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Tiivistelmä  

Selvityksessä  on  käsitelty, miten tiesuunnitelmia  ja rakennussuunnitelmia  kos-
kevaa ohjeistusta tulisi kehittää. Kehittäm istarpeet aiheutuvat tietoimitusmenet-
telyn uudistamisesta  ja  uusien  u  rakkamuotojen  käyttöönotosta. 

Selvityksessä esitetään, miltä osin tiesuunnitelman sisältää pitäisi täydentää, 
jotta tiealueiden haltuunotto voidaan toteuttaa tiesuunnitelman avulla  ja  miten 
tiesuunnitelma soveltuisi  KV-urakan lähtäasiakirjaksi.  KV-urakassa  rakennus- 
suunnittelu säisältyy urakkaan, jolloin tuotevaatimukset  on  asetettava tiesuun-
nitelman, suunnitteluohjeiden  ja  laatuvaatimusten perusteella. 

Selvitykseen  on  liitetty laadunvarmistuskortit, joiden avulla tiesuunnitelman so-
veltuvuus  em.  tarkoituksiin voidaan varmistaa. Liitteenä  on  lisäksi urakointiln 
liittyvien käsitteiden määritelmät, luettelo rakennussuunnittelussa noudatetta

-vista  ohjeista  ja  esimerkki KVU-tyyppisessä hankkeessa edellytettävistä raken-
nussuunnitelmista. 



Alkusanat 

Laaditun  selvityksen tarkoituksena  on  ollut kartoittaa  tiesuunnitelmien  ja  raken-
nussuunnitelmien  laadinnan  kehittämistarpeita  ja  toimia  esiselvityksenä  suun-
nitteluohjeiden uudistustyölle. 

Työssä  on  otettu huomioon  tielaitoksen  uudet  hankintastrategiat  ja  kokonais
-vastuu-urakoinnin käyttöönottoa  koskevat tavoitteet. 

Tämän selvityksen  on  teettänyt  tielaitoksen tiehallinto  ja  keskushallinnon  orga-
nisaatiouudistuksen  jälkeen  tienpidon  hankinnat. Työtä varten perustettiin työ-
ryhmä, johon kuuluivat puheenjohtajana toimineen  dipl.  ins. Matti  Hämäläisen 
lisäksi  ins.  Harri Jalonen  ja rak. mest.  Timo  Vikström  tienpidon hankinnoista, 
dipl.  ins.  Niilo  Tykkyläinen  tie-  ja  liikenneolojen suunnittelusta,  dipl.  ins.  Hannu 

 Utti siltatekniikasta  sekä projektipäällikkö Jorma  Jokilehto  Hämeen  tiepiiristä. 
Konsuittina  työssä  on  toiminut  dipl.  ins.  Hannu  Huh YS-Yhdyskunta Oy:stä. 

Työ  on  jatkoa  selvitykselle  10/94  "Rakennussuunnittelun  kehittäminen, selvitys 
 rakennussuunnittelun sisällyttämisestä  rakentamiseen".  
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JOHDANTO  

1  JOHDANTO  

Tielaitos  on  jakaantunut erilliseen tilaaja-  ja  tuotanto-organisaatioon.  Organi-
saatiouudistuksen  myötä ollaan ottamassa käyttöön  hankintamuotoja,  joissa 

 u  rakkaan sisältyy myös rakennettavan tuotteen  rakennussuunn ittelu kokonais-
vastuuperiaatteella.  

Uudet  hankintamuodot  asettavat uusia vaatimuksia myös  tiesuunnitelmille.Tie
-suunnitelmat  on  tähän asti laadittu pääasiassa hallinnollista käsittelyä varten. 

 Kokonaisvastuu-urakoissa  tullaan  lopputuotteelle  asetettavat vaatimukset mää-
rittelemään  tiesuunnitelmien avulla.Tiesuunnitelmien  sisältöä  on  siksi kehitettä-
vä niin, että ne soveltuvat myös  tarjouspyyntöasiakirjojen  osaksi.  

Kokonaisvastuu-urakoinnissa (KVU) rakennussuunnittelu  kuuluu urakkaan. Ti-
laaja tarvitsee  rakennussuunn itelmia  ainoastaan  työnaikaiseen seu  rantaan  ja 

 rakentamisen jälkeen  loppupii rustuksina dokumentaatioksi  rakennetusta tuot-
teesta. 

Kaikki hankkeet eivät sovellu toteutettavaksi  kokonaisvastuuperiaatteella.  Hank-
keet, joissa laatuvaatimuksia ei ilman  rakennussuunnitelmaa  pystytä asetta-
maan riittävällä tarkkuudella,  on  suunniteltava edelleenkin valmiiksi ennen  to

-teutusvaihetta.  Tyypillisiä esimerkkejä ovat  keskustateiden kehittämishankkeet 
 sekä hankkeet, joissa  ympäristölliset  vaatimukset ovat suuret. Myös hankkeet, 

joihin liittyy paljon kolmansien osapuolien kanssa  sovittavia  asioita,  on  syytä 
suunnitella valmiiksi ennen  toteutusvaihetta. 
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MUUTTUVATOIMINTAYMPARISTÖ  

2  MUUTTUVA  TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Tielaitos  on  uudistamassa tietuotteiden hankinnan strategioita. Tavoitteena  on 
 rakennushankkeiden avaaminen avoimeen kilpailuun lähivuosina. Päähankin-

tamuotoja tulevat olemaan kokonaisurakka, kokonaisvastuu-urakka  ja projek-
tinjohtourakka. Kokonaisurakoiden  osuus  on  aluksi vallitseva. Kokonaisvastuu-
urakoiden osuutta pyritään lisäämään. 

Eri hankintamuotoja pyritään käyttämää tavalla, jolla saavutetaan kokonaisuu-
den kannalta  paras tulos. Hankintamuotoa  valittaessa otetaan huomioon kun-
kin hankkeen erityispiirteet. 

Kokonaisvastuu-urakointia  voidaan käyttää hankkeissa, joiden toteutukseen ei 
sisälly hallinnollisia riskejä. Tiesuunnitelman  on  oltava lainvoimainen  ja  pysyviä 
rakenteita varten tarvittavat luvat hankittu. 

Pienistä hankkeista  on  yleensä laadittu yhdistetyt  tie-  ja  rakennussuunnitelmat. 
Näin voidaan edelleenkin menetellä,  jos  rakentaminen tehdään kokonaisurak

-kana.  Jos  hanke halutaan toteuttaa kokonaisvastuu-urakkana  on  tiesuunnitel-
ma laadittava erillisenä. 

Uudet hankintamuodot muuttavat rakennussuunnitelman laatijan asemaa. Pe-
rinteisessä suunnittelukäytännössä  on rakennussuunnitelman  laatija ollut riip-
pumaton hankkeen urakointiin liittyvistä taloudellisista intresseistä. Suunnitte-
lussa  on  voitu vapaasti yhdessä tilaajan kanssa optimoida  koko  tuotteen elin-
kaaren aikaiset kustannukset  ja  asettaa kohteen laatuvaatimukset halutulle ta-
solle. Rakennussuunnittelun sisällyttäminen urakkaan muuttaa suunnittelun ase-
maa. Suunnitteluun vaikuttavat urakoitsijan taloudelliset intressit. Tästä johtuen 
lopputuotteelle asetettavat vaatimukset  on  määriteltävä täsmällisesti  jo  tarjous-
pyyntövaiheessa. 
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3  TIESUUNNITELMIEN  SISÄLLÖN KEHITTÄMINEN 

Tiesuunnitelmat  on  tähän asti laadittu pääasiassa hallinnollista käsittelyä var-
ten. Hankintamuodot, joissa rakennussuunnittelu sisältyy urakkaan, tuovat  tie - 
suunnitelmille uuden tehtävän toimia osana tarjouspyyntöasiakirjoja. 

Kokonaisvastuu-urakassa  hanke määritellään tiesuunnitelman  ja  sitä täydentä-
vän kuvauksen avulla. Hankekohtaisesti  on  harkittava, kuinka yksityiskohtai-
sesti lopputuote kuvataan.  Osa  ratkaisuista voidaan jättää avoimeksi  tai  antaa 
mandollisuus vaihtoehtoisiin tarjouksiin niin, että urakoitsijoiden  kokemus,  tieto-
taito, kalusto, omat materiaalinottopaikat jne. tietoisesti hyödynnetään kilpailu- 
tekijänä. Hankekohtaisesti  on  myös harkittava yleisten suunnitteluohjeiden  ja 

 laatuvaatimusten riiftävyys  ja  tarvittaessa määriteltävä hankekohtaiset vaati-
mukset. 

Tiesuunnitelmien  sisältöä  on  tarpeen kehittää niin, että ne soveltuvat paremmin 
myös kokonaisvastuu-urakoiden lähtäasiakirjoiksi. Rakentamisen urakointitapaa 
ei yleensä pystytä ennakoimaan tiesuunnitelmavaiheessa. Siksi kaikkien  koko-
naisvastuu-urakointiin  soveltuvien hankkeiden tiesuunnitelmat pyritään tekemään 
niin, että ne soveltuvat KVU:n lähtöasiakirjoiksi. 

Tietoimitusmenettelyä  on  kehitetty niin, että tiealueet otetaan haltuun tiesuunni-
telmien avulla. Tämä edellyttää, että tiealueet määritellään tiesuunnitelmissa 
riittävän yksityiskohtaisesti. Tietoimitusta varten laaditaan tiesu unnitelman yh-
teydessä alustavat tietoimituskartat. 

