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TIIVISTELMA  

Tämä raportti  on  laadittu  urakoitsijan aktiivisemman  laatu  raportoinnin  kokeile-
miseen  sopivissa rakennusurakoissa.  

Tämä  on perusteluraportti,  jonka pohjalta tullaan tekemään laatuvaatimukset 
 tierakenteiden  laadun  raportoinnista.  

Nykyisin urakoitsija joutuisi raportoimaan  Tiehallinnolle  kaikki  Tienrakennustöi
-den  yleiset laatuvaatimukset  ja  työselitykset -julkaisun  (TYLT)  mukaiset mitat- 

tavat  asiat.  Nimikkeitä  on  tuhansia. Ei ole kuitenkaan selvästi sanottu, milloin 
 tai  missä muodossa  raportoinnin  tulee tapahtua.  

Käytännöksi  on  tullut,  että urakan  alkuvaiheissakin  mitatut  asiat  raportoidaan 
 vasta työn valmistuttua.  Pistokoetarkastuksissa  on  todettu, että  urakoitsijat 

 antavat  poikkeamaraportin  usein vasta, kun tilaajan edustaja  on  ensin  huoma-
uttanut  poikkeamasta.  On  syytä arvella, että kaikkia poikkeamia ei raportoida, 
kun tilaajan edustaja ei käy paikalla. Myös  ympäristöviranomaiset  ja  eräät 

 urakoitsijat  ovat pyytäneet  Tiehallintoa  lisäämään  valvontaansa. Tiehallinto 
 ei kuitenkaan halua lisätä tilaajan valvontaa kattavaksi, koska  se hämärtäisi 

urakoitsijan kokonaisvastuuta  laadusta. 

Laadun  raportoinnin  lähtökohtana  on,  että keskitytään  lopputuotteen  toiminnan 
kannalta merkittävimpiin asioihin  ja  niiden  raportointiin.  Urakoitsija joutuu ra-
portoimaan  poikkeamien  lisäksi myös hyvän laadun, raportti annetaan maahan 

 peitettävistä  rakenteista heti  ja  muista keskeisistä muutaman viikon kuluessa 

Menettelyn tavoitteena  on  lisätä hyvää laatua tuottavien urakoitsijoiden kilpai-
lukykyä. Menettely lisää kylläkin urakoitsijoiden kiirettä  ja  työmäärää  raportoin-
nissa, mutta toisaalta joltakin osin mittauksia  ja  raportointia  voi vähentää. 

Tämän raportin perusteella laaditaan  TYLT  sarjaan  osa  Urakoitsijan laaturapor-
tointi.  Siinä asetetaan vähimmäisvaatimukset  urakoitsijan laatusuunnitelmalle 

 laadun  raportoinnin  osalta.  TYLT-sarjan  rakenneosakohtaiset  vaatimukset, 
laadun  ja  mittaustapojen  osalta, ovat edelleen voimassa siinä laajuudessa, 
kuin  hankekohtaisesti  on määritetty. 

Rakenneosien  ominaisuudet jaetaan laadun  raportoinnin  suhteen kahteen 
luokkaan.  Lopputuotteen  toiminnan kannalta herkät ominaisuudet,  tai  ominai-
suudet, joiden vaikutus ei näy täysin  takuuajan  seurannan tuloksissa, vaan ehkä 
myöhemmin. Muut ominaisuudet, jotka eivät vaikuta sanottavasti tien toimintaan 

 tai  toimivuus voidaan todeta täysin  takuuajan  havaintojen perusteella.  

Työnaikainen  laadun  raportointi  jaetaan neljään ajallisesti erilaiseen  alakoh-
taan. Pikaraportointiin,  jota  edellytetään kun herkkä  rakenneosa  peitetään heti 
laadun toteamisen jälkeen.  Kuukausiraportointiin,  jossa laatu  raportoidaan 

 muista keskeisistä  rakenneosista.  Lisäksi alkuperäisistä  mittaustuloksista  ja 
 muusta  em. raportointiaineistosta koostetaan  valmiin työn  laaturaportti,  jossa 

 on rakenneosakohtaisesti  raportoitu  laadunvarmistustoimenpiteetja johtopää-
töksettoteutuneesta  laadusta.  Koko  työtä koskien laaditaan loppuraportti, joka 
sisältää  yhteenvetoaineistoa toteutuneesta lopputuotteen  laadusta.  Takuuai

-kana  raportoidaan lopputuotteessa  todetut virheet  ja  puutteet.  



Pikaraportointia  edellytetään maahan  peitettävistä  rakenteista, jotka vaikuttavat 
merkittävästi  lopputuotteen  laatuun  ja  joiden todellista laatua  on  vaikea todeta  ja 

 korjata työn tekemisen jälkeen. Urakoitsija raportoi nopeasti  ja  helpolla tavalla  
(esim. valokuvin),  piiloon jäävän rakenteen laadun.  

Kuukausiraportointi  tehdään kerran kuukaudessa  rakenneosakohtaisesti  teh-
dyistä  laadunvarmistustoimenpiteistä.  Lähinnä kuitenkin niistä ominaisuuksista, 
joista voi  tulla  merkittäviä  arvonvähennyksiä  tai  joissa  on  aikaisemmin todettu  
laatupuutteita.  

Valmiin työn  laatuportti  laaditaan  rakenneosakohtaisten laatudokumenttien  
perusteella  ja  siinä osoitetaan  rakenneosan  ja  lopputuotteen  laatu. 

Loppuraportti käsittää yhteenvedon  koko  hankkeesta tehdyistä  laadunosoit-
tamistoimenpiteistä  ja  raportissa tulee esittää miten kohteen toteutunut laatu 
vastaa sopimuksessa  ja  tuotevaatimuksissa edellytettyä  laatua.  



ALKUSANAT  

Tämä  on perusteluraportti,  jonka pohjalta tullaan tekemään laatuvaatimukset  
tierakenteiden  laadun  raportoinnista. 

Tiehallinnon laatuverkko  on  käsitellyt tätä  perusteluraporttia  kandesti  2005 
 vuoden alkupuolella. Lisäksi luonnosta  on  käsitelty Mikkelissä järjestetyssä 

 SK-KaS-KeS tiepiirien laatupäivillä.  

Keväällä  2005  Pentti Häkkinen  (Ramboll  Finland  Oy)  on  pyytänyt tästä kom-
mentteja kandelta  urakoitsijalta huhti -toukokuussa,  ja  Kari  Lehtonen  on  pyytänyt 
kommentteja  Tiehallinnon  hankinnan  investointiverkolta. 

Rakenneosakohtaisten TYLT-julkaisujen  päivityksen  yhteydessä tässä olevat  
mittaustapojen  muutokset siirretään  rakenneosakohtaisiin TYLT:in  osiin,  taus-
tavärillä  merkityt perustelut poistetaan  ja  jäljelle jäävästä tulee  TYLT:in  osa 

 "Laadun  raportointi".  Osa  "Laadun  raportointi"  tulee varsinaiseen käyttöön 
kuitenkin vasta tämän raportin käytännön kokeilujen jälkeen. 

