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Tiivistelmä 

Tietuotarinon  kehittämisen tavoitteisiin sisältyy rakennuttamiskäytännön 
kokonaisuudistus. Uudistukseen kuuluu rakennussuunnittelun  ja  rakentamisen 
yhdistäminen samaksi prosessiksi siten, että rakennussuunnittelu  ja  raken-
nussuunnitelmien  laatiminen tulee olemaan  osa  varsinaista tuotantotoimintaa. 

Tämän selvitystyön tarkoitus  on  ollut tutkia rakennussuunnittelun siirtämisestä 
syntyviä vaikutuksia, kuten 
-  mitä etuja yhdistämisellä saavutetaan  ja  mitä haittoja siitä voi seurata, 
-  mitä muutoksia yhdistäminen aiheuttaa suunnitteluprosessiin  ja  miten 

suunnittelu voidaan sovittaa rakentamisen työvaiheisiin, 
-  mitä yhdistäminen vaikuttaa tiesuunnitelman asemaan, tiedontarpeisiin  ja 

 tiedon tarkkuustasoon, 
- rakennussuunnitelman  sisältöön kohdistuvat uudistustarpeet  ja  tiedon siirron 

kehittäminen rakentajan näkökulmasta tarkasteltuna 

Selvitys sisältää myös alustavia kaavailuja rakennussuunnittelun  ja  rakentami-
sen yhteenkytketystä prosessirakenteesta  ja  miten hanketyyppi  ja  rakennutta-
mistapa  vaikuttaa prosessiin. 

Selvityksen pohjalta  on  tehty seuraavia johtopäätöksiä: 

*  Yhdistämisen vaikutuksesta  projektin  hallinta tehostuu, kun toiminta  on 
 yhden organisaation alaisuudessa. Myös suunnittelun  ja  rakentamisen 

vuorovaikutus paranee. 

* Urakointitapa  ja  urakkajaot  voidaan ottaa huomioon  jo  rakennussuunnitte
-lussa ja  suunnitelmat voidaan toteuttaa rakentajan tarpeiden mukaan. 

Uusien urakkamuotojen käytölle tulee entistä paremmat edellytykset. 

*  Kolmannet osapuolet saadaan paremmin sitoutumaan oman osuutensa 
suunnitteluun, kun suunnittelu  on  sidottu rakentamisen aikatauluun. 

*  Rakennussuunnitelmat ovat ajantasalla  ja  muutossuunnittelun  tarve vähe-
nee. Suunnittelussa voidaan ottaa huomioon todelliset olosuhteet  ja  hintoi-
hin vaikuttavat suhdanteet. 

* Rakennussuunnittelun  siirtäminen rakentamiseen antaa entistä paremmat 
mandollisuudet kehittää rakennussuunnittelun  ja  rakentamisen välistä 
tiedonsiirtoa  ja  suunnittelun atk:n tietokantojen hyväksikäyttöä työmaasovel-
lu ksissa. 

* Rakennussuunnittelun  ja  rakentamisen yhteenkytkemisestä saadaan 
suurimmat hyödyt hankkeissa, joissa rakennussuunnittelua voidaan limittää 
mandollisimman paljon rakentamisen kanssa. Tällaisia ovat suuret  massa - 
hankkeet. Taajamahankkeissa suunnitelmat  on  laadittava lähes valmiiksi 
ennen rakennustöiden aloittamista. 



Pienissä rakenteen parantamishankkeissa suunnitelmat kannattaa tehdä 
yhdistettyinä  tie-  ja rakennussuunnitelmina,  kuten tähänkin asti  on  tehty. 

* Suunnitteluprosessissa  tiesuunnitelma enytyy omaksi suunnitteluvaiheek&, 
kun rakennussuunnittelu siirtyy rakentamisen yhteyteen. Jotta tiesuunnitte-
lun  ja rakennussuunnittelun  välille ei syntyisi tiedon katkosta, tuhsi tiesuun-
nittelun ratkaisujen perusteet  ja lähtötiedot välittyä rakennussuunnittelun 

 käyttöön. Tätä varten tulisi kehittää tietojen dokumentointijärjestelmä. 
Rakennussuunnittelun häinötän kulku edellyttää myös entistä pitemmälle 
vietyä teknistä suunnittelua  ja periaatepäätösten  pitävyyttä tiesuunnitelma- 
vaiheessa. 

*  Kun rakennussuunnittelu tehdään samanaikaisesti rakentamisen kanssa, 
 on  suunnittelun kulku sidoksissa rakennustöiden aikatauluun  ja työjärjestyk

-seen. Rakennussuunnittelussa  aikataulun pitävyys, osasuunnitelmien 
välinen koordinointi  ja nippuvaisuuksien hallinnan  merkitys korostuu entises-
tään. 

*  Uusien rakennuttamistapojen käyttöönotto vaatii suunnitelma-  ja rakennutta-
misasiakirjojen  kehittämistä. Vanhentuneet rakennussuunnitelmien laatimista 
koskevat ohjeet tulisi uudistaa samassa yhteydessä. 

Selvityksen tiedot  on  kerätty hankeanalyyseillä, haastatteluilla sekä tutkimalla 
suunnittelun osavaiheiden  ja  rakentamisen sisäisiä  ja keskenäisiä riippu-
vaisuuksia.  Työn aikana  on  kuultu useita tiealan asiantuntijoita. 

Jatkokehittäminen  ja  tietojen kartuttaminen edellyttää kenttäkokeiluja pilotti- 
hankkeiden avulla. Saatavaa tietoa käytetään hyväksi, kun kehitetään eri 
tyyppisille  ja teettämistavoiltaan  erilaisille hankkeille soveltuvia toiminta-
prosessimalleja yhteenkytkettyä rakennussuunnittelua  ja  rakentamista varten. 
Tähän liittyy myös  projektin  hallinta-  ja tietojärjestelmien  kehittäminen, kuten 
laatujärjestelmän soveltaminen,  en teettämismuotojen urkka -asiakirjat  ja 

 rakennussuunnitelmat, vuorovaikutteinen tiedonsiirto  ja  tietojen dokumentointi. 



Alkusanat 

Tietuotannon kehittämistavoitteisiin  kuuluu rakennussuunnittelun  ja  raken-
tamisen yhdistäminen yhdeksi prosessiksi. Yhdistämistä  on  perusteltu 
saavutettavilla eduilla, kuten hankkeen kokonaiskeston lyhenemisellä, 
reaaliaikaisella  ja  rakentajan kanssa yhdessä tehtävällä vuorovaikutteisella 
suunnittelulla  ja projektin hallinnan  paranemisella. Yhdistäminen merkitsee 
nykykäytännön mukaisen rakennussuunnitteluprosessin uudistamista. Suun-
nitelma-asiakirjat  ja rakennussuunnitelman  sisältö  on  myös muokattava 
vastaamaan uuden prosessin tietotarpeita. 

Tämän selvitystyön tarkoitus  on  ollut kerätä tietoja  ja  selvittää alustavasti, mitä 
muutoksia  ja  uudistuksia  on  tehtävä rakennussuunnittelun kulkuun, työ- 
vaiheisiin  ja  suunnittelulla tuotettavaan tietouteen, kun kehitetään yhdistettyä 
rakennussuunnittelun  ja  tuotannon prosessia. Työhön sisältyi myös kan-
nanottojen tekeminen yhdistämiseen liittyvistä reunaehdoista sekä yhdis-
tämisen eduista  ja  haitoista. Tällä työllä  on  yhtymäkohtia myös raken-
nuttamisen kehittämiseen,  jota tielaitoksessa  on  selvittänyt rakennuttamis-
kulttuuri -projekti. 

Tämän selvityksen  on  tuottanut tielaitoksen kehittämiskeskus. Työstä  on 
 vastannut  ins.  Hannu Maaniemi. Työtä varten perustettiin työryhmä, johon ovat 

kuuluneet ryhmän puheenjohtaja dipl.ins.  Matti  Hämäläinen tiehallinnosta,  ins. 
Leo  Koponen  Savo-Karjalan tiepiiristä, tekn.lis.  Torsten Lunabba  silta- 
keskuksesta,  ins.  Hannu Maaniemi kehittämiskeskuksesta,  ins.  Tapio  Salo 

 Uudenmaan tiepiiristä, dipl.ins. Niilo Tykkyläinen tiehallinnosta  ja dipl.ins.  Ilpo 
Virtanen tuotannon palvelukeskuksesta. 

Selvitystyössä  on  ollut konsulttina dipl.ins. Hannu Hilli  YS-Yhdyskunta Oy:stä. 
 Hän  on  hoitanut myös työryhmän sihteerin tehtävät. 



6 	 Rakennussuunnittelun  kehittäminen 

SELVITYS RAKENNUSSUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMISESTA RAKENTAMISEEN 

Sisältö  

1  JOHDANTO  7 

2  TIESUUNNITELMA RAKENNUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHTANA  8 

3  RAKENTAMISEN  JA  RAKENNUSSUUNNITTELUN  YHDISTÄMISEN 
VAIKUTUKSET  lo 

4  RAKENNUSSUUNNITTELUPROSESSI  13 

4.1 	Urakkamuodon  vaikutus suunnitteluun  
4.2  Suunnittelun  ja  rakentamisen limittäminen  
4.3  Suunnittelun  ja  rakentamisen välinen rajapinta  

5  RAKENNUSSUUNNITTELUN ORGANISOINTI  

13 
14 
18 

19 

6  LAADUNVARMISTUS  21 

7  JOHTOPÄÄTÖKSET  23 

8  LIITTEET  26  



Rakennussuunnittelun  kehittäminen 	 7  
SELVITYS  RAKENNUSSUUNNITrELUN SISÄLLYTTAMISESTÄ  RAKENTAMISEEN  

1  JOHDANTO 

Rakennussuunnitelmat  on  tähän asti laadittu valmiiksi ennen rakentamista. 
 Monet  suunnitelmat ovat odottaneet rakentamispäätöstä useita vuosia. 

Suunnitelmien sisältö  on  joskus ehtinyt  jo  osittain vanhentua ennen toteutusta. 

Rakennussuunnitelmien laadinnasta  ja  rahoituksesta  on  vastannut tielaitoksen 
suunnittelutoimiala. Nyt tielaitos  on  uudistamassa toimintamalliaan tilaaja - 
tuottaja-ajatteluun perustuvaksi. Osana uudistukseen sisältyy rakennus- 
suunnittelun siirtäminen rakennushankkeiden vastuulle. Rakennussuunnittelun 
määrärahat tullaan budjetoimaan hankkeille  ja  myös vastuu rakennussuunnit-
telun teettämisestä siirtyy hankkeille. Rakennussuunnittelun aloittaminen 
sidotaan hankkeiden rahoituspäätöksiin. 

Tarveselvitystä, yleissuunnitelmaa  ja tiesuunnitelmaa  koskevat ohjeet  on 
 uudistettu vuosina  1991... 1992. Rakennussuunnitelman  osalta  on  edelleen 

voimassa vuonna  1979  julkaistu teiden suunnittelu -sarjan  D  kansio, "Suun-
nitelmaV'. Rakennussuunnitelmien laadintamenetelmät ovat muuttuneet  sen 

 jälkeen oleellisesti. Suunnitelmien laadintaan  ja suunnitelmatietojen  hallintaan 
 on  kehitetty tietokantapohjaiset  tie-ATK-ohjelmistot. Maastotietojen käsit-

telyssä  on  siirrytty maastomalleihin  ja  maastossa tehtävät vaaitukset  on 
 korvattu suurelta osin fotogrammetrisillä mittauksilla. Myös työmailla  on  otettu 

käyttöön mittauslaitteet, joihin mittatiedot voidaan siirtää digitaalisesti suun-
nitelmatietokannoista. 

Rakennussuunnittelun kehittämistarpeet jakaantuvat  kahteen osaan, toisaalta 
suunnitteluprosessin kehittämiseen  ja  toisaalta suunnitelmien sisällön 
kehittämiseen. Rakennussuunnittelun kehittäminen  on  tehtävä tiiviissä 
vuorovaikutuksessa rakentamisprosessin kehittämisen kanssa. Näin voidaan 
varmistaa, että rakennussuunnitelmat vastaavat rakentajien tarpeita. 
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2  TIESUUNNITELMA RAKENNUSSUUNNITELMAN 
LÄHTÖKOHTANA 

Tielain  mukaan tiesuunnitelma  on  laadittava siten, että sitä voidaan noudattaa 
tietä tehtäessä ilman olennaisia poikkeamia. Tiesuunnitelma  on  asiakirja, jonka 
perusteella hanketta koskevat yksityisten oikeuksiin kohdistuvat vai-
kutukset suurimmaksi osaksi määräytyvät. Lainvoimaisella tiesuunnitelmalla 
tienpitäjä saa tieoikeuden eli oikeuden ottaa haltuun tietä varten tarvittavan 
alueen rahoituspäätöksen jälkeen  ja  käyttää sitä tietarkoituksiin.  Tie-
suunnitelmalla  pitää hankkia kaikki tien rakentamiseen tarvittavat  tielain 
perusteella hankittavissa olevat oikeudet. Vahvistettu tiesuunnitelma 
asettaa rajat rakennussuunnitelman laatimiselle. Olennainen poikkeaminen 
tiesuunnitelmasta edellyttää tiesuunnitelman muuttamista  ja  uutta hallinnollista 
käsittelyä. 

Tietoimitusmenettelyn  uudistamista  on  valmistelemassa tielaitoksen  ja 
maanmittaustaitoksen  yhteinen työryhmä. Työryhmä  on  pohtimassa eräänä 
vaihtoehtona menettelyä, jossa tiealue lunastettaisiin tiesuunnitelman pe-
rusteella. Tämä asettaisi tiesuunnitelmille entistä suuremmat luotettavuus- 
vaatimukset. 

Tiesuunnitelman erottaminen erilliseksi suunnitteluvaiheeksi  ja  rakennus- 
suunnittelun yhdistäminen rakentamiseen muuttaa suunnitteluvaiheiden 
asemaa. Kun rakennussuunnitelman laatiminen käynnistetään vasta rahoitus- 
päätöksen jälkeen,  on  rakennussuunnittelu  hankkeen kriittisellä polulla 
siihen asti, kun suunnittelu  on  edennyt niin pitkälle, että rakentaminen  on 

 mandollista suunnitelmien puolesta saada täysipainoisesti käyntiin. Tällöin 
tiesuunnitelman ratkaisujen pitävyys korostuu.  Jos rakennussuunnitelma

-vaiheessa joudutaan vielä palaamaan tiesuunnitelmavaiheessa tehtyihin 
ratkaisuihin  ja vaihtoehtovertailuihin,  merkitsee  se  helposti  koko  hankkeen 
aikataulun viivästymistä. 

Tiesuunnitelmassa  ratkaistaan lopullisesti liikenriejärjestelyjeri toimivuus sekä 
teiden sovittaminen maisemaan  ja  ympäristöön. Liikenteelliset ratkaisut  on 

 suunniteltava niin pitkälle, ettei rakennussuunnitelmavaiheessa enää tarvita 
liikenneteknistä suunnittelua. Tiesuunnitelmassa esitetyn vaaka-  ja  pysty-
geometrian  pitää olla loppuun asti suunniteltu. Rakennussuunnitelmassa 
voidaan tehdä enää  vain suunnittelutarkkuudesta  ja  lopullisista  ra-
kenneratkaisuista  aiheutuvia vähäisiä muutoksia. Tiesuunnitelmassa  on 

 esitettävä myös kaikki  "tiearkkitehtu urille asetettavat vaatimukset. 

Tiesuunnitelmassa  ratkaistaan hankkeen  massatalouden perusteet. 
Massatalouden kannalta  on  tärkeää, että tiesuunnitelmassa leikkausmassojen 
käyttökelpoisuus arvioidaan oikein  ja  että pohjanvahvistustavan valinta 
massanvaihtojen osalta  on  lopullinen. Massanvaihtojen korvaaminen muilla 
pohjanvahvistustavoilla  tai  muiden pohjanvahvistusten muuttaminen  massan- 
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vaihdoksi  muuttaa usein massatasapainoa oleellisesti. Siksi  jo  tie- 
suunnitelmassa tulee pohjanvahvistuksia koskevat päätökset perustaa 
riittäviin maaperätutkimuksiin  ja kustannusvertailuihin. Tiesuunnitelmassa 

 tulee varata riittävästi läjitysalueita  ja varamaanottopaikkoja. 

Tiesuun nitelmaa  laadittaessa sovitaan johto-  ja  laitesiirtojen  periaatteista  ja 
kustannusjaosta. Johtojen ja  laitteiden omistajilta pyydetään siirtojen  kustan-
nusarviot ja  ne sisällytetään tien kustannusarvioon. Samalla selvitetään 
liittyykä johtosiirtojen toteutusajankohtaan rajoituksia, jotka vaikuttavat 
tiehankkeen rakentamiseen. 

Tiesuunnitelmassa  on  esitettävä  kuivatuksen  ja  pohjavesien  suojelun 
 periaateratkaisut.  Mikäli hankkeeseen sisältyy vesioikeuden lupaa edellyttä-

viä toimenpiteitä, haetaan tarvittavat luvat. 

Tiesuunnitelman käsittelyn yhteydessä hankitaan kunnalta  rakennusasetuk
-sen  50. §:n  edellyttämä hyväksyntä  ympäristökuvaan  merkittävästi 

vaikuttavien siltojen  ja  muiden rakenteiden rakentamiselle. Hyväksynnän 
hankkimista varten  on  tiesuunnitelmaan sisällytettävä rakennuslain tarkoitta

-mista  silloista, meluesteistä, tukimuureista  ja  muista rakenteista suunnitelmat, 
joiden perusteella voidaan arvioida rakenteiden vaikutus ympäristökuvaan. 
Siksi siltojen  ja  vastaavien rakenteiden suunnittelu  on  vietävä niin pitkälle, että 
lopullinen vaihtoehto voidaan valita.  Jos  rakennussuunnitelmavaiheessa 
poiketaan tiesuunnitelmassa  esitetyistä ratkaisuista,  on  niille hankittava uusi 
kunnan hyväksyntä. 

Tiesuunnitelmavaiheessa  haetaan myös maa-aineslain  edellyttämät luvat 
maa-ainesten otto-  ja läjitysalueille.  

Tiesuunnitelman käsittelyn yhteydessä ratkaistaan  kustannusjako  eri 
osapuolten välillä. Kustannusjaon sopiminen edellyttää luotettavaa  kustan

-nusarviota. 

Tiesuunnitelmaa  laadittaessa ei voida aina tietää kuka rakennussuunnitelman 
laatu eikä myöskään laatimisajankohtaa. Tiesuunnitelmaa laadittaessa  on 

 varauduttava siihen, että rakennussuunnitelma voidaan laatia eri organisaation 
toimesta  ja suunnitteluvaiheilla  voi joskus olla huomattava ajallinen ero. 
Rakennussuunnittelun siirtyminen rakentamisen yhteyteen korostaa lähtötieto-
jen, suoritettujen vaihtoehtovertailujen, käytyjen neuvottelujen, hankittujen lau-
suntojen  ja  muun suunnitteluaineuston dokumentoinnin  merkitystä rakennus- 
suunnitelman lähtötiedoiksi. Tiensuunnittelun laatujärjestelmän toimintaohjeet 
edellyttävät dokumentoinnin suunnittelua hankekohtaisesti toimintasuunni-
telman laatimisen yhteydessä. Tiesuunnitelman aineiston dokumentointia 
varten tulisi kehittää ohjeet, mitä tietoja  ja  missä muodossa  on  talletettava. 
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3  RAKENTAMISEN  JA RAKENNUSSUUNNITTELUN 
 YHDISTÄMISEN VAIKUTUKSET  

Rakennussuunnittelun sisällyttäminen  rakentamiseen sopii parhaiten hankkei
-sun,  joissa rakennussuunnittelua voidaan limittää mandollisimman paljon 

rakentamisen kanssa. Tällöin suunnittelun  ja  rakentamisen vuorovaikutuksesta 
saatava hyöty voidaan käyttää tehokkaimmin hyväksi. Tällaisia hankkeita  on 

 ensisijaisesti suuret massahankkeet maaseutuympäristössä. Taajamahank-
keissa rakennussuunnitelmat  on  laadittava lähes valmiiksi ennen rakentamis-
ta. Pienet parantamishankkeet  on  edullista suunnitelila kerralla valmiiksi  ja 

 hoitaa myös tielainmukainen käsittely vasta rakennussuunnitelman valmistut-
tua. 