TAVOITTEET 

Tiesuunnitelman sisältöä kehitetään niin, että: 

. 	tiesuunnitelma ilmaisee tilaajan tandon lopputuotteen kuvauksena 

• 	sen  avulla voidaan hankkia tarvittavat lausunnot  ja  pysyviä rakenteita varten 
tarvittavat luvat sekä hankkia alueet tien tekemistä varten 

• 	tiesuunnitelma sisältää tarvittavat yleisistä laatuvaatimuksista poikkeavat 
määrittelyt 

• 	luodaan entistä paremmat valmiudet jatkosuunniifelulle laatimalla tiesuun- 
nitelmat  niin, että niihin  jää  mandollisimman vähän ratkaisemattomia on-
gelmia 

• 	tiesuunnitelman avulla voidaan määritellä kokonaisvastuu-urakan sisältä 

• 	kokonaisvastuu -urakkaan sisältyviä kustannus-  ja aikatauluriskejä  vähen- 
netään 

• 	voidaan vähentää kokonaisvastu  u-u rakkatarjouksen  tekemisen kustan- 
nuksia 
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TIESUUNNITELMIEN  SISÄLLÖN KEHITTÄMINEN 

KEHITTAMISTARPEET  

Tiesuunnitelman asema korostuu kokonaisvastuu-urakoinnissa. Tiesuunnitel
-massa  esitetyt ratkaisut  ja  laatuvaatimukset siirtyvät urakkaan. Siksi niiden  on 

 oltava realistisia  ja  loppuun asti harkittuja. 

Tiesuunnitelmavaiheessa  tehty työ  on dokumentoitava  systemaattisesti jatko- 
suunnittelua varten. Suunnitelman tekninen aineisto voidaan kerätä erilliseen 
tekniseen täydennysosaan  (E-osa), jota  ei toimiteta tielain mukaiseen käsitte-
lyyn. Näin väItetään tiesuunnitelman paisuminen liian laajaksi. Täydennysosa 
ryhmitellään tarpeen mukaan suunnittelualueittain (esim. liikenne, tietekniikka, 
geotekniikka, sillat, ympäristö, kuivatus, johto-  ja laitesiirrot,  mittaukset). 

Maastomalli 

Tiesuunnitelmaa  laadittaessa  on  oltava käytettävissä tarkka maastomalli, jotta 
tiealue voidaan määritellä riittävällä tarkkuudella. Tarkka maastomalli luo myös 
paremmat valmiudet jatkosuunnittelua varten. 

Maastomallia  koskevat vaatimukset  on  kuvattu julkaisussa "Tietoimituksen tuot-
teiden laatuvaatimukset  ja prosessikuvaukset"  1996  ja maastomallimittauksia 

 koskevassa ohjeessa  1994. 

Tiesuunnitelmaa  varteen tarvittavia rnittauksia  ja kartoituksia  varten joudutaan 
yleensä selvittämään  ja  täydentämään alueella oleva monikulmio-  ja  korkeus-
kiintopisteverkko. Käytettävissä oleva pisteistö  on dokumentoitava jatkosuunnit-
telua  varten laatimalla jonokartta  ja pisteselityskortit. 

Tiealueen  määrittely  

Tiealue haltuunotetaan  tiesuunnitelman perusteella. Tiealueen määrittelemistä 
varten  on tierakenteet, pohjanvahvistukset, meluesteet  sekä suoja-  ja  riista- 
aidat suunniteltava riittävällä tarkkuudella. Tiealueen määrittely edellyttää leik-
kausosuuksilla tietoa kallionpinnan sijainnista. 

Haltuunottoa  varten selvitetään maanomistusrajat  ja  laaditaan alustava tietoi-
mituskartta. Tietoimituskartan laatiminen edellyttää yleensä rajankäyntitoimituk

-sia. 

Tiealueen määrittelylle  asetetut laatuvaatimukset  on  esitetty Tielaitoksen  ja 
Maanmittauslaitoksen  yhteisessä julkaisussa "Tietoimituksen tuotteiden laatu-
vaatimukset  ja prosessikuvaukset"  1996  kohdassa  2. Suunn itteluvaiheen  tuot-
teet. 

Maaperätutkim ukset 

Pohjanvahvistustöihin  liittyvien kustannusriskien minimoimiseksi  on  tarpeen teh-
dä  jo tiesuunnitelmavaiheessa  määrältään  ja  laadultaan riittävät maaperätutki-
mukset. Samalla luodaan valmius urakkaan sisältyvän rakennussuunnittelun 
nopealle käynnistämiselle. 
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Pehmeiköt 

Pehmeiköillä  on tutkimusmäärän  ohella kiinnitettävä erityistä huomiota tutkimus-
ten laatuun. Painuma-  ja vakavuuslaskelmia  varten tarvittavat maalajiominai-
suudet  on määritettävä  niin, että niiden perusteella voidaan suunnitella pohjan-
vahvistustoimenpiteet. Kohteissa, joissa stabilointi  on  todennäköinen vaihtoeh-
to,  on  syytä tehdä myös stabiloituvuuskokeita. Lopul  listen pohjanvahvistusten 
tai  kysymykseen tulevien vaihtoehtojen alustava määrittely tapahtuu tarjousvai-
heessa urakoitsijan  ja  hänen suunnittelijansa toimesta. Tarjousvaiheessa ei 
yleensä tehdä täydentäviä tutkimuksia. 

Siltapaikat 

Siltapaikoilla  on  tarpeen tehdä tutkimuksia niin, että niiden perusteella voidaan 
valita  I uotettavasti  siltojen  ja  niiden tulopenkereiden perustamistavat. Yksityis-
kohtaista suunnittelua varten tehdään rakennussuunn itelmavaiheessa tarvitta-
vat lisätutkimukset. 

Erityistä huomiota  on  kiinnitettävä geoteknisesti ongelmallisiin kohteisiin (yleensä 
vesistösillat).Tarvittaessa  on  tehtävä myös huokospainemittauksia  ja kolmiak-
siaalikokeita rantatörmien  vakavuuden selvittämiseksi. 

Pohjavesihavainnot 

Pohjavedenpinnan  alapuolelle ulottuvissa leikkauksissa  on  selvitettävä mah-
dollisuudet pohjavesipinnan alentamiseen  ja  siitä aiheutuvat vaikutukset. Poh-
javedenpinnan taso selvitetään pohjavesiputkien avulla. Tarvittaessa  on  suori-
tettava koepumppauksia. 

Kaukalorakenteiden  tarve  on  tutkittava. Sitä ei voi jättää urakkaan liittyvän  ra-
kennussuunnitelman  yhteydessä selvitettäväksi. 

Talousvesikaivoista  on  laadittava kaivokortit  ja vaafttava vesipinnan  korkeus. 

Kallionpintatiedot 

Leikkaussyvyydessä  olevien kallionpintojen kartoittamiseksi  on  tehtävä riittä-
västi tutkimuksia.  Jos  kallion päällä  on  paksuja tiiviitä maakerroksia,  on  tutki-
mukset tehtävä riittävän järeällä kalustolla. Tietoa kallionpinnan syvyydestä tar-
vitaan myös tiealueen määritystä varten. 

Kiviainestutkimukset  

Jos kallioleikkausten kiviainesta on  suunniteltu käytettäväksi sitomaftomassa 
kantavassa kerroksessa  tai päällysteessä on kiviaineksen  laatu varmistettava 
tutkimuksin. Sama koskee varamaanottopaikoiksi esitettäviä alueita. 

Kivisyysja lohkareisuus 

Kivisyys  ja lohkareisu  us on  tarvittaessa selvitettävä. 
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Pohjanvahvistustoi menpiteet 

Tiesuunnitelmissa  on  yleensä esitetty alustavat pohjanvahvistustavat. Vaihto-
ehtoisista ratkaisuista  on  usein esitetty eniten tilaa vievä vaihtoehto, jotta riittä-
vä tiealue tulee varatuksi. Tiesuunnitelman oheisaineistoon  (E-osaan)  on  hyvä 
liittää selostus tutkituista vaihtoehdoista, perustelut esitettyjen vaihtoehtojen 
valinnalle  ja  suunnittelijan näkemys siitä, mitä vaihtoehtoja kannattaa vielä  ra-
kennussuunnitelmavaiheessa  vertailla. 

Ympäristösuunnittelu  ja  tiearkkitehtuuri 

Tiearkkitehtuuri  

Määritellään mandolliset tiearkkitehtuurille asetettavat erityisvaatim ukset. 

Melusuojaukset 

• 	tapa (valli/seinä, pehmeiköillä selvitettävä pohjanvahvistustarpeet) 

• 	sijoituslupa  (hankitaan tiesuunnitelman käsittelyn yhteydessä) 

päämitat,  laatuvaatimukset 

• 	vaikutukset melutasoihin 

Maisemoinnin  (istutukset, muotoilut, jne) periaatteet 

kuntien osallistuminen 

laatutason määrittely 

pintamateriaalit  ja  varusteet (esim. laatoitukset)  

Jos  suunnitelmaan sisällytetään suosituksia tiealueen ulkopuolelle muiden toi-
mesta tehtäville toimenpiteille,  on  hankkeeseen kuuluvat toimenpiteet selvästi 
erotettava niistä. 

Kuivatuksen  suunnittelu  

Kuivatuksen  periaatteet suunnitellaan niin, että suunnitelman perusteella voi-
daan arvioida kustannukset. Mandollisten sadevesipumppaamoiden tarve sel-
vitetään . Ympäristökeskukselta hankitaan rumpuaukkolausunnot. Tiesuunnitel-
man laadinnan yhteydessä hankitaan myös laskuojaluvat. Lisäksi selvitetään 
pohjavesipintojen alentamista koskevien vesioikeuden lupien tarve. 

Pohjaveden  suojaukset 

Tiesu unnitelman laadintavaiheessa  on  selvitettävä yhteistyössä ympäristökes-
kuksen kanssa pohjavesisuojaustarpeet. Tiesuunnitelmassa määritellään suo-
jattavat pohjavesialueet  ja  niiden suojaustasot sekä vaatimukset purkujärjeste-
lyille. Suojausten osalta  on  hyvä esittää suojattavat  pinta-alat. Tiesuunnitelmas

-sa  esitettyä laajuutta voidaan käyttää vertailukohtana,  jos suojauksen  laajuutta 
joudutaan rakennussuunnittelun yhteydessä muuttamaan. 
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TIESUUNNITELMIEN  SISÄLLÖN KEHITTÄMINEN 

Johdot  ja  laitteet 

Johtojen  ja  laitteiden sijainti sekä omistajat selvitetään. Siirrot suunnitellaan  ja 
siirtokustannukset  arvioidaan alustavasti yhdessä omistajien kanssa. Siirtojen 
maksaja  tai kustannusjako eritellään kohteittain. 