Tätä raporttia voidaan käyttää  raportointia koskevana laatuvaatimuksena  pilot-
tiurakassa.  Kokeilu -urakoissa  sovitaan tarkemmin, käytetäänkö tässä esitettyä 
laadun  mittaustapaa TYLT-julkaisujen  mittaustavan  sijaan,  raportoidaanko  
kaikki  rakenneosat  tässä esitetyssä laajuudessa  ja  minkä muotoisina  ja  mitä 
muotoa  ja  välitystapaa (tietokanta, sähköposti  vai paperi) käyttäen eri raportit 

 ja  tiedot toimitetaan. 

Lisäksi tullaan tekemään erikseen luettelo niistä  TYLT  sarjan  rakenneosakohtai
-sista  laatuvaatimuksista,  joita ei tarvita, kun ominaisuutta koskee  takuuaikana  

todettava  toimivuusvaatimus. 
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JO H  DANTO  

I  JOHDANTO 

Nykyisin urakoitsija joutuisi raportoimaan Tiehallinnolle kaikki Tienrakennus-
töiden yleiset laatuvaatimukset  ja  työselitykset -julkaisun (TYLT) mukaiset mi-
tattavat  asiat.  Nimikkeitä  on  tuhansia. Erityisesti urakoitsijan tulee raportoida 
poikkeamat. Ei ole kuitenkaan selvästi sanottu, milloin  tai  missä muodossa 
raportoinnin tulee tapahtua. 

Raportointia  on  nykyisin paljonkin, mutta  se  kohdistuu usein epäolennaisiin 
tietoihin  ja  raportti sisältää niin paljon dataa, että tilaajan edustaja ei pysty 
kohtuullisessa ajassa arvioimaan sisällön merkitystä. 

Käytännöksi  on  tullut,  että urakan alkuvaiheissakin mitatut  asiat  raportoidaan 
 vasta työn valmistuttua, jolloin seuraavat riskit kasvavat: 

• poikkeamaraportti  unohdetaan antaa  
osa  tiedoista voi kadota,  ja  jälkikäteen tietoja  on  mandotonta tarkistaa 
tilaajalla ei ole mitään mandollisuutta varmistaa, onko laatu mitattu oikein 

 ja  annetaanko poikkeamista poikkeamaraportti 
• urakoitsijan  virheellinen tulkinta laatuvaatimuksesta tulee esiin niin myö-

hään, että virheiden korjaaminen tulee vaikeaksi 

Pistokoetarkastuksissa  on  todettu, että urakoitsijat antavat poikkeamaraportin 
usein vasta, kun tilaajan edustaja  on  ensin  huomauttanut poikkeamasta.  On 

 syytä arvella, että poikkeamia ei raportoida tarkoitetulla tavalla, kun tilaajan 
edustaja ei käy paikalla. Myös ympäristöviranomaisetja eräät urakoitsijat ovat 
pyytäneet Tiehallintoa lisäämään valvontaansa, 

Tiehallinto  ei kuitenkaan halua lisätä tilaajan valvontaa kattavaksi, koska  se 
 hämärtäisi urakoitsijan kokonaisvastuuta  laadusta.  Sen  sijaan käytetään seu-

raavia keinoja:  
1. Laatuvaatimuksista  kerätään lopputuotteen toiminnan kannalta merkittä-

vimmätja raportoinnin kehittäminen keskittyy niihin  
2. Urakoitsija raportoi poikkeamien lisäksi myös hyvän laadun  
3. Raportti annetaan maahan peitettävistä rakenteista heti  ja  muista keskei-

sistå muutaman viikon kuluessa  
4. Raportin esitystapaa selkeytetään niin, että tilaaja voi tehdä johtopäätök-

set nopeasti  
5. Raportit annetaan yleensä elektronisesti  
6. Vähemmän keskeiset ominaisuudet mitataan kuten ennenkin  ja  tiedot tal-

lennetaan urakoitsijan järjestelmään, mutta erillistä raportointia ei vaadita, 
koska laatu todetaan ensisijaisesti tien toimivuusominaisuuksista  

7. Tilaaja teettää satunnaisesti pistokoemittauksia  ja  tarkastuksia, joilla selvi-
tetään, miten hyvin urakoitsijan raportti vastaa toteutunutta laatua  ja  onko 
laatuvaatimukset ymmärretty oikein. 

Menettely lisää hyvää laatua tuottavien urakoitsijoiden kilpailukykyä. 

Menettely lisää urakoitsijoiden kiirettä raportoinnissa, mutta toisaalta joltakin 
osin mittauksia  ja  raportointia  voi vähentää. 
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TÄMÄN JULKAISUN SOVELTAMINEN  

2  TÄMÄN JULKAISUN SOVELTAMINEN 

Tämän raportin perusteella laaditaan  TYLT  sarjaan  osa  "Urakoitsijan laaturapor-
tointi".  Siinä asetetaan vähimmäisvaatimukset  urakoitsijan laatusuunnitelmalle 

 laadun  raportoinnin  osalta.  TYLT-sarjan  rakenneosakohtaiset  vaatimukset, 
laadun  ja  mittaustapojen  osalta, ovat edelleen voimassa siinä laajuudessa, kuin 

 hankekohtaisesti  on  määritetty.  Tässä raportissa  edellytetyt laadunvarmistus
-toimenpiteet ovat joiltakin osin ristiriidassa  TYLT-vaatimusten kanssa. 

Tässä  on  esitetty myös muutamia muutoksia mitattaviin asioihin  ja  mittaustapoi -
hin.  Tältä osin muutokset tullaan tekemään  asianomaisiin TYLT  sarjan osiin. 

Tähän  raporttiin  ei sisälly siltojen  laaduntyönaikaista  liikenteen ohjausta eikä 
vastaavia, vaan  on  rajoitettu  TYLT  sarjan sisältämiin  laatuvaatimuksiin.  

Tätä raporttia voidaan käyttää laadun  raportoinnin  osalta  laatuvaatimuksena 
pilottiurakassa.  Silloin  on  kuitenkin määrättävä, miltä osin tämä raportti menee 

 TYLT-sarjan julkaisujen edelle  pätemisjärjestyksessä  siltä osin kun samaa 
laadun mittaus-  ja  laadun  raportointiasiaa  on  käsitelty molemmissa. Tarjous

-pyynnössä  on  lisäksi  selvennettävä,  miltä osin  urakoitsijan  on  noudatettava 
tätä raporttia  laatiessaan  omaa  laatusuunnitelmaansa,  ja  meneekö  urakoitsijan 
laatusuunnitelma  tämän raportin edelle. 