Kehittämishankkeiden rakennussuunnittelun  kustannukset tullaan budjetoi-
maan rakennushankkeille. Rakennussuunnitelman laatiminen voidaan käyn-
nistää vasta rahoituspäätöksen jälkeen. Rakennussuunnittelun aloittamisen 
suominen rahoitukseen tulee luomaan suunnittelulle aikataulupaineita  ja 
rakennussuunnittelu  voi ajautua kriittiselle polulle. Liialiiset suunnittelun 
aikataul upai neet voivat johtaa tarpeettoman suuriin rakennuskustannu ksii  n,  jos 

 vaihtoehtojen tutkimiselle ei  jää  riittävästi aikaa. Rakennussuunnittelun  ja 
 rakentamisen limittäminen lyhentää hankkeen kestoa rahoituspäätöksestä 

valmistumiseen. Suunnittelun keskeytyminen tiesuunniteiman käsittelyn ajaksi 
puolestaan pidentää hankkeen kokonaiskestoaikaa tiesuunniteiman aloituk-
sesta hankkeen valmistumiseen. Kiireellisissä hankkeissa rahoituspäätöstä 
joudutaan aikaistamaan, jotta rakennussuunnittelu  on  mandollista aloittaa  jo 

 tiesuunnitelman käsittelyn aikana. 

Vastuu rakennussuunnitelman laatimisesta siirtyy rakennushankkeelle. Hank-
keen työmaaorganisaatio tulee olemaan entistä kiinteämmin mukana suunnit-
telutyössä  ja  sitoutuu suunnittelun yhteydessä tehtyihin ratkaisuihin. Rakenta-
jan asiantuntemus pääsee vaikuttamaan alusta asti suunnitelman ratkaisuihin 

 ja materiaalivalintoihin.  Rakentaja oppii tuntemaan hankkeen paremmin  ja 
motivoituu  tehtäväänsä. Rakennussuunnittelu  ja työnsuunnittelu  voidaan tehdä 
vuorovaikutteisesti. Hankkeen toteutustapa  ja urakkajaot  tulevat otetuksi 
huomioon  jo  suunnitteluvaiheessa. 

Tiesuunnitelman erottaminen rakennussuunnitelmasta luo  riskin tiesuunnitel
-mien  ja rakennussuunnitelmien laatijoiden eriytymisestä.  Tämä voi kostautua 

tiesuunnitelmien laatijoiden ammattitaidossa  ja tiesuunnitelmien  laadussa. 
Parhaiten jatkuvuus tiesuunnitelmasta rakennussuunnitelmaan voidaan turvata 
teettämällä myös rakennussuunnitelma samoilla suunnittelijoilla, jotka ovat 
tehneet tiesuunnitelman. 

Rakennussuunnittelun  toteutus vasta juuri ennen rakentamista takaa  sen,  että 
suunnitelmat eivät ehdi vanhentua. Samalla väitetään tiesuunnitelman 
käsittelystä aiheutuvat riskit. 
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Rakennussuunnitelmat  on  tähän asti laadittu valmiiksi ennen rakentamista. 
Rakennussuunnitelmat ovat monesti odottaneet  rakentamispäätöstä  valmiina 
useita vuosia. Usein suunnitelmien sisältö  on  ehtinyt  jo  osittain vanhentua 
ennen toteutusta.  Rakennussuunnittelun  siirtäminen rakentamisen yhteyteen 
tulee korjaamaan tilannetta. 

Kun  rakennussuunnitelma  on  tehty ennen  rakentamispäätöstä,  on  osoittau-
tunut ongelmaksi saada kolmannet osapuolet suunnittelemaan samanaikai-
sesti omia  järjestelyjään  ja  sitoutumaan tehtyihin ratkaisuihin.  Rakennussuun-
nittelun  siirtäminen rakentamisen yhteyteen poistaa ongelman. 

Seuraavassa  on  esitetty  tiivistettynä  edut  ja  haitat, jotka aiheutuvat rakennus- 
suunnittelun liittämisestä rakentamiseen. 

Edut:  
* Projektinhallinta selkiytyy,  kun  rakennussuunnittelu  ja  rakentaminen ovat 

saman organisaation alaisia.  Rakennussuunnittelu  ja työnsuunnittelu 
 voidaan toteuttaa  vuorovaikutteisesti  rinnakkain.  

*  Rakentaja  motivoituu  ja  sitoutuu tehtyihin ratkaisuihin  jo  suunnitteluvaihees-
sa.  

*  Olosuhteet  ja  suhdannevaihtelut voidaan ottaa paremmin huomioon.  
*  Suunnittelijoiden ammattitaito paranee  ja  suunnitelmien laatu kohoaa, kun 

suunnittelija saa suoraa  vuorovaikutteista  palautetta  työmaaita. 

* Urakointitapa  ja urakkajaot  voidaan ottaa paremmin huomioon rakennus- 
suunnittelussa.  

*  Kolmannet osapuolet saadaan paremmin sitoutumaan oman osuutensa 
suunnitteluun, kun hanke  on  konkreettisesti toteutumassa.  

*  Rakennussuunnitelmat eivät ehdi vanhentua ennen rakentamista. 
 *  Väitetään  tiesuunniteiman  käsittelystä aiheutuvat riskit.  

*  Suunnittelijat ovat paremmin rakentajan käytettävissä rakennusvaiheen 
aikana.  

*  Rakentaja harkitsee tarkemmin suunnittelutyön sisällön joutuessaan itse 
vastaamaan suunnittelun kustannuksista. 

Haitat:  
*  Tie-  ja  rakennussuunnitelmat  eriytyvät  toisistaan. Entistä useammin 

suunnittelija vaihtuu siirryttäessä  tiesuunnitelmasta rakennussuunnitel
-maan. Suunnittelijoiden vaihtuessa  osa tiesuunnitelmavaiheen  aikana 

tehdystä työstä  jää  välittymättä rakennussuunnitelman  tekijöille eikä 
tiesuunnitelman tekijä saa palautetta siitä, miten suunnitelma toteutuu.  

*  Tie-  ja rakennussuunnitelmien  rahoituksen eriytyminen luo mandollisuuden 
säästää  tiesuunnitelmavaiheessa  tehtävästä työstä  ja  siirtää ongelmia 

 rakennussuunnitelmavaiheeseen. 
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* Rakennussuunnitelmaa  laadittaessa rakentamisaikataulu painaa päälle, 
jolloin ei aina enää ole riittävästi aikaa vaihtoehtovertailuille. 

*  Laatuvaatimukset  on  määriteltävä  jo  ennen rakentajan vetämää rakennus-
suunnitelmavaihetta. Tulosvastuussa olevan rakentajan intresseissä  on 

 tuottaa asetetut laatuvaatimukset täyttävää minimilaatua. Laatuvaatimusten 
määrittelyn merkitys korostuu normaalia korkeampaa esteettistä laatua 
edellyttävissä taajamahankkeissa, mikä nostaa rakennuskustannuksia. 

*  Eri osasuunnitelmien välinen koordinointi  ja  riippuvuuksien  hallinta  on 
työläämpää,  kun joudutaan ottamaan huomioon myös rakentamisen 
eteneminen. Rakennussuunnittelussa joudutaan toimimaan osittain raken-
tamisen ehdoilla, jolloin suunnittelua ei voida tehdä suunnittelun kannalta 
tehokkaimmalla tavalla. 

TARVE- 	YLEIS- 	TIE- 	 RAKENNUS-  I_______________  
VAIHEET SELVITYS  ,  SUUNNITELMA ,  SUUNNITELMAUUNNITELMA 	 RAKENTAMINEN  

PAÄTÖKSET 	I  HANKE-  I 	I  TOIMENPIDE- 	I  VAHVISTAMIS- 	RAHOITUS- 	TIEPAATOS  

	

PAATOS  J 	PAATOS 	PAATOS 	I 	I  PAATOS 

VANHA KÄYTÄNTÖ  

I  TARVE-  I I  YLEIS- 	I I TIE- 	I 	 I  RAKENNUS-  i 	RAKENTAMINEN VAIHEET  I  SELVITYS 	I  SUUNNITELMA  I I  SUUNNITELMA  I 	 SUUNNITELMA  r I 

	

I  HANKE- 	TOIMENPIDE-  I 	VAHVISTAMIS-  II  RAHOITUS - PAATOKSET 	PAATOS 	PAATOS 	I 	 I  - 	I 	I  TIEPAATOS  

UUSI KÄYTÄNTÖ, RAKENNUSSUUNNITELMA 
 JA  RAKENTAMINEN PERÄTTÄISINÄ VAIHEINA 

RAKENNUS- 	RAKEN- TARVE - 	I 	YLEIS- 	TIE- VAIHEET  SSL VITYS 	SUUNNITELMA SUUNNITELMA , 	 _________ 	ITELMA  I  TAMINEN  

	

I 	MENPIDE-  I 	I  VAHVISTAMIS -i 	RAHOITUS-  -_- 	TIEPAATOS  PÄÄTÖKSET 	
I__PAATOs 	PAATOS 	 PAATOS 	I  I_PAATOS 	___________  

UUSI KÄYTÄNTÖ, RAKENNUSSUUNNITELMA 
 JA  RAKENTAMINEN LIMITETTY  

I  TARVE- 	I I  YLEIS- 
VAIHEET  I  SELVITYS  I I  SUUNNITELMA  I 	

TIE_NNU 	 RAKENTAMINEN 

PÄÄTÖKSET 	I HANK- I 	TOIMENPIDE- 	I  VAHVISTAMIS- 	TIE- JA  RAHOITUS-  I  

	

PAATOS  J 	PAATOS 	 PAATOS 	I 	I  PAATOS 

PIENTEN HANKKEIDEN SUUNNITTELU YHDISTETTYNÄ 
 TIE- JA  RAKENNUSSUUNNITELMANA  

Kuva  1:  Tiehankkeen vatheetja påätäkset 
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4  RAKENNUSSUUNNITTELUPROSESSI 

 4.1  Urakkamuodon  vaikutus suunnitteluun  

Urakointitapa  vaikuttaa oleellisesti rakennussuunnitteluun. Nykyisin pääosa 
hankkeista toteutetaan  osaurakointina. Osaurakointi mandollistaa suunnitte-
lun limittämisen rakentamisen kanssa  ja  rakennustöiden nopeamman 
aloittamisen. Limitystä voidaan tehdä sekä ajallisesti että alueellisesti. 
Rakentamisen  ja  suunnittelun timittäminen edellyttää eri suunnitteluvaiheiden 

 ja osatehtävien  välisten riippuvuuksien hyvää hallintaa. Mandollisista aikatau-
lupaineista huolimatta rakentamista edeltävälle suunnitteluvaiheelle  on 

 varattava riittävästi aikaa. Rakentamista aloitettaessa tarvitaan suunnitelmat 
johto-  ja laitesiirroista, kuivatuksesta, pohjanvahvistuksista ja alusrakenteesta 

 sekä muista alusrakenteen yhteydessä tehtävistä töistä. Muita suunnitelma- 
osia voidaan laatia rakentamisen aikana. 

Suunnitelmien valmiusasteen  on  rakentamista aloitettaessa oltava sitä 
parempi mitä suurempina kokonaisuuksina urakointi toteutetaan. Yhtenä 
kokonaisurakkana toteutettavien hankkeiden rakennussuunnitelmien  on 

 yleensä oltava lähes valmiita urakkatarjouksia pyydettäessä. Siltojen  ja 
 vastaavien rakenteiden osalta riittää kuitenkin alustava rakennussuunnitelma, 

josta ilmenevät työn laajuus  ja  vaikeusaste sekä rakennuttajaa sitovat 
suoritemäärät.  

Jos rakennussuunnittelu sisäl lytetään  urakkaan, kutsutaan urakkaa  kokonais-
vastuu-  tai  toimintavastuu-urakaksi.  Näissä urakkamuodoissa suunnittelu 
voidaan limittää rakentamisen kanssa samalla tavalla kuin osaurakoinnissa. 
Ero  on vain  siinä, että urakoitsija vastaa suunnittelusta  ja urakkaehtoihin  voi 
sisältyä välitavoitteina määriteltyjen suunnitelmavaiheiden hyväksyttäminen 
rakennuttajalla. Kokonais-  ja  toimi ntavastuu -u rakoi ntia on tienrakentamisessa 

 käytetty erittäin vähän. Urakkamuotojen käyttö edellyttäisi uudentyyppisen 
suunnitelman luomista, jossa määriteltäisiin geometria, 'tiearkkitehtuuri' 
sekä ympäristölliset, toiminnalliset  ja  rakenteelliset laatuvaatimukset, mutta ei 
esitettäisi rakenteellisia ratkaisuja.  Mm.  Ruotsissa  on  toteutettu toiminta-
vastuu-urakoita. 
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4.2  Suunnittelun  ja  rakentamisen  limittäminen  
Suunnittelun  ja  rakentamisen eri  osavaiheiden  keskinäiset  riippuvuudet 

 vaikuttavat suunnittelun  ja  rakentamisen  limitysmandollisuuksiin.  Suunnittelu- 
prosessi  ja  hankkeen rakentaminen  on  suunniteltava yhdessä. Hankkeen eri 

 osatekijöiden  väliset  sidonnaisuudet  on  selvitettävä  hankekohtaisesti.  
Seuraavissa  kaavioissa  on  esitetty kanden kuvitteellisen hankkeen suunnitte-
lun  ja  rakentamisen  limitys:  

ALUSTA  VAT  TYÖT, 
JOHTO-  JA  LAITE - 
SUF3ROT  

ALUSTA  VAT  TYÖT, 
JOHTO-  JA  LAITESIIIRROT 

MAAPERÄTUTK.,) 	I 	 SEURANTA  
PO -IJANVAH- 	 liii 	IIIIIIIIIIIII 	III  

..YISTiJSTYÖT;J 	 ANVAH -----PAINUMA -AIKA  - - - 	IPE 

SILTAP-AS,j  I I I 

I  SILLAN  RAKENNUS- 

1  SUUNNITTELU  S IL L AT  

IIII 	I  .. 	I 	I  P)JLLYS- 
(PINTA- 
I  RAKENTEET,  
(ÄÄLLYSTEET  

z 	SUOJA- 

TEET 	............................ 

RAXENTEET 	 .  
3 	JA  VARUSTEET  

11111111 
I 

CI)  _ 	j I 	SUOJALAITTEETJA  
MUUT VARUSTEET 

VALAISTUS  . 	 I 	I 	I  

VALAISTUS  

- 	____  
I-UKENTEEN  I 	rIius  .u- ________ OHJAUS  

______ . 	- 	 LIIKENTEEN-! 
OHJAUS  

.... 

[STUTUKSET  I 	I 	I 	I  

. IVIHER- 
AKENTEET  

1 2 	 3v  
URAKAN VALMISTELU LI SUUNNITTELU RAKENTAMINEN  

I 	I 	I 	I  RAKENTAMISEN AIKAINEN  
SUUNNIITEL  U  

Kuva  2:  Rakennussuunnittelun  ja  rakentamisen limittäminen. (Kaavio kuvaa han-
ketta, jonka rakentamisaika  on 2  vuotta  ja  kustannukset  n. 50  milj,  mk.) 
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Jos  kohde  on  jaettavissa  kahteen  tai  useampaan  massatalousalueeseen,  on 
 suunnittelu  ja  rakentaminen mandollista  vaiheistaa. Massatalouteen  vaikutta-

vat tekijät  on  kuitenkin kokonaisuudessaan selvitettävä ennen sitä.  Vaiheistus
-ta  suunniteltaessa  on  pitkiä  painuma-aikoja vaativat  pohjanvahvistustoimenpi
-teet  sisällytettävä  ensimmäiseen vaiheeseen.  

I 	I 	1 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I  
ALUSTAVAT  YYÖT, 

 JOHTO.  JA  LATESIIRROT  

SEURANTA  
V 	.:..::i.::i: ,.Li._J.__.L...I. I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I  

P0JANVVj-i- 	 PAINUMA -A IKA 	 YLIPEN- 
VISTUS1YOT. ---- -------I  ------------ * KEREEN  
ALUE  I 	 I 	 POISTO  

-- 

ALUSRAKEE.  
ALUE  I  

MMERJTNIMLJN&ET 
POUANVAVISTUSTYÖT, ::::,-:.:::, 	I 	I 	I 	I 	I 	I  
ALUS  2  (PousvAJ.lvIs1is- 

- 	IrvöT,  
VALUE 2  

GEOMETV1A.  I  lILY VATUS,  I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I  AWSRAK&NE.  
ALUS  NM  ENNE 
ALUE  2  

S&TAP,.ASI  I I I I 	II 
-'1 	I__i 	111111111  

SK.LAN P,AYEINU$' 	 I 
-1 	SUUNIAnELU 	 SLLAT  

I 	I  .::. 	I 	I 	I 11I  / 	 (INTA  

HIJL .. 	 . 	...  
ELI  OJ  AR A  
KM.J1EEEJA  I 	I 	I 	I 	I 	I  
VARUS-rEET .......-  ______________ 

I 	SUOJALAITTEETJA 	1  
MUUT VARUSTEET  

VALA!STUS . 	_______ 

ALAI5T  

(LAKEIEEN  
OHJAUS  I  ,jll 

. 	ILIIKRifEEN.) 

jill........ 

_______ .. 

___ 

HJAUS) 

1ISUSSET ____ 

.____ . 	. 	. 	 ) 

LRAKE1.ITEET)  

1 	 2 	 3 	4v 

C_i  UP.A  KAN  VALMIS  TEL U 

I I I 	RAKENTAMISEN AIKAINEN  
SUUNNII7ELU  

RAKENTAMINEN  

Kuva  3:  Rakennussuunnittelun  ja  rakentamisen  limittåminen  hankkeessa, jossa 
 alusra kenne  ja  pohjan  vahvistustyöt  on  jaettu kahteen eri vaiheeseen. 

(Kaavio kuvaa hanketta, jonka  rakentamisaika  on 3  vuotta  ja  kustannukset 
 n. 150  milj,  mk.)  
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Johto-  ja  laitesiirrot  on  ensimmäinen työvaihe työmaalla ennen raivaus-  ja 
maanrakennustöitä.  Pääsääntöisesti laitokset ovat itse laatineet johtosiirtojen 
toteutussuunnitelmat tiensuunnittelijoiden kanssa sovittujen periaatteiden 
mukaan. Johtosiirtojen lopullista suunnittelua varten tarvitaan lähtötiedoiksi 
suunnitelmat alueella toteutettavista tierakenteista  ja pohjanvahvistuksista. 

 Johto-  ja laitesiirtojen  suunnittelussa  on  varauduttava ottamaan huomioon 
hankkeen edellyttämien siirtojen lisäksi myös laajemmat verkostojen uudista-
mistarpeet. 

Pohjanvahvistuksia  ja  alusrakennetöitä  varten  on su unniteltava poikkileik-
kaukset, päällysrakenteet  ja  kuivatus.  Päällysrakenne  on  lyötävä lukkoon  jo 

 ennen tietokoneella tehtävää paalukohtaisten poikkileikkausten maastoon 
sovitusta.  Jos päällysrakennetta  muutetaan pokkileikkausten muodostamisen 
jälkeen niin, että poikkileikkauksiin  tai mittataulukoihin  joudutaan tekemään 
muutoksia, joudutaan poikkileikkausten sovitus  ja  niihin tehdyt muutokset 
tekemään uudestaan. Pohjanvahvistusten  ja  muiden maanrakennustöiden 
suunnittelua ei voi erottaa toisistaan. Muutokset penkereissä  tai  leikkauksissa 
saattavat vaikuttaa pohjanvahvistusten yksityiskohtiin  ja  toisaalta pohjanvah-
vistusten yksityiskohtaiset suunnitelmat tarvitaan massalaskentaa varten. 