Kustannusjako  

Kuntien kustannusosuudet  on  määriteltävä markkoina (ei prosentteina raken-
nuskustannuksista). Näin vältytään pyytämästä erillisiä hintoja kohteille, joiden 
kustannuksiin kunta osallistuu. 

Valaistuksen suunnittelu 

Suunniteltujen valaistusten valaistusluokat  ja valolajit  (valaistuksen värin yhte-
näisyys), pylvästyypit (puu/metalli)ja kaapelointitavat (maali Ima) sekä siltoihin 
tulevat valaistukset  on  tarpeen määritellä tiesuunnitelmassa. Lisäksi  on  määri-
teltävä mandolliset kohdevalaistukset  ja  normaalista poikkeavat valaisin-  ja pyl-
västyypit.  

Nykyiset valaistusrakenteet  ja  niiden omistajat esitetään tiesuunnitelmassa. 
Kuntien  ja  mandollisten yksityisten tiehoitokuntien omistus vaikuttaa kustannus- 
ja toteutusrajoihin. 

Siltasuunnitelmat 

Tiesuunnitelmissa  esitetään siltojen alustavissa yleispiirustuksissa yleensä sil-
tojen ulkonäkö  ja aukkomitat.  Siltojen lopullinen rakenneratkaisu pyritään jättä-
mään auki, ellei  sen  sitominen ulkonäkö- yms. syistä ole välttämätöntä. Lopulli-
nen valinta voidaan jättää urakoitsijalle (esim. materiaalivaihtoehdot teräs  I be-
toni). Pintarakenneja kaidetyyppi  sekä muut nimenomaisesti haluttavatominai-
suudet määritellään. 

Siltojen toimenpideluvat hankitaan tielain mukaisen käsittelyn yhteydessä. 

Vesioikeuden lupaprosessi rajoittaa vesistösiltojen vaihtoehtojen määrää. Vesi-
oikeus ei hyväksy lupakäsittelyyn vaihtoehtoisia ratkaisuja. 

Varamaanottopai  kat ja  läj itysal ueet  

Isoissa hankkeissa  on tiesuunnitelmassa  varattava riittävästi varamaanottopaik
-koja ja läjitysalueita.  Pienissä hankkeissa varamaanottopaikkojen  ja läjitysalu-

elden hankintatarve  on  harkittava tapauskohtaisesti. 

Suoritemäärien  esittäminen 

Tiesuunnitelmavaiheessa laskettujen suoritemäärien  esittäminen suunnitteluai- 
neistossa helpottaa urakkatarjousten laadintaa kokonaisvastuu-urakka  hank- 
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keissa.  Jos  suoritemäärätietoja  esitetään  on  niiden  informatilvinen  luonne ku-
vattava  tarjouspyynnässä  riittävän selkeästi. 

Ohjeet jatkosuunnittelulle 

Tiesuunnitelmassa  esitetään suunnitelmaa  laadiftaessa  esille tulleet  asiat,  jot-
ka  on  otettava huomioon  jatkosuunnittelussa.  Tällaisia voivat olla esimerkiksi:  

• 	hankkeen soveltuvuus  kokonaisvastuu-urakointiin 

• 	tiesuunnitelmavaiheessa  luvatut yhteydenotot  

• 	johtoja  ja  laitteita omistavien laitosten  yhdyshen  kilot,  joiden kanssa toi- 
menpiteistä  on  neuvoteltu  tiesuunnitelmavaiheessa 

• 	hankitut luvat  

• 	rakennussuunnitelmavaiheen pelivarat 

• 	jatkosu unnittelussa noudatettavat  ohjeet  

• 	avoimeksi jääneet kysymykset  

• 	tiesuunnitelmavaiheessa  tarpeelliseksi  harkitut  täsmennykset yleisiin  laa- 
tuvaatimuksiin 
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4  RAKENNUSSUUNNITTELU 

Rakennussuunnittelun  teettäminen riippuu lopputuotteen hankintatavasta.  Tie- 
laitoksen tavoitteena  on  lisätä voimakkaasti kokonaisvastuu -u  rakoiden  osuutta, 
joissa rakennussuunnittelu siirtyy urakkaan. 

Kaikki hankkeet eivät  kulten kaan  sovellu kokonaisvastu  u -urakointiin.  Hankkeet, 
joissa laatuvaatimuksia ei ilman rakennussuunnitelmaa pystytä asettamaan  rut

-tävällä  tarkkuudella,  on  suunniteltava edelleenkin valmiiksi ennen toteutusvai-
hetta.Tyypillisiä esimerkkejä ovat keskustateiden kehittämishankkeet sekä hank-
keet, joissa ympäristölliset vaatimukset ovat suuret. Myös hankkeet, joihin liittyy 
paljon kolmansien osapuolien kanssa sovittavia asioita,  on  syytä suunnitella 
valmiiksi ennen toteutusvaihetta. 

Rakennussuunnittelun  sisältö  ja suunnitteluprosessi  riippuu hankintamuodosta. 
Kokonaisvastuu-urakoinnin myötä rakennussuunnitelmien teettäminen siirtyy 
urakoitsijoille. Tilaaja tarvitsee  mallin  suunnittelun sisällöstä  ja  suunnitelman 
esitystavasta,  jota  voidaan käyttää suunnittelua koskevana laatuvaatimuksena. 
Muuten ei ole tarvetta ohjeistaa urakoitsijan toimesta tehtävää suunnittelua. 

RAKENNUSSUUNNITTELU KVU-HANKKEISSA 

Hankintamuodoissa,  joissa rakennussuunnittelu sisältyy urakkaan, poikkeaa  ra-
kennussuunnittelun  asema perinteisestä. Suunnitelman laatu urakoitsijan suun-
nittelija.Tilaajalle toimitetaan urakan aikana urakka-asiakirjoissa määritellyt suun-
nitelma-asiakirjat, joiden avulla tilaaja seuraa tarvittavien suunnitelmien teke-
mistä sekä kestoikään vaikuttavien tekijöiden  ja  laatuvaatimusten toteutumista. 
Suunnittelija säilyttää  ja  ylläpitää alkuperäistä suunnitelmaa sekä toimittaa tar-
vittavat päivitykset. Suunnitelman ylläpitoon liittyvät menettelyt kuvataan hank-
keen laatusuunnitelmassa. 

Muuttunut suunnittelukäytäntö antaa mandollisuuksia mukauttaa esitystapoja 
 ja  suunnitelman rakennetta tarpeiden mukaan. Osaa suunnitelma-asiakirjoista 

voidaan täydentää suunnittelun  ja  rakentamisen edetessä. Keskeiseksi tekijäk-
si rakennussuunnittelussa muodostuu suunnittelun  ja  rakentamisen limittymi-
nen, joka aiheuttaa tarpeen hallita eri osatekijöiden vaikutusta toisiinsa. 

Urakoitsijan  toimesta tehtävän  rakennussuunnitelman  seuranta 

Urakkaan sisältyvän suunnittelun vastuu  on  urakoitsijalla  loppuun asti. Suunni-
telmien tarkastus  ja laadunvarmistus  edellytetään toteutettavaksi urakoitsijan  ja 

 suunnittelijan laatujärjestelmien sekä hankekohtaisten laatusuunnitelmien mu-
kaisesti. 

Urakoitsijan  toimesta laadittujen suunnitelmien hyväksymismenettely voi oikeu-
dellisesti siirtää vastuun tilaajalle. Siksi suunnitelmien hyväksymismenettelyä 

 on  syytä välttää  ja  edellyttää ainoastaan haluttujen suunnitelmien toimittamista 
tilaajalle tiedoksi ennen  ko.  kohteen rakennustöiden aloitusta. Näin tilaajalla  on 

 mandollisuus reagoida,  jos urakoitsijan  suunnitelmaan halutaan muutoksia. Sa-
malla tilaaja voi varmistua suunnittelun laadusta  ja  riittävien suunnitelmien te-
kemisestä. 
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Sillansuunnitelmat  tarkastetaan kokonaisvastuu-urakoinnin luonteen edellyifä-
mässä laajuudessa. 

Yleistä turvallisuutta koskevat  asiat  kuten  mm. työnaikaiset  liikennejärjestelyt, 
eräät telinesuunnitelmat jne.  on  kuitenkin hyväksytettävä tilaajalla. 

Urakoitsijan  toimesta tehtävän  rakennussuunnitelman  ja 
 loppupiirustusten  sisältö 

Työn aikana tilaajalle tiedoksi  ja  hyväksyttäväksi toimitettavat asiakirjat sekä 
työn valmistuttua toimitettavat toppupiirustukset määritellään tarjouspyynnössä. 

Urakan valmistuttua urakoitsija toimittaa ajantasalla olevat loppupiirustukset ti-
laajalle arkistoitavaksi myöhempiä tarpeita varten. Piirustukset toimitetaan pää-
asiassa kopiokelpoisessa muodossa. Asiakirjoja, joita ei tarvita rakennusvai-
heen jälkeen, ei sisällytetä loppupiirustuksiin.Tällaisia ovat esimerkiksi monet 
luettelot. Vaatimuksia suunnitelmien toimittamisesta digitaalisessa muodossa 
kannattaa tarkoin harkita, koska ATK -järjestelmät kehittyvät nopeasti  ja  aineis-
ton käyttökelpoisuus myöhemmin useiden vuosien päästä  on  kyseenalaista. 

Liitteessä  4 on  esitetty esimerkkinä luettelo Järvenpää -Lahti SRRK-projektissa 
vaadituista suunnitelma-asiakirjoista  ja loppupiirustuksista.  