Tämä  laatuvaatimus  muodostaa  vähimmäislaatuvaatimuksen urakoitsijan laa-
tusuunnitelmalle  laadun  raportoinnin  osalta, ellei  urakkasopimuksessa  sovita 
jonkin asian  poisjättämisestä  tai  korvaamisesta toisella käytännöllä.  
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RAP0RT0INNN  TYYPIT  

3 	RAPORTOINNIN  TYYPIT  

Rakenneosien  ominaisuudet jaetaan laadun raportoinnin suhteen kahteen 
luokkaan: 

•  A.  Lopputuotteen  toiminnan kannalta herkät ominaisuudet,  tai  ominaisuudet, 
joiden vaikutus ei näy täysin takuuajan seurannan tuloksissa, vaan ehkä 
myöhemmin  

B.  Muut (ei vaikuta sanottavasti tien toimintaan  tai  toimivuus voidaan todeta 
täysin takuuajan havaintojen perusteella) 

Luokan  A  raportointi  voidaan jakaa alakohtiin  

1. Pikaraportointi,  kun herkkä rakenneosa peitetään heti laadun toteamisen 
jälkeen  

2. Kuukausiraportointi, raportoidaan  muista keskeisistä rakenneosista teh-
dyistä laadunvarmistustoimenpiteistä. 

Lisäksi alkuperäisistä mittaustuloksista  ja  muusta  A  ja  B  luokan raportointiai-
neistosta koostetaan  

3. Valmiin työn  laaturaportti; rakkenneosakohtaisesti  on  laadittu yhteenve-
to edellisistä raporteista  ja  muista laadunmittauksista sekä johtopäätökset 
toteutuneesta laadusta.  

4. Loppuraportti; sisältää  koko  työtä koskin yhteenvetoaineistoa toteutu-
neesta lopputuotteen laadusta  ja  toteutumatietoja  

Lisäksi lopputuotteen takuuaikainen laatu osoitetaan  
5. Takuuajan raportoinnilla 

Pikaraportointi  koskee lähinnä maahan peitettäviä rakenteita, jotka vaikuttavat 
merkittävästi lopputuotteen laatuun  ja  joiden todellista laatua  on  vaikea todeta  ja 

 korjata työn tekemisen jälkeen. Urakoitsija raportoi nopeasti  ja  helpolla tavalla 
(esim. valokuvin), piiloon jäävän rakenteen laadun, minkä jälkeen tilaajan edus-
tajalle  jää  vielä mandollisuus käydä paikalla ennen rakenneosan peittämistä. 

Kuukausiraportointi  tehdään kerran kuukaudessa kaikkien rakenneosien osalta 
tehdyistä laadunvalvontakokeista  ja  materiaalitutkimuksista,  lähinnä kuitenkin 
niistä ominaisuuksista, joista voi  tulla  merkittäviä arvonvähennyksiä  tai  joissa 

 on  aikaisemmin todettu laatupuutteita. Raportointi tehdään työmaakokouksiin 
liittyvän ns. kuukausiraportoinnin yhteydessä. Raportointi voidaan tehdä esim. 
taulukkomuotoisena, jossa  on  esitetty työvaihe-  ja  rakenneosakohtaisesti 

 tehtyjen laatumittausten kokonaismäärä, toleranssiylityksien määrä, poikkea-
maraporttien yhteenvedot, laadunalitukset  ja  alustavat selvitys mandollisista 
arvonvähennyksistä. 

Valmiin työn laatuportti laaditaan työvaihe-  ja  rakenneosakohtaisten laatudo-
kumenttien  perusteella  ja  siinä osoitetaan rakenneosan  ja  lopputuotteen  laatu. 
Valmiin työn laaturaportti käsittää yhteenvedon rakenneosakohtaisesti  koko 

 hankkeesta tehdyistä laadunosoittamistoimenpiteistä  ja  raportissa tulee esittää 
miten rakenneosien  ja  lopputuotteen  toteutunut laatu vastaa sopimuksessa  ja  
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tuotevaatimuksissa edellytettyä  laatua. Valmiin työn laaturaporttiin liittyy lisäksi 
myös muut dokumentointiohjeiden mukaiset työt  mm.  toteutumapiirustusten  ja 

 -asiakirjojen toimittaminen. 

Loppuraportointiin (/loppudokumentointiin)  liittyy yhteenvetoaineistoa  koko 
 hankkeen laadusta  ja  toteutumatiedoista.  Se  käsittää yhteenvedon  koko  hank-

keesta tehdyistä laadunosoittamistoimenpiteistä  ja  raportissa todetaan miten 
 koko  kohteen toteutunut laatu vastaa sopimuksessa  ja  tuotevaatimuksissa 

edellytettyä  laatua. 

Takuuaikana  tehtävässä raportoinnissa raportoidaan havaitut virheet  ja  puutteet 
sekä tehdyt korjaustoimenpiteet. 

Sopimuskohtaisissa urakkaehdoissa (SKU:ssa)  tulisi ilmoittaa, että urakkakoh
-detta  ei oteta vastaan ennen kuin valmiin työn laaturaportti  ja  loppudokumen-

tointi  on  tilaaja tarkastanut. 

Raportoinnin 	Raportoinnin  

	

nykytila 	 tavoitetila  

.4 	 oppudokumentointi 

	

_________ 	.. .. 	Rakennustyöt päättyvät 

kuukausiraportointi  \\ 	
/ 	

.. pikaraportointi  

Rakennustyöt alkavat  

Kuva  1.  Tavoitteena  on  siirtää  raportoinnin  painopistettä valmiin työn  laatura-
portoinnista  rakentamisen aikaiseen  raportointiln. 
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Pikaraportointi  
Sijainnilla  ja  ajalla varustetut valokuvat  ja  muut helposti  kirjattavat  havainnot 
toimitetaan tilaajan edustajan luettavissa olevaan  tietokantaan  ja  sähkäpos

-tim  lähes päivittäin, kuitenkin niin, että suurin  osa  kyseisen kohteen kyseisen 
 rakenneosan raportoinneista  tapahtuu ennen  rakenneosan peittämistä.  Tästä 

syystä  pikaraportointi  ei voi sisältää  seulontoja  tai  analyysejä sisältäviä tietoja, 
vaan ne  raportoidaan  myöhemmin  esim. kuukausiraportissa.  Tarkempi ajoitus 
ilmenee  rakenneosakohtaisesti. 

Pikaraportointi  sisältää lyhyitä toteamuksia  ja  valokuvia,  esim.: "Paaluvälin 
 2230.2510  vasemmanpuoleisessa ojassa  bentoniittimaton  alusta oli laatu-

vaatimukset täyttävä.  Matto  levitetään  17.6.2005.  Tilanne näkyy  mm.  kuvista 
 228Ovasluiskal5O6O5.jpg  ja  242Ovasluiskal5O6O5.jpg".  Olennaista  on,  että 

raporteissa näkyy  raportoijan  nimi,  raportointipäivämäärä  ja  mitä kohtaa tieto 
koskee. Valokuvissa pitää olla sijainti  mittalinjalla  tai  koordinaatteina  sekä 

 paivamaara. 

