidottavan kerroksen tiivistys. 

T = käytetyn suolan määrä; liuoksena levitettävän pölynsidontamateriaalin arvioitu kuivapaino. 

9430 Sorastus 	 t 

Soran ja murskeen lisäys kulutuskerrokseen. 
Litteraa käytetään, kun lisättävä materiaali on kulutuskerrosmateriaalia (eli raekooltaan etu-
päässä alle 1 8 mm:stä), jos käytetään karkeampaa runkomateriaalia litteroidaan työ 'tien 
rungon kunnostuksen' litteralle (9460). 

T = käytetyn materiaalin määrä. 

9440 Sidemaan lisäys kulutuskerrokseen 	 t 

Sidemaan sekoitus, mandollinen kastelu, tasaus sekä kulutuskerrosmateriaalin nostaminen 
ojasta tielle ja kivien poistaminen. 

T = lisätyn tai ojasta tielle nostetun sidemaan määrä. 

9460 Tien rakenteen kunnostus 
	 t 

Yksittäisten tien rungon vaurioiden ja vastaavien korjaaminen ja kunnostaminen sekä maakivi-
en poistaminen. 
Tien rungon vahvistaminen muun kuin rakenteenparantamistöiden yhteydessä. 
Luiskakaltevuuden loiventaminen kaiteiden poiston yhteydessä. 
Ks. rajanveto kunnossapidon ja rakentamisen litteroiden käytön välillä. 

T = vauriokohtaan tuodun materiaalin määrä. 

9470 Avo-ojien kunnossapito 
	

jm 

Ojituksen esteenä olevan puuston ja pensaiden poistaminen, ojan kaivaminen tai perkaaminen 
sekä sivuojarumpujen kunnostaminen. 
Ojamassojen poiskuljetus. 

Jm = kunnostettu ojapituus. 



9480 Rumpujen, salaojien ja 
viemäreiden kunnossapito 

Salaojien, viemäreiden ja pumppaamoiden sekä niihin liittyvien laitteiden käyttö, hoito ja 
kunnostus. 
Rummun, salaojan tai viemärien uusiminen sekä tähän liittyvä välitön kaivaminen ja näiden 
yläpuolisten rakenteiden (kuten siirtymäkiilat, rakenne- ja päällyskerrokset) tekeminen. 

Kpl = kunnostettujen rumpujen, salaojien tai viemäreiden määrä. 

9500 Liikenteen ohjaus ja palvelu 

9510 Ajoratamaalaus 	 m2 

Maalausta varten tehdyt mittaukset, tutkimukset ja esimerkinnät sekä maalaustyö ja siihen 
liittyvät liikennejärjestelyt. 

M2 = maalattu pinta-ala. 

9520 Kestomerkinnät 	 m2 

Merkintätyötä varten tehdyt mittaukset, tutkimukset ja esimerkinnät sekä kestomerkintätyö ja 
siihen liittyvät liikennejärjestelyt. 
Myös 2-komponenttimaalejlla ja ns. puolikestomerkintäajneilla tehty merkintätyö. 

M2 = merkitty pinta-ala. 

9530 Liikennemerkkien kunnossapito 

Liikennemerkkien, opastetaulujen, liikennevalojen sekä reuna- ja sumupaalujen puhdistaminen, 
korjaaminen, uusiminen tai uusien pystyttäminen. 

9540 Muu liikenteen ohjaus 	 - 

Kaiteiden, suoja-aitojen sekä reunakivien korjaaminen ja uusiminen. 

9550 Tievalaistus 	 - 

Valaistuksen energia. 
Valaisimien puhdistus, huolto ja uusiminen sekä lamppujen uusiminen. 

kpl 



9560 Liikenteen erillispalvetut 	 - 

Mandollisten messujen ym. yleisätapahtumien valmistelu, työnäytökset yms. 
Informaatiotaulujen tai vastaavien tavallisista liikenteen ohjaustauluista poikkeavien taulujen 
pystytys ja kunnossapito. 
Yleisätapahtumien vuoksi suoritettavat tilapäiset liikenteenohjaustoimenpiteet. 
Erikoiskuljetusreittien opastus ja tiedotus. 
Hätäpuhelimien huolto ja käyttö. 
Kelirikkoilmoitukset ym. kuulutukset lehdissä. 
Muut palvelutyöt. 