Yleiset  sopimusehdot  

Suunnittelun osalta  on  otettava huomioon, että konsulttitoiminnan yleiset sopi-
musehdot (KSE) soveltuvat  vain urakoitsijan  ja  suunnittelijan väliseen suunnit-
telusopimukseen. Tilaajan  ja urakoitsijan  väliseen pääsopimukseen ne eivät 
sovellu. Tarvittavat suunnittelua koskevat kohdat  on sisällytettävä sopimusasia

-kirjoihin. 

Myöskään YSE ei sovellu sellaisenaan käytettäväksi KVU hankkeissa. 

TILAAJAN TOIMESTA  TEETEUÄ  VA  RAKENNUSSUUNNITELU  

Ennen rakennusvaihetta valmiiksi laadittavat rakennussuunnitelmat teetetään 
tielaitoksen tilaajaorganisaation toimesta. Suunnittelussa noudatetaan perin-
teistä käytäntöä. 

Hankkeet ovat yleensä luonteeltaan sellaisia, joissa lopputuotteen  om inaisuu-
det ja laatuvaatim ukset  voidaan esittää  vain rakennussuunnittelmalla. 

Rakennussuunnitelmien esitystapa  on  kuvattu vuodelta  1979  olevassa "Teiden 
suunnittelu" ohjeen  D-kansiossa. Ohjeen laatimisen jälkeen suunnittelu  on  muut-
tunut ATK-avusteiseksi  ja esitystapakäytäntö  on  kehittynyt paremmin ATK:lle 
soveltuvaksi. Myös mittausmenetelmien kehitys  on  osaltaan vaikuttanut raken-
nussuunnitelmien esitystapaan. 
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Pohjanrakennussuunnitelman  osalta esitystapaohjetta  on  tarkistettu vuonna  1990 
 ilmestyneellä ohjeella "Pohjanrakennussuunnitelmat, esitystapa" (TIEL  703435)  

ja  vuonna  1996 julkaistulla geoteknisiä  laskelmia koskevalla ohjeella (TIEL 
 2180002).  

Mittausten osalta  on  laadittu suositus tien rakennussuunnitelman mittausaineis-
toksi, jossa  on  määritelty digitaalisesti esitettävän aineiston muoto  ja  dokumen-
tointi. 
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5  SUOSITUS  JATKOTOIMENPITEIKSI 

"Tiesuunnitelmat,  sisältö  ja esitystapa"  ohje  on uusiifava  niin, että otetaan huo-
mioon uusitun tietoimitusmenettelyn  ja  uusien urakkamuotojen vaatimukset. 

Tiesuunnitelmavaiheen siltasuunnitelmien  sisältöä laajennetaan siltaselostuk
-sula,  joissa esitetään  mm.  erityiset rakenne-  ja  laatuvaatimukset. 

Suunnitteluohjeita  ja  yleisiä laatuvaatimuksia  on täsmennettävä  niin, että ne 
soveltuvat paremmin kokonaisvastuu-urakointiin. 

lstutustöille  on  tarpeen kehittää luokittelu, jonka avulla voidaan kuvata urak-
kaan sisältyvien vihertöiden laatuvaatimukset. 

Toteutettavien kokonaisvastuu-urakoiden  yhteydessä  on  tarpeen kehittää  ra-
kennussuunnitelmien esitystavalle, sisällölle ja loppupiirustuksille  asetettavia 
vaatimuksia. Rakennussuunnitelmien todellista käyttöä kunnossapidon  ja  myö-
hemmin tapahtuvan rakentamisen, suunnittelun  ja  muutostöiden yhteydessä 
kannattaa tutkia, jotta loppupiirustukset saadaan palvelemaan niiden todellista 
käyttätarvetta. 

Kokonaisvastuu-urakointia  varten  on  tarpeen kehittää yleiset sopimusehdot 
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LuTE  1  

LIITE1 

 KÄSITTEET 

Osapuolet 

Rakennuttaja 

Luonnollinen  tai juriidinen  henkilö, jonka lukuun työ  tai  palvelu tehdään  ja  joka 
viime kädessä vastaanottaa työn tuloksen. 

Hankki  ja  

Yleisesti  se  taho, joka suorittaa hankintoja. Hankkija  on  myös velvollinen valtion 
suorittaessa hankintoja noudattamaan "Lakia julkisista hankinnoista". 

Tilaaja  

U rakoitsijan/konsultin (tuottajan/toim ittajan) sopimuskumppani,  joka  on tilann  ut 
 urakka-  tai palvelusuorituksen. 

Urakoitsija/konsultti  

Tilaajan sopim uskumppani, joka  on sitoutun  ut  aikaansaamaan sopimusasiakir-
joissa määritellyn työtuloksen. 

Tuottaja =toimittaja 

Tilaajan sopimuskumppani, joka tuottaa tilatun työn  tai  palvelun. 

Pääurakoitsija/-konsultti 

Tilaajan sopimuskumppani, joka käyttää aliurakoitsijoita/-konsuitteja  ja jolle  kuuluu 
mandollisten omien töiden lisäksi  mm.  sopimuksen mukainen rakennustöiden/ 
tehtävien yhteensovitus-  ja koordinointivelvollisuus.  

Sivu-ura  ko  its  i ja/-kon  uI tti 

Rakennuttajaan/tilaajaan sopimussuhteessa  oleva pääurakkaan/-sopimukseen 
kuulumatonta pääurakan/-sopimuksen kanssa samanaikaisesti työtä suorittava 
urakoitsijalkonsultti. 

Aliurakoitsija/-konsuttti  

Kenen tahansa urakoitsijan/konsultin tilauksesta työtä suorittava toinen urakoit-
sijalkonsultti. Aliurakoitsija-/konsuittitasoja voi olla useita. 

Päätoteuttaja (VNp  629/94)  

Rakennuttaja  tai  urakoitsija,  jolle työsuojelulainsäädännön  perusteella kuuluu 
 mm.  rakennustöiden yhteensovitus-  ja koordinointivelvollisuus. 
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Urakointi 

LVR-urakoi nti 

Tilaaja vastaa tuotteen laatuvaatimusten määrittämisestä. Urakoitsija vastaa 
laatuvaatimusten täyttymisestä  ja  laadun osoittam isesta dokumentein  ja rapor-
tein.Tilaaja  ei puutu työtapaan. Urakan sisäinen laadunvalvonta kuuJuu urakoit-
sijalle. Tilaaja keskittyy urakoitsijan laatujärjestelmän/-suunnitelman toteutumi-
sen seu rantaan. Huom! LVR ei ole erillinen urakkamuoto, eikä sitä saa sekoittaa 
KVU:hun. Mitä tahansa urakkamuotoa voidaan toteuttaa laatuvastuuperiaatteella. 

Kokonaisu rakka  

Tilaaja tekee sopimuksen  koko hankkeesta/palvelusta/työstä  yhden  u  rakoitsi
-jan kanssa.Tilaaja  vastaa suunnitelmien sisällöstä.Tilaaja  on  sopimussuhtees
-sa  suunnittelijoiden lisäksi  vain  yhteen urakoitsijaan. 

Kokonaisvastuu -urakka  

U  rakoitsija  vastaa hankkeen/palvelun/työn toteutuksen lisäksi kohteen toimin-
nallisesta  ja  teknisestä suunnittelusta  tai  vastaavasti alueurakan tiestön hoidon 
kokonaispalvelusta. Tilaaja vastaa asiakirjoissa erikseen sitovina ilmoittamis-
taan lähtötiedoista  ja alueurakan tiestötiedoista.  Rakentamisen  KV-urakkaan 
liittyy perinteistä urakkaa pidempi vastuuaika. 

Toimi  ntavastuu -urakka  

U  rakoitsija  vastaa hankkeen tuotesuunnittelusta, rakentamisesta  ja  kunnossa-
pidosta  5.. .7  vuoden ajan (vastuuaika). Tilaaja asettaa lopputuotteelle toimin-
nalliset vaatimukset. 

Projektinjohtourakat 

Projektinjohtokonsultoinnissa  tilaaja täydentää omaa organisaatiotaan ulkopuo-
lisella  konsultilla,  joka vastaa yhdestä  tai  useammasta  projektin osa-alueesta. 
Projektinjohtokonsultilla  on  konsulifivastuu  työstään. 

Projektinjohtou rakoinn issa projektinjohtou rakoitsija  vastaa hankkeesta kokonaan 
 tai  lähes kokonaan. Projektinjohtourakointi jakaantuu kahteen päätyyppiin  sen 
 mukaan kenen nimiin aliu rakkasopim  u  kset  tehdään. Projektinjohtou rakoitsijalla 

 on  pääurakoitsijan (päätoteuttajan)  rooli työmaalla. Aikataulu-  ja kustannusvas-
tuu  määritellään tapauskohtaisesti. 
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LIITE2 

LIITE2  

TIESUUNNITELMAN  LAADUNVARMISTUSKORTTI  

Vastuu- 
henkilö  

Tehtavat Tark./pvm  Huomautukset 

Tien  poikkileikkaus  ja  päällysrakenne  

Teiden poikkilel kkauksille  ja päällysrakenteille  asetettavat 
vaatimukset  on  kuvattu toteutuksen hankinnan edellyttämällä 
tavalla. 

Kuivatus  

Kuivatusperiaatteet  on  suunniteltu niin, että kustannukset 
voidaan arvioida  ja purkupaikat  ilmenevät suunnitelmasta. 

Sadevesipumppaamojen  tarve  on  selvitetty. 

Rumpuaukkolausunnot  on  hankittu ympäristökeskukselta. 

Vaikutukset ympäristön pohjavesipintoihin  ja mandoll isten 
kaukalorakenteiden  tarve selvitetty. 

Pohjavedenpinnan  alentamiseen mandollisesti tarvittavien 
lupien tarve selvitetty  ja  luvat haettu. 

Laskuojaluvat  on  hankittu. 

Suojattavat pohjavesialueet 

Suojattavat  alueet  ja suojauksien  tasot  on  määritelty. 