Kuivatus  on  suunniteltava valmiiksi alusrakenteen suunnittelun yhteydessä 
ennen maanrakennustöiden aloittamista. Kuivatuksiin liittyvät ongelmat voivat 
aiheuttaa vakavia häiriöitä urakoinnissa,  jos  ratkaisuja muutetaan urakan 
aikana. 

Pääosa silloista rakennetaan urakalla. Urakkatarjouspyyntöä varten laaditaan 
yleensä siltasuunnitelmat valmiiksi. Siltasuunnitelman lisäksi tarvitaan myös 

 sillan valaistustiedot ja  suunnitelmat siltaan mandollisesti kiinnitettävien 
portaalien  ja  muiden laitteiden kiinnikkeistä sekä suunnitelmat siltoihin liittyvien 
penkereiden pohjanvahvistuksista. 

Tiepiiri  edustaa tielaitoksen hankkeissa rakennuttajaa. Vaikka tielaitoksen 
siltakeskus useissa tapauksissa toimii sillansuunnittelun vetäjänä, vastaa piirin 
projektinjohto pääperiaatteessa myös siltojen suunnittelusta. Rakennussuun-
nittelu voidaan näin  ollen  kytkeä myös siltojen osalta osaksi tuotantoprosessia. 

Siltaurakka  voidaan pyytää myös alustavilla rakennussuunnitelmilla. Näin 
kannattaa menetellä kohteissa, joihin  on  odotettavissa tarjouksia erilaisista 
vaihtoehtoisista ratkaisuista. Urakkatarjousta voidaan pyytää myös kandesta 

 tai  useammasta vaihtoehdosta. Kilpailun varmistamiseksi kannattaa ainakin 
yksi vaihtoehto suunnitella urakkatarjouspyyntöä varten. Näin pienetkin 
urakoitsijat voivat antaa tarjouksensa.  Vain  suurilla  ja kokeneilla urakoitsijoilla 

 on  mandollisuus kehittää omia vaihtoehtojaan  ja  kilpailla omilla rakennussuun-
nitelmillaan. Tarjouspyyntöä varten tehtävän suunnitelman sisältöön vaikutta-
vat urakkamuoto  ja  käytettävä maksuperuste. Rakennuttajan vaihtoehdolla 
voidaan myös antaa  sillan  laatua  ja  ulkonäköä koskevat vaatimukset. 
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Lopulliset suunnitelmat voidaan tehdä valmiiksi urakan solmimisen jälkeen 
rakennuttajan toimesta. Urakoitsija voi tarjouksessaan myös esittää lopullisen 
rakennussuunnittelun jättämistä urakoitsijan  tai  hänen valitsemansa suunnitte-
lijan tehtäväksi. Menettely edellyttää riittävän ajan varaamista suunnittelua  ja 

 suunnitelmien hyväksyttämistä varten. 

Valaistus rakennetaan yleensä vasta viimeistelyvaiheessa. Metallipylväiden 
jalustat asennetaan kuitenkin usein  jo maanrakennustöiden  yhteydessä. 
Siltoihin kiinnitettävien valaistuspylväiden, alapuolisten valaisimien  ja putkitus

-ten on  oltava tiedossa  jo siltaurakkaa  kysyttäessä. Valaistussuunnitelma 
kannattaa yleensä laatia valmiiksi heti kun tarvittavat lähtötiedot ovat käytettä-
vissä. Rakentamisvaiheen aikana ei olosuhteissa tapandu yleensä sellaisia 
muutoksia, jotka aiheuttaisivat suunnitelmaan muutostarpeita.  Sen  sijaan 
suunnittelun pitkittäminen johtaa tarpeeseen ennakoida ratkaisuja  mm. 
suojaputkien  osalta. Tarpeettoman pitkä suunnitteluaika yleensä lisää myös 
suunnittelukustannuksia. 

Puupylväin  ja ilmajohdoin  toteutettavan valaistuksen suunnittelu voidaan 
siirtää tehtäväksi vasta juuri ennen valaistuksen rakentamista. 

Liikenteenohjauksen  osalta tilanne saattaa muuttua vielä rakentamisen 
aikana. Taulujen lopullinen mitoitus  ja liikennemerkkiluettelot  kannattaa jättää 
tehtäväksi vasta juuri ennen taulujen  ja liikennemerkkien  tilaamista, jolloin 
mandolliset muutokset voidaan vielä ottaa huomioon. 

Vihertöiden  lopullinen suunnittelu kannattaa tehdä vasta kun maanrakennus-
töiden  tulos  on  nähtävissä maastossa. Työmaatiet  ja  muut työnaikaiset 
järjestelyt vaikuttavat tavalla,  jota  ei ole mandollista täysin ennakoida. Istutus-
alustat tehdään kuitenkin usein maanrakennustöiden yhteydessä. Suunnitel-
man alkuvaiheessa  on  tarpeen tarkistaa tiesuunnitelmassa esitetyt istutus-  ja 
nurmetusalueet ja  määritellä niitä varten tehtävät kasvualustat. Samoin  on 

 määriteltävä istutustöitä varten talteen otettavat maa-ainekset sekä puuston  ja 
 muun kasvillisuuden siirrot  ja suojaustoimenpiteet. 
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4.3  Suunnittelun  ja  rakentamisen välinen  rajapinta 

Rakennussuunnittelun  kytkeminen rakentamisprosessiin takaa suunnittelun  ja 
 rakentamisen vuorovaikutteisuuden sekä rakentajan  ja työnsuunnittelun 

 tarpeiden huomioonoton. Samalla rakentaja sitoutuu teettämiensä suunnitel-
mien ratkaisuihin. 

Massatalouden optimoinnin  ensimmäinen vaihe tehdään  jo tiesuunnitelmas-
sa.  Hienosäätö tehdään rakennussuunnitelmaa laadittaessa, kun yksityiskoh-
taiset ratkaisut lyödään lukkoon. Joskus rakennussuunnitelmassa joudutaan 
tekemään myös ratkaisuja, jotka muuttavat oleellisesti tiesuunnitelmassa 
esitettyjä tasausratkaisuja  ja  edellyttävät uutta hallinnollista käsittelyä tiesuun-
nitelmamuutoksena. Massatalouden suunnittelu  on  tehtävä läheisessä 
yhteistyössä rakentajan kanssa. 

Suunnitelman  m  ittatiedot  mitataan maastoon nykyisin pääosin takymetrillä 
suunnitelmatietokannasta saatavia tiedostoja käyttäen. Mittauksia varten 
tarvittavat tiedot kannattaa tuottaa  ja  toimittaa työmaalle vasta, kun niitä 
tarvitaan. 

Suoritemäärätietojen  käsittelyä tulee kehittää niin, että ne ovat siirrettävissä 
suoraan työmaan projektinhallintajärjestelmään. Urakoinnissa haluttaisiin käyt-
tää maksuperusteena nykyistä useammin kiinteää kokonaishintaa. Kokonais

-hinnan  käyttö edellyttää, että tarkat suoritemäärät ovat tiedossa. Urakkatar-
jouspyyntöön sisällytetään yleensä rakennuttajaa sitova määräluettelo. 

Urakkajakoa  ei yleensä ole tähän asti pystytty luotettavasti ennakoimaan 
suunnitteluvaiheessa. Suunnittelun siirtäminen rakentamisen yhteyteen paran-
taa mandollisuuksia urakoinnin huomioon ottamiseen, kun työnsuunnittelu 
suoritetaan rinnan rakennussuunnittelun kanssa. 
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5 RAKENNUSSUUNNITTELUN ORGANISOINTI 

Suunnitteluttaminen  edellyttää hankkeen organisaation projektipäällikön avuksi 
suunnitteluun perehtynyttä vetäjää, ellei suunnittelusta vastaa piirin suunnitte-
luyksikkö. 

Esimerkkejä rakennussuunnittelun organisoinnin vaihtoehdoista:  

1. Rakennussuunnittelu  tilataan piirin suunnitteluyksiköltä.  

PP 	=  projektipäällikkö  
TP 	= työmaapäällikkö  
PS 	=  pääsuunnittelija  

=  hankkeen oma organisaatio  

Ps  
Piirin  

Ali- 
I  konsuitti 

TP 

Tie- 	Silta- 
urakoitsija 	urakoitsija  

2. Rakennussuunnittelu  tilataan piirin suunnitteluyksiköltä, joka teettää 
suunnittelun  konsultilla.  

Piirin  
suunnhttelu-

'yksikkö  

(TP  

I' Tie- 	Silta- Konsuitti 	
I  urakoitsija 	urakoitsija  

I ' 	 I 	lj  I  _______________________________ __________  I 	 ___________ __________ 
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3. Projektiorganisaatio  teettää suunnittelun  konsultilla.  

PS) 	(TP  

iii 	ii ilie- 	Silta - 
Konsuitti 	

urakoitsija 	urakoitsija  

4. Projektiorganisaatioon  perustetaan oma  suunnitteluryhmä. Erikoissuunni-
telmat teetetään konsultilia  tai  piirin suunnitteluyksikössä.  

I  ____ 
Erikois- 	

Al- 	
Hankkeen 	Tie- 	Silta- 

suunnitelma 	
konsuitti 	

suunnitte- 	urakoitsija 	urakoitsija 
Piirin  s.yks. 	___________ 	luryhma  j  __________ __________  

5. Työ rakennutetaan kokonaisvastuu-  tai toimintavastuu-urakkana,  jolloin 
rakennussuunnittelu sisällytetään  urakkaan. Urakoitsija teettää 
suunnittelun  konsultilla.  U rakoitsijan on edellytettävä  suunnittelijalta 
toimivaa laatujärjestelmää  ja  riittävää kokemusta vastaavista hankkeista. 
Suunnittelijoiden luokittelu helpottaisi näiden urakkamuotojen käyttöä.  

U  ra ko  itsija  

Ali - 
Konsuitti  urakoitsija  
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6  LAADUNVARMISTUS 

Tielaitos  on  ottamassa käyttöön laatujärjestelmät omassa toiminnassaan. 
Laadu nvalvontaa  ja  vastuuta siirretään toteuttavaan portaaseen. Konsulteilta 

 ja urakoitsijoilta  tullaan myös vaatimaan laatujärjestelmät. 

Tielaitoksen  ja  Suomen Konsulttitoimistojen Liiton yhteistyönä  on  laadittu 
tiensuunnittelun laatujärjestelmän toimintaohjeet. Rakennussuunnitelmaa 
koskevat toimintaohjeet jakautuvat kahteen osaan. Suunnitteluhankkeen 
suunnittelun  ja  ohjauksen toimintaohjeet ovat yhteiset kaikille suunnitteluvai-
heille  ja  niissä  on  käsitelty lähinnä  projektin  hallintaan liittyviä asioita. Raken-
nussuunnitelman toimintaohjeet sisältävät rakennussuunnitelmavaiheen 
laadunvarmistusmenettelyt. Toimintaohjetasolla ei kuvata suunnitteluprosessia 
eikä anneta ohjeita suunnitelmien esitystavalle. Suunnittelua koskevat 
ohjeistot muodostavat laatujärjestelmässä oman tasonsa, viitetiedostot. 
Rakennussuunnitelman laadintaa  ja esitystapaa kuvaavalla ohjeella  tulee 
olemaan keskeinen asema laatujärjestelmän viitetiedostossa. Tiensuunnittelun 
laatujärjestelmän rakenne  on  esitetty kuvassa  4.  

LAATUKÄSIKIRJA 
- YLEISPIIRTEINEN KOKONAISKUVAUS 

tLAATUJÄRJESTELMÄN 	SUUNNITTELU HANKKEEN 

L YLLÄPITO 	L 
 SUUNNITTELU JAOHJAUS  

TUKITOIMINNOT 
	

SUUNNITTELUN MENETTELYT 

- HAVAINNOLLISET  JA 	 - TOIMINTAMALLIT 
AVUSTAVAT TEHTÄVÄT 

	
SU  UN N ITT E LU VAIH E ITTAIN 

[ TAS IrYS iETS  DE RS J 
IRAKENNUS- 
[SUUNNITELMAOHJE  I 	VUTETIEDOSTOT  

Kuva  4:  Tiensuunnittelun laatujärjestelmän  rakenne  ja  rakennussuunnitelmaohjeen 
 asema siinä.  
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Rakennussuunnittelun  laatu voidaan jakaa kolmeen osaan: 

* Suunnittelutoiminnan  laatu muodostuu yhteistyöstä  ja  vuorovaikutuksesta 
eri osapuolten välillä. Laadukkaalla suunnittelutoiminnalla edesautetaan 
muita osapuolia saavuttamaan hyvä lopputulos. 

*  Suunnitelman käyttökelpoisuus ilmenee kykynä kuvata lopputuote niin, että 
 se  täyttää rakentajan tarpeet rakennusvaiheen aikana. 

*  Suunnitelman perusteella toteutetun lopputuotteen laatu muodostuu  sen 
 käyttökelpoisuudesta, taloudellisuudesta, esteettisistä arvoista  ja  kestävyy-

destä. 

Suunnittelutoimistojen  luomat laatujärjestelmät  on  tarkoitettu vähentämään 
ohjauksen  ja  tarkastuksen tarvetta. Tielaitos tulee myöhemmin edellyttämään, 
että  sen käyttämillä toimistoilla  on  hyväksytty laatujärjestelmä. Suunnitelmien 
tarkastusta voidaan vähentää vasta kun laatujärjestelmien luotettavuus  on 

 todettu. 

Suunnittelijoiden  ja  urakoitsijoiden laatujärjestelmien kehittyminen luo 
paremmat mandollisuudet kokonaisvastuu-  ja toimintavastuu-urakointiin. 
Laatujärjestelmien kehittymättömyys  rajoittaa nykyisin näiden urakkamuotojen 
käyttää. 

Laatuvastuurakentaminen  on  yleistymässä. Laatuvastuu-urakoissa urakoitsija 
suorittaa laadunvalvonnan  ja  raportoi tuloksista rakennuttajatle. Laatuvastuu-
urakka toteutetaan hankekohtaisen laatusuunnitelman mukaisesti.  Osa 
urakoitsijoista  on  kehittämässä laatujärjestelmiä, mutta niiden todellinen 
käyttävalmius  on  kuitenkin vielä heikko. 

Rakentamisen  ja  suunnittelun yhdistäminen tulee parantamaan suunnittelun 
laatua, kunhan  vain  hyvän suunnittelun edellytyksistä huolehditaan. Suunnitte-
lijat saavat suoraa palautetta työmaalta  ja  voivat käyttää suunnittelun tukena 
rakentajien asiantuntemusta. 
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7  JOHTOPÄÄTÖKSET  

Rakennussuunnittelun kehittämistarpeet jakaantuvat  kahteen osaan, toisaalta 
su unnitteluprosessin kehittämiseen  ja  toisaalta suunnitelmien sisällön  ja 
esitystavan  kehittämiseen. 

Rakennussuunnittelu  voidaan siirtää rakentamisen yhteyteen. Yhdistämiseen 
liittyy kuitenkin reunaehtoja  ja rajoittavia  tekijöitä, jotka prosessin kehittämises-
sä  on  otettava huomioon. 

* Rakennussuunnittelun  siirtäminen rakennushankkeille  korostaa tiesuunni-
telman asemaa  ja  erityisesti tiesuunnitelmavaiheessa tehtyjen periaaterat-
kaisujen pitävyyttä. Ongelmia ei saa siirtää tiesuunnitelmavaiheesta 
rakennussuunnitelmavaiheeseen. Kun rakennussuunnittelun aloitus  on 

 sidottu rahoituspäätökseen, ei rakennussuunnitteluvaiheen aikataulussa 
enää voida varautua periaatevaihtoehtojen tutkimiseen. 

* Rakennussuunnittelun  liittäminen osaksi rakentamista voi johtaa siihen, että 
tiesuunnitelmien  ja  rakennussuunnitelmien  laatijat osittain  eriytyvät.  
Tämä heikentäisi pitkällä tähtäimellä tiesuunnitelmien laatijoiden ammatti-
taitoa  ja tiesuunnitelmien  laatua. Myös määrärahojen budjetointi erilleen voi 
luoda paineita säästää tiesuunnitelmavaiheessa tehtävästä työmäärästä. 
Siksi suunnittelu pitäisi organisoida niin, että tiesuunnitelman laatineet 
suunnittelijat voivat jatkaa myös rakennussuunnitelman tekoa. 

* Rakennussuunnittelun  liittäminen rakentamiseen mandollistaa suunnitte-
lun  ja  rakentamisen  limittämisen.  Käytäntö sopii hyvin ns. "massahank-
keislin", joissa uutta tietä rakennetaan maaseutuolosuhteissa.  Sen  sijaan 
taajamahankkeissa, joissa  on  paljon kolmansia osapuolia  ja liityntöjä 

 olemassa oleviin rakenteisiin sekä kokonaisuuteen vaikuttavia yksityiskoh-
tia,  on  suunnittelu tehtävä lähes valmiiksi ennen rakennustöiden aloittamis-
ta. Taajamahankkeisiin liittyy myös esteettisiä laatuvaatimuksia, jotka  on 

 määriteltävä  jo  ennen rakennussuunnitelmavaihetta. Rakennussuunnittelun 
aloittamisen mandollistava rahoituspäätös tulisi antaa riittävän ajoissa, jotta 
rakentamista edeltävälle suunnittelulle  jää  riittävästi aikaa. 

* Rakennussuunnittelun  kytkeminen osaksi  tuotantoprosessia  luo 
tarpeen määritellä rakennettavalle  lopputuotteelle  asetettavat vaati-
mukset  tuotantosopimusta  varten. Tiesuunnitelma määrittelee periaate- 
ratkaisut, geometrian  ja "tiearkkitehtuurin". Tiesuunnitelmassa  esiteltyjen 
suunnitelmatietojen lisäksi  on  tarpeen täsmentää  ja  määritellä yksityiskoh-
taisempia rakentamiskustannuksiin vaikuttavia laatuvaatimuksia. Tulosvas-
tuussa olevan tuotantoyksikön intresseissä  on  minimoida tuotantokustan-
nukset, joka johtaa laatuvaatimukset täyttävän minimilaadun tuottamiseen. 
Yksityiskohtaisia laatuvaatimuksia ei ole tarkoituksenmukaista sisällyttää 
hallinnolliseen käsittelyyn tarkoitettuun tiesuunnitelmaan. Tiesuunnitelman 
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ja rakennussuunnitelman  välille  on  tarpeen kehittää määrittelyvaihe, 
jossa tilaajaorganisaatio täydentää tiesuunnitelman tuotantosopimukseen 
liitettäväksi suunnitelma-asiakirjaksi. Tämän vaiheen merkitys korostuu 
hankkeissa, joissa rakennussuunnittelu sisällytetään yksityisen urakoitsijan 
toimesta tehtävään urakkaan. 

*  Suunnitteluprosessia, jossa suunnittelu  ja  rakentaminen limitetään, 
 on  tarpeen kehittää pilottihankkeiden avulla. Suunnittelun  ja  rakenta-

misen limittämistä tulisi kokeilla erityyppisissä hankkeissa, joissa rakennus- 
suunnittelu  on  liitetty osaksi  koko tuotantoprosessia. 