Pikarapor-tti  voidaan toimittaa  sähköpostina,  jotka toimitetaan sovittuun tilaa-
jalle avoimeen  postilaatikkoon. Suositeltavampaa  on  koota tilaajan edustajan 

 katsottavissa  olevaan  hakemistoon  taulukko sanallisista  pikaraporteista,  jota 
 taulukkoa jatketaan aina kun  pikaraportoitavaa  on.  Tällöin taulukkoa voidaan 

käyttää kuukausi-  ja  loppudokumentoinnissa.  Valokuvien  ja  mittaustulosten 
tulokset  linkitetään taulukkoon.  Taulukon  katseluoikeus  on  jatkuvasti myös 
tilaajan edustajalla.  

Kuukausiraportointi 
Kuukausiraportointi  tulee toimittaa tilaajalle  2  vkoa -  1  kk:n  kuluttua  työvaiheen 

 päättymisestä. Raportit ovat tyypillisesti  yhteenvetotaulukoita,  joista näkee 
helposti rakenteen ominaisuuden  osuuksittain, laatuvaatimuksenja  ovatko laa-
tuvaatimukset täyttyneet  ja  tuleeko  arvonmuutoksia  tai  rakenteiden uusimista, 

 tai  onko  työkohde  vielä kesken.  Kuukausiraporttiin  ei suoraan viedä kaikkia 
 mittaustuloksia,  vaan yksittäiset  mittaustulokset  toimitetaan viimeistään  2  viikon 

kuluessa  mittauksesta  erilliseen  kansioon  tai  tietokantaan,  joka  on  myös tilaajan 
edustajan luettavissa.  Raportointia  voidaan tehdä myös tien  pituusleikkauksen 

 päälle.  Kuukausiraportista  on  kuitenkin oltava viittaus  tai  linkki  mittaustuloksiin 
 ja  valokuviin.  Yhteenvedossa  ilmoitetaan  yhteenvedosta  vastaavan henkilön 

nimi, yhteenvedon päivämäärä sekä tieto siitä, onko mittaukset jouduttu teke-
mään normaalista  poikkeavalla  tavalla. 

Valmiin työn  laaturaportointi  
Valmiin työn  laaturaportin yleispiirteinen  sisältö  on  kuvattu  SKU:n  liitteessä 

 SR-urakan dokumentointi.  Raporttiin  kootaan  kuukausiraporttien, pikaraport
-tien  ja  muiden laatuvaatimusten mukaisten mittausten perusteella laaditut 

 yhteenvedot  sekä toteutuksen jälkeen tehdyt  yhteenvedot  ja  tarkistetut suunni-
telmapiirustukset.  Valmiin työn  laaturaportointi  toimitetaan tilaajalle viimeistään 
sovittuun aikaan työn valmistuttua  ja  sitä  täydennetään takuuajan  mittausten 
valmistuttua.  
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Lop p  ura  po rtoi  nti  
Loppuraportointi  käsittää yhteenvetoja  koko  hankkeen toteutuneesta laadusta. 
Loppuraportoinnin yhteydessä verrataan toteutunutta laatua kohteelle asetet-
tujen tuotevaatimusten mukaiseen laatuun. Loppuraportoinnissa raportoidaan 
myös mandolliset arvonmuutokset  ja  takuuajan erityisseurantaa  edellyttävät 
kohteet. 

Lisäksi urakoitsijalle  jää mittaustuloksia  ja  muuta aineistoa,  jota  urakoitsijan  ei 
tarvitse toimittaa tilaajan edustajalle. Tätä ns. loppudokumentointiin liittyvää 
aineistoa urakoitsija voi tarvittaessa käyttää laatuvaatimusten mukaisuuden 
osoittamiseen  tai  vaurioiden syiden selvittämiseen. 

Takuuajan raportointi 
Takuuajan  raportoinnissa raportoidaan SKU:ssa edellytettyjen takuuajan laa-
tuvaatimusten toteutuminen, havaitut virheet  ja  puutteet sekä tehdyt korjaus- 
toimenpiteet. 
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Pikaraportoinnin  tarkoituksena  on  antaa tilaajalle  tai  hänen  edustajalleen 
 mandollisuus todeta  urakoitsijan  mittausten  ja  raportoinnin kattavuus  ja  laa-

tu. Normaalisti tilaaja ei kuitenkaan seuraa jatkuvasti  raportointia  eikä työn 
jatkamiseen tarvita tilaajan edustajan lupaa.  Jos  tilaajan edustaja huomaa 

 pistokoeluontoisissa tarkastuksissaan urakoitsijan  raportoinnissa olennaisia 
virheitä  tai  toteaa  raportoinnin  aikataulussa  tai  laadussa puutteita, hänen tulee 
ilmoittaa havainnoistaan.  
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Seuraavassa raportointitavan  ja  -ajan perustelut  ja  mu  ut  taustatiedot  on  koros-
tettu tällaisella taustavärillä.  

6.1 	Maaleikkaus  

6.1.1  Yleistä  

Raportointi  koskee TYLT  2000  "Leikkaukset, kaivannot  ja  avo-ojarakenteet' 
kohtaa  2100 "Maaleikkaus". 

6.1.2  Maaleikkauksen raportointi 

 6.1.2.1  Pohjamaan tasalaatuisuus  

Tien  pintaan syntyy talvisin pahoja vaikeasti korjattavia routaepätasaisuuksia, 
 jos  suunnitteluvaiheessa pohjamaa oletetaan esim  syvan  leikkauksen kohdalla 

tasalaatuiseksi  tal lievasti routivaksi  vaikka  se otkeasti oliskn epatasalaa 
tuista  ja routivaa  (vaihteleva kallionpinta, lohkareita ym.). Siksi pohjamaan 
tasalaatuisuus pitää tarkistaa rakennusvaiheessa noin metrin syvyyteen leik-
kaussyvyyden alapuolelle. Urakoitsijoiden käsityksen mukaan tutkiminen  on 

 rakennusvaiheessa usein vaikeaa  ja leikkaussyvyyden ja rakennepaksuuden 
 kasvattaminen yhtakkia  on kaytannossa lahes  mandotonta  

Urakoitsijan  on  raportoitava  vähintään kaksi viikkoa ennen rakentamisen 
aloittamista, mitä seuraavassa esitettyä menettelyä  se  aikoo käyttää tasalaa-
tuisuuden varmistamiseen:  

A. Pohjamaan tasalaatuisuus  varmistetaan kairauksin  ja maatutkalla  ennen 
rakentamista  ja  rakenteet suunnitellaan  ja  toteutetaan tutkimustulosten 
mukaan. 

