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Kohderyhmät 
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Voimassa  
1.1.1995-31 .8.1995 

TIENRAKENNUSHANKKEEN LOPPUTARKASTUSOHJE  

Kymen  ja  Mikkelin tiepiireissä  on  olleet erilaiset ohjeet  ja  käytäntö hankkeen lopputarkastuksen 
pitämiseksi. Tämä ohje muuttaa käytännön yhdenmukaiseksi Kaakkois-Suomen tiepiirissä. 

Ohje noudattaa pääpiirteissään piirien aiempaa käytäntöä. Ohjeessa korostuu myös hankkeen 
toiminnallinen arvointi. 

Tiejohtaja 	 //ViIle  Mäkelä  

LISATIETOJA  

-Pekka  0.  Heikkilä, 	puh.  (951) 7761  
-Kalevi Aho, 	puh.  (955) 1911 



Johdanto 

Tämä ohje  on  laadittu tien-  ja sillanrakentamista  koskevan tarkastustoiminnan 
yhdenmukaistamiseksi Kaakkois-Suomen tiepiirissä. 

Ohjeen valmistelleeseen, tiejohtajan nimeämään työryhmään ovat kuuluneet: 
insinööri Pekka  0.  Heikkilä, insinööri Martti Käkelä, dipiomi-insinööri Hannu 
Teittinen, rakennusmestari Kalevi Aho sekä työn alkuvaiheessa rakennus-
mestari  Jukka Annala. 
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1  Yleistä 
Nämä ohjeet koskevat kaikkien niiden Kaakkois-Suomen tiepiirin hankkeiden 
tarkastustoimintaa, joista  on  olemassa vahvistettu tiesuunnitelma  tai  piirissä 
hyväksytty muu tiesuunnitelmatasoinen suunnitelma. 
Siltojen lopputarkastus pidetään hankkeen lopputarkastuksen yhteydessä, ellei 
kysymyksessä ole erillinen siltahanke.  

2  Vastuu  tarkastustoiminnasta  
Vastuu tarkastustoiminnasta  on toteuttavalla  organisaatiolla. 
HankepääUikkö  huolehtii lopputarkastuksen valmistelusta, pyytää tarkastuksen 
suorittamista  ja  toimittaa tarkastuksen suorittavalle toimitusmiehefle liitteen  1. 

 mukaan laaditun hankeraportin.  

3  Toteutuksen arviointi 
Toteutuksen arviointi  ja  analysointi  tu  lee  olla toteutuksen aikanajatkuvaa toimintaa, 

 osa  normaalia hankeryhmätyöskentelyä.  

4  Lopputarkastuksen  edellytykset  
Lopputarkastuksen  edellytyksenä  on,  että hankkeen valmistuttua hankeraportti 
liitteineen  on  laadittu, hankkeen laatuasiakirjat koottu liitteen  2.  mukaisesti  ja  että 
hankkeen aikana todetut virheet  ja  puutteet  on  korjattu  tai  ovat hankeraportissa 
esitetyllä tavalla korjattavissa.  

5  Lopputarkastuksen toimitusmies  
Projektien toimitusmiehenä  on tiejohtajan nimeämä  henkilö  ja  muilla hankkeilla 
a!uepäälflkkö  tai  hänen nimeämänsä henkilö. 
Erillisten siltahankkeiden toimitusmiehenä  on siltainsinööri. 
Yleensätilaaja määräätoimitusmiehen, muttatoistaiseksi  toimitaan edellä mainitulla 
tavalla.  