*  Uusissa urakkamuodoissa  on  suunnittelun kannalta keskeinen kysymys 
siitä, mitä suunnitelmia sisällytetään tarjouspyyntöasiakirjoihin, mitä 
siirretään urakoitsijan suunniteltavaksi  ja  mitä mandollisesti suunnitellaan 
myöhemmin rakennuttajan toimesta. Myös mandollisuutta antaa urakoitsi-
joiden tarjota omia vaihtoehtoja kannattaa käyttää nykyistä enemmän 
hyväksi. Urakkamuodoissa, joissa rakennussuunnittelu kuuluu urakkaan, 
nousee keskeiseksi tekijäksi  koko  tuotantoprosessin laadunvarmistus. 
Laadunvarmistusta varten tulisi kehittää hankekohtaisia laatusuunnitelmia 
koskevat ohjeet. Myös erilaisten urakkamuotojen kokeilua pitäisi laajentaa 

 ja  hankkia sitä kautta kokemuksia. 

*  Pienten perustienpidon hankkeiden  tie-  ja  rakennussuunnitelma 
 kannattaa edelleen tehdä yhdistettynä niin, että suunnitelman valmistut-

tua tielain mukaiseen käsittelyyn tarvittavat asiakirjat kootaan tiesuunnitel-
maksi. 

Yhdistämisellä saavutettavat  myönteiset vaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti 
prosessin hallintaan, paranevaan vuorovaikutukseen  ja  toiminnan tehostumi-
seen. 

*  Projektin  hallinta paranee, kun suunnittelu  ja  rakentaminen ovat saman 
organisaation alaisia. Suunnittelussa  on  myös entistä paremmat mandolli-
suudet hyödyntää rakentamisen tietoutta  ja  ottaa huomioon rakentamisen 
tarpeet. 

*  Rakentaja syventyy  jo  suunnittelun aikana tulevaan rakennustyöhön  ja 
 voi ylläpitää vuorovaikutteista työnsuunnittelua rakennussuunnittelun 

rinnalla. 

*  Yhdistäminen parantaa mandollisuuksia ottaa käyttöön uusia rakennut
-tamisen  muotoja. Suunnittelun aikana tiedetään urakointitapa  ja  voidaan 

laatia tarvittavat suunnitelmat  ja  asiakirjat urakkamuodon mukaan. 

*  Suunnittelussa, joka tehdään rakentamisen aikana  on  mandollista ottaa 
huomioon entistä paremmin olosuhdetekijät  ja  hintoihin vaikuttavat 

suhdanteet. 
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Suunnittelijoiden tietotaito paranee, kun suunnittelu tapahtuu vuorovai-
kutteisesti rakentajan kanssa. 

Riippumatta suunnitteluprosessin uudistamisesta tulisi rakennussuunnitelman 
sisältöä  ja esitystapaa  koskevat ohjeet saattaa ajan tasalle. Vuonna  1979 

 julkaistu teiden suunnittelu -sarjan  D  kansio, "Suunnitelmat"  on  edelleen 
voimassa rakennussuunnitelman osalta. Ohje  on  ajalta, jolloin suunnitelmat 
piirrettiin käsin  ja maastotietoja  käsiteltiin poikkileikkausmuodossa. Maastotie-
tojen käsittelyssä  on  siirrytty maastomalleihin  ja maastomittaukset  on  korvattu 
suurelta osin fotogrammetrisillä mittauksilla. 

Mittaussuunnitelmaa  koskevat ohjeet  on  uudistettava vastaamaan 
nykyaikaista  mittauskäytäntöä.  Ohjeissa tulisi kuvata mittaussuunnitel

-man  sisältö  ja esitystapa  sekä myös ATK-muodossa tapahtuva tiedonsiirto. 
Samalla tulisi ottaa kantaa siihen, mitä kannattaa sisällyttää suunnitelmaan 

 ja  mitä kannattaa tehdä vasta rakentamisen aikana, kun mittatietoja 
tarvitaan. Lisäksi tulisi korostaa hankekohtaisten tarpeiden  ja  palvelun 
huomioon ottamista. 

Suunnitelmien laadi ntaan  ja suunnitelmatietojen  hallintaan  on  kehitetty 
tietokantapohjaiset  tie-ATK-ohjelmistot. Työmaiden käyttämät järjestelmät 
ovat kehittyneet erillään suunnitteluohjelmistoista. Ongelmaksi  on  muodos-
tunut tietojen siirto ohjelmistojen välillä.  Ohjelmistot  tulisi kehittää 
sellaisiksi, että työmaalla voitaisiin suoraan hyödyntää suunnittelussa  
laadittuja tietokantoja.  Kehitystyö edellyttää yhteistyötä ohjelmistokehityk-
sestä  ja  suunnittelun ohjeistuksesta vastaavien yksiköiden kesken. 

Rakennussuunnittelun  yhteydessä laaditun suunnitteluaineiston doku-
mentointia  tulisi kehittää. Työmaa  ja urakoitsijat  kaipaavat tehtyjen 
ratkaisujen tausta-aineistoa työnsuunnittelun avuksi  ja  voidakseen punnita 
mandollisia vaihtoehtoisia ratkaisuja. Pitäisi kehittää ohjeet siitä, mitä 
suunnitteluaineistoa kerätään  ja  toimitetaan työmaalle. 

* Rakennussuunnitelman osajaossa  ei ole todettu muutostarpeita. Suunnitel-
mien  esitystapaohjeet  on tarkistetlava  vastaamaan ATK:lla toteutettavaa 
suunnittelua. Esitystavassa  on  otettava huomioon suunnitelman käyttäjien 
tarpeet  ja  suunnitelmien selkeys. Toisaalta suunnitelmien esitysasua 
koskevilla liian yksityiskohtaisilla määräyksillä ei pidä vaikeuttaa  tai  tehdä 
työlääksi ATK:lla toteutettavaa suunnittelua. Rakennussuunnitelman  ja 

 tiesuunnitelman esitystapojen  on  vastattava toisiaan niin, että suunnitelma- 
piirustukset voidaan ongelmitta tuottaa samalla suunnitteluohjelmistolla. 
Vaikka suunnittelutyö suoritetaan pääosin ATK-avusteisesti, tullaan myös 
jatkossa tarvitsemaan paperille tulostettuja määrämuotoisia suunnitelmia- 
asiakirjoja. 
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8  LIITTEET  

1. Rakennussuunnittelun riippuvuudet  
2. Haastattelututkimus  
3. Hankeanalyysit 
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LuTE  1,  RAKENNUSSUUNNITTELUN RIIPPUVUUDET  

LuTE  1 

RAKENNUSSUUNNITTELUN RIIPPUVUUDET  

Oheiseen taulukkoon  on  kerätty keskeisiä rakennussuunnittelun sisäisiä eri 
osatehtävien välisiä riippuvaisuuksia  ja  toisaalta riippuvaisuuksia, joita 
rakentaminen aiheuttaa suunnittelulle. Itsestäänselvyydet  on  pyritty rajaamaan 
pois, samoin lupa-  ja hyväksymismenettelyjen  vaikutukset. 

Geometrian, kuivatuksen, pohjanvahvistusten  sekä tien alus-  ja päällysraken
-teen  suunnittelu muodostaa erottamattoman kokonaisuuden, joka tulostuu 

paalukohtaisina poikkileikkauksina sekä  massa- ja mittataulukkoina.  Kaikki 
nämä osasuunnitelmat ovat riippuvaisia toisistaan. Alusrakenteen tekemisen 
yhteydessä asennetaan yleensä valaistuksen  ja portaalien jalustat  sekä 
tarvittavat suojaputket. Myös istutusalustat tehdään usein valmiiksi  jo 
alusrakenteen  yhteydessä. Erikoissuunnitelmat tarvitaan näiltä osin  jo 
alusrakenneurakkaa  varten. 

Sillansuunnittelu  ja  siltaan liittyvien rakenteiden  ja  erityisesti pohjanvahvistus
-ten  suunnittelu liittyvät kiinteästi toisiinsa.  Sillan urakointia  varten tarvitaan 

myös  sillan valaistussuunnitelma ja  tiedot muista siltaan kiinnitettävistä 
rakenteista. 

Suunnitteluun sisältyvien riippuvuuksien kartoitus  on  osoittanut, että suunnitte-
lun eri osatehtävien välillä  on  hyvin paljon erilaisia riippuvuuksia, jotka 
määräävät niiden keskinäistä ajoitusta. Riippuvuudet ovat myös monilta osin 
hankekohtaisia. Riippuvuuksien hyvä hallinta  on  välttämätöntä, kun suunnitte-
lua  ja  rakentamista limitetään. 



Kallioleikkaukset Muista osasuunnitelmista 
(kuivatus, valaistus, viitoitus, 
sillat jne.) tarvitaan tiedot sa-
massa yhteydessä louhitta

-vista  kaivannoista  ja syven-
nyksistä 

Penkereet 	 Penkereen luiskakaltevuu - 
teen  vaikuttavat liikennetur-
vallisuusnäkökohtien lisäksi 
pohjanvahvistus-  ja penger-
materiaalikustannukset 

Penkereiden  vakavuus tar-
kistetaan pehmeiköillä 

Suunniteltava työkohde 	 Suunnittelun sisäiset riippu- 	Rakentamisesta työkohteen 
vuudet 	 suunnittelulle aiheutuvat 

riippuvuudet  

LEIKKAUKSET, PENKE-
REET  JA  RAKENNEKER-
ROKSET 

Tasauksien  suunnittelussa 
pyritään massatasapainoon 

 ja massansiirtojen optimoin-
tim. Massatasapainoon  voi-
daan vaikuttaa myös leik-
kauksia leventämältä 

Rakentamisajankohta  saat-
taa vaikuttaa leikkausmasso-
jen kelvollisuuteen penger-
massoiksi 

Maaleikkaukset 
	 Leikkausluiskien  vakavuus 

tarkistettava pehmeiköillä 

Rakennekerrokset Penkereiden  ja leikkauspoh-
jien  kantavuus  ja routivuus

-tiedot tarvitaan suunnittelun 
lähtötiedoiksi. Pohjanvahvis-
tusratkaisut saattavat vaikut-
taa päällysrakenteen suun - 
n  ittelu un  

Siltojen kallioperustuksista 
tarvitaan suunnitelmat ennen 
louhintaa, ettei louhita kalliota 
pois perustusten alta 

Painuma-ajat vaikuttavat 
toteutusjärjestykseen 

Rakennekerrosten  paksuus 
 on  tmedettävä  leikkaus-  ja 

pengerrystöitä  aloitettaessa 
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Suunniteltava työkohde 	 Suunnittelun sisäiset riippu- 	Rakentamisesta työkohteen 
vuudet 	 suunnittelulle aiheutuvat 

riippuvuudet  

KUIVATUS  

Ojat,  rummut  ja sv-viemärit Rumpujen  ja viemäreiden 
 lopullinen sijoitus paalukentil

-lä tai  niiden läheisyydessä  on 
 suunniteltava paalukentän 

suunnittelun yhteydessä 

Leikkausosuuksien  ojat, 
 rummut  ja sv-viemärit  on 

 suunniteltava ennen leik-
kaustöitä, samoin penkerei

-den  alle  jäävät rummut  ja sv - 
viemärit 

Salaojat 
	

Salaojitus suunnitellaan  ra- 
kennekerrosten  suunnittelun 
yhteydessä 

Pumppaamot 	 Suunnitelmaksi  riittävät 
yleensä yleispiirustus sekä 
työkohtaiset laatuvaatimukset 

 ja työselitykset 

Työnaikainen kuivatustarve 
 vaikuttaa kuivatusjärjestel

-män rakentamisaikatauluun  

Suunniteltava ennen maan-
leikkaustyötä 

Työnaikainen kuivatustarve 
 voi vaikuttaa toteutusajan-

kohtaan 

Pohjavedensuojaukset Lähtötietoina  tarvitaan poikki- 
leikkaus  ja päällysraken-
nesuunnitelmat 

Suunniteltava ennen leik-
kaus-  ja pengerrystöitä  

Selvitettävä mistä suojauk
-sun  saadaan laatuvaatimuk-

set täyttävää maamateriaalia 

VIHERRAKENTEET  

Puuston  ja  kasvillisuuden 
siirto 

Puuston  ja  muun kasvillisuu-
den suojaus 

Maa-ainesten talteenotto  ja 
 käsittely rakennustyömaalla 

 ja läjitysalueilla 

Lähtötietoina  tarvitaan polk-
kileikkaukset 

Lähtötietoina  tarvitaan poik-
kileikkaukset 

Edellyttää maa-ainesten 
käyttökelpoisuuden määritte-
lyä 

Tehdään ennen maanraken-
nustöitä 

Suunniteltava ennen raivaus- 
töitä 

Suunniteltava ennen raivaus- 
töitä 

Nurmetukset 	 Pohjat tehdään yleensä 
maanrakennusurakan  yh-
teydessä 
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Suunniteltava työkohde 	 Suunnittelun sisäiset riippu- 	Rakentamisesta työkohteen 
vuudet 	 suunnittelulle aiheutuvat 

riippuvuudet 

Runkopuut 	 Valaisinpylväiden  sijainti 
tarvitaan lähtötiedoksi  runko- 
puita sijoiteltaessa 

Pienpuut  ja  pensaat 	 Näkemäalueet tarvitaan läh- 
tötiedoksi  istutuksia sijoi-
tettaessa 

Olemassa olevan metsikön 	Voidaan suunnitella lopulli- 
käsittely 	 sesti maastossa, kun 

hakkuualueet  on  merkitty 

Metsikön perustaminen 	 Maastonmuotoilut, meluvallit, 
uudet  ja  siirrettävät ilmakaa-
pelit tarvitaan suunnittelun 
lähtötietoina 

Pitäisi tehdä alustavien töi-
den yhteydessä, paikkaus 
tehdään, kun  "tie on  valmis' 

Pohjatyöt  tehdään yleensä 
maanrakennustöiden yh-
teydessä 

LIIKENNE VALOT 

Kaapelit  ja suojaputket 	 Muut kaapelit  ja suojaputket 	Jos  sisältyy maanraken- 
pyritään sijoittelemaan  sa- 	nusurakkaan 
moihin kaivantoihin  (eri lai- 
tokset, valaistus) 

Pylväät, portaalit  ja jalustat 	Yhdistelmärakenteiden  mää- 	Maanrakennusurakka,  kallion 
rittäminen valaisinpylväiden 	louhintatyöt  (voidaan tehdä 
kanssa 	 myös erillisinä) 

Geotekniset  ratkaisut sovi- 
taan tarvittaessa geoteknikon 
kanssa 

Putkien sijainti tiedettävä 

Liikennevalot: 

-opasteet  ja  toiminta 	 Liikennevalojen toimintaperi- 
aatteet vaikuttavat kaistajär-
jestelyihin 

-sähkösuunnitelmat  ja  liityn- 	Ohjauskeskuksen sähkön 	Suunnitelmat  on hyväksytet - 
nät  puhelinverkkoon 	 syöttö määritellään yleensä 	tävä  sähkö-  ja  tarvittaessa 

valaistussuunnitelman yh- 	puhelinlaitoksella 
teydessä 
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Suunniteltava työkohde 	 Suunnittelun sisäiset riippu- 	Rakentamisesta työkohteen 
vuudet 	 suunnittelulle aiheutuvat 

riippuvuudet 

LIIKENTEENOHJAUS  

Liikennemerkit 	 Merkkien sijoittamisessa  on  
otettava huomioon muut  osa- 
suunnitelmat; merkit sijoite-
taan esim. valaisin-  tai  liiken-
nevalopylväisiin  tai  valaisin-
pylväisiin  nähden  1/3..1/2  
pylväsvälistä  pylvään jälkeen 

Erikoiskiinnitykset siltoihin 
 suunnitellaan siltasuunnitte-

lun yhteydessä 

Opastusmerkit: 

-yleissuunnitelma 	 Opastuspituudet  ja opastei - 
den  sijoitus saattavat vaikut-
taa joissakin tapauksissa 
kaistojen suunnitteluun 

-mitoitus 	 Valaistavien yläpuolisten 
viittojen lamppumäärät  vai-
kuttavat valaistuksen säh-
kösuunnitelmaan 

Portaalit:  

-sijainti 	 Yhdistetyt portaalit  ja va- 
laisinpylväät  sovitaan valais-
tussuunnittelijan kanssa 

Portaalien kiinnittämisestä 
 siltaan aiheutuvat kiinnityslal-

teratkaisut 

-perustaminen 	 Tien  pohjanvahvistusratkai- 
sut  vaikuttavat portaalien 
perustamiseen. Perustamis-
tavat suunnitellaan yhteistoi-
minnassa geoteknikon kans-
sa 

Tiemerkinnät 	 Saattavat vaikuttaa kaista- 
geometriaan 

Perustamiseen liittyviä töitä 
voi sisältyä maanrakennus-, 
louhinta-  ja pohjanvahvistus-
urakoihin 



Suunniteltava työkohde 	 Suunnittelun sisäiset riippu- 	Rakentamisesta työkohteen 
vuudet 	 suunnittelulle aiheutuvat 

riippuvuudet  

VALAISTUS  

Syvennysten  louhinta (pyl. 
väsmontut, kaapelikaivannot) 

Suojaputket  ja -kourut  

Perustukset  ja harukset  

Kalliopintojen  määrittely tarvi-
taan lähtötiedoksi  

Yhteisten kaivantojen määrit-
teleminen muiden suojaput

-klen  kanssa 

Siltoihin  sijoitettavat suoja- 
putket  ja kaapelihyllyt  sovi-
taan siltasuunnittelijan kans-
sa  ja  esitetään  sillan valais-
tuspiirustuksessa  tai  yleispii-
rustuksessa 

Pehmeikölle sijoitettavien 
 pylväiden perustaminen 

suunnitellaan yhdessä geo-
teknikon kanssa 

Jos  sisällytetään 
louhintaurakkaan 

Jos  sisällytetään maanraken-
nusurakkaan  

Suunniteltava ennen  sillan 
 rakentamista 

Jalustojen asennus  voi kuu- 
lua maanrakennusurakkaan  

Putkien sijainti tiedettävä 

Siltapylväiden klinnitysrat-
kaisut siltasuunnitelmiin 

Pylväät, valaisimet  ja  lamput Yhdistelmärakenteiden  mää-
ritteleminen (portaalit  ja lii-
kennevalopylväät)  

Pylväiden siirtoon  ja  valais-
tuksen purkuun liittyvät joh-
tosiirtosuunnitelmat 

Sähkönjakelulaitteet  (kaape-
lit, johdot, kaapelikaivannot, 
keskukset) 

Myötäävät  pylväät / kaidejär-
jestelyt 

Pylvälden sijoittelussa  muut 
osasuunnitelmat otetaan 
huomioon lähtötietoina 

Siltoihin asennettavat valai-
simet (uppo-/pinta -asennus) 

Kaapelireitit 

Sähkönsyöttö  sovitaan säh 
kölaitoksen kanssa (tarvi-
taanko uusia muuntamoita)  

Jos  asennus  samanaikaisesti 
maanrakennusurakan kans-
sa 

Liittymisjohtojen  rakentami-
nen samaan kaivantoon 
muiden kaapeleiden kanssa 
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Suunn iteltava työkohde 	 Suunnittelun sisäiset riippu- 	Rakentamisesta työkohteen 
vuudet 	 suunnittelulle aiheutuvat 

riippuvuudet 

Siltojen valaistus 

Sähkösuunnitelmat  hyväksy- 
tettävä sähkölaitoksella  

Katso edellä kohdat valaisi - 
met,  pylväät  ja suojaputket 

Sillan  valaistus suunniteltava 
ennen  sillan  urakkatarjous-
pyyntöä 

POHJANVAHVISTUKSET 

Pohjanvahvistustapojen  lo-
pullinen valinta 

Pohjanvahvistusten  yksityis-
kohtainen suunnittelu: 