Selkeytys-  ja öljynerotusaltaiden  tarve  on  määritelty. 

Meluesteet 

Melutekninen mitoitus  on  suoritettu. 

Meluaitojen ulkonäölle  ja  materiaalille  on  esitetty vaatimukset. 

Meluvallien geotekninen  vakavuus  on  tarkistettu. 

Meluvall  len pääpiirustukset hyväksytetään  kunnassa tielainmu- 
kaisen  käsittelyn yhteydessä. 

Tieympäristö 

Tieympäristönhoitotoimenpiteiden  määrä  ja laatuvaati mukset  
on  määritelty niin, että vaatimusten täyttyminen voidaan työn 
valmistuttua kontrolloida. 

Liikenteenohjaus  

On  laadittu yleissuunnitelma, josta ilmenee hankkeeseen 
sisältyvät portaalit  ja opastustaulut tunnuksineen ja viitoitus- 
kohteineen.  

Valaistu  s 

Valaistavat tieosat  on  määritelty. 

Valaistusluokat  ja  käytettävät valolajit  on  määritelty. 

Pylväsmateriaali  ja kaapelointitapa  on  määritelty. 

Siltoihin  tulevat valaistukset  on  määritelty. 

Mandolliset kohdevalaistukset  on  määritelty. 
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LIITE2  

Vastuu- 
henkilö Tehtävät  Tark./pvm  Huomautukset 

Sillat 

Sillansuunnittelu  alustavat  lähtötiedot  on  dokumentoitu  ja  
varaustarpeet  esitetty.  

Silloille  asetettavat vaatimukset  on  määritelty.  

• 	liikennetekninen mitoitus 

• 	ulkonäkö  

• 	kaiteet  

Siltojen  pääpiirustukset hyväksytetään  kunnassa  tielainmukal - 
sen  käsittelyn yhteydessä. 

Mandollisesti tarvittavat vesioikeuden luvat  ja  ympäristökes- 
kuksen  lausunnot  on  hankittu.  

Tiealueen  määrittely 

Vastapenkereiden  ja  läjitysalueiden tilantarve  on  huomioitu.  

Meluesteiden,  riista-  ja  suoja-aitojen  tilantarve  on  huomioitu.  

Tiealueen  rajat  on  määritelty, tarvittavat  rajankäyntitoimitukset  
suoritettu  ja  alustava  tietoimituskartta  laadittu. 

Maaperätutkimukset 

Suunnitelmassa esitettyjen tutkimusten  ja  maaperätietojen  
perusteella voidaan riittävällä tarkkuudella määritellä:  

• 	kallionpinta leikkausosuuksilla tieal ueen  määrittelyä varten  

• 	vakavuuden edellyttämät  pohjanvahvistustoimenpiteet 

• 	rakenteiden  painumat 

• 	siltojen  perustamistavat 

• 	meluvallien  ja  aitojen sekä muiden  erikoisrakenteiden 
perustamistavat 

• 	vaikeat  kaivuuolosuhteet 

• 	kivisyys  ja  lohkareisuus  

Mittaukset 

Maastomallin täydennysmittaukset  on  suoritettu.  

Monikulmiojono  ja  korkeuskiintopisteet  on  dokumentoitu.  

On  tarkastettu, että  maastomalli, monikolmio-  ja  korkeuskiinto - 
pisteet sekä kaikki suunnitelma-asiakirjat ovat samassa  koor- 
dinaatistossa  ja  korkeusjärjestelmässä. 
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VIITELUETTELO 

OHJEKOKOELMAT,  SUUNNITELMIEN  ESITYSTAPAA  JA  LAATI-
MISTA KOSKE  VAT  OHJEET 

Teiden  suunnitteluohjeet,  kansio  A,  TVH  722300  
Teiden  suunnitteluohjeet,  kansio  B  
Teiden  suunnitteluohjeet,  kansio  C  
Teiden  suunnitteluohjeet,  kansio  D,  Suunnitelmat,  TVH  722308 
4. Tie-  ja rakennussuunnitelma  
4.0  Yleistä,  1979 
4.1 Tie-  ja rakennussuunnitelman  laatiminen,  1979 
4.2 Tie-  ja rakennussuunnitelman asiakirjatyypit,  1979 
4.3 Tie-  ja rakennussuunnitelman  sisältä,  1979 
4.4  Sovellutukset,  1981 
4.5  Suunnitelman  esitystapa,  1979  

Tiensuunnittelun laatujärjestelmä, Rakennussuunnitelma,  Toiminta- 
ohjeet,  TIEL  1000013, 1994  

Rakenteen  parantamissuunnitelmat, pituusleikkausten esitystapa, 
TIEL  2110002, 1991  

Pohjanrakennussuunnitelman esitystapa TVH  703435, 1990 

 Geotekniset  laskelmat,  TIEL  2180002, 1996  

Tiensuunnittelun  ATK-arkistointisuositus, TIEL  3200257, 1994  

Suositus tien  rakennussuunnitelman mittausaineistoksi 
keh ittämiskeskus 

Pohjavesisuojauksen kuvausohje:  Ohje toteutetun  suojauksen 
kuvaamiseksi kunnossapitäjää  ja pelastusviranomaisia  varten,  TIEL 

 2270008, 1996  

GEOMETRIAN  SUUNNITTELU 

Teiden suunnittelu, kansio  A: Ill  liikenneteknillinen  suunnittelu, 
 TVH  722300 

1.  Poikkileikkauksen  suunnittelu  
1 .1  Poikkileikkauksen mitoitusperusteet,  1968  
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1.3  Normaalipoikkileikkaukset,  1968,  Kohta  1.32  Normaalipoikki
-leikkauksen valinta muutettu kirjeellä  Sts-1 31/11 .7.85 

1 .4  Vaiheittain rakentamisen suunnittelu,  1964  
2.Tien  suuntauksen suunnittelu,  1975,  Kohta  2.25 Tien  pinnan  sivu  ja 

 viettokaltevuus  uusittu  1977 

Tien  sovittaminen  maisemaan  TIEL  2110009, 1995  

Pääväylät  kaupunkialueella, Yleiset  suunnitteluperiaatteet, TIEL 
 2130011, 1993  

Pääväylät  kaupunkialueella, Suunnittelu-  ja  mitoitusperusteet, TIEL 
 3200051, 1991  

Pääväylät  kaupunkialueella: Suuntaus  ,TIEL  3200052, 1991 

 Pääväylät  kaupunkialueella:  Kevytliikenne,  TI EL 3200053, 1991 

 Pääväylät  kaupunkialueella:  Joukkoliikenne, TIEL  3200054, 1991 

 Pääväylät  kaupunkialueella:  Poikkileikkaus, TIEL  3200102, 1992 

 Taajamien  keskustateiden  suunnittelu,  TIEL  2110007, 1995 

Tien  geometrian  parantaminen,  ohjeluonnos, TVH  722333, 1982 

 Ohituskaistojen  suunnittelu,  TVH  723843, 1985  

LM:n  päätös yleisten teiden  näkemäalueiden  määräämisestä  314/ 
1981  

Yksityiset tiet,  osa  1,  suunnitteluohjeet TVH  722504, 1984  

Tietoa  tiensuunnittelusta, tielaitoksen tiedotekokoelma 
Nro  2.  Lumitilan  tarve  meluesteiden, välikaistojen ym.  kohdalla  

LIITTYMIEN JATIEN  KÄYTTÄJÄÄ PALVELEVIEN ALUEIDEN 
SUUNNITTELU 

Teiden suunnittelu, kansio  A: III  liikenneteknillinen  suunnittelu, 
 TVH  722300 

3. 	Ufttymien  suunnittelu  
3.11  Mitoitusajoneuvot  ja  ajourat,  1977 
3.3  Tasoliittymien  suunnittelu,  1974 
3.3.9  Väistötilan  kokeilu yleisten teiden liittymissä,  1980  
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4. 	Tien  käyttäjää palvelevat alueet  
4.0  Yleistä,  1975 
4.1 Levähdys  ja  pysäkäintialueet  1975,  (uusi ohje tekeillä) 

 4.2  Huoltoasemat, TVH  741855, 1988 
4.3  Majoitus-  ja  ravitsemusliikkeet  sekä leirintäalueet, 

TVH  742827, 1970 
4.4  Linja-autopysäkit,  1972 
4.5  Kioskit, TVH  742363, 1974 

Tasoliittymät. Suunnitteluperiaatteita  ja  esimerkkejä, TVH  723844, 
1986 

Kiertollittymät, suunnftteluohje, TIEL  2130010, 1992 

Moottoriteiden eritasoliittymät,  osa  A, TIEL 2130009, 1994 

Moottoriteiden eritasoliittymät,  osa  B, TIEL 2130008, 1993 

LM:n  päätös yleisten teiden näkemäalueiden määräämisestä  314/ 
1981 

Pääväylät  kaupunkialueella, Yleiset suunniifeluperiaatteet, 
TIEL  2130011, 1993 

Pääväylät  kaupunkialueella: Tasoliittymät, TIEL  3200095, 1992 

 Taajamien keskustateiden suunnittelu, TIEL  2110007, 1995 

 Yksityisten teiden liittymät, TVH  722639, 1981 

LIVASU -95,  Liikennevalot, TIEL  2130012, 1996 

Levähdysalueet  ja  levähdysalueiden  kalusteet, TIEL  3200041, 1991  

Tietoa tiensuunnittelusta, tielaitoksen tiedotekokoelma 
Nro  23. Kiertoliittymien mitoitus 

TIERAKENTEIDEN  SUUNNITTELU 

Teiden suunnittelu, kansio  B: IV. Tien  rakenne TVH  722301 
1. 	Maalajiluokitukset 1985 
3. Alusrakenne,  1985 
4. Kuivatus, TIEL  2140005, 1993 
5. Päällysrakenne,  1985 

 muutos kirjeellä Skk-143/10.5.1991 
6. Rakenteen poikkileikkaus,  1985 
7. Rakenteen parantaminen (luonnos koekäyttöän), 