9570 Äkilliset hoitotyöt 	 - 

Kaatuneiden puiden poisto. 
Sulkupuomien asettaminen tieyhteyden yllättäen katkettua. 
Liikenneonnettomuuden vaatimat raivaustyöt. 
Muut vastaavanlaiset hälytysluonteiset hoitotyöt, jotka on tehtävä välittömästi tarpeen ilme-
tessä; ei kuitenkaan lumenpoistoa, liukkaudentorjuntaa tai routavaurioiden korjausta. 

9600 Vihertyöt ja puhtaanapito 

9610 Vesakon raivaus 	 ha 

Vesakon raivaus sekä risujen ja puiden käsittely kuljetuksineen. 
ei sisällä ojituksen yhteydessä tapahtuvaa raivausta. 

Ha = raivattu pinta-ala. 

9620 Niitto 	 ha 

Viheralueiden niitto sekä (hennon) vesakon leikkaus niittokoneella muun niiton yhteydessä. 

Ha = niitetty pinta-ala. 

9630 Muut viheraluetyöt 	 - 

Istutukset tie-, pysäkäinti- ja levähdysalueille sekä istutusten hoito. 
Nurmikon leikkaaminen ruohonleikkuukoneella. 

9640 Puhtaanapito ja jätehuolto 	 - 

Roskien kerääminen ja kuljetus kaatopaikalle. 
Levähdysalueiden puhtaanapito, kunnostaminen ja varusteiden uusiminen (mm. katokset ja 
WC:t). 
Teiden ja kevyenliikenteenväylien harjaaminen ja pesu. 
Sirote- tai soratien pintauksesta aiheutuva irtonaisen kiviaineksen poistaminen litteroidaan 
pintausten (9240, 9340 tai 9350) litteroille. 
Jätehuoltomaksut. 



9700 Sillat 

9710 Siltojen hoito 

Laakereiden puhdistaminen ja rasvaaminen. 
Liikuntasauma- ja kuivatuslaitteiden puhdistus. 
Sillan pesu (muun tien pesun yhteydessä tapahtuva sillan pesu kirjataan litteralle 9640). 
Keilojen vaurioiden paikkaus ja nurmetus. 

Kpl = budjettirekisteriin ilmoitettu siltojen määrä. 

9720 Betonirakenteiden kunnostus 

Betonirakenteen vahventaminen ja uusiminen. 
Betonin vauriokohtien paikkaaminen valamalla, ruiskuttamalla, injektoimalla tai muulla toimen-
piteellä. 
Betonipinnan puhdistus ja pinnoitus. 
Betonirakenteen katodinen suojaus. 

9730 Teräsrakenteiden kunnostus 

Kaiteiden ja muiden teräsrakenteiden kunnostaminen ja uusiminen. 
Teräsrakenteiden kaikenlainen pintakäsittely. 
Laakereiden huoltokäsittely ja uusiminen; laakereiden puhdistaminen ja rasvaaminen kirjataan 
'siltojen hoito' litteralle (9710). 
Teräsrakenteiden katodinen suojaus. 

9740 Puurakenteiden kunnostus 	 - 

Puurakenteiden vahventaminen, tukeminen ja kunnostus. 
Puukannen kunnostus ja uusiminen. 
Puupintojen pintakäsittely. 
Halkeamien injektointi. 

9750 Kivirakenteiden kunnostus 

Betonin verhoaminen kivillä. 
Kivirakenteiden injektointi, saumaus ja muu kunnostus. 
Kivirakenteiden vahventaminen ja uusiminen. 
Kivipintojen puhdistus. 

9760 Kuivatuslaitteiden kunnostus 	 - 

Tippuputkien kunnostus ja uusiminen. 
Syöksytorvien kunnostus ja uusiminen. 
Salaojien kunnostus ja uusiminen. 
Muu siltojen kuivatuslaitteiden kunnostus ja uusiminen. 
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9770 Saumarakenteiden kunnostus 

Liikuntasaumalaitteiden kunnostus ja uusiminen. 
Saumausten kunnostus ja uusiminen. 
Sillan ja penkereen rajan kunnostus. 