-massanvaihdot 

-kevytpenkereet  

Tehtävä vuorovaikutteisesti 
lopullisen geometrisen suun-
nittelun kanssa 

Vaikuttaa massatasapainoon, 
massatilanne  ja läjitys

-mandollisuudet saattavat vai-
kuttaa pohjanvahvistustavan 
valintaan 

Pohjanvahvistustapa  saattaa 
vaikuttaa valintaan loivan  ja 

 jyrkän luiskan (+ kaide) välillä 

Edellyttää lopullista tiegeo-
metrian  ja poikkileikkausten 

 suunnittelua 

Kevytpenger  vaikuttaa yleen-
sä päällysrakenteen mitoituk

-seen 

-paalutukset  ja pengerlaatat 	Tasauksessa  otettava huo- 	Tilattavien paalujen pituuk- 
mioon  riittävä peitesyvyys 	sien arviointi edellyttää riittä- 

vää kairaustiheyttä 
Paalutettavalle  alueelle  tai 

 sen  läheisyyteen sijoitettavi
-en johtojen  ja  putkien yms. 

rakenteiden tarkka sijoitus 
voidaan yleensä määritellä 
vasta paalukentän suunnitte-
lun yhteydessä 

Siltaan liittyvän paalukentän 
suunnittelu edellyttää  sillan 
maatukien perustusten  suun-
nittelua samanaikaisesti 



Suunniteltava  työkohde 	Suunnittelun sisäiset  riippu- 	Rakentamisesta  työkohteen 
vuudet 	 suunnittelulle aiheutuvat  

riippuvuudet 

-pystyojitukset 

-yli-  ja  vastapenkereet 

-syvästabilointi 

-geotiivistekalvot 

-lujitteet  ja  telat  

Laitteiden  ja  muiden raken-
teiden perustaminen 

Kuivatuksen  suunnittelussa 
otettava huomioon jälki

-painumat  

Tilavaraus  tehtävä  jo  tie
-su unn  te  Imassa 

Mitoitus  tehdään vakavuus- 
laskelmien  tai  penkereeseen 

 liittyvän muun  vahvistustoi-
menpiteen  suunnittelun yh-
teydessä 

Edellyttää  lujittumiskokeita, 
 joille varattava riittävästi 

aikaa 

Vaikuttaa  päällysrakentee
-seen.  Mitoitetaan nosteelle  ja 

 yleensä käytetään lämpö
-eristettä  

Suunniteltava yleensä  ao. 
 kohteen suunnittelun yh-

teydessä  

Pitkien  painuma -aikojen takia 
yleensä  rakennusaikataulun 
kriittisellä  polulla 

SILLAT  

Tien  geometrisen suunnitte-
lun yhteydessä  on  selvitettä-
vä  sillan  tarvitsema rakenne- 
korkeus  ja  tukien  alustavat 
paikat 

Siltaan liittyvien  pohjanvah-
vistusten  lopullinen suunnit-
telu edellyttää  maatukien 
perustusten  suunnittelua  

Sillan  valaistuksen suunnitte-
lu edellyttää  lähtötiedoksi 

 sillan  yleispiirustusta  

Siltaan tulevien  valaisinpyl-
väiden, portaalien yms.  lait-
teiden  kiinnitysten  määrittely 
edellyttää, että ne  on  suunni-
teltu  

Sillan  urakkatarjouspyyntöä 
 varten  on  laadittava vähin-

tään alustavat rakennussuun-
nitelmat:  
- siltapaikka -asiakirjat  
- geotekniset pilrustukset 
- yleispiirustus 
-  pääosa  mittapiirustuksista 
- raudoitusten  määräävät 

leikkaukset  
-  työn vaikeusastetta kuvaa-

vat  detaljipiirustukset 
- valaistuspiirustus 
- työkohtaiset  laatuvaatimuk-

set  tai  työselitykset 
- määräluettelo 



Rakennussuunnittelun  kehittäminen 

LuTE  2,  HAASTATTELUTUTKIMUS  

LUTE 2 

 HAASTATTELUTUTKIMUS  
Haastattelun tarkoitus oli kartoittaa mielipiteitä  tiealan  ammattilaisilta  raken-
nussuunnittelusta  ja  -suunnitelmista,  työnsuunnittelusta,  rakennustöiden 
toteuttamisesta  ja projektin  hallinnasta. Asioita  on  tarkasteltu myös uudistami-
sen näkökulmasta. Ongelma-alueiden  kartoittaminen  asetettiin erityisesti 
haastattelun tavoitteisiin.  

Haastattelukysymykset  koskevat kolmea  osa-aluetta, jotka muodostettiin 
seuraavasti:  

1. Suunnitteluprosessi,  projektin  hallinta, tiesuunnitelma  ja  rakennussuunni-
telma  

2. Rakennussuunnitelma,  suunnitelman sisältö, tiedot  ja  niiden luotettavuus  
3. Rakennussuunnittelu työnsuunnittelun, rakennuttamisen  ja  rakentamisen 

näkökulmasta. 

Haastatteluun osallistuivat seuraavat henkilöt:  
Tapio  Jussila, 
Tauno  Ratala, 

 Risto  Pelttari,  
Väinö Luttinen, 
Esko Perälä,  
Matti  Räinä,  
Juhani Ilmonen, 

 Aarno Valkeisenmäki, 
 Jorma  Jokilehto, 

 Juhani Karri, 
Jouni Nieminen, 
Ahti Knuuti, 

Turun  tiepiiri 
 Keski-Suomen  tiepiiri 

 Hämeen  tiepliri 
 Oulun  tiepiiri  

Oulun  tiepliri 
Suunnittelukolmio  OY 
Uudenmaan  tiepiiri 
Tiel Geokeskus 

 Hämeen  tiepiiri  
YS  -Yhtiöt  
YS  -Yhtiöt  
Tekra  OY 

Haastatteluista  on  laadittu henkilökohtaiset muistiot.  Muistiolta  ei ole liitetty 
tähän  raporttiin,  vaan niistä  on  yhteenveto jäljempänä. Muistiot säilytetään 

 Kehittämiskeskuksessa.  

Haastattelun suorittivat  ins.  Hannu  Maaniemi  ja  dipl.  ins.  Ilpo Virtanen tammi-
kuussa  1994.  
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Yhteenveto haastattelun tuloksista  

1.  Suunnitteluprosessi,  projektin  hallinta, tiesuunnitelma  ja raken-
nussuunnitelma 

Rakennussuunnittelun  ja  rakentamisen yhteenkytkeminen koetaan myöntei-
seksi uudistukseksi  ja  kannanotot ovat hyvin samansuuntaisia lähes kaikilla 
haastateltavilla. 

Positiivisia vaikutuksia nähdään syntyvän vastuukysymyksissä, kun toimintaa 
ohjataan saman  projektin  alaisuudessa. Suunnittelu tapahtuu lähellä raken-
tamista, jolloin voidaan ottaa huomioon entistä paremmin olosuhteet  ja  aikaan 
liittyvät suhdannetekijät. Suunnittelu ei ehdi vanheta, joten muutossuunnittelua 
voidaan välttää. Toisaalta lisäsuunnittelua voidaan tehdä joustavasti rakenta-
jan tarpeiden mukaan. Suunnittelu  on  vuorovaikutteista  ja  rakentajan ammatti-
taito  ja  rakentamisen näkökulma  on  suunnittelussa mukana. Yhteenkytkeminen 
luo pohjan laajentaa rakennuttamistapojen käyttöä, koska  jo  suunnittelussa 
voidaan ottaa huomioon urakoinnin muodot. 

Ongelmia nähtiin aikataulujen yhteensovittamisessa. Suunnittelu tulee riippu-
vaiseksi rakentamisen rytmistä  ja  kulkee mandollisesti kriittisellä polulla 
prosessissa. Myös hankkeen rahoituksen pitäisi olla turvattu  koko  hankkeen 
kestolle. Rakennussuunnitelma eriytyy tiesuunnitelmasta. Nähtiin pelkoa siitä, 
että tiesuunnitelmassa keskitytään  vain  hallinnolliseen käsittelyyn  ja  fyysinen 
suunnittelu kevenee  ja  laatu heikkenee. 

Prosessin toimivuudelle esitettiin  mm.  seuraavia reunaehtoja: 

- 	Vaatii projektiorganisaation, jossa projektipäällikkö vastaa  koko  toi- 
minnasta. Suunnittelua varten tarvitaan pääsuunnittelija, joka vetää  koko 

 suunnittelua. 

- 	Ulkopuoliset sidosryhmät pitäisi saada vastuullisesti mukaan  ja  mm.  
noudattamaan toimintasuunnitelmia  ja  aikatauluja. 

- 	Jos  tiesuunnitelma laaditaan erillisenä, pitää varmistaa lähtötietojen saata- 
vuus, kun rakennussuunnittelu alkaa. Vaatii dokumentointijärjestelmän 
kehittämistä. Tiesuunnitelman tietojen tasoon pitää kiinnittää entistä 
suurempaa huomiota. Tiesuunnitelman päätösten pitäisi olla jatkosuun-
nittelua sitovia  ja  niin pitkälle vietyjä, että "tiearkkitehtuuri"  on  lukkoon lyöty 
tiesuunnitelmassa. 

- 	Tiesuunnitelman  ja rakennussuunnitelman  tekemisen pitäisi olla samoilla 
suunnittelijoilla. 

- 	Sillansuunnittelun  erillään oleminen tiensuunnittelusta  on  koettu epa- 
kohdaksi.  Molempien pitää olla saman  projektin  alaisuudessa. Viime 
vuosien kehitys  on  kuitenkin  jo  korjannut tilannetta. 
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Yhdistämisen  mallien  suhteen esitettiin kandentyyppisiä ratkaisuja: Suunnitte-
lun pitää olla urakka-alueella loppuun viety, ennen kuin rakentaminen voi käyn-
nistyä. Tätä perusteltiin lähinnä rakennuttamisen  ja  urakkatarjousten näkökul-
masta. Toinen malli perustuu suunnittelun limittämiseen rakentamisen aikana. 
Suunnittelussa  on  silloin määräävänä rakentamisen työjärjestys.  

Projektin  hallinnassa - paitsi että käytetään projektiorganisaatiota - laatujärjes-
telmän mandollisuuksiin suhtauduttiin myönteisesti. Erityisesti  se  tuli esiin 
konsulttien  ja urakoitsijan  kannanotoissa. 

Prosessin kehittämisessä korostuu vuorovaikutuksen parantamisen tarve. 
Tälle nähdään yhdistämisen myötä tulevan hyvät edellytykset. Myös suunnit-
telijoilta odotetaan parempaa rakennustuotannon tuntemusta. Rakennus- 
suunnittelun  ja työnsuunnittelun  keskinäistä toimintaa pitäisi viedä nykyistä 
lähemmäksi toisiaan  ja  osin yhdistää työnsuunnittelua  jo  rakennus- 
suunnitteluun.  

2. Rakennussuunnitelma,  suunnitelman sisältö, tiedot  ja  niiden 
luotettavuus 

Nykyisten rakennussuunnitelmien laatua pidetään hyvänä. Eroja kuitenkin 
nähdään siinä, onko suunnittelu teetetty  konsultilla  vai tehty omana työnä. 
Omana työnä tehtyjen suunnitelmien tasosta tingitään (rakentajan havainto). 
Siltasuunnitelmat ovat kuitenkin tekijästä riippumatta laadultaan samanlaisia. 
Suunnitelmissa koetaan rakentajan näkökulmasta tarvetta ryhmitellä tietoja 
käyttäjän tarpeiden mukaan. Työmaalla koetaan hankalaksi tietojen poimimi-
nen useista piirustuksista  tai  muista asiakirjoista. Tiedon tarvitsijoita  on  myös 
useaa tasoa.  Projektin  johto ei tarvitse detaljitietoa, mittausryhmä tarvitsee 
tiedot rakenteen paikalleen saamiseksi. Kehittämisen toiveet kohdistuvat ATK- 
järjestelmään, josta työmaa voi poimia suunnittelujärjestelmän tuottamia 
tietoja. Erityisesti tämä helpottaisi työnsuunnittelua  ja työmaamittauksia. 
Mittaussuunnitelma  on  työmaalla keskeinen  ja  sisältää suurimman osan 
kaikesta työhön tarvittavasta tietomäärästä. Mittaussuunnitelman  ja  laajem-
massa merkityksessä  koko  järjestelmän kehittämistä pidetään ensi sijalla  koko 
rakennussuunnitelmassa.  Tähän kytkeytyy suunnittelujärjestelmän ATK. 

Tietojen paikkansapitävyys  on  yleensä hyvä. Suurimmat yllätykset tulevat 
geotekniseltä puolelta. Erityisesti pehmeikkörakentamisessa painuma-aikojen 
olettamukset voivat sotkea työmaan aikataulua  ja  työjärjestystä. Pohjaolosuh-
teiden tarkempaa kartoittamista  jo tiesuunnitelmavaiheessa  pidetään tärkeänä. 
Pohjatutkimusten paikkansapitävyys  on  ollut arvostelua herättävää, mutta 
kehitys  on  mennyt hyvään suuntaan. Kalliopinnat  ja  massojen kelpoisuudet 
ovat aiheuttaneet eniten muutoksia suunnitelmiin rakentamisen aikana. 
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Yhdistämisellä  nähdään olevan hyviä mandollisuuksia kehittää suunnitelmia 
rakentajan  tietotarpeiden  mukaiseksi. Suunnitelmissa  on  ollut rakentajaa liiaksi 
sitovaa tietoutta. Erityisesti joustoa kaivataan  materiaalival intojen  tekemiseen 
vielä  työmaavaiheessa.  Näitä ovat  kuivatuksen valmisrakenteet  ja  eräät 

 tyyppipiirustuksilla  lukkoon  lyödyt detaijit  ja silloissa esim. teräslaadut.  Eräänä 
keinona nähdään mandollisuus siirtää yksityiskohtien suunnittelua lähelle 
rakentamista, jolloin valinnoissa voidaan parhaiten käyttää hyväksi myös 

 hintasuhteet.  

3. Rakennussuunnittelu työnsuunnittelun, rakennuttamisen  ja  raken-
tamisen näkökulmasta  

Työnsuunnittelun  tarvitsemaan  suunnitteluvalmiuteen  suhtauduttiin lähes 
yksimielisesti siten, että suunnitelman pitää olla valmis ennen kuin lopullinen 

 työnsuunnittelu  voidaan tehdä. Käsitys perustuu vallinneeseen käytäntöön. 
 Työnsuunnittelun  ja rakennussuunnittelun  yhdistämistä  ja  vuorovaikutuksen 

parantamista pidettiin kehittämisen arvoisena.  Työnsuunnittelun tietotarpeista 
 ja tiedonsi!rron  kehittämisestä  on  jo  kannanottoja aiemmassa tekstissä.  

Rakennussuunnittelun kehittämistarvetta  nähdään uusien  urakkamuotojen 
 käyttöönotossa  ja  yleensä  sen mandollistamisessa. 

Tielaitoksessa  on  ollut käytössä lähes yksinomaan  osaurakointi,  joka perustuu 
 yksikköhintoihin.  Se on  muotouttanut  myös nykyisen  rakennussuunnitelman 

 sisällön.  Urakkamuotovalikoiman  laajentamista kohtaan tunnetaan kiinnostus-
ta. Käyttöönotto vaatii sekä suunnitelma- että urakka -asiakirjajärjestelmän 

 rinnakkaista kehittämistä. 

Urakan  maksuperusteena  voitaisiin käyttää nykyistä enemmän suoraan 
suunnitelmista  laskettuja suoritemääriä.  Tämä poistaisi  jälkimittaukset  työ- 
maalta  ja yksinkertaistaisi urakkamenettelyä.  Tämä edellyttää tiettyä  suunni-
telmatasoisuutta  ja maksuperusteiden  kehittämistä.  
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LuTE  3  

HAN  KEANALYYSIT  
Selvityksen yhteydessä  on  analysoitu kolme eri tyyppistä  hankketta  yhdessä 
niiden suunnittelijoiden  ja  rakentajien kanssa:  
* Kehittämishanke:  vt  1, Paimio - Turku,  osuus  Raadelma - Hepojoki 
* Taajamahanke:  pt 11129,  Vihdin taajama  
* Parantamishanke:  vi 3,  piirin  raja -  Jalasjärvi, osuus piirin  raja - Ylikoskue 

Kehittämishanke  ja taajamahanke  oli suunniteltu  konsulttityönä  ja paranta-
mishanke  Vaasaan tiepiirin omana työnä. 

Selvityksessä  on  kartoitettu hankkeiden tuotantoprosessi suunnittelusta 
toteutukseen, suunnittelun  ja  rakentamisen yhteistoiminta  ja  näkemykset 

 suunnitteluprosessin  kehittämisestä. Erityistä huomiota  on  kiinnitetty suunnitte-
lun  ja  rakentamisen väliseen  rajapintaan  ja tiedonsiirtoon  sekä näissä todet

-tuihin  ongelmiin  ja kehittämistarpeisiin.  Analyysit sisältävät huomattavan 
määrän yksityiskohtaista tietoa  ,  jota  ei ole käsitelty  raporttitekstissä.  Se on 

 käytettävissä myöhemmin toteutettavissa suunnitteluprosessia  ja  suunnitel-
mien  esitystapaa  koskevissa  kehityshankkeissa.  

Lisäksi  on  kerätty kokemuksia kandesta hankkeesta, joissa  on  toteutettu 
suunnittelun yhdistämistä rakentamiseen.  Vt:n  5,  Vuorela  -  Siilinjärvi moottori-
tien  rakennussuunnittelu  on  tehty työmaalla  projektiorganisaation  toimesta. 

 Mt:n  827 parantamishankkeessa  välillä  Rauhinoja - Koiravaara rakennussuun-
nittelu  on  sisällytetty  laatuvastuu -urakkaan. Hankkeesta  saaduista  kokemuk-
sista  on  tekeillä insinöörityö Oulun teknillisessä opistossa.  
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1  MOOTTORITIE  VT1  TURKU  - PAIMIO 
 välillä  Raadelma - Kirismäki  

1.1.  HANKKEEN ESITTELY  

Suunnitteluosuuteen  on  sisältynyt moottoritietä noin  4.6  kilometriä,  2  eritasoliit-
tymää,  yleisten teiden järjestelyjä  6.7  kilometriä, kevyen liikenteen väyliä  3.4 

 kilometriä, yksityisteitä  5.5  kilometriä  ja rakennuskaavateitä  0.1 km.  Siltoja 
suunnitteluosuuteen sisältyy  10.  Suunnitteluosuuden tiesuunnitelmassa  on 

 hankkeen kokonaiskustannuksiksi (rakennuskustannukset + korvauskustan-
nukset) arvioitu joulukuun  1989  hintatasossa  138.3  milj,  markkaa. 

Suunnittelusopimukset  on tie-  ja rakennussuunnitelman  osalta tehnyt Turun 
 tie-  ja vesirakennuspiiri ja sillansuunnittelun  osalta  tie-  ja  vesirakennushallitus. 

Hankeryhmän puheenjohtajana  on  sekä  tie-  että rakennussuunnitelman 
laatimisvaiheissa toiminut Turun  tie-  ja vesirakennuspiirin suunnittelutoimialan 

 edustaja. Rakentajan (rakennuttajan) edustaja  on  osallistunut lähes kaikkiin 
hankeryhmän kokouksiin. Hankeryhmän lisäksi suunnittelua ohjattiin  ja 

 valvottiin eri toimialojen suunnitteluryhmissä. Näitä olivat tietekniikan, geotek-
niikan, mittausten, valaistuksen  ja liikenteenohjauksen, tieympäristön, 
siltasuunnittelun ja  rakentamisen suunnittelun suunnitteluryhmät. 

Suunnitteluosuuden  tie-  ja rakennussuurinitelman  sekä siltojen yleis-  ja 
 rakennussuunnitelmat  on  laatinut Insinööritoimisto  Y-Suunnittelu Oy. Suunnit-

telutyön veloitusperusteena  on tie-  ja rakennussuunnitelman  osalta ollut 
Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE  1983  kohdan  5.2.3  mukainen 
yksikköpalkkio  ja sillansuunnittelun  osalta KSE  1983  kohdan  5.2.1  mukainen 
taksapalkkio. Rakennusaikaisesta suunnittelusta  on  erillinen työmaapalve-
lusopimus. Rakennusaikaisen suunnittelun osuus  on  tähän mennessä ollut  alle  
3  %  varsinaisen suunnitteluvaiheen työmäärästä  ja  jäänee  alle  4 %:n. 