6  Lopputarkastus 
Toimitusmies  kutsuu lopputarkastuksen osanottajiksi hankkeen suunnittelijan-, 
rakentajan-, kunnossapitäjän -ja projekteissa  myös alueen edustajan. Siltainsinööri 
toimii asiantuntijana lopputarkastuksessa hankkeen sisältäessä siltoja. 
Toimitusmies voi kutsua lopputarkastukseen harkintansa mukaan laatu-  tai  muita 
asiantuntijoita. 
Hankkeen laatuasiakirjat toimitetaan ennakkoaineistona lopputarkastuksen 
toimitus miehelle. 
Sillat käsitellään lopputarkastuksessa siltakohtaisesti. Silloista laaditaan 
työmaaorganisaation aloitteestavalvojan  ja siltainsinöörin  yhteistyönä siltakohtaiset 
tarkastusse lostukset ennen lopputarkastusta. 
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Lopputarkastus  suoritetaan yhden talvikauden jälkeen kuitenkin viimeistään 
vuoden kuluttua hankkeen  tai  sen  osan yleiselle liikenteelle luovuttamisesta. 
Lopputarkastuksessa laaditaan pöytäkirja  ja hankeraportti liitteineen.  

7  Virheiden  ja  puutteiden korjaus  ja  
jälkiseuranta  

Virheet  ja  puutteet korjataan ensisijaisesti työn aikana. Hankeraportissa tulee olla 
luettelot tien  ja  siltojen virheistä, joita ei ole korjattu lopputarkastukseen mennessä. 

 Ko rjaustavasta,  -ajasta, korjauksen  s uorittajasta  ja  rahoituksesta sovitaan 
lopputarkastuksen yhteydessä  ja  samalla sovitaan mandollisesta 
jälkiseurantakohteesta. 

Aluepäällikkö huolehtii hankkeen jälkiseurannasta sekä jälkiseurannan tulosten 
tiedottamisesta  ja  hyödyntämisestä.  

8  Hankkeen luovutus 

Toimitusmies esittääaluepäältikölle  hankkeen hyväksymistätai tiejohtajalle  projektin 
 hyväksymistä edelleen aluepäällikölle luovutettavaksi. Hyväksymiskirjeessä mai-

nitaan mandolliset korjaustoimenpiteet  ja jälkiseurantakohteet. 
Projekteilla takuukatselmu kset  hoitaa projektipäällikkö.  

9  Toiminnallinen jälkiarviointi 

Toiminnallisen jälkiarvioinnin pitämisestä, ajankohdasta  ja sen  laajuudesta 
päätetään hankkeen lopputarkastuksen yhteydessä. Toimitusmiehenä  on 

 pääsuunnittelija. Myös lopputarkastuksessa voidaan suorittaa toiminnallista 
jälkiarviointia. 

Toiminnallisessa jälkiarvioinnissa tarkastellaan vastaako lopputulos tiehankkeelle 
asetettuja tavoitteita. Tarkasteluun otetaan etenkin sellaisia hankkeita, joissa  on 

 kokeiltu jotakin uutta  tai  yleisesti merkittävää. Tarkasteltavia asioita ovat  mm. 
- 	liikenteellinen  toimivuus 
- 	onnettomuustilastojen  muutokset 
- 	tien  ja  siltojen rakenteellinen kunto 
- 	liittyminen maankäyttöön  ja  ympäristöön 
- 	kunnossapidolliset  toimenpiteet. 

Arviointi tapahtuu tilaisuudessa, johon osallistuu hankeryh  män  edustajia 
sekä sidosryhmien edustajia. Tilaisuudesta tehdään muistio muilla hankkeilla 
hyödynnettäväksi. 
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lo  LIITTEET  

1 	Hankeraportin  sisältö  
2 	Hankkeen laatuasiakirjat  
3 	Tienrakennushankkeen kustann ustarkastelu 
4 	Siltahankkeen kustannustarkaste!u 

(liitelomakkeita  3  ja  4  saa georyhmästä) 
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LHTE  1  

HANKERAPORTIN  SISÄLTÖ  

1. SuunnItelma-asiakirjat  
1.01 Tien  numero  ja  nimi  
1 .02  Vahvistetun suunnitelman nimi 

 1 .03 Tyäohjelman  mukainen nimi  
1 .04  Tiesuunnitelman erittely 

Suunnitelman osan: 
- 	nimi 
- 	paaluväli 
- 	poikkileikkausluokka 
- 	pituus 
- 	päällysrakenneluokka 
- 	päällyste  