9780 Vedeneristysten ja päällysteiden 
kunnostus 

Vedeneristyksen ja sillan päällysteen kunnostus ja uusiminen. 
Tien päällystämisen yhteydessä tapahtuva päällystäminen kirjataan päällystämisen litteroille. 
Päällysteen halkeamien sulkeminen. 
Puukannen päällystäminen. 

9790 Siltoihin liittyvät rakenteet 

Siltapaikan verhousten kunnostus ja uusiminen. 
Tukimuurin teko ja kunnostus. 
Tulopenkereen korjaaminen. 

9800 Lautat ja muut erikoiskohteet 

9810 Lauttaliikenteen hoito 

Lauttojen kuljettajien palkat, lautan polttoaine-, voitelu-, huolto- ja köysikustannukset sekä 
esteiden poistaminen väylättä ja tauttataitureiden hoitokustannukset. 

9820 Laitureiden kunnossapito 

Laiva- ja venelaitureiden hoito ja korjaaminen. 
Lauttalaitureiden, kalturien ja ponttoonien maalaus, korjaaminen sekä osien uusiminen. 

9830 Erityiset talvitiet ja railolossit 

Jääteiden ja muiden autolla ajettavien talviteiden tekeminen ja kunnossapito, myös lautan 
yhteydessä olevan jäätien tekeminen ja kunnossapito. 
Railolossin paikalleen asettaminen, käyttäminen ja poistaminen. 

9840 Vartioidut sillat 

Siltojen vartioinnista aiheutuvat kustannukset. 
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Tuotantonimikkeet 

Tienrakentaminen 

tunnus 	 Nimike 
(kustannuslaji- 
kenttä) 

21 	 Kaivu sivulle 
22 	 Kaivu ja kuormaus 
23 	 Kantaminen 

24 Levitys ja täyttä 
25 Tasaus ja muotoilu 
26 Tiivistys (vain jyräys) 

27 Asennustyöt 
28 Roudan rikkominen 
29 Muut tyälajit 

3 	 Kuljetus 

Talonrakentaminen 

tunnus 	 Nimike 
(työkohde- 
kenttä) 

1 	 Muottityö 

11 Lautamuottityä 
12 Levymuottityö 
13 Kasettimuottityä 
14 Suurmuottityä 
15 Päytämuottityä 
16 Kulma- ja tunnelimuottityä 
17 Erityismuottityä 
1 8 Muottien purku ja puhdistus 

2 	 Raudoitus ja betonityö 

21 Raudoitus 
22 Betonointi 
23 Betonin jälkityä 
24 Betonipintojen hionta 
26 Pintabetonityä 
27 Sementtityä 
28 Betonimassan valmistus 
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3 	 Metalli- ja peltityö 

33 Teräsrunkotyö 
35 Muototankotvö 
36 Peltityö 
37 Muotolevytyö 
38 Muu metallityö 

4 	 Muuraus, rappaus ja laatoitus 

41 Tiilimuuraus 
42 Harkkomuuraus ja ladonta 
45 Ohutrappaus 
46 Rappaus 
47 Tasoitetyö 
48 Laatoitus 

5 	 Elementtityö 

51 Betonielementtityö 
52 Kevytbetonielementtityö 
53 Metallielementtityö 
54 TiiieIementtityö 
56 Puuelementtityö 
57 Eementtien jälkityä 
58 Elementtien saumaus 

6 	 Puu- ja levytyö 

61 Puurunkotyö 
62 Levytyö 
63 Puuverhous 
65 Rakennuspuusepäntyä 
66 Listoitus 
67 Heloitus 

7 	 Lämmön- ja aäneneristys 

71 Pehmeä mineraalivilla 
72 Kova mineraalivilla 
73 Ruiskueristys 
74 Solumuovieristys 
75 Kevytsoraeristys 
76 Kevytbetonieristys 
77 Muu lämmän ja ääneneristyS 
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8 	 Veden- ja kosteudeneristys 

81 Sivelyeristys 
82 Bitumikermieristys 
83 Muu kermieristys 
84 Muovikalvoeristys 
85 Valueristys 
86 Metallilevyeristys 

9 	 Muut työt 

91 	 Luonnonkivityö 
92 	 Lasilevytyö 
93 	 Mattotyö 
94 	 Muovilevy- ja profiilit 
95 	 Maalaus ja tapetointi 
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