Koko  hankkeen (moottoritie  VT 1 Turku -Paimio)  rakentamista varten Turun  tie- 
ja vesirakennuspiiri  muodosti piirin rakennustoimialasta erillään olevan 
projektiorganisaation, projekti  VT 1.  Projektiorganisaatio  vastaa projektipäällik-
kö  Tapio  Jussilan johdolla hankkeen ohjelmointiin liittyvistä asioista  ja  tuotan-
non johdosta sekä korvausneuvotteluista. Lisäksi  se  suorittaa tuotannon 
suunnitteluun liittyvät tehtävät kuten työmuotosuunnittelun, työnsuunnittelun, 
budjetoinnin, urakoiden valmistelut, hankinnat  ja  lupa-asiat.  Projekti hoitaa 
myös laadunvarmistukseen, massalaskentoihin, mittaustöihin, tekniseen 
suunnitteluun, suunnitelmien tarkastukseen  ja työmaapalveluasioihin  liittyviä 
tehtäviä. Tuotannon johdon apuna siltaryhmä  ja maanrakennusryhmä 

 suorittavat  u  rakoiden  valvontaan liittyviä tehtäviä. 
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Hanke toteutetaan osaurakointia käyttäen lukuun ottamatta muutamaa siltaa, 
jotka projekti  VT 1  toteuttaa omana työnään (niissäkin toteutetaan betonitoimi-
tukset, raudoitustyöt  ja jännitystyöt pienurakoina). Urakat  ovat joko pääurakoi

-ta  tai  pienurakoita. Pääurakat  ovat  mm.  erillisiä maa-  ja kalliorakennus-,  silta- 
sekä paalutus- ym. pohjanvahvistusurakoita. Pienurakoina toteutetaan  mm. 

 sidekiviverhoukset, siltaeristeet,  liikennemerkit, kaiteet, melu- ym. aidat, 
lujitekankaat, reunakivityöt, ajoratamaalaukset, päällystetyöt  ja pääurakoihin 

 kuulumattomat työmaatiet. Lisäksi projekti  VT 1  suorittaa materiaalihankintoja 
urakoita varten, esim. kevytsora  ja suodatinkankaat.  

Kaikki urakat toteutetaan LVR-urakkaperiaatetta soveltaen. Työmaa tekee 
asiassa kehitystyötä yhteistyössä  u  rakoitsijoiden  kanssa. LVR-urakointia 
vaikeuttaa  se,  ettei urakoitsijoilla ole vielä valmiina luotettavia laatujärjestelmiä. 
Urakoitsijat laativat laatusuunnitelman, varmistavat laadun syntymisen  ja 

 raportoivat rakennuttajalle laadunvalvonnan tuloksista. Urakoitsija voi jopa 
tehdä laskelman laatupoikkeamista aiheutuvasta arvonmuutoksesta. Raken-
nuttaja suorittaa pistokoeluontoisesti rinnakkaismittauksia. Arvonmuutoksia 
aiheuttavien poikkeamien arvioinnissa rakennuttaja  on  vahvasti mukana. 
Rakennuttaja varmistaa myös tarvittaessa valmiin rakenteen sijainnin. LVR-
periaatteella toteutetuissa urakoissa  on  lopputilanne yleensä perinteisiä 
urakoita riidattomampi. Syntyneet ongelmat puretaan työmaakokouksissa 
urakoitsijan laaturaportoinnin pohjalta sitä mukaa, kun niitä syntyy. 

LVR-urakointi  asettaa vaatimuksia rakennussuunnitelmalle  ja  samalla nousee 
esille myös suunnittelijan laatuvastuu.  

1.2.  TUOTANTOPROSESSI SUUNNITTELUSTA TOTEUTUKSEEN  

Suunnitteluosuuden  tie-  ja rakennussuunnitelman  laatiminen aloitettiin 
marraskuussa  1988.  Toimeksiantosopimuksen  mukainen tiesuunnitelman 
valmistumisajankohta oli  31.12.1989  ja rakennussuunnitelman  28.02.1991. 

 Sillansuunnittelusopimuksen  mukaisesti siltasuunnittelussa oli noudatettava 
tiensuunnitteluaikataulua  ja  yksityiskohtaisesta aikataulusta välitavoitteineen 
sovitaan työn aikana. 

Tiesuunnitelma valmistui joulukuussa  1989.  Tiesuunnitelma  ja  yksityisten 
teiden liittymä-  ja järjestelysuunnitelma  allekirjoitettiin  ja  luovutettiin tilaajalle 
joulukuussa  1989.  Suunnitelma valmistui siis hieman etuajassa huolimatta 
siitä, että toimeksiantosopimuksessa arvioidut yksikkämäärät kasvoivat noin 

 20%.  

Rakennussuunnitelma  valmistui marraskuussa  1991.  Suunnitelma-asiakirjat 
allekirjoitettiin  29.10.1991  (Kirismäen  alueen maa-  ja kalliorakennusurakka  2:n 

 urakkasopimukseen liitetyt  piirustukset  ja  luettelot)  ja  11.11.1991  (loput 
asiakirjat). Rakennussuunnitelma viivästyi siis noin  9  kuukautta toimeksi- 
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antosopimuksen  mukaisesta aikataulusta sekä  tilaajasta  että  konsultista 
riippuneista  syistä. Näitä olivat:  työmäärien  lisääntyminen  (yksikkömäärien 

 kasvu noin  20 %), pohjatutkimuksia  ei voitu suorittaa  projektisuunnitelman 
 mukaisesti tilaajan käytettävissä olleen  suunnittelumäärärahan  riittämättömyy-

den vuoksi, tilaajalle kuuluneet  maastomallin täydennyskartoitukset  olivat 
myöhässä  ja geoteknisen  suunnittelun viivästyminen  suunnitteluosuuden 
Kirismäki-Vista  huomattavasti arvioitua suurempien  suunnittelutyömäärien 

 vuoksi. Näiden perusteella  rakennussuunnitelman  valmistuminen olisi siirtynyt 
kesään  1991.  Helmikuun alussa  1991  pidetyn viereisen  suunnitteluosuuden 

 Kurkela-Raadelma työpalaverissa  kävi selville, että osuuden  massataloustilan
-ne oli muuttunut oleellisesti  tiesuunnitelmavaiheessa arvioidusta.  Arvion 

mukaan  suunnitteluosuudelle Raadelma-Kirismäki  oli tarkoitus kuljettaa 
 suunnitteluosuudelta  Kurkela-Raadelma louhetta  noin  200.000 penger-m3 ,  

mutta  rakennussuunnitelmavaiheessa  tehtyjen ratkaisujen vuoksi  louhetta  ei 
 riittänytkään suunnitteluosuudelle Raadelma-Kirismäki.  Syntynyt  massavajaus 

 hoidettiin laskemalla päätien  tasausta suunnitteluosuudella Raadelma-Kirismä-
ki  2.4  kilometrin matkalla, enimmillään noin  4  metriä.  Tasausmuutos  viivästytti 

 rakennussuunnitelman  valmistumista useilla  kuukausilla  aiheuttaen olennaisia 
muutoksia päätien  ja  sitä  muutosalueella risteävien  teiden  jo  melko pitkällä 
olleisiin  rakennussuunnitelmiin.  Koska muutos ei vaikuttanut  Kirismäen  alueen 
suunnitelmiin, ei  rakennussuunnitelman  valmistumisen viivästyminen aiheut-
tanut ongelmia työmaalle. Rakennustyöt voitiin  Kirismäen  alueella aloittaa 
aikaisemmin laadittujen  työsuunnitelmien  mukaisesti eli kesällä  1991,  sillä 

 konsultti toimitti rakentajien tarvitsemat  osasuunnitelmat esikopioina  erikseen 
sovittujen aikataulujen mukaisesti.  

Pukkilan ylikulkusiltojen  alustava  rakennussuunnitelma  valmistui lokakuussa 
 1991  ja  muiden siltojen rakennussuunnitelmat touko-syyskuun  1992  välisenä 

aikana.  Pukkilan ylikulkusillan  alustavien  rakennussuunnitelmien  muita siltoja 
aikaisempi  valmistumisajankohta  johtui siitä, että sillat sisällytettiin  samankal-
taisuutensa  vuoksi samaan urakkaan kuin  suunnitteluosuudella Kirismäki-Vista 

 sijaitsevat  Hepojokilaakson  sillat, joiden rakentaminen oli suunniteltu aloitetta-
vaksi maaliskuussa  1992. Siltasuunnittelussa  piti alunperin noudattaa tien

-suunnitteluaikataulua,  mutta tilaajan  suunnittelumäärärahojen  riittämättömyy-
den vuoksi  sillansuunnittelu  keskeytettiin yli vuoden ajaksi  ja  viimeisten siltojen 
suunnitelmat  valmistuivatkin  lähes vuotta myöhemmin kuin  tiensuunnittelu.  

Rakennustyöt aloitettiin kesällä  1991 Kirismäen pystyojakenttien  rakentamisel-
la. Tämä edellytti suunnitelma-aineiston toimittamista työmaan käyttöön 

 esikopioina helmikuusta  1991  alkaen, siis ennen  rakennussuunnitelman 
 valmistumista.  Esikopioiden  perusteella suoritettiin  mm.  koko suunnitteluosuu

-den haltuunotot, Kirismäen  alueen  pystyojitukset  sekä maa-  ja kallioraken-
nusurakka  2:n  urakan valmistelu  ja urakkalaskenta.  Tämänhetkisen  projek-
tisuunnitelman  mukaan  tieosuus Raadelma-Vista  (eli  suunnitteluosuudet 
Raadelma-Kirismäki, Kirismäki-Vista  ja Vistan eritaso)  on  tarkoitus avata 
liikenteelle lokakuussa  1995. Koko  hanke Turun  ja Paimion  välillä valmistunee 

syksyllä  1997. 
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1.3.  MITTAUKSET 

Paikan  määritysmittau kset 

 Yleistä:  

Urakkoihin  liittyvät sijainti-  ja korkeudenmittaukset  on  tehty  ao. urakoitsijan 
 toimesta. Työmaa (rakennuttaja)  on  luovuttanut  urakoitsijoille  mittauksia varten 

tarvittavan aineiston.  Urakoitsijoilla  on  ollut käytettävissään  GT-ohjelmisto, 
mutta ei  Tähystä.  

Muut  paikanmääritysmittaukset  ovat tehneet työmaan (projekti  VT 1:n)  omat 
 mittaryh  mät. 

Haltuunottoalue: 

Haltuunottoalueista  on  laadittu erilliset  1:2000  kartat, joissa  on  esitetty 
rakennettavat tiet (tunnukset,  mittalinjat paalulukuineen, reunalinjat  ja 
saarekkeet), läjitysalueet, haltuunottoalueen ja  tilojen rajat sekä  tilarajojen  ja 
haltuunottoalueiden  rajojen  leikkauspisteiden xy-koordinaatit.  Myös  yksityisteil

-le  ja rakennuskaavatielle  sekä  läjitysalueille  määritettiin  haltuunottoalueiden 
 rajat rakentamista varten, vaikka niitä ei  lunastetakaan tielain tarkoittamiksi 

tiealueiksi. Haltuunottoalueiden  rajat  on  esitetty myös teiden  paalukohtaisissa 
poikkileikkauksissa  graafisella tarkkuudella. Suunnittelija  on  lisäksi laskenut 

 haltuunottoalueen  rajojen  xy-koordinaatit  20  metrin  paalujaolla. Haltuunottora-
jojen  ja  em.  leikkauspisteiden koordinaattien  muunnos  Micronic-formaattiin  on 

 tehty  työmaapalveluna  ja  tiedot  on  toimitettu työmaalle sekä  paperitulosteina 
 että levykkeillä.  Haltuunottorajat  on  mitattu maastoon pelto-osuuksilla takymet-

rimittauksina  em.  xy-tietojen perusteella  ja metsäosuuksilla mittalinjoilta 
sivumittoina paalukohtaisten poikkileikkausten  avulla. Suunnitteluvaiheessa 

 maaperätutkimuksia  varten  paalutettuja mittalinjoja,  joiden paikkansapitävyys 
tarkastettiin, käytettiin hyväksi  haltuunottorajojen  mittauksissa. 

Leikkaukset,  penkereet  ja rakennekerrokset:  

Teiden  tasausviivat,  reunat,  ulkoluiskat,  ojien pohjat  ja kallioleikkausten 
rakolinjat  on  viety maastoon  tähtäysmerkkilaskentojen  avulla.  Rakennekerros

-pinnat  on  mitattu  tienpinnan  mallin  mukaan  ajokepeillä. Mittatautukot  on 
 toimitettu työmaalle  paperitulosteina  ja  levykkeillä. Työmaa ei ole tarvinnut 

 tähtäysmerkkejä paperitulosteina.  

Kuivatus:  

Rummuista  on  laadittu  rumpuluettelo,  joka työmaalla  on  todettu riittäväksi. 
 Rumpuja  rakennettaessa  on  osalle  rummuista  laskettu  rumpuluettelon 

 perusteella  xyz-koordinaatit,  osa  on  mitattu tien  mittalinjalta rumpuluettelon 
 mitoilla. Rumpujen mitta-  ja korkeustietojen virheettömyys  on  todettu tärkeäksi, 

koska rummut rakennetaan usein  penkereiden  yhteydessä ennen ojien 
 kaivuuta. 
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Sadevesiviemärit  on  mitattu maastoon  pituusleikkausten  tai kartoilla  esitettyjen 
 korkeustietojen  sekä  viemärilinjojen pääpistelaskentojen  tai xyz-koordinaattien 
 avulla. Kaivoista ei tällä  suunnitteluosuudella  laadittu  kaivokortteja,  mutta 

hankkeen joillakin  suunnitteluosuuksilla  ne  on  laadittu.  Kaivokortteja  pidetään 
tarpeellisina. 

Erilliset  sivuojat  on  mitattu maastoon  paalukohtaisista poikkileikkauksista 
 saatujen  etäisyysmittojen  ja  korkeuksien  avulla.  Osa  laskuojista  mitattiin 

maastoon suunnitelmaan  sisältyneiden pääpistelaskentojen  avulla,  osa 
 suunnitelmakartoilla  esitettyjen  sijaintitietojen  perusteella.  

Vihertyöt: 

Vihertyöt  on  mitattu paikalleen  suunnitelmakartoilta  ja  erikoispiirustuksista 
 saatujen mittojen avulla. Mittausta varten olisi hyvä olla myös  istutusalueiden 

 rajojen  tai kulmapisteiden xy-koordinaatit.  

Valaistus,  portaalit  ja  liikennevalot:  

Suunnitteluosuudella Raadelma-Kirismäki  on valaisinpylväiden  ja  portaalien 
 paikat mitattu  (tai  mitataan) maastoon  suunnitelmakarttojen, tyyppipoikkileik-

kausten, liittymäpiirustusten, valaisinpylväs-  ja  jalustaluetteloiden  sekä 
 portaaliluetteloiden  ja  portaalien yleispiirustusten  avulla eikä  xyz-koordinaatte

-ja  ole laskettu. Myöhemmin  valmistuneilla suunnitteluosuuksilla  pylväät 
mitataan paikalleen suunnitelmiin sisältyvien  xyz-koordinaattien  avulla, jotka 
suunnittelija  on  toimittanut työmaalle levykkeillä  Micronic-formaatissa.  

Liikennemerkit: 

Liikennemerkit mitataan paikalleen  liikennemerkkiluetteloiden, liittymäpiirustus
-ten  ja  tyyppipiirustusten  avulla.  Koordinaattitiedoille  ei ole tarvetta työmaalla.  

Tiemerkin  nät:  

Mittalinjoille,  jotka moottoritietä lukuun ottamatta ovat samalla  ajoradan 
keskiviivoja,  sekä  reunaviivoille  on  laskettu  pääpistelaskennat  sekä  paalutus-
laskennat  20  metrin välein. Tiedot  on  toimitettu työmaalle  paperitulosteina  ja 

 levykkeillä.  

Korokkeet: 

Saarekkeista  on  suunnitelmassa esitetty  pääpiste-  ja  paalutuslaskennat. 
Paalutuslaskennat  on  tehty  1-10  metrin välein  saarekkeen geometriasta 

 riippuen. Tiedot  on  toimitettu työmaalle  paperitulosteina  ja  levykkeillä.  

Pohjanvahvistukset: 

Massanvaihdot  on  mitattu  massanvaihtopiirustusten kartoista  1:500. Kaivuun 
yläreunat on  merkitty  luiskamalleilla  maastoon.  
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Kevytpenkereet  on  mitattu ajokepeillä tien  pinnan tähtäysmerkeistä. Kevytso-
rakiilojen koordinaatit  on  mitattu geoteknisistä kartoista  ja  tarvittaessa 
maastoon  on  merkitty luiskamallit. 

Hattupaalukentät  on  mitattu mittasuorien  ja kulmapaalujen koordinaattilukujen 
 avulla, jotka  on  annettu pohjanvahvistussuunnitelmassa. Paalulaatoista  on 

 suunnitelmassa annettu laatan reunalinjojen kulmapisteiden koordinaatit  ja 
korkeudet  sekä kulmapaalujen koordinaatit  ja paalujen k/k  mitat. Lisäksi  on 

 paalukohtaisissa poikkileikkauksissa  annettu paalujen alapäiden arvioidut 
tunkeutumissyvyydet. 

Pystyojitukset  on  mitattu geoteknisten tasopiirustusten  ja nurkkapisteille 
 annettujen koordinaattien avulla. Alueille  on  annettu pystyojien k/k mitat. 

Yksittäisiä paikkoja ei ole mitattu maastoon. Pystyojien määrämittaus  on 
 perustunut rullamäärään. 

Syvästabiloinnit  on  mitattu pohjanvahvistuskartoilla esitettyjen nurkkapisteiden 
koordinaattien  ja k/k-mittojen avulla. 

Yli-  ja vastapenkereet  on  mitattu pohjanvahvistussuunnitelman  ja paalukoh-
taisten poikkileikkausten  avulla. Suunnitelmissa olisi hyvä esittää myös 
yläkulmien koordinaatit.  

Si  Ilat:  

Urakoitsija  on  suorittanut mittaukset. Urakoitsijalle  on  annettu  3  -  4  tienraken-
nuksessa  käytetyn monikulmiopisteen koordinaatit  ja  parhaan pisteen 
korkeus. Anturat  ja pilarit  on  annettu pääpisteinä. Reunalinjoista  on  annettu 
joko erillinen laskenta,  tai  ne  on  esitetty tien geometriaan sidottuna. Kannen 
korkeusluvut  on  esitetty eroiria tasausviivaan nähden. Perustusten  ja pilarien 
korkeudet  on  esitetty + korkeuksina. Anturoiden mittausta helpottaisi,  jos 

 suunnitelmassa olisi myös anturoiden kulmapisteiden koordinaatit. 

Määrämittaukset: 

Määrämittaukset  on  tehty jokseenkin poikkeuksetta Määrämittausohjeen (TIEL 
 2242453)  mukaisesti. 

Määrämittauksissa  on  suunnitelman maastomallin maanpintatietoja käytetty 
sellaisenaan lukuun ottamatta ruokamullan poistoa, jossa maastomallin 
tarkkuus  (0.1 m)  ei ole riittävä. Ruokamulta-alueen todellinen kiintotilavuus  on 

 määritetty  työmaan / urakoitsijan toimesta tehtyjen, ennen  ja  jälkeen poistoa 
suoritettujen vaaitusten perusteeUa. 

Kallioleikkausten määrämittaukset  on  suoritettu Määrämittausohjeen mukai-
sesti eli paljastettu kallionpinta  on  vaaittu  ennen louhintaa. Kallioleikkausten 
määrämittauksissa  on  työmaan  ja  urakoitsijoiden kesken jonkin verran 
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erimielisyyksiä aiheuttanut  se,  miten leikkauksiin jätettävä irtilouhintakerros 
otetaan huomioon massalaskennassa  ja  hinnoittelussa, koska kerros "paisuu' 
irtilouhinnan yhteydessä, mutta suunnitelman mukainen  osa  jää  kuitenkin 
paikalleen. 