Tällöin raportoidaan ennen rakentamisen alkua käytetyt tutkimusmene-
telmät  ja  tulosten perusteella arvioitu alusrakenneluokka. Rakentamisen 
aikana todetaan  vain  mandolliset poikkeamat  ja  muutetaan tarvittaessa 
mitoitusta. Rakentamisen aikana, ennen kuin pohjamaa  on  koko  osuudel-
ta peitetty, raportoidaan, oliko poikkeamia (myös silloin kun ei ollut poik-
keamia).  

B. Pohjamaan tasalaatuisuutta  ei tutkita tarkasti, vaan kaikki rakenteet mi-
toitetaan riittävän paksuiksi epätasalaatuisen pohjamaan edellyttämän 
mitoituksen mukaan. 

Tällöin raportoidaan ennen rakentamisen alkua valittu alusrakenneluokka. 
Rakentamisen aikana tasalaatuisuutta ei tarvitse raportoida.  

C. Pohjamaan tasalaatuisuus  todetaan vasta rakentamisen aikana  ja raken-
tamisaikataulu  sovitetaan niin, että korjaaviln toimenpiteisiin  on  mandolli- 
suus. 



Laadun  raportointi 
	 19  

RAPORTOINTI  ERI  RAKENNEOSIEN  OSALTA  

Tässä raportoidaan rakentamisen aikana käytetyt tutkimusmenetelmät, 
niiden tekijä, havainnot  ja  toteutettava mitoitus ennen kuin alusrakenne  on 

 kokonaan peitetty. 

Tapauksissa Aja  C on  raportoitava  myös mitä tarkistustoimenpiteitä suunnittelija 
edellyttää rakentajalta. 

Takuuajan  ollessa riittävän pitkä, tilaaja voi erikseen SKU:ssa (sopimuskoh-
taisissa urakkaehdoissa) Imoittaa, että ei pyydetä erityisraportointia, vaan 
palataan asiaan jälkikäteen  vain  jos  tiessä  havaitaan routaepätasaisuuksia  tai 

 vaurioita. 

Tilaajan antaessa maaperätiedot sitovina, rakennusvaiheessa  on  todettava  ja 
 raportoitava  välittömästi mandolliset poikkeamat. 

Uudessa tierakenteen suunnitteluohjeessa  on  kolme tasalaatuisuusluokkaa:  
t  = tasalaatuinen,  
s  = sekalaatuinen (=epätasalaatuinen)  ja  
u  =  ei tutkittu. 

Tapauksessa  A  käytetään merkintää  t tai s,  ja  tapauksessa  B  ja  C  merkintää 
 u,  kunnes jokin tutkimustulos antaa aihetta muuttaa sitä. 

Tapauksessa  C  alusrakenteen  kunnollinen tutkiminen rakentamisen aikana 
edellyttää seuraavia toimia:  

1.Onko  S+0,5 m  syvyydellä tien pinnasta läpimitaltaan yli  0,5 m  kiviä  tai 
 lohkareita?  (S  = mitoitusroudansyvyys  1,5.2,2 m) 

2. Onko pohjamaassa ympäristöään karkeamman  tai  hienorakeisemman 
maalajin  muodostamia kohtia  tai  selviä maalajin vaihtumiskohtia, jotka 
aiheuttaisivat routanousueroja?  

3. Virtaako  tien sivulta paikallisesti vettä maakerroksista tulevan sivu-ojan 
pohjan alapuolella? Sivukaltevissa paikoissa tehdään myös koekuoppia 
ylärinteen puolelle.  

4. Onko kallionpinta  alle  S+0,5 m  syvyydellä tien pinnasta? Kallioisella alu-
eella kallionpintaa tutkitaan koekuopista  tai  kairalla.  

Tapauksessa  C  alusrakenteen  laatu (vastaukset  em.  kysymyksiin),  ja  käytetty 
tutkimusmenetelmä  (1.  silmämääräisesti  maanpinnasta,  2.  silmämääräisesti 
kaivumassoja  tarkkailemalla,  3.  koekuopista  toteamalla  tai 4.  kairaamalla)  on  
pikaraportoitava  vähintään  2  vrk  ennen  rakennekerrosten  tekoa sanallisesti 
(oli/ei ollut). Talvityössä voidaan sopia muustakin aikataulusta. Kuukausira-
portissa todetaan "oli"- havaintojen aiheuttamat toimenpiteet: "Ei vaikutusta, 
lohkareet poistettiin, rakennetta paksunnettiin  x  metriä tasausviivaa nostamalla" 
tms. Kuukausiraporttiin liitetään myös tieto ennen maaleikkaustyön aloittamista 
tehdyistä maaperätutkimuksista. 



20 	 Laadun  raportointi 

RAPORTOINTI  ERI  RAKENNEOSIEN  OSALTA  

6.1.2.2  Pohjamaan maalaji  

Suunnitelmassa lievästi  routivaksi merkityillä osuuksilla  varmistetaan  routi-
vuuden  aste leikkauksen pohjassa ottamalla näyte  200 m  välein  edustavasta 

 paikasta.  Seulonnan  tuloksena saatu  #  0,063  ja  2 mm läpäisyprosentit  sekä 
 näytteenottopaikat raportoidaan kuukausiraportissa.  Muilla  osuuksilla  (kuin lie-

västi  routivilla) raportoidaan kuukausiraportissa  miten  maalaji  on  tarkistettu 

Tarvittava  rakennepaksuus  muuttuu jyrkästi, kun  hienoainespitoisuus  ylittää 
 (#0,063)7 % tai 15 %  rajan.  

6.1.2.3  Leikkaussyvyys  

Vähintään  kolmasosassa maaleikkauksia  tarkastetaan  20 m:n  välein leikka-
uksen  taitepisteiden  sijainti  takymetrimittauksella  kaivamisen jälkeen. Tutkit-
tavat leikkaukset sovitaan rakennuttajan kanssa työn aikana.  Mittaustulokset 

 (yhteenveto)  raportoidaan kuukausiraportissa  yhdessä suunniteltujen  taite-
pistesijaintien  kanssa.  

Leikkauspohjan korkeusasema  voidaan tutkia  kairaamalla jälkeenpäinkin,  mutta 
ei  leikkauspohjan  leveyttä, joka myös vaikuttaa merkittävästi  rakennuskustan-
nuksiinjarakenteen  laatuun.  

6.1.2.4  Leikkauspohjan  tasaisuus  ja  tiiviys 

Leikkauspohjan  tasaisuutta kuvataan sanoilla tasainen  (jos  täyttää  TYLT:n 
tasaisuusvaatimukset)  tai  epätasainen  (jos  siinä  on esim. painuneet ajourat). 
Tiiviyttä  kuvataan esimerkiksi sanoilla: lähes  häiriintymätön, upottava,  osittain 
jäässä,  lohkareiden poiston  jäljiltä tiivistetty mutta ei  kovin  tiivis,  veden  peitos-
sa. Tiedot pikaraportoidaan  vähintään  2 vrk:tta  ennen rakennekerrosten 
tekemistä. 