TIEL  2140002, 1991 
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Moreeni  ja sen  käyttö, TIEL  3200146, 1993  

Masuunikuonan  käyttö sitomaftomissa rakennekerroksissa, 
TIEL  3200142  

Päällystesuunnittelu,  1984  

Bitumistabilointi, TIEL  3200235  

Remixerstabilointi, TIEL  3200363, 1995  

Sementtistabilointiohje, TIEL  2222614, 1992  

Betonipäällysteet,  valinta  ja  talous, TIEL  3200181, 1993  

Betonipäällysteiden  valinta  ja talouslaskentaohjelma (BETTIE) ja 
käyttäohjeet,  1994,  kehittämiskeskus 

Betonipäällysteiden mallipiirustukset,  1994,  kehittämiskeskus 

Kallioleikkaukset, TIEL  3200240,  

Tyyppipiirustukset, tielaitoksen  ylläpitämä tyyppipiirustuskokoelma 

GEOTEKNINEN  SUUNNITTELU 

Siltojen pohjatutkimusohje, TIEL  733336  

Tieleikkausten pohjatutkimukset, TIEL  3200354, 1995  

Kallion laatututkimukset tiensuunnittelutöissä TIEL  21 80001  

Suomen geoteknisen yhdistyksen kairausoppaat 

Geotekniikan informaatiojulkaisuja: Tiegeotekniikan  yleiset 
mitoitusperusteet, TIEL  3200150, 1993  

Geotekniset  laskelmat, TIEL  2180002, 1996 

 Pohjanvahvistusmenetelmän  valinta, TIEL  3200149, 1993 

 Maavarainen tiepenger savikolla, TIEL  3200276, 1994 

 Nauhapystyojitus, TIEL  3200251, 1994  
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Pengerpaalutus, TIEL  3200147, 1993 

 Massanvaihto, TIEL  3200127, 1993  

Tiepenkereen siirtymärakenteet pehmeiköllä, TIEL  3200248, 1994 

 Lyöntipaalutusohjeet, LPO-87,  SGY 

Pengerlaatat, TIEL  2163452  

Syvästabilointiohje  STO-91,  Rakennusaineyhdistys 

Geovahvisteiden  käyttö, TKK  1995 

 Rakennuskaivanto-ohje, RIL  181 -1 989 

 Putkikaivanto-ohjeet RIL  194-1 992  

Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa, TIEL  2172068  

Pohjarakennusohjeet sillansuunnfttelussa, paalutusta  koskeva 
täydennysosa 

Pohjanrakennusohjeet RIL  121-1988  

Suurpaaluohjeet, SPO -95,  RIL  212-1995  

Teräsputkipaalut, TIEH  723448  

Siltojen tukitelineet, TIEL  2170009  

Tukitelineet, RIL  147-1 993  

Pohjanrakennussuunnitelman esitystapa TVH  703435, 1990 

 Tyyppipiirustukset, tielaitoksen  ylläpitämä tyyppipiirustuskokoelma 

KUIVATUKSEN  SUUNNITTELU 

Teiden suunnittelu  IV, Tien  rakenne  4,  Kuivatus, 
TIEL  2140005, 1993 

Tien  kuivatustarvikkeet,  Suunnittelu-  ja  valintaperusteita, 
TIEL  2140006, 1993  

Pohjaveden suojaus tien kohdalla, TIEL  2140001-93  (uusitaan kevääl-
lä  1997)  
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Pohjaveden suojaus maatiivisteellä tien luiskissa, 
TIEL  3200017, 1991  

Pohjaveden maatiivistesuojan tiivistäminen, TIEL  3200086, 1992  

Bentoniittimattojen  ja muovikalvojen  kelpoisuus pohjaveden 
suojauksessa, TIEL  3200152, 1993  

Pohjavesisuojauksen kuvausohje:  Ohje toteutetun suojauksen 
kuvaamiseksi kunnossapitäjää  ja pelastusviranomaisia  varten, 
TIEL  2270008, 1996  

Aallotetut teräsputket, TIEL  2172501 -96  (ei vielä ilmestynyt) 

Viemäriveden pumppaamoiden suunnitteluohjeet, RIL  102, 1994 

 Betoniputkinormit SKTY  1/95  

Pellon kuivatus tien kohdalla TIEL  3200189  

Tietoa tiensuunnittelusta, tielaitoksen tiedotekokoelma: 
Nro  24. 

	

	Pohjavesisuojausten  suunnittelu  ja  rakentaminen 
vuonna  1996  

Nro  25. 	Hyväksyttyjä pohjaveden suojakalvoja keväällä  1996  

Tyyppipiirustukset, tielaitoksen  ylläpitämä tyyppipiirustuskokoelma 

VARUSTEIDEN SUUNNITTELU 

Teiden suunnittelu  V,  Tiehen kuuluvat laitteet:  
1. Tievalaistus, TIEL  2140004, 1991 
2. Kaiteet  ja suistumisonnettomuuksien  ehkäisy,  1987 
3. Meluesteet  (ilmestyy loppuvuodesta  1996) 
4. Aidat (ilmestyy  1997  alussa)  
5. Reunatuet  (luonnos  7.6.1996)  

Tievalaistuksen  käsikirja, TIEL  2140003, 1991  

Teiden  ja  siltojen kaiteet, TIEL  3200343, 1995  

Siltapilarien kaiteet Sts:n kirje8l/1  6.6.1981  

Meluesteet  ja  puisen meluesteen malli, TIEL  3200139, 1993 

 Meluesteperustukset, TIEL  2140007-94  
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Riista-aidat, Sts:n kirje  11.2.1988  

Suoja-aikojen käyttö  ja  rakenne, Sts:n kirje  1982  

Sähköjohdot  ja  yleiset tiet, TVH  742342, 1975  (uusittavana) 

Telekaapelit  ja  yleiset tiet, TIEL  1000014, 1994  

Kaukolämpöjohdot  ja  yleiset tiet, TVH  723863, 1988  

Tietoa tiensuunnittelusta, tielaitoksen tiedotekokoelma  
N  ro  7.  Törmäyksessä myötäävät valaisinpylväät 
Nro  10.  Törmäysvaimentimet 
Nro  13.  Teräksinen tiekaide 
Nro  15.  Töhrimisen minimointi 
Nro  16.  Läpinäkyvät meluesteet 
Nro  1 7.  Jyrkkäluiskaiset meluvallit 
Nro  21.  Puun käyttö meluesteissä 
Nro  22.  Työnaikaiset kaiteet 

Tievalaistus-  ja sähkötiedote 
Nro  2.  Kaapeleiden asennus auraamalla 
Nro  4.  Valaisinpylväiden  korjaaminen törmäyksessä myötääviksi 
Nro  5. 	Ilmajohtojen kiinnittäminen 
Nro  6. 	Tyyppihyväksytyt valaisinpylväät  ja jalustat 
Nro  7. 	Yleisillä teillä käytettävät valaisimet 

Tyyppipiirustukset, tielaitoksen  ylläpitämä tyyppipiirustuskokoelma 

LIIKENTEENOHJAUKSEN  SUUNNITTELU 

Liikenteen ohjaus kansio, TIEL  2130007, 1991  (sis. TIEL  2131909, 
 TIEL  213006-96,  TIEL  723876,  TIEL  2131911  ja TIEL  2131906)  

Yleisohjeet liikennemerkkien  käytöstä, TIEL  2131909, 1994 

 Viitoitus, TIEL  21 3006-96  

Palvelukohteiden viitoitus, TIEL  723876, 1990  (uusittavana) 

Liikennemerkkien  pystytys, TIEL  2131911, 1994  

Tiemerkintäohjeet, TIEL  2131906, 1992  (täydennyskirje Th /  4.7.1995, 
 päivitetään  osittain syksyllä  1996)  
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Liikennemerkkipiirustukset, TIEL  2131908  ja 2131908ss,  1991 
 (täydennyskirjeet  30.5.1994  ja  21.2.1995)  

Liikenne tietyömaalla, TIEL  2272000  ja 2272000ss,  1991  

Liikennemerkkien  rakenne, TIEL  741911, 1983  (TIEL  2131911  korvaa 
kohdat  2  ja  3)  

Sulku-  ja varoituslaitteet, TIEL  741807  (uusittavana) 

Terminaaliviitoituksen  periaatteet (tekeillä) 

LIVASU -95,  Liikennevalot, TIEL  2130012, 1996  

Tyyppipiirustukset, tielaitoksen  ylläpitämä tyyppipiirustuskokoelma 

YMPÄRISTÖSUUNNITTELU  

Tie-  ja  ympäristö, yleisohje tiehankkeiden suunnittelijoille TIEL 
 2150001, 1991 

Tien  sovittaminen  maisemaan, TIEL  3200289, 1995 

 Taajamien keskustateiden suunnittelu, TIEL  2110007, 1995 

 Ympäristötiedot  ja tietolähteet, TIEL  2150002, 1991  

Ympäristövaikutuksien arviointimenettely tiehankkeiden  suunnittelus-
sa, TIEL  2150007, 1992  (uusittavana, Ympäristövaikutusten  arviointi, 
ohje suunnittelijoille, luonnos  11 .3.1996)  

Ympäristävaikutuksien arviointimenettely  paikallisissa tiehankkeissa, 
TIEL  3200137, 1993  

Pääväylät  kaupunkialueella: Pääväylät  ja  ympäristö, TIEL  3200055, 
1991  

Vihertyöt tienrakentamisen  yhteydessä, TIEL  2150003, 1991 

 Tieympäristön  kasvillisuus, ohje TIEL  3200389  

Vähemmän melua, opas tiensuunnittelijoille, TIEL  21150005, 1991 

 Tieliikenteen tärinä, TIEL  2150006, 1991  

Tieliikennemelun  mittaaminen, opas, TIEL  3200167  
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Pensaiden  menestyminen tiealueella, TIEL  3200056, 1991  