Suunnitelman massaluettelot liitetään yleensä sellaisenaan urakkalaskenta-
asiakirjoihin, joten niiden oikeellisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota 
(koneellisten massalaskentojen tarkistukset, massalaskentarajat). Paalukoh-
taisia massaluetteloita  on  annettu urakoitsijoiden käyttöön myös levykkeinä, 
joten tarkistukset  ja  korjaukset  on  jouduttu tekemään myös laskentojen ATK-
tiedostoihin eikä pelkästään paperitulosteisiin.  

1.4.  RAKENNUSAIKAISET SUUNNITELMAMUUTOKSET  JA  
TARKISTU KSET  

Muutokset 
Tällä hetkellä, jolloin pääosa suunnitteluosuuden pohjanvahvistus-, maaleik

-kaus-, murskaus-, pengerrys-,  kuivatus-  ja siltatöistä  on  tehty, huomattavimmat 
suunnitelmamuutokset ovat johtuneet arvioitua suuremmasta louhetarpeesta. 
Massatasapainon parantamiseksi suunnitelmiin  on  tehty kaksi muutosta. 
Kirismäen alueelle suunniteltu massanvaihto, jonka täyttöön olisi tarvittu 
louhetta  60.000.. .70.000 m3 , on  muutettu pengerlaattaratkaisuksi  ja  toisaalta 

 ply. 13.700  -  13.800  sijaitsevasta kallioleikkauksesta leikattiin  n. 50.000  ni3  
suunniteltua enemmän avartamalla leikkausta. 

Täydennykset  

Suunnitelmaa ei rakennustöiden aikana ole jouduttu täydentämään suunnitteli-
jan toimesta. Työmaalle levykkeillä toimitetut mittaussuunnitelman  ja massata-
loussuunnitelman  tiedot sisältyivät paperitulosteina  jo rakennussuunnitelma

-asiakirjoihin. 

Läjitysalueet  (9  kpl)  on  rakennussuunnitelmassa  suunniteltu yleissuunnitelma-
tarkkuudella. Niiden sijainti  ja  ylimmät ohjeelliset täyttötasot esitettiin suunnitel-
makartoilla  ja  niiltä osin, kuin ne sijaitsevat teiden vierialueella, myös paalu-
kohtaisissa poikkileikkauksissa. Työselityksen mukaan  mm.  patopenkereiden 
rakentamistarve määritetään työnsuunnittelun  yhteydessä  ja  suunnitelmat 
laaditaan tarvittaessa läjitettävän materiaalin  ja  maaperän ominaisuuksien 
perusteella. Läjitysalueiden yksityiskohtainen suunnittelu  on  tehty työmaan 
toimesta. 

Tarkistukset 

Tällä hetkellä tiedossa olevat rakennustyön aikana tehtävät rakennussuunni-
telman tarkistukset liittyvät painuvien pehmeikköosuuksien kevytsorakeven

-nysten  lopulliseen mitoitukseen  ja viitoitussuunnitelmaan  mandollisesti 
tarvittavien muutosten  ja täydennysten  suunnitteluun. 
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Kevytsorakevennysten  lopullinen mitoitus tehdään penkereiden työnaikaisten 
painumamittausten tulosten perusteella. 

Viitoitussuunnitelma  tarkistetaan ennen taulujen yms. hankintaa  ja  siihen 
tehdään rakennussuunnitelman valmistumisen jälkeen voimaan tulleiden 
uusien ohjeiden mandollisesti edellyttämät muutokset. Lisäksi tehdään 
moottoritien vaiheittaisen käyttöönoton edellyttämä viitoituksen suunnittelu.  

U rakoitsi  joiden omat vaihtoehdot: 

Pukkilan ylikulkusilta  rakennettiin urakoitsijan oman vaihtoehdon pohjalta. 
Urakoitsijan vaihtoehto perustui uuden korkeampilujuuksisen teräsmateriaalin 
käyttöön liittorakennesillan palkeissa. Siltaurakkatarjoukset oli pyydetty 
alustavilla rakennussuunnitelmilla.  

1.5.  MITEN SUUNNITTELUA OLISI VOITU SIIRTÄÄ LÄHEMMÄKSI 
RAKENTAMISTA 

Hankkeen suunnitelmat ovat valmistuneet rakentajan toivomassa järjestykses- 
sä rakentajan tarpeiden mukaan. Suunnittelua ei olisi enää ollut mandollista 
siirtää lähemmäksi rakentamista lukuun ottamatta eräitä erikoissuunnitelmia. 

Valaistuksen  ja liikenteenohjauksen  suunnittelu voidaan tehdä osittain 
rakennusaikana. Tiedot jalustoista  ja putkituksista  tarvitaan kuitenkin  jo 
maanrakennustöitä  varten. Suunnittelu voidaan limittää rakentamisen kanssa 
niin, että maanrakennustöitä varten tarvittavat tiedot saadaan ajoissa. 

Istutusten  ja tieympäristön  hoidon yksityiskohtainen suunnittelu  on  myös 
tehtävissä rakentamisen aikana. Suunnitteluvaiheessa  on  kuitenkin tarkistetta-
va istutus-  ja nurmetusalueet  niin, että niiden pohjat voidaan tehdä valmiiksi 
maan rakennustölden yhteydessä. 

Läjitysalueita  ei yleensä kannata suunnitella ennakolta yksityiskohtaisesti. 
Ohjeellinen täyttötaso  ja kuivatuksen periaateratkaisut  pitää esittää. Lopul-
liseen toteutukseen vaikuttavat läjitettävien massojen laatu  ja  lopullinen 
määrä. 

Siltasuunnitelmien  ei välttämättä tarvitse sisältää urakkatarjouspyyntövaihees
-sa raudoituspiirustuksia. Urakkalaskentaan  riittävät rakennuttajaa sitovat 

massaluettelot.  

1.6.  URAKKAJAON  VAIKUTUS  

Työselitykset  on räätälöity  työmaalla kutakin urakkaa varten. Räätälöintiä ei 
kuitenkaan voi tehdä vielä suunnitteluvaiheessa, ellei silloin ole käytettävissä 
riittävästi tietoa urakan osittelusta yms.. Työselitys tulisi saada työmaalle 
levykkeellä. 
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1.7.  HAVAITUT SUUNNITTELUN  KEHITTAMISTARPEET 

Rakentamisvaiheessa  on  kärsitty  kalliomassojen  puutteesta. Suunnitteluvai-
heessa käytetty  löyhtymiskerroin  1,8 on  osoittautunut liian suureksi. Kerroin 

 1,5. ..1 ,6  olisi oikeampi.  Kalliomassoja  on  kulunut  mm.  työmaateihin  ja läjitys
-alueiden  tukipenkereisiin  arvioitua enemmän. Työn aikana  on  jouduttu 

tekemään ratkaisuja, joilla  massatasapainoa  on  parannettu. 

Hankkeeseen liittyvät vaatimattomat yksityis-  ja metsätiet  on  suunniteltu 
tarpeettoman tarkasti  ja  liian korkealla  standardilla.  Näiden osalta  YTJ

-suunnitelmassa esitetyt piirustukset riittävät  rakentajalle. 

Alusrakenneurakkapyyntöä  varten tarvitaan valmiit suunnitelmat  maanraken-
nustöihin  liittyvistä rakenteista. Suunnitelman teettäminen ajoissa valmiiksi 
maksaa vähemmän kuin häiriöt urakan aikana. Ongelmia syntyy,  jos esim. kui-
vatussuunnitelma  on  puutteellinen.  Urakkakokonaisuuksien  koko  vaikuttaa sii-
hen, missä laajuudessa suunnitelmien  on  oltava valmiita urakoita kysyttäessä. 

Hankkeen jaossa  suunnitteluosuuksiin  ei ole otettu huomioon  rakentamis
-osuuksia.  Suunnitteluosuudet  noudattavat pääosin  kuntarajoja. Urakkaosuudet 

 ulottuvat yli  suunnitelmarajojen.  Eri suunnittelijoiden käyttämä erilainen 
 esitystapa  on  vaikeuttanut tilannetta.  

SIRftV1IITEIU?l JOhTO 

Ptu,  

Moth  V.bulhm.n 

P2OJTKTl  JOHTO  

PIilka 
KdToploMtdrt 

LJOTMVUON  JOHTO  
y.00p88flilli  

bo 	Koottu 

.ESo tbàon 

.= ohj.ImonI 

k.hyuuunnfl.k 

budoI( 

flmo1lononon 

 ATK-tuli  

TEKNISET  PAIVEWI 

TyTmootntiott&I 

 In,  Kon  PoAoinn 

oot.dottot  

Rio,  nIro Stflonptt 

- ieljrinen,uurmirtelv 	 rnthou,IyåR 

- ton,orttelnri.n tuditto, 	 mooludomlo 

oktorott 	 - budu,wunnithr, 

M1TYHMAT  

tt.  Luonro 	 Tuomo  Ndonuo  

Tuomo  Webti 	 Homo  Nlilkcnen  

Tuomo  Koijonm 	 Voitto  Ertone,  

Jouni  Sitbtå 	 Ko,mo JåMn.n  

bonultoottlot 

TIIOTA'fl-ION  SIU'14ITEW 

TyouuurtIolrjo 

R10n M1o, lourikoinen 

• 0000lo,0000tttInIO 	- bonli,otrot 

tytoottunonrtlelu 	 - lupo-ottot  

bod  jotoInti 	 V  tnlliobdoo  koho  

• onokoo oolmtttl.Io 

Suonroo Voofr&n 

K,i,Ihno Hoobonelo 

M1Nyquth 

mlonropkoultoi 

otlitto  

WA  

TAHA  

portion- r'°  
poloolut  

SItTARSTWA  

Riot  P.kbo  Lehto 

 In, Elmo  Poul.ko  

Riot  Tokio  Mneorto 

 Elon Mo  Pelulo 

Rkrn  Lontoo  Gntttt 

Rbr, Soppo S01m0 

 Tior  Roijo Tono 

 Eko,  Retort Knob 

 Elon  Roine  Turd  

Kuva  1:  Moottoritie  vii Turku - Paimio, projektiorganisaatio 1993. 
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2  VIHDIN  KK:N  YLEISTEN TEIDEN PARANTAMINEN  
2.1.  HANKKEEN ESITTELY 
Hankeen  tie  ja rakennussuunnitelman  on  laatinut  LT-Konsultit Oy. Suunnitte-
lun sopimusmuotona  on  ollut aikapalkkio henkilöryhmittäin/kustannusarvio, 

 jota  ei saa ylittää ilman tilaajan lupaa. Rakennusaikaisesta suunnittelusta  on 
 ollut erillinen työmaapalvelusopimus. Rakennusaikaisen suunnittelun osuus  on 

 ollut noin  35  %  varsinaisen suunnitteluvaiheen työmäärästä 

Hanke  on  toteutettu omajohtoisena työnä osaurakointia käyttäen.  Oman  työn 
osuus  on  ollut yli  50  %.  

Hankkeen tiesuunnitelma  on  laadittu  1985.  Tiesuunnitelmavaiheessa  on 
 käynnistetty kaavamuutostyö. Kaavamuutosten käsittelyn pitkittyminen haittasi 

suunnittelutyötä. Kaavat  on  käsitelty monessa osassa. Viimeiset kaavamuu
-tokset  vahvistettiin  1992.  Kaavat olivat osittain ristiriidassa tiesuunnitelman 

kanssa. Tiesuunnitelmasta  on  toteutettu aiemmin erillisenä vt:n  2  alikulku- 
käytävä. 

Rakennussuunnitelmassa  jouduttiin poikkeamaan merkittävästi tiesuunnitel
-masta,  jotta vältyttiin uudelta kaavamuutoskäsittelyltä. Tiesuunnitelman 

laatimisen jälkeen myös taajamateiden suunnitteluperiaatteet olivat muuttu-
neet. Rakennussuunnitelman laatiminen  on  aloitettu huhtikuussa  1991  ja  se 

 valmistui tammikuussa  1992.  Rakennussuunnitelma  aloitettiin tiesuunnitelman 
tarkistuksella. Päällysrakenteen mitoitusta koskevat ohjeet uudistettiin näihin 
aikoihin  ja  suunnittelun aikana annettiin määräys noudattaa uusia ohjeita. 
Päällysrakenteet tarkistettiin vastaamaan uusia ohjeita. Tämä aiheutti 
muutostarpeita. Rakentaminen aloitettiin syyskuussa  1992  ja  työt valmistuivat 
lokakuun  1993  lopussa. Vihdintie muuttuu toteutuksen jälkeen vahvistuspää-
töksen mukaisesti kaavatieksi. 

Rakentaja ei ollut mukana suunnitteluvaiheessa. 

Suunnittelu  ja  rakentaminen toteutettiin seinästä seinään periaatteella. 
Tonttien osalta toteutus perustui tontinomistajien  ja tielaitoksen  välisiin 
sopimuksiin  ja  tonttien omistajat osallistuivat kustannuksiin. Kunta osallistui 
aktiivisesti tontinomistajien kanssa käytyihin neuvotteluihin. 

Kunta suunnitteli / suunnittelutti  ja  rakensi hankkeeseen liittyvät kunnallistek-
niset työt. Hankkeeseen liittyi runsaasti johtosiirtoja, jotka toteutettiin ao. 
laitosten toimesta. 

Tiet olivat  koko rakennusajan liikenteellä  lukuun ottamatta lyhytaikaisia 
kiertotiejärjestelyjä. 
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2.2.  MITTAUKSET 

Keskustan (Vihdintie) osalta mittatiedot  on  muunnettu työmaapalveluna GT-
formaattiin  ja  toimitettu levykkeellä työmaalle  (mm.  mittalinjat, reunakivilinjat, 

 tien reunat, valaisinpylväät, portaalit, saarekkeet, pollarit  ja  muut kadun-
kalusteet). Muilla tieosilla mittaukset  on  tehty pääpiste-  ja  paalutuslaskentojen 

 sekä  1:100  poikkileikkausten  avulla. Tähtäysmerkkilaskentoja hankkeessa ei 
ole tehty. 

Missään urakassa ei käytetty maksuperusteena suunnitelman mukaisia 
teoreettisia yksikkömääriä lukuun ottamatta hankkeeseen kuulunutta siltaa.  

2.3.  RAKENNUSAIKAISET SUUNNITELMAMUUTOKSET  JA  
TARKISTU KSET 

Rakennussuunnitelma  on  tehty pääosin ilman rakentajan kommentteja. 
Rakentaja ei ollut tiedossa suunnitteluvaiheessa. Rakentaja tuli mukaan 
kesäkuussa  1992,  kun päätös rakennustyön käynnistämisestä oli tehty. 
Samanaikaisesti sovittiin  LT-Konsulttien kanssa rakennusaikaisesta suunnitte-
lusta. 

Rakentaminen alkoi syyskuussa  1992  haltuunotolla.  Varsinainen työ aloitettiin 
johto-  ja  kaapelisiirtokokouksella (HPY,  Tele,  Vihdin Sähkö, Hiisivisio sekä 
kunnan vesi-  ja  viemärijohdot). Johtosiirtojen yhteensovitus aiheutti heti 
muutostarpeita. Kokouksessa kunta esitti ensimmäisen kerran johtojen 
muutossuunnitelman, josta aiheutui muutoksia sadevesiviemäröintiin, pylvässi-
joitteluun, istutuksiin ym.. Putki-  ja  kaapelitöiden  yksityiskohdat hiottiin paikan 
päällä ilman suunnittelijaa (osapuolet sopivat). 

Suurimmat muutokset aiheutuivat kunnan  ja  liikkeiden vaatimuksista, jotka 
koskivat pysäköintipaikkoja  ja  tilanpuutteesta  aiheutuvia erikoisratkaisuja 
(Osuuspankki aiheutti pääosan). Työn aikana tonttien omistajat esittivät 
muutoksia (liittymät, kiveykset yms.), joita toteutettiin. Riittävän ajoissa 
tehdyillä sopimuksilla tontin omistajien kanssa olisi vältytty monelta muutok-
selta  tai  helpotettu tilannetta. 

Taajamassa käytetty erikoispinnoite, betonikivi  ja  luonnonkivet  aiheuttivat 
suurimmat muutokset. Ehkä kevyempi suunnittelu,  ja  detaljisuunnittelu 
rakennusaikana  olisi vähentänyt suunnittelutyötä. 

Rakennussuunnitelma  tulisi tehdä ennen rakentamista niin pitkälle kuin 
mandollista suunnittelijan  ja  rakentajan yhteistyönä. 

Yhteistyö pitäisi ohjelmoida ennen työn alkua. Kaivinkoneen kanssa suunnitel-
taessa ollaan  jo  liian myöhässä (sovitus  ja  detaljit  eri asia). 
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2.4.  MITEN SUUNNITTELUA OLISI VOITU SIIRTÄÄ LÄHEMMÄKSI 
RAKENTAMISTA 

Suunnittelun jatkuvuus tulisi turvata esimerkiksi siirtämällä tiesuunnitelman 
tekijä rakennusorganisaatioon. Rakennussuunnitelman alkuvaiheessa  on 

 tarkistettava onko tiesuunnitelman lähtökohtiin  tullut  muutoksia  ja  onko 
tiesuunnitelman periaateratkaisuja tarvetta tarkistaa. 

Rakennussuunnitelman  laatimiseen pitää varata riittävästi aikaa. Käytännössä 
pääosan tiedoista  on  oltava valmiina työtä aloitettaessa. Erityisesti  on  kiinnitet-
tävä huomiota uuden hankkeen työnsuunnittelijan ajankäyttöön. Valmisteluai-
kaa  on  varattava riittävästi ennen rakennustöiden aloitusta. 

Urakka-asiakirjoista  on  aina syytä järjestää lyhyt palaveri suunnittelijan  ja 
 rakennuttajan välillä ennen tarjouspyynnön lähettämistä, jotta urakkakyselystä 

saadaan tulkinnanvaraisuudet pois. 

Suunnitelmakartat, pituusleikkaukset  ja  poikkileikkaukset: 
- 	rakentajan  ja  suunnittelijan pitää olla tiiviissä yhteistyössä ennen työn 

alkua 
- 	suunnittelija mukaan rakentamiseen, nopeat tarkistukset, oltava paikalla 

heti 

Johtosiirtosuunnitelmat 
- 	suunnittelu  ja  sopimusten teko alemmaksi (kustannusten osuus taaja- 

massa  1 O..20  %) 
- 	haltuunottokatselmus  on  määräävä  ja  rajoittaa toimintaa (lupa alkaa) 

Kuivatussuunnitelma 
- 	materiaalihankinnat määräävät ajoitusta, tuotteen valmistus, onko 

toimittajalla valmista tavaraa (pikatilaus maksaa) 
- 	kaivokortit  tarvitaan toimittajia ki lpail utettaessa 

Maisemointisuunnitelma 
- 	sijoituksessa huomioitava kaapelit, rummut, pylväät. Yleissuunnittelu 

ajoissa  ja  sovittelu rakentamisen myötä 
- 	detaljisuunnittelu  lähemmäksi rakentamista, kiviladonnat yms. 
- 	otettava huomioon taimien yms. hankinta-aika urakoissa. 

Massataloussuunnitelma 
- 	oltava hankkeen alkaessa valmis työnsuunnittelun  ja  hankintojen takia 
- 	lopullinen massansiirtosuunnitelma muokataan yhdessä rakentajan 

kanssa, kun työjärjestelyjen periaatteet  on  päätetty. 

Valaistussuunnitelma 
- 	kaapelit, pylväsjalustat  ja  suojaputket  ajoissa maahan 
- 	sähkösuunnitelmissa  pitäisi olla tarkat massaluettelot. 
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Liikenteenohjaussuunnitelma 
- 	voidaan tehdä myöhemminkin 
- 	portaalit  ja  kaapelit ajoissa 
- 	sijoittelu ohjeellinen. 