Tavoitteena  on  varmistaa ettei  leikkauspohjalle  jää vesiongelmaa  ja  selvittää 
onko  leikkauspohjalla liikennöity.  

6.2 	Kallioleikkaukset  

6.2.1  Yleistä 

Raportointi  koskee  TYLT  3000 "Kalliorakenteet"  kohtaa  3100 "Kallioleikkauk-
set". 

6.2.2  Kallioleikkauksen raportointi 

 6.2.2.1  Irtilouhintasyvyys  ja  suoto -ojat  

Irtilouhintasyvyys  tien  alla ja  suoto-ojan taso  ja  virtauksen  esteettömyys  tode-
taan  kaivamalla  auki vieressä oleva  suoto-oja. Tulos  raportoidaan valokuvin 
pikaraporttina  ennen peittämistä. 
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Muiden suoto-ojattomien kallioleikkausten osalta kallioleikkauksista rapor-
toidaan kuukausiraportoinnin  yhteydessä, vastasiko louhinnan reikäväli  ja 

 poraussyvyys tarkastettujen  hyväksi todettujen irtilouhintojen vastaavia arvoja. 
Pistokokeena (vähintään  200  m:n  välein) tehtävien poikittaisten kaivantojen 
kohdalta raportoidaan kuukausiraportoinnin  yhteydessä mitattu kalliopohjan 
taso vaihteluineen  ja  irtilouhintasyvyys  sekä kyseisessä kohdassa käytetty 
reikäväli  ja  poraussyvyys. 

Kallioleikkauksissa  ei ole viime aikoina ollut suuremmin epätasaisuuksia eikä 
vaurioita, joten rankkaa aukikaivua  ja  raportointia  ei tarvita. Ongelmana irtilou-
hituissa pohjissa  on  ollut pohjassa virtaava vesi.  

6.2.2.2  Luiskat kallioleikkauksessa  ja  louhetäyteisessä 
maalaatikossa 

Ulkoluiskan  sijainnin tarkistaminen raportoidaan  valmiin työn laaturaportoin
-nissa.  

Kuukausiraportissa  todetaan, onko ojan ulkoluiskan kolmioon käytetty maata, 
louhetta vai onko  se  jätetty louhimatta. Samoin raportoidaan, täyttääkö leik-
kausluiskan sijainti  ja  leikkausluiska  tasaisuus laatuvaatimukset, sekä minkä 
luokan suodatinkangasta  on  käytetty louheen päällä sisäluiskissa estämään 
hienoaineksen valumisen louheeseen. 

Kallioleikkauksien  osalta myös takuuaikana tulee seurata, missä  on  jouduttu 
keräämään kalliolta putoavia kiviä. Tulokset raportoidaan takuuaikana ke.. 
väätiä. Luiskista putoavat  kivet ja  lohkareet hankaloittavat kunnossapitoa  (mm. 

 vesakonpoistoa).  

6.3  Maapenkereet 

 6.3.1  Yleistä 

Raportointi  koskee TYLT  4000  "Penger-ja  kerrosrakenteet"  kohtaa  4100  "Maa-
penkereet  ja  padot".  

6.3.2  Maapenkereiden raportointi 

Pohjamaan  pinta,  ennen penkereen rakentamista, arvioidaan kuten kohdassa 
maaleikkaukset (ks. kohta  6.1.2.4).  
Laatu  on  helppo todeta ennen kerrosten tekoa, toisin kuin syvässä maaleik-
kauksessa. 

Pohjamaan  tiedot, miltä osuuksilta pintamaat  on  poistettu, pengertäytteen laatu 
 ja  pengerrystapa raportoidaan kuukausiraportissa.  Samalla raportoidaan, 

onko pengertäytteen laatu todettu ottopaikalla vai penkereestä. 
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6.4  Kevytsorapenkereet  

6.4.1  Yleistä 

Raportointi  koskee TYLT  4000  "Penger-  ja  kerrosrakenteet"  kohtaa  4180  "Ke-
vytsora- yms. penkereet".  

6.4.2  Kevytsorapenkereiden raportointi 

 6.4.2.1  Materiaali 

Kevytsoran  materiaalin laadun varmistus  raportoidaan kuukausiraportis
-sa.  

6.4.2.2  Siirtymärakenteet, Reunapenkereet  

Toteutetut siirtymärakenteet raportoidaan kuukausiraportissa. 

Reunapenkereiden  tekotapa  ja  materiaali sekä mandollisen suodatinkankaan 
 tai  -kerroksen materiaalit osoitetaan  kuukausiraportissa.  Raportissa tulee 

osoittaa myös että kevytsorapenkereen  alle  ei  jää  vesilätäköitä  eikä  lunta.  Mikäli 
reunapenkereiden materiaali  on  huonosti vettä läpäisevää, tulee kuivatuksen 
toimivuus osoittaa (salaojitus  tai  vettä läpäiseviä rakenteita penkereeseen). 

Raportissa käytetään myös valokuvia toteutetusta rakenteesta.  

6.5  Louhepenkereet  

6.5.1  Yleistä 

Raportointi  koskee TYLT  4000  "Penger-  ja  kerrosrakenteet"  kohtaa  4200 "Lou
-hepenkereet". 

Louhepenkereissä  ongelmia ovat aiheuttaneet työtavasta  ja  ylisuurista lohka-
ieista  aiheutuneet virheet. Myös jäätyneelle pohjamaalle tehdyt  tai  jäätymään 

 päässeet louhepenkereet ovat lohkareiden liikkumisen seurauksena aiheutta
-fleet  painu mia.  

6.5.2  Louhepenkereiden raportointi 

 6.5.2.1  Alusta 

Alusta tulee varmistaa ennen penkereen rakentamista kuten kohdassa maa- 
leikkaukset (ks. kohta  6.1.2.1 -6.1.2.4).  Alustan tiedot raportoidaan kuukau-
siraportissa. Raportoinnin yhteydessä todetaan myös, missä  on  käytetty 
suodatinkangasta.  

6.5.2.2 Lou  heen  otto  ja  pengerrys 

Kuukausiraportissa  kerrotaan, mitä  on  tehty yli  600 mm  lohkareille:  Onko ne 
sijoitettu sellaisenaan penkereen luiskaan, korkean täytön alaosaan vai louhe- 
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täytän yläosaan,  vai onko ne läjitetty läjitysalueelle  tai  onko ne rikottu. Lisäksi 
raportoidaan pengerryksen työtapa.  