Tieympäristän  viheralueiden luokitus  ja  hoito-ohjeet, 
TIEL  733989, 1989  

Puiden  ja pensaiden  siirto  ja suojaus tienrakentamisessa, 
TVH  731620, 1984  

Sillan ympäristäsuunnittelu, TIEL  703451, 1990  

Levähdysalueet  ja levähdysalueiden  kalusteet, TIEL  3200041, 1991  

MITTAU KSET  

Tieto  94,  Tietoimitusmenettelyn  kehittäminen, Maanmittauslaitos  1996  

Tietoimituksen  tuotteiden laatuvaatimukset  ja prosessikuvaukset, TIEL 
 2110010, 1996  

Maastomallimittaus, TIEL  2110008, 1994  

RAKENTAMISTA OHJAAVAT JULKAISUT  

Tienrakennustäiden  laatuvaatimukset  ja työselitykset: 
 Yleiset perusteet, hEL  221 2454-93  

Rakennusalueella  olevat rakenteet, TIEL  2212455-93 
 Leikkaukset, kaivannot  ja  avo-ojarakenteet, TIEL  221 2459, 1991 

 Kalliorakenteet, TIEL  2212458, 1991  
Penger-  ja kerrosrakenteet, TIEL  221 2460-94  
Sementtistabilointi, TIEL  2211464-93  
Kovat pintaverhoustyöt, sadevesikourut, reunatuet  ja sorapinta, 
TIEL  221 0010-93  
Viherrakenteet, TIEL  221 2400, 1991  
Perustus-,  tukemis- ja lujittamistyöt, TIEL  2212456, 1991 

 Kuivatusrakenteet  ja putkistot, TIEL  221 2457-96  
Varusteet  ja erityisrakenteet, TIEL  2212461 -93  
Kaiteet  ja  riista-aidat, luonnos koekäyttään,  1996  
Tievalaistus  ja liikennemerkkien sähkätyät, TIEL  2210012, 1993 

 Liikennevalotyät, TIEL  2212338, 1990  
Liikennevalotyöt, täydennysosa: Ilmaisinsilmukat,  1993 

 Murskaustyät, TIEL  221 2809-95  
Päällystetyät, TIEL  221 2802-96  
Betonipäällysteet, TIEL  2210011, 1994  
Tiemerkintätyät, TIEL  2213009  

Meluseinät,  rakenteelliset laatuvaatimukset, TIEL  2213604, 1990  
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Laadunvarmistus, alusrakenne  ja päällysrakenteen sitomattomat osat, 
TIEL  732816  

Yksityiset tiet,  osa  2,  rakentamisohjeet TVH  722505, 1986 

Tien  rakennustöiden valvontaohje TVO, Pohjanvahvistus, TVH  732177, 
1988  

Pystynauhaojien  laatuvaatimukset, laadunvalvonta  ja  testaus- 
menetelmät, TIEL  3200057, 1992  

Syvästabiloinnin laadunvalvontaohje, TIEL  3200099, 1992  

Kuitukankaat tienrakennuksessa,  uudistetun VTT/GEO-Iuokituksen 
mukaiset laatuvaatimukset, TIEL  3200193, 1993  

Tiesalaojien  toimivuus  ja  kunnossapito, TIEL  3200003,  Kuopion 
tuotantotekninen yksikkä 

Sitomattoman  kantavan kerroksen rakentaminen, 
TIEL  3200135, 1993  

Asfalttinormit  PANK ry,  1995  

Urakkaohjelma,  yleinen  osa, TIEL  2242451, 1991  

Urakkaohjelma, työkohtainen  osa, laadintaohje, TIEL  2242452, 1991 

 Päällystysurakan urakkaohjelma  (levykkeellä) TIELIKk  1995  

Määrämittausohje, TIEL  2242453, 1991  (tievalaistus  uusittu 
 11.5.1993)  

Määräluettelo, TIEL  2242464, 1991  (tievalaistus  uusittu  11.5.1993) 

 Liikennevalolaitteet, Hankintaohjelma, TIEL  2240003, 1994 

 Betoniset päällystetuotteet  ja reunakivet, SKTY  14  

Kunnallisteknisten  töiden yleinen työselitys  90,  Kaupunkiliitto  1990  

Kunnallisteknisten  töiden määrämittausperusteet  90,  Kaupunkiliitto 
 1991  

Kunnallisteknisten  töiden litteramalli,  B70,  Kaupunkillitto 
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SILLANSUUNNITTELU,  OHJEET 

Otsikko 	 Pvm, kirjeen nro 
julkaisun nro 

Yleistä 

Siltojen vesioikeudellinen käsittely 	 1 .3.1  990/Sss -80  
(koskee soveltuvin osin myös rumpuja  ja  lauttoja) 

18.12.1991  /Sss -491 
 TIEL  2170001 

Laadunvarmistus  konsulttien 
sillansuunnittelussa 

Suunnittelun perusteet 

Siltapaikka-asiakirjat 

Siltojen kuormat 

Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa 
 (Luvun  10  Perustaminen paaluille 

tarkistus tekeillä)  

4.12.1  97915ss-478 
TVH  722054 

11  .4.1991/Sss -145 
 TIEL  2172072 

18.3.1  991/Sss -1 09 
 TIEL  2172068  

Suomen rakentamismääräyskokoelman ohjeen  10.5.1  982/Sss -1 47 
B4  Betonirakenteet  soveltaminen sillansuun- 	TVH  722073 

 nittelussa  (uusi luonnos koekäytössä) 

Teräsrakenneohjeet 
	

1  6.5.1989/Sss -147  
TVH  723449 

Yleis-  ja  rakennesuunnittelu  

Siltojen hoito  ja  ylläpito sillansuunnittelussa 

Ohjeet panostilojen rakentamisesta siltoihin 

Suunnitelmat 

11  .4.1991/Sss-146 
 TIEL  2173450 

17.8.1  987!Rsot -21 

Siltasuunnitelma 	 19.10.1  988/Sss-34  
TVH  722067 

- liitteet  4-7  uusittu 	 2.11 .1  990/Sss -334 
- liitteet  1  ja  2  uusittu 	 18.2.1993/  
(uusi julkaisu valmistuu  v. 1996) 

	
93/20/Sk-i  16  
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SILLANSUUNNITTELU,  MUU OHJAUS 

Yleistä 

Silta  ja  ympäristö 	 18.11 .1  987/Sss -320  
TVH  723443  

Sillan ympäristösuunnittelu 	 9.1 .1  991/Sss -1 5  
TIEL  703451  

Risteyssi ltojen esteti ikka 	 7.6.1993/ 93/20/  
Sk-285  
TIEL  21770004  

Suositukset vesistösiltojen kulkuaukkojen 	12.4.1  984/Sss -1 17  
vähimmäismitoiksi 	 TVH  722075  

Sillansuunnittelun  suosituksia  ja  tiedotteita 	19.12.1  988/Sss -24  
- täydentyvä  kansio 

Siltapaikkaluokitus 	 23.10.1 992/  
S/silta -51 8  

Suunnittelun perusteet 

Teräsputkipaalut 	 1.1.1993  
TIEL  2173448  

Yleis-  ja rakennesuunnittelu 

Penkereen yläosaan  sijoitettu päätytuki. 	27.5.1  983/Sss -1 49  
Ohje alustavaa suunnittelua varten 	 TVH  722076  

Valssattujen teräspalkkien  käyttö 	 9.4.1  981/Sss -1 32  
puukantisissa teräspalkkisilloissa, Jm =  2. ..20 m  

Sillan  osien, varusteiden  ja  laitteiden 	7.2.1980/Sss -62  
tyyppipiirustukset- täydentyvä  kansio 

Kumilevylaakerien  suunnittelu 	 13.12.1  979/Sss -500  
TVH  722044  

Sillan pintarakenteiden  suunnittelu (tekeillä) 
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Suunnitelmat 

Betoniraudoifteiden suunniifelu 

 Sillan määräluettelo 

Sillan  kustannusarvio 

Siltakohtaisten  laatuvaatimusten  ja 

siltakohtaisen työselityksen laatimisohjeet  

2.2.1  995/Sk -55 

30.5.1 995/ 
95/20/S k-229  
TIEL  2172038 

30.5.1995/  
95/20/Sk-230 

9.3.1994/ 
 94/20/Sk-1 06  

TIEL  2170006  

Maalausjärjestelmät  siltojen teräsrakenteiden 	16.2.1  996/Sk -86  
uudis-  ja korjausmaalaustäissä  vuonna  1996  

Varasiltapiirustukset VS25-VS35 	 17.6.1987/As-i  43  
Hunnebeck  

Siltojen rakennelaskelmat 	 18.12.1992  
/S/silta -628  

TIEL  21770002  

Tukitelineohjeet 	 TIEL  2170009  

Siltojen tyyppipiirustussarjat 

Teräsbetonikantinen liittopalkkisilta  II 	1 .1 .1993  
TIEL  2162070-92  

Teräsbetonikantinen liittopalkkisilta  III 	1 .1 .1993  
TIEL  2160003  

Pengerlaatat 	 4.4.1  991/Sss -1 37  
TIEL  2163452  

Teräsbetoninen  elementtirakenteinen 	21.11.1  989/Sss -363  
laattasilta  I  (Ble  I)  Va =  4,0...100 m 	TVH  722055  

Jännitetty  kevyen liikenteen silta  5.1 .1  989/Sss-4  
(Jbe  Ill), L  =  12...24 m  TVH  722061  

Jännitetty elementhsilta  V 5.1.1  989/Sss -3  
(JbeV),L=14...30m TVH723440 
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Jännitetty elementlisilta  IV 	 12.12.1  988/Sss -1 10  
(Jbe  IV), L  =  18...32 m 	 TVH  722064  

Jännitetty elementtisilta  I 	 16.2.1  988/Sss -45  
(Jbe  I), L  =  12...30 m 	 TVH  722047  

Teräsbetoninen laattakehäsilta 	 10.2.1  988/Sss -37  
(BIk  I),  Va =  6  ja  8 m 	 TVH  723445  