Pohjanvahvistus 
- 	periaateratkaisujen  oltava  selvät  ennen työn aloitusta 
- 	työn aikana aina tarkastus geoteknikon kanssa 
- 	tapauskohtainen. 

Mittaussuunnitelma 
- 	pitäisi tehdä yksityiskohdiltaan työn aikana työmaan tarpeiden mukaises- 

ti 
- 	työmaa sai mittatiedot valmiiksi laskettuina,  osa mittauksista  on  tehty 

poikkileikkauksissa  esitettyjä mittoja käyttäen 
- 	perusgeometria  pitää olla  jo tiesuunnitelmassa 
- 	tietyt kuivatuskorot, kaivon paikat  (pi)  pitää olla alussa selvillä 
- 	kaikki mittaukset tehdään nykyään digitaalimuodossa  (x, y, x),  tarvitaan 

alusta alkaen 
- 	urakoitsijat  tuntevat huonosti uusia mittausmeneteimiä. 

Työnaikaiset lilkenteenjärjestelyt 
- 	periaatteet selvitettävä suunnitteluvaiheessa 
- 	yksityiskohtainen suunnittelu kannattaa tehdä työn aikana kun tiedetään 

tarkemmin olosuhteet, työjärjestys, käytettävissä oleva tila jne.  

2.5. URAKKAJAON  VAIKUTUS 

Valaistuksen  ja vihertöiden urakointiin eriilisenä urakkana  on  aina syytä 
varautua. Määräluettelo pitää olla helposti eriteitävissä urakkajakojen mukai-
sesti.  

2.6.  HAVAITUT SUUNNITTELUN KEHITTAMISTARPEET 

Läjitysalueet  pitää suunnitella tiesuunnitelmavaiheesa. Niille  on  yhä vaikeampi 
löytää paikkoja ympäristönäkökohtien vuoksi. 

Laitoksilla ei ollut suunnitteluvaiheessa valmiutta johtosiirtojen suunnitteluun. 
Siirtojen koordinointi jouduttiin tekemään rakennustyön aikana. 

Rakentajan kannalta  on  hyvä, että mandollisimman paljon asioita esitetään 
suunnitelmakartalla, kunhan selkeys ei kärsi. 

Erillisiä rumpupiirustuksia ei tarvita. 



Rakennussuunnittelun  kehittäminen 
	 15 

[lITE  3,  HANKEANALYYSIT  

3  VT:N  3  PARANTAMINEN VÄLILLÄ HÄMEEN PIIRIN 
 RAJA  -  JALASJÄRVI 

välillä piirin  raja  - Ylikoskue  

3.1.  HANKKEEN  ESITFELY  

Hankkeessa  on  parannettu nykyisen valtatien suuntausta  ja  tasausta  sekä 
 levennetty  poikkileikkausta  8  metristä  10,5  metriin. Valtatien  tasausta  on 

 muutettu noin  30 %  matkalla  näkemäolosuhteiden  parantamiseksi  ja koko 
 tiepituudella  on oiottu epätasaisuuksia. Tien  levitys  on  tehty molemmin puolin 

lukuun ottamatta eräitä  kaarteita,  joissa geometriaa  on  parannettu. Osuudella 
 on  ollut yksi pieni  kehäsilta,  joka korvattiin  teräksisellä putkisillalla.  Lisäksi 

paikalliselle liikenteelle  ja  kevyelle liikenteelle  on  rakennettu  rinnakkaistie  ja 
 tehty muita  yksityistiejärjestelyjä.  Tarkasteltavan osuuden kustannukset ovat 

olleet  n. 12  milj.  markkaa  ja koko välin  HPR-  Jalasjärvi kustannusarvio  on n. 
73  milj.  markkaa.  

3.2.  TUOTANTOPROSESSI SUUNNITTELUSTA TOTEUTUKSEEN 

Hanke  on  suunniteltu omana työnä piirin  suunnittelutoimistossa.  Suunnitel-
man  on  laatinut  työpäällikön  ja  työmaapäällikön  johdolla kaksi  rakennusmesta-
na  ja  rakennusvaiheessa  on  kolmas  laatinut  muutossuunnitelmia. Geotekniik-
ka  sekä valaistus-  ja  siltasuunnittelu  on  tehty  piirikonttorilla. Rakennusprojektin 
työpäällikkö  ja  työmaapäällikkö  vaihtuivat, kun hanketta ryhdyttiin toteutta-
maan. 

Suunnittelua tehtiin alkuvaiheessa  poikkileikkauksen  12,5/10,5  mukaisesti. 
 Osa  suunnitelmista oli  jo  puhtaaksi  piirrettynä  kun päätös  poikkileikkauksen 

 muutoksesta tehtiin. Tässä vaiheessa jouduttiin käymään läpi, mitä valmiista 
työstä voitiin  ja  kannatti käyttää hyväksi. 

Hankkeen suunnittelu  on  aloitettu  v. 1985,  tiesuunnitelma  on  valmistunut  1988 
 ja  saanut  lainvoiman  kesällä  1992. Rakennussuunnitelma  valmistui vuonna 

 1991.  Valaistuksen  rakennussuunnitelma  laaditaan vasta rakentamisen 
aikana.  Rakennussuunnitelma  on  laadittu kolmessa osassa, joista tarkastelta-
va osuus oli ensimmäinen. 

Rakentaminen aloitettiin syksyllä  1992  ja  tarkasteltava osuus valmistui vuoden 
 1993  lopulla.  Koko  väli  HPR -  Jalasjärvi valmistuu  1995. Tieosa on  ollut 

 liikenteellä  koko  rakennusajan.  Hanke  on  rakennettu  omajohtoisesti.  Suurim-
mat  urakat  ovat olleet  murskausurakka, päällysteurakka,  hiekan  toimitusurak-
ka  sekä  murskeen kuljetusurakka. Urakoiden  osuus yhteensä  on  ollut  n. 50 %. 
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3.3.  MITTAUKSET 

Hankkeen maastomittaukset  on  tehty  1985 - 1988 poikkileikkausperiaatteella. 
Mittaustiedot on  käsitelty manuaalisesti  ja poikkileikkaukset  on  piirretty käsin. 
Päätielle  on  laskettu mittalinja  ja rinnakkaistie  on  mitattu paikalleen päätien 
mittalinjaan sidottujen etäisyysmittojen avulla. Mittaustyö oli vilkkaasta 
liikenteestä johtuen hankalaa  ja  turvatonta.  

Tien poikkileikkaukset on  mitattu maastoon tsv:lle annettujen korkeuslukujen 
perusteella.  Tien  reunojen korkeus  on  merkitty kaltevuudesta määräytyvän 
korkeuseron avulla  ja luiskamallit  on  asennettu vesivaakaan perustuvan 
mittalaitteen avulla. Liittymät  on  mitattu liittymägeometrialaskentojen avulla. 
Seuraavilla suunnitteluosuuksilla myös poikkileikkaukset  on  laskettu koneelli-
sesti  ja  mittaukset tehty tähtäysmerkkilaskentojen avulla. 

Tähtäysmerkkilaskennat  olisi tarvittu päätiestä  ja rinnakkaistiestä.  Pienemmis-
tä yksityisteistä  ja jk+pp -teistä ei tähtäysmerkkilaskentoja tarvita. 

Mittaustöiden  kehittäminen  on  valittu hankkeen kehittämistavoitteeksi. 
Mittaustyöt ovat laajalla työmaalla usein kriittisellä polulla  ja  niiden tarve 
keskittyy usein samaan ajankohtaan.  

3.4.  RAKENNUSAIKAISET SUUNNITELMAMUUTOKSET  JA 
 TARKISTUKSET 

Merkittävin suunnitelmamuutos koski valtatien rakenneperiaatetta. Alkuperäi-
sessä suunnitelmassa oli esitetty parannettavien osuuksien päällyste kuoritta-
vaksi pois. Suunnitelmaa muutettiin niin, että vanha  17...26 cm:n päällysteker

-ros  säilytetään (lukuun ottamatta leikkausosuuksia)  ja sen  päälle rakennetaan 
kauttaaltaan murskekerros  ja  uudet sidotut kerrokset. Näin vanhan päällys- 
teen  kantavuus voidaan käyttää hyväksi  ja päällysteen alla  olevien hienojen 
osittain routivien kerrosten sekoittuminen uuteen murskekerrokseen estyy. 
Muutos vaikutti myös tasausviivan korkeuteen  koko tieosalla.  

Jos rakennusprojekti  olisi teettänyt suunnittelun juuri ennen rakentamista, olisi 
todennäköisesti  jo  suunnitteluvaiheessa päädytty toteutettuun päällysrakenne-
ratkaisuun  ja  näin vältytty päällysrakenteen  ja tasauksen  muutoksen aiheutta-
malta muutossuunnittelulta. Samalla rakentaja olisi sitoutunut suunniteltuun 
ratkaisuun. 

Rakennussuunnitelmaan  ei sisältynyt suunnitelmia laskuojista. Ne suunniteltiin 
työn aikana  ja  samalla hankittiin luvat maanomistajilta. Pääosin laskuojat 
sijoittuivat vanhojen ojien kohdalle. 
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Laitokset laativat rakennusvaiheessa suunnitelmat johtosiirroistaan. Laitoksia 
ei yleensä saa laatimaan siirtosuunnitelmia ennen, kuin toteutuspäätös  on 

 tehty  ja kustannusjaot  sovittu. Suunnitelmavaiheessa ne antavat  vain  karkean 
kustannusarvion  "varman  päälle". Suunnitteluvaiheen aikana sovittuihin 
asioihin tuli paljon muutoksia, kun hankkeen toteutus siirtyi vuosi vuodelta  ja 

 rakennusvaiheessa suunnitelmiin tuli muutoksia. 

Rakennusvaiheessa  on  päätetty lisätä valtatielle reunapaalut.  

3.5.  MITEN SUUNNITTELUA OLISI VOITU SIIRTÄÄ LÄHEMMÄKSI 
RAKENTAMISTA 

Hankkeen valaistussuunnitelma tehdään vasta rakentamisen aikana. Valaistus 
toteutetaan puupylväillä ilmajohtoasennuksena. Maarakennustöitä varten 
tarvitaan ainoastaan tiedot suojaputkista. 

Viitoituksen  suunnittelu  ja  erityisesti taulujen mitoitus voidaan tehdä rakentami-
sen aikana. Suunnitelma  on  joka tapauksessa tarkastettava ennen merkkien 

 ja  taulujen tilaamista. Portaalit  on  kuitenkin suunniteltava ennakolta. Portaalija-
lustat asennetaan yleensä maanrakennustöiden yhteydessä. 

Hankkeeseen ei sisälly istutuksia.  

3.6.  HAVAITUT SUUNNITTELUN KEHITTÄMISTARPEET 

Piirustuksissa pitää esittää mandollisimman paljon (esimerkkinä viemäri- 
kaivannon tuentavaatimus). Työselityksissä esitetyt tiedot eivät aina tavoita 
kaikkia osapuolia.  Koko rakennussuunnitelmaa  ja työselitystä  ei voi aina liittää 
kaikkiin tarjouspyyntöihin. 

Mandollisimman paljon asioita pitäisi esittää samoilla piirustuksilla (kuivatus  ja 
johtosiirrot suunnitelmakartoilla).  

Tarpeettomia  tai  liian yksityiskohtaisesti suunniteltuja asioita ei suunnitelmissa 
yleensä esiinny. 

Pienten siltojen osalta tien rakennussuunnitelman  ja siltasuunnitelmien 
kuivatuksessa  on  usein ristiriitoja. Siltasuunnitelmiin pitäisi laatia siltakohtainen 
selostus maaperästä, työmenetelmistä jne., kuten isommissakin silloissa.  

U rakkakyselyä  varten tarvitaan yleensä valmis suunnitelma.  U rakkakyselyssä 
annettavat määrätiedot on  annettava sitovina. Suunnitelmien täydentäminen 
urakan aikana aiheuttaa yleensä rakennuttajalle lisäkustannuksia.  Jos 

 suunnitelma  on  puutteellinen,  on  hanke syytä toteuttaa omana työnä. 
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Suunnitelmien massatietojen pitäisi olla niin tarkkoja, että urakoiden maksupe-
rusteena voitaisiin käyttää nykyistä enemmän suunnitelmassa esitettyjä 
teoreettisia määriä. 

Mittauksia varten olisi tarvittu tähtäysmerkkilaskennat päätielle  ja  rinnakkais
-tielle. Myöhemmin suunnitelluille osuuksille ne  on  tehty. Suunnitelman 

poikkileikkaukset  on  piirretty  1:100. Jos tähtäysmerkkilaskennat  ovat käytössä 
riittävät  1:200 poikkileikkaukset.  Pienille yksityisteille ei tähtäysmerkkilaskento

-ja  tarvita. 

Rakennussuunnitelmasta  puuttuivat laskuojasuunnitelmat. 

Rakennussuunnitelmaan  oli jätetty vaihtoehtoja avoimiksi rakennusvaiheessa 
päätettäviksi, kuten esimerkiksi eräs korkea penger, josta oli esitetty jyrkkäluis-
kainen  ja  kaiteellinen  sekä loivaluiskainen vaihtoehto. Rakentaja tarvitsi 
kuitenkin tiedon aluetarpeesta haltuunottoa  ja  puiden kaatoa varten. 

Suunnitelman suoriteluettelo olisi pitänyt laatia niin, että suoritteet  on  eritelty 
kohteittain (esim. paaluväli). Työnsuunnittelua tehtäessä  on  tiedettävä, mistä 
osista suoritemäärä koostuu. 
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4  HANKKEITA, JOISSA  RAKENNUSSUUNNITTELU  ON 
 YHDISTETTY RAKENTAMISEEN  

4.1. VT 5,  VUORELA-SIILINJÄRVI MOOTTORITIE 

Kuopion tiepiirin organisaatio muutettiin  v. 1986  siten, että tuotesuunnittelu  ja 
 rakentaminen liitettiin toisiinsa yhdeksi toimialaksi. Uusi organisaatio antoi 

hyvät lähtökohdat projektiorganisaatiolle Vuorela-Siilinjärvi moottoritiehank-
keessa, jossa rakennussuunnittelu  ja  rakentaminen  on  toteutettu saman 
projektiorganisaation toimesta. 

Hankkeen projektipäällikkönä toimi  Leo  Koponen. Hänen alaisinaan vastasi 
projektista kolme työmaapäällikköä (suunnittelu, tienrakennus  ja sillanraken-
nus).  Hankkeen rakennussuunnittelu käynnistettiin kesällä  1986  ja  rakenta-
minen kevättalvella  1988.  Hanke valmistui syksyllä  1992.  Hankkeen kustan-
nusarvio oli  285  milj.  mk  ja  toteutuneet kustannukset  253  milj.  mk . 

Hankkeen  mittavien massansiirtojen optimoinnilla  oli keskeinen osuus 
rakennuskustannusten muodostumisessa. Rakentamisen toteuttamistapa  ja 

 riittävän tarkka aikataulu jouduttiin selvittämään  jo rakennussuunnittelun 
 aikana, joten rakentamisen avainhenkilöiden panos  em.  suunnittelussa oli 

välttämätön. Erityisen tärkeää oli tienrakentamisen työnsuunnittelijan 
mukaantulo kokopäivätoimisesti  jo rakennussuunnittelun  alusta lähtien. 

Koska hanke toteutettiin omassa johdossa osaurakointia käyttäen, muodostui 
urakoiden määrä suureksi  (n. 110  kpl). Urakoiden  ja rakennussuunnittelun 
yhteenkytkemiseksi  käytettiin toimintaverkkotekni ikkaan perustuvaa  projektin-
hallintaohjelmistoa  aikataulujen laadinnassa. 

Rakennussuunnittelun  aloitus  20  kuukautta ennen rakentamisen alkamista  ja 
 hankkeen toteuttaminen osau rakointia käyttäen antoivat mandollisuuden 

siihen, että rakennussuunnittelu toteutettiin pääosin tiepiirin oman henkilökun-
nan voimin. Konsultteja käytettiin  vain  erikoisosaamista vaativien erikoissuun-
nitelmien, kuten silta-, liikenteenohjaus-, valaistus-, pohjavedensuojelu-  ja 
meluntorjuntasuunnitelmien laadinnassa.  Suunnittelu  ja  rakentaminen etenivät 
rintarinnan siten, että kunkin urakan toteutumisaika määritteli valmistumisaika-
taulun  ko. rakennussuunnitelmille.  Samanaikaisesti tien-  ja sillanrakentajat 

 valmistelivat urakkatarjouspapereita  ja  laskivat oman organisaation tarjouksia 
laskettavana olevista urakoista. Piirin omana tyonä  on  rakennettu  mm. 27 

 siltaa. Prosessi työllisti jatkuvasti esikuntahenkilöstön. Edellytykset tehok-
kaaseen toimintaan olivat erinomaiset,  sillä  kulloinkin tarvittavat avainhenkilöt 
olivat nopeasti tavoitettavissa  ja  heillä oli sopivasti valtaa tehdä päätöksiä. 
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Kuva  2:  Vt  5  Vuorela - Siilinjärvi hankeorganisaatio.  

4.2  MT:N  827  RAKENTEEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ  
RAUHINOJA-  KOIRA VAARA (MUHOS  JA  TYRNÄVA)  

Hanke  on  toteutettu laatuvastuu-urakkana, jonka takuuaika  on  ollut vaihtoeh-
toisesti  2 tai 5  vuotta. Hanke  on  käsittänyt rakenteen parantamisen  ja 
päällystämisen  5,3  km:n pituisella maantieosuudella. Hankkeen kustannukset 
olivat  n. 2  milj.  mk. Urakkaan  on  sisältynyt rakennussuunnitelmien laadinta  ja 

 mandollisesti tarvittavien lisätutkimusten tekeminen. Rakennussuunnitelma  on 
 edellytetty hyväksytettäväksi rakennuttajalla. Lisäksi urakoitsija  on  velvoitettu 

laatimaan  ja tarkastuttamaan rakennuttajalla mittaussuunnitelman, työnaikai-
sen liikenteenjärjestelysuunnitelman ja työnaikaisen kunnossapitosuunnitel

-man. 

Urakoitsijalta  on  edellytetty joko toimivaa  ja dokumentoitua laatujärjestelmää 
 tai  kutakin työvaihetta varten tehtyä Iaatusuunnitelmaa. Urakoitsija  on  ollut 

velvollinen hoitamaan  kaiken työnaikaisen  laadunvalvonnan  ja  kelpoisuuden 
osoittamisen. 

Urakkasopimuksessa  oli määritelty arvonvähennysperusteet työn valmistuttua 
(päällyste, kesätasaisuuden IRl-arvo  ja  kantavuus)  ja takuuajan  päättyessä 
(sivukaltevuus, tasaisuus pituussuunnassa  ja päällystevauriot).  Lisäksi oli 
määritelty bonusperusteet hyvän teknisen laadun perusteella. 

Urakkatarjouspyynnössä  on  annettu sellaisina tarjouspyyntöasiaki rjoina, joilla 
voi olla merkitystä urakoitsijan tarjouslaskennassa, mutta jotka eivät sido 
rakennuttajaaTM: 
- 	rakenteen parantamisvaihtoehdot 
- 	ohjeelliset työselitykset 
- 	mitta-  ja koordinaattitiedot levykkeenä. 
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Urakoitsija ei ole saavuttanut työn valmistuessa edellytettyjä tavoitearvoja. 
Urakoitsija  on  syyttänyt lopputuloksesta kuivatusjärjestelyjä, joita ei ole työn 
yhteydessä parannettu. Toisaalta urakoitsijaa ei missään ole kielletty 
myöskään parantamasta kuivatusjärjestelyjä. 

Hankkeesta  on tekeifiä  Oulun teknillisessä oppilaitoksessa insinöörityö. 
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