6.6 	Kallion leikkauspohjan  ja  louhepenkereen yläpinnan kiilaus  

6.6.1  Yleistä 

Raportointi  koskee TYLT  4000  "Penger-ja  kerrosrakenteet"  kohtaa  4280  "Kallion 
leikkauspohjan  ja  louhepenkereen yläpinnan kiilaus". 

Kiilaukseen  käytettävä materiaali  ja  kiilatun  kerroksen päällä liikennöinnistä 
aiheutuneet hienoainekset ovat aiheuttaneet ongelmia.  

6.6.2  Kallion leikkauspohjan  ja  louhepenkereen yläpinnan 
kiilauksen raportointi  

6.6.2.1  Työtapa 

Louhepenkereiden  ja  kallioleikkauspohjien kiilaus  on  tehtävä siten, että  se 
 estää ylempien rakennekerroksien varisemisen louheeseen. Kiilaus tiiviste-

tään ylemmän kerroksen vaatimusten mukaiseen tiiviyteen. Yläpinta kiilataan 
pientareiden reunaan saakka. Työtapaa ei tarvitse erikseen raportoida.  

6.6.2.2  Materiaali 

Kiilausmateriaali,  onko käytetty mursketta, pienlouhetta vai soraa, tulee raportoi-
da  kuukausiraportoinnin  yhteydessä. Kiilausmateriaalin hienoainespitoisuu

-den (#0,063)  keskiarvo ei saa ylittää  4  %  eikä yli  10  prosenttia tutkimustuloksista 
saa ylittää  6%.  Kiilausmateriaalin rakeisuusja hienoainespitoisuus  selvitetään 

 1500 t  välein. Kiilausmateriaalin laadun osalta dokumentoidaan työnaikana 
otetut näytteet. Kiilausmateriaalista otettujen näytteiden rakeisuus  ja  hieno-
ainespitoisuus raportoidaan loppuraportoinnin yhteydessä.  

6.6.2.3  Kiilauksen  tasaisuus 

Kiilauksen yläpinnan  tasaisuus-  ja  sijaintivaatimukset  ovat samat kuin jakavan 
kerroksen yläpinnalla. Tiedot  pikaraportoidaan  vähintään  2  vrk:tta  ennen 
rakennekerrosten tekemistä.  

6.7 	Suodatin-  ja  eristyskerros  

6.7.1  Yleistä 

Raportointi  koskee TYLT  4400  "Suodatin-, eristys-  ja  jakavat kerrokset" kohtaa 
 4410  "Suodatin -ja  eristyskerros". 

Käytettävä materiaali, kerrospaksuudet  ja  tilveys  ovat lopputuotteen kannalta 
merkittäviä. Tietoja voidaan suurelta osin tarkistaa myös jälkikäteen valmiista 
rakenteesta. 
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6.7.2 Suodatin -ja eristyskerroksen raportointi 

Raportoidaan kuukausiraportissa ottopaikalla  todettu hiekan  rakeisuusja  va
-lokuvin rintauksen tasalaatuisuus.  Valmiista rakenteesta  raportoidaan  paksuus 

 ja  tiiviys valmiin työn laaturaportoinnin yhteydessä.  

6.8  Jakavat kerrokset 

 6.8.1  Yleistä  

Raportointi  koskee  TYLT  4400 "Suodatin-, eristys -ja  jakavat kerrokset" kohtaa 
 4430  "Jakavat kerrokset". 

Käytettävä materiaali,  kerrospaksuudet  ja  tiiveys  ovat  lopputuotteen  kannalta 
merkittäviä. Tietoja voidaan suurelta osin tarkistaa myös jälkikäteen valmiista 
rakenteesta.  

6.8.2  Jakavat kerrokset laadun  raportointi 

Raportoidaan kuukausiraportissa ottopaikalla  todettu  kiviaineksen rakeisuus 
 sekä miten  kiviaineksen  lujuus  on  arvioitu. Valmiista rakenteesta  raportoidaan 

 paksuus  ja  tiiviys valmiin työn laaturaportoinnin  yhteydessä.  

6.9 Sitomattomat  kantavat kerrokset  

6.9.1  Yleistä  

Raportointi  koskee  TYLT  kohtaa  4500 "Sitomattomat  kantavat kerrokset". 

Kantavan kerroksen liian suuri  hienoainespitoisuus  heikentää kerroksen kan-
tavuutta,  ja  lisäksi myös  päällysteerì  tartunta  ja  väsymiskestävyys  huononee. 
Kerroksen materiaalin lisäksi  kerrospaksuudella,  kantavuudella  ja  yläpinnan 
kaltevuudella  on  suuri merkitys  koko  tierakenteen  laatuun.  

6.9.2  Kantavat kerrokset  raportointi 

 6.9.2.1  Alusta  

Jos  kerros tehdään yli kaksi viikkoa jakavan  tai kiilaus  kerroksen tekemisen 
jälkeen,  raportoidaan  jakavan kerroksen  tai kiilauskerroksen  pinnan  kunto  
pikaraportointina ennen kantavan kerroksen tekemistä.  Todettavia  asioita 
ovat, onko pinnalla  liikennöity,  onko jakavan kerroksen pinnassa  selvät  ajojäljet, 
massansiirroista valunutta  savea,  silttiä  tai humusta tai  onko  pinta  kauttaaltaan 

 hienoainespitoinen  tai  epätasainen, sekä havaintojen aiheuttamat toimenpiteet. 
Havainnot  raportoidaan,  vaikka puutteet  korjattaisiinkin.  

6.9.2.2  Materiaali 

Ostetuista kantavan kerroksen materiaaleista toimitetaan  kuukausiraporttiin 
käytettävän  murskeen  myyjän antama  tuoteseloste,  josta näkyy  maksimiraeko - 
ko,  hienoainespitoisuusluokka, rakeisuusluokka,  Los Angeles-luku,  ja  onko tehty  
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rapautumiseen  liittyviä tutkimuksia. Tielinjalla murskatuista kiviaineksista  on 
 toimitettava samat tiedot sekä lisäksi tieto mandollisesta välivarastoinnista.  

6.9.2.3  Paksuus, tiiviys  ja  tasaisuus 

Ennen kantavan kerroksen tekemisen aloittamista ilmoitetaan käytettävä  kan-
tavuuden/tiiviyden varmennusmenetelmä ja  mandolliset koejyräystulokset. 
Kuukausiraportissa  ilmoitetaan toteutunut paksuus  ja  paksuuden toteamistapa 
sekä käytetty kantavuuden/tiiviyden varmistustapa  ja sen  tuottamat tulokset, 
sekä  pinnan  toteutunut kaltevuus, korkeusasema  ja  tasaisuus.  