Teräsbetoninen laattakehäsilta (Bik  II), 	10.2.1  988/Sss-38  
Va =  4, 5  ja  6 m 	 TVH  723446  

Teräsbetoninen laattakehäsilta Bik  II 	30.5.1991/Sss -214  
(sovelletaan laattakehäsiltaan BIk  I  ja Bik Il) 

Teräsbetoninen ulokelaattasilta 	 20.8.1  9861Sss-1 96  
(BuI),Jm=10...18m 	 TVH723442  

Sillan  kannen alapuolinen huoltoteline 	7.2.1  986/Rs-22  

Liimapuukantinen teräspalkkivarasilta 	9.4.1  985IRs -69  

Teräsbetoninen  elementtirakenteinen 	30.8.1985/Sss -219  
holvisilta (Bhe),  Va  4.. .6 m 	 TVH  722046  

Teräsbetoninen laattakehäsilta 	 29.12.1 981  /Sss -422  
(Blk),Va=12...16m 	 TVH722065 

Teräsbetoninen  elementtirakenteinen laatta- 	26.1 .1  982/Sss -32  
silta  Il (Ble Il), Va =  4...10 m 	 TVH  722048  

Teräsbetoninen  elementtirakenteinen 	13.10.1  981/Sss -31 9  
rengasholvisilta (Brhe),  Va =  2, 5.. .4 m 	TVH  722066  

TOBI-alikulkukäytävä 	 30.11  .1979/Sss 
TVH  722051  

Aallotetut teräsputket 	 TVH  722501  
(Uusi julkaisu valmistuu  v. 1996  
TIEL  2172501)  

Rakenteet  ja  menetelmät  

Sillan  rakentamisen yleiset laatuvaatimukset, 	19.5.1992/  
Yleiset ohjeet -  SYL  1 	 S/silta-282  
(Uusi julkaisu valmistuu  v. 1996) 	 TIEL  2210003  
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Sillan  rakentamisen yleiset laatuvaatimukset, 	19.5.1992/  
Maa-  ja pohjarakenteet - SYL  2 	 S/silta -282  
(Uusi julkaisu valmistuu  v.1996) 	 TIEL  2210004  

Sillanrakentamisen  yleiset laatuvaatimukset, 	19.5.1992/  
Betonirakenteet -  SYL  3 	 S/silta-282  
(Uusi julkaisu valmistuu  v. 1996) 	 TIEL  221 0005  

Sillanrakentamisen  yleiset laatuvaatimukset, 	19.5.1992!  
Teräsrakenteet -  SYL  4 	 S/silta-282  
(Uusi julkaisu valmistuu  v. 1996) 	 TIEL  2210006  

Sillanrakentamisen  yleiset laatuvaatimukset, 	19.5.1992!  
Puurakenteet -  SYL  5 	 S!silta-282  
(Uusi julkaisu valmistuu  v. 1996) 	 TIEL  2210007  

Sillanrakentamisen  yleiset laatuvaatimukset, 	19.5.1992!  
Kannen pintarakenteet -  SYL  6 	 S/silta -282  
(Uusi julkaisu valmistuu  v. 1996) 	 TIEL  2210008  

Siltojen kermieristeiden hyväksyntä 	8.5.1996/ 96/20/  
Sk-210  

Sillanrakentamisen  yleiset laatuvaatimukset, 	19.5.1992/  
Varusteet  ja  laitteet -  SYL  7 	 S/silta-282  
(Uusi julkaisu valmistuu  v. 1996) 	 TIEL  2210009  

Sillanrakentamisen LVR -Yleisohje 	 1996  
(Uusi valmistuu lähiaikoina) 

Siltojen korjaus - SILKO 	 18.5.1984/0/Rs-74  
- täydentyvät kansiot:  

Kansio  1  Yleisohjeet  
Kansio  2  Korjausohjeet  
Kansio  3  Tarviketiedosto  
Kansio  4  Työvälinetiedosto  

Hankkeen toteutus  

Suurpaalujen  ja  vedenalaisten betonointien 	11.3.1993/93/20/  
laadunvalvonta 	 Sk-i  20  

Rakennussementit sillanrakennustöissä 	9.4.1996/96/20/  
Sk-174  
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LuTE  4  
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Luettelo Järvenpää -Lahti  SRRK-projektissa tilaajalle 
toimitettavaksi vaadituista suunnitelma-asiakirjoista: 

Tilaajalle Loppu- 	(P  = paperikopioina, M  = arkistointikel - 
tiedoksi 	piirust. 	poisina muovitulosteina,  

D digitaalisena)  

Yhteiset asiakirjat:  
P 	P 	Suunnitelman sisällysluettelo  
P 	 Työsel itykset  ja laatuvaatimu kset 

Tyyppipoikkileikkaukset:  
P 	M+P 	Rakenteelliset tyyppipoikkileikkaukset  
P 	M+P 	Päällysrakenteen  osat  
P 	M+P 	Pohjavedensuojauksen tyyppipoikkileikkaukset 

Tyyppipii rustukset  

R3  Päätien suunnitelma:  
P 	M+P Yleiskartta  ja -pituusleikkaus  
P 	M+P Suunnitelmakartat  
P 	M+P Pituusleikkaukset  
P 	M ^ P Liittymäpiirustukset  
P 	P Paalukohtaiset poikkileikkaukset  

R4  Yleisten teiden järjestelysuunnitelma: 
(kuten  R3) 

R5  Yksityisten teiden liittymäsuunnitelma: 
(kuten  R3) 

R6  Kadut  ja kaavatiet: 
 (kuten  R3) 

R7 Tienpitäjälle  kuulumattomien rakenteiden suunnitelmat: 
 P 	M+P 	Siirto  ja suojaussuunnitelmat  

R8 Kuivatussuunnitelma: 
P M+P Suunnitelmakartat  
P M+P Siltapaikan  kuivatus  
P P Rumpuluettelot  
P P Suojaputkilueifelot 

Kaivokortit 
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R9 Tievmoäristösuunnitelma: 
P 	M+P Suunnitelmakartat  
P Taimiluettelot  
P 	M+P Meluaitojen asemapiirustukset  
P 	M+P Meluaitojen julkisivupiirustukset  
P 	M+P Meluaitojen  rakenteet  ja detaijit  
P 	M+P Melualtojen perustamispiirustukset 

RiO Massataloussuunnitelma: 
Massankäyttäsuunn itelma 
Määräluettelot 
Paalukohtaiset massaluettelot 

 P 	 Läjitysalueiden  suunnitelmat  
P 	M+P 	Ottopaikkojen  kartat  ja  leikkaukset 

Ri  1 Valaistussuunnitelma: 
P M+P Yleiskartta  
P M+P Suunnitelmakartat  
P M+P Tyyppipoikkileikkaukset  
P P  Pylväs-  ja jalustaluettelot  
P M+P  Siltojen valaistuspiirustukset  
P M+P  Keskusten pääkaaviot  
P M+P Ryhmitystaulukot  
P M+P Kuormitustaulukot 

M+P Erikoispiirustukset 

Ri  2 Liikenteenohiaussuunnitelma: 
P 	M+P 	Suunnitelmakartat 
P 	P 	Liikennemerkkilueifelot 
P 	 Opastusmerkkien mitoituspiirustukset 
P 	P 	Tiernerkintöjen yhdistelmätaulukot 

Ri  3 Pohjavahvistussuunnitelma: 
P 	M+P 	Pohjanvahvistusratkaisujen  kartat  ja  leikkaukset  

R15 Mittaussuunnitelma: 
M+P 	Jonokartat  
P 	Pisteselityskortit 
P+D 	Pääpistelaskennat  
D 	Miftausaineisto (tyämaan  käyttämässä- 

muodossa) 
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R15 Siltasuunnitelmat: 
Tyyppipiirustukset  

P 	M+P Yleispiirustukset  
P 	M+P Mittapiirustukset  
P 	M+P Raudoituspiirustukset  
P 	M+P  Muut siltasuunnitelmaohjeen mukaiset 

rakennussuunnitelmapiirustukset  
P Jänniifämistöiden  suunnitelmat 

Beton iteräsl uettelot 
Määräluettelot  

P Si Itakohtaiset laatuvaatimu kset 
P 	M+P Siltapaikkakartat (geo)  
P 	M+P Siltapaikkaleikkaukset (geo)  
P 	M+P Geotekniset erikoispiirustukset (paalulaatat 

yms.)  
P Ominaistietokortti  

Varsinaisten suunnitelma-asiakirjojen lisäksi tarvitaan loppu-  ja  käyttö- 
piirustuksia eräisiin erityistarkoituksiin dokumentaatioksi käytöstä  ja 

 ylläpidosta vastaavalle henkilästölle. 

Vaatimuksia loppu-, tarke-  ja käyttäpiirustuksista  on mm: 
• Pohjavesisuojauksen kuvausohje,  Ohje toteutetun suojauksen 

kuvaamiseksi kunnossapitäjää  ja pelastusviranomaisia  varten, TIEL 
 2270008, 1996 

•  Tien rakennustäiden  yleiset laatuvaatimukset  ja työselitykset,  Tie- 
valaistus  ja sähkötyöt,  kohta  7517  Loppu-  ja käyttöpiirustukset 

 (sovelletaan myös soveltuvin osin sadevesipumppaamoihin  ja 
liikennevalolaitteistoihin yms. sähkäasennuksiin) 

• Tienrakennustöiden  yleiset laatuvaatimukset  ja työselitykset, 
Liikennevalotyöt,  kohdat:  

3.12  Laitteiden toimittajan laatimat työpiirustukset 
 3.21 Käyttökansio 

3.22 Kaappiln  sijoitettavat asiakirjat  
3.23 Loppupiirustuskansio  

Varsinaisen suunnitelman lisäksi  on urakoitsijalta  vaadittava myös 
hanketta koskeva dokumentaatio niin, että suunnitteluprosessi 
(mitoituslaskelmineen), lupakäsittelyt, kolmansien osapuolien kanssa 
laad itut sopimukset jne. ovat jäljitettävissä. 
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