1 .05  Tiesuunnitelman vahvistaminen  
1 .06  Hyväksytyt siltasuunnitelmat  
1 .07  Tiesuunnitelman muutokset  
1 .08 Tiepäätäs 
1 .09  Vesioikeuden luvat  
1.10 Rakennussuunnitelman  hyväksyminen  
1.11 Rakennussuunnitelman  hyväksytyt muutokset  

2. Työn toteutus  ja  urakoitsijat  

	

2.1 	Suunnittelun toteuttamistapa  ja -vastuuhenkilöt  
2.2  Rakentamisen toteuttamistapa  ja -vastu uhenkilöt  

	

2.3 	Konsultointi 
työkohteet 

- 	konsultit  
2.4 Urakointi 

- 	urakat 
- 	urakoitsijat 
- 	takuuajat  

2.5  Tärkeimmät toimittajat 
- 	materiaalit 
- 	toimittajat 
- 	takuuajat  

3. Kustannukset  
3.1  Hankkeen keston toteutu maraportti  
3.2  Suunnitellut  ja  toteutuneet suunnittelu-  ja 

rakentamiskustannukset (liitteet 3.ja  4. 

4. VirheIden  Ja  puutteiden korjaus  
4.1  Työn laadussa todetut virheet  ja  puutteet 

- 	virheen laatu 
= 	virheen syy 
- 	korjaustapa 
- 	korjauksen tekijä 
- 	korjauksen hyväksyminen 
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LuTE  1 

4.2  Esitys jälkiseurantatarpeesta 
- 	kohde 
- 	tarkkailutapa 
- 	seurantaväli  

5.  Oikeudelliset  asiat  
5.1  Haltuunottokatselmus 

 5.2  Tietoimitus  
5.21  Tietoimituksen  numero  
5.22  Alkukokous  
5.23  Jatkokokoukset  
5.24  Loppukokous  
5.25  Tietoimituksen  tilanne  

5.3  Tienpitoainesten ottopaikkojen  kunnostus  ja luovutus 
 5.4  Muut kolmansia henkilöitä koskevat  asiat  

6. Yleiselle liikenteelle luovuttaminen 
 6.1  Tieosat  ja päivämäärät  

7. AsiakirjoJen luovutus  ja säilytys 
 7.1  Laatuasiakirjat  (siltojen kelpoisuuskirjoja lukuunottamatta): 

- tiemestariplirin arkistossa  
7.2  Siltojen kelpoisuuskirjat (myöhemmin siltojen laaturaportit): 

- päätearkistossa  
7.3  Työmaa-arkisto: 

- tiemestaripiirin arkistossa 



LuTE  2.  

HANKKEEN  LAATUASIAKIRJAT 

HANKERAPORTIN UITTEET: 

LAATUSUU  NN  TE LMA  

2. LAATULAUSUNTO  

3. TOTEUTUMAN: 
- SUUNNITELMAKARTAT 
- PITUUSLEIKKAUKSET 
- KERROSRAKENNEKAAVIOT 
- KUIVATUSSUUNNITELMA  

4. ERIKOISRAKENTEIDEN TOTEUTUMAPIIRUSTUKSET  JA  HOITO-OHJEET 
(= SILTOJEN, PUMPPAAMOJEN YMS. PÄÄPIIRUSTUKSET)  

5. YKSITTÄISET POHJA-  JA PENGERTUTKIMUSTULOKSET 

6. TYÖNAIKAISET  MAA-AINESALUETUTKIMUSTEN TULOKSET  

7. MURSKAUKSEN  AIKAISET TUTKIMUSTULOKSET 
(=YHTEENVEDOT)  

8. GEO-LAATU 
- TIIVIYSMITTAUSTULOKSET 
- KANTAVUUSMITTAUSTULOKSET 
-  MITATUT KERROSPAKSUUDET  

9. P&ÄLLYSRAKENTEEN SITOMATTOMI  EN  KERROSTEN TUTKIMUSTULOKSET 
(=YHTEENVETOLOMAKKEET)  

10. TIENPARANNUS-/RAKENTAMISHANKKEESEEN  KUULUVAN PÄÄLLYSTEEN 
TUTKIMUSTULOKSET  

11. ERIKOISTUTKIMUSTULOKSET 
(= PAINUMATARKKAILUKAAVIO YMS.)  

1 2. LAADUNOHJAUSTOSITTEET: 
1. ALUSRAKENTEEN TARKASTUSPÖYTÄKIRJAT  
2. PÄÄLLYSRAKENTEEN TARKASTLJSPÖYTÄKIRJAT  

13.  SILTOJEN KELPOISUUSKIRJAT 
(=MYÖHEMMIN: SILTOJEN LAATURAPORTIT)  

1 4. SILTAKOHTAISET TARKASTUSSELOSTUKSET 

15. LOPPUTARKASTUSPÖYTÄKIRJA 
(=  LIITETÄÄN ASIAKIRJOIHIN LOPPUTARKASTUKSEN JALKEEN) 



LuTE  3.  

TIE  LAITOS 
	

TIENRAKENNUSHANKKEEN 
Kaakkois-Suomen  tiepiiri 
	

KUSTANNUSTARKASTELU  

Kustannustaso  tr-ind. 

Suunnittelukustannukset  vuonna  1.000  mk 	tr-ind.  tarkastelu tasossa  
Tie-  ja  rakennus-  ________________  1.000  mk 
suunnittelu 

Suunniteltu  19  ____________  mk  ______ _____________  mk 

Toteutunut  19  mk  

19  ____________  mk  _____  

19  ____________  mk  _____ ____________ 

.................... 	. 	
..  Toteutunut yhteensä  _____________  mk  

Rakentamiskustannukset  

a) Hankepäätös  19  mk mk  

b) Toimenpidepäätös  19  _____________  mk mk  

c) Vahvistuspäätös  19  mk mk  

d) Rak.hankkeen  budjetti  19  mk mk  

e) Toteut.  kustannukset  19  mk  

19  ____________  mk  _____  

19  mk  _____  

19  ____________  mk  _____ ____________  

Toteutunut yhteensä mk  

Kustannusmuutosten 
 tarkastelu 

Päivämäärä 	 Laati  

R/AHO 



LuTE  4.  

TIELAITOS 
	

SILTAHANKKEEN  
Kaakkois-Suomen  tiepiiri 

	

KUSTANNUSTARKASTELU  

Sillan  nimi: 

Kustannustaso  tr-ind. 

Suunnittelukustannukset  

Suunniteltu  

Toteutunut  

vuonna 	1.000  mk 	tr-ind.  
__________________ 	_________ _____  

tarkastelu tasossa  
1.000  mk 

19 	____________  mk  ______ 
19 	 mk  

19 	____________  mk  _____  

19 	___________  mk  _____ 

Toteutunut yhteensä  

_____________  mk 

___________  

_____________  mk  

Rakentamiskustannukset  

a) Suunnitelman mukainen 
kustannusarvio  

b) Siltahankkeen budjetti  

c) Toteutuneet 
 rakentamiskustannukset  

19  

19  

19  

19  

19  

19  

mk 

____________  mk  ______ 

mk 

____________  mk  _____  

____________  mk  _____  

mk  ______ 

Toteutunut yhteensä  

mk  

_____________  mk  

mk  

____________  

_____________  mk  

d) Toteutunut 
 m2  kustannus  19  ____________ mk/m2 ____________ mk/m2 

Kustannusmuutosten 
 tarkastelu 

Päivämäärä 	 Laati  

MHKJAHO 
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