6.9.2.4  Toteutunut  hienoainespitoisuus  

Ennen päällysteen tekemistä otetaan kantavan kerroksen ylimmästä  100 mm 
kerroksesta  neljä näytettä (näytteetA,  B, Cja D)jokaiselta 1000 m  matkalta. 
Näytteet  A  ja  C  otetaan kulkusuunnassa oikeanpuoleisimmasta kulkujäljes

-tä  ja  B  ja  0 kulkujälkien  välistä. Näytteiden välimatkat valitaan TYLT  4500: 
n satunnaislukutaulukosta viikonpäivän  mukaan. Näytteet edustavat  koko 
ajorataa, jos koko ajoradan  leveys  on  tehty samalla kerralla  ja  samalla tavalla 
samasta materiaalista, eikä työmaaliikenne ole keskittynyt vasemmalle puolelle. 
Näytteenotosta kerrotaan tilaajan edustajalle vähintään edellisenä päivänä. 
Näytteenottopisteiden sijainti  pikaraportoidaan näytteenottopäivänä,  sa-
moin kuin tieto siitä missä tullaan säilyttämään  B-  ja  C-näytteet.  A-  ja  D-näyte 
seulotaan  ja hienoainespitoisuudet raportoidaan  viimeistään  1  kk kuluttua 
näytteen otosta. 

Mikäli tulokset ovat selvästi sallituissa rajoissa, voidaan näytteenottotiheyttä 
harventaa  ja  sopia, että  em.  neljä näytettä otetaan kultakin  2000 m  matkalta.  

6.10  Päällysteet  

6.10.1  Yleistä  

Raportointi  koskee TYLT kohtaa  5200 "Päällysteet".  

Valmiin päällysteen  ja massan  laatu voidaan todeta tarvittaessa pitkänkin 
ajan kuluttua päällystämisestä, Raportoinnin tavoitteena  on  varmistaa että 
päällysteen alusta  on  kunnossa  ja  että päällystämistä ei tapandu sellaisissa 
olosuhteissa, missä päällystämisen onnistuminen  on  epävarmaa.  

6.10.2  Päällysteiden raportointi 

 6.10.2.1  Alusta  

Päällystämisajankohta  on  ilmoitettava tilaajalle sähköpostilla  vähintään viikkoa 
ennen töiden aloittamista.  Urakoitsijan tulee ottaa pohjatyötlpäällysteen alusta 
vastaan ennen päällystämisen aloittamista. Vastaanotto tulee tehdä kirjallisesti 

 ja  siinä todetaan onko alusta kaltevuudeltaan  ja pinnan tiiveydeltään ja  muilta 
ominaisuuksiltaan sellaisessa kunnossa, että vaadittu päällyste voidaan levittää 
vaatimusten mukaisesti. Tarkastus suoritetaan silmämääräisesti  ja tarvittavilta 

 osin mittaamalla  (mm. kaltevuus,  leveys). Vastaanottopäytäkirja sisältää johto- 



26 	 Laadun  raportointi 

RAPORTOINTI  ERI  RAKENNEOSIEN  OSALTA 

päätökset havainnoista  ja  mittaustulokset  sekä muutaman valokuvan. Ilmoitus 
alustan vastaanotosta toimitetaan tilaajalle sähköisessä  tai  kirjallisessa muo-
dossa ennen  päällystystyän  aloittamista.  

6.10.2.2  Materiaalit, määrätiedot 

Vilkasliikenteisen  tien  kulutuskerroksen  massan  kulutus-  ja  säänkestävyyden 
raportointi  riippuu käytetystä  laatuvaatimuksesta:  

A. Laatuvaatimuksena  on massatyyppi  ja  kiviaineksen lujuusluokka  tai pääl-
lysteen  laskennallisen  kulumisnopeus. Kuukausiraportissa raportoidaan 

 tällöin yhteenvetona  massan  suhteistustapa  ja  suhteistuksen  tulos,  sekä 
 osuuksittain  toteutunut  sideainepitoisuus, kiviaineksen rakeisuus  (onko 

 ohjealueella)  ja  kuulamyllyarvo  sekä käytetyn  bitumin tunkeumaluokka  ja 
 toimittaja sekä  täytejauheen  laatu, sekä  vedenkestävyyttä  koskevan  testin 

 tai  arvion  tulos.  Urakoitsijan  aineistoon  jää mm.  tarkka  kiviaineksen rakei-
suus  ja  muut  testitulokset, bitumin  ja  täytejauheen testitulokset.  

B. Laatuvaatimuksena  on  toiminnallinen  suhteistus. Raportoidaan  samat 
tiedot kuin edellä, mutta  kivialneksen lujuusvaatimus  määräytyy SRK-  tai 
PRALL -kokeen perusteella. Tässä tapauksessa  kuulamyllykokeen  tulosta 
tarvitaan  kiviaineksen  lujuuden vaihtelun seuraamiseen.  

C. Päällysteen kulumiskestävyys  tai kestoikä  todetaan  takuuajan mittauksin. 
 Tällöin käytetyt materiaalit  ja  määrätiedot  kirjataan  urakoitsijan  aineistoon, 

mutta niitä ei erikseen raportoida.  Sen  sijaan  raportoidaan massatyyppi  ja 
 tasaisuutta  ja  urasyvyyttä  koskevat  mittaustulokset, mittausajat  ja  käytetyt 

mitta  nt.  

Muiden teiden massasta  raportoidaan  muuten samat tiedot, mutta  kuulamyl-
lyarvoa  ja  SRK-  tai PRALL -kokeen tulosta ei aina tarvita. 

Tutkimusten tulokset  raportoidaan  viimeistään kuukauden kuluessa päällys
-tystyön  valmistumisesta.  

6.10.2.3  Päällysteen  paksuus  ja  tiiviys 

Uudella tiellä  päällysteen tyhjätila  ja  paksuus todetaan  maatutkalla päällysteen 
 mittaamiseen sopivalla taajuudella. Tulokset varmistetaan  poranäytteistä,  joista 

tutkitaan myös  sideainepitoisuus. Mittausolosuhde  ja  tulokset sekä tulosten 
 yhteensopivuus työnaikaisten  havaintojen kanssa  raportoidaan  kuukauden 

kuluessa  päällystystyön  valmistumisesta.  

6.10.2.4  Päällystystyön  eteneminen  ja  olosuhteet 

Urakoitsijan  aineistoon kirjataan päivittäin  päivittäiset työsaavutukset  ja  teko- 
hetken  sää. Kuukausiraporttiin  kirjataan  osuuksittain työolosuhde  ja  keskeytet-
tiinkö  työ  sääolosuhteen  vuoksi.  Kuukausiraporttiin  liitetään aineistoa, jolla 
osoitetaan, ettei  olosuhde  vaikuttanut  päällysteen  laatuun.  
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6.11  Valmiin tien  pinnan  tasaisuus  

6.11.1  Yleistä  

Raportointi  koskee valmiin tien  pinnan  tietojen raportointia päällystystöiden 
valmistuttua  ja  opputuotteen  laadun raportointia takuuaikana.  

6.11.2  Valmiin tien  pinnan  tasaisuuden raportointi  

6.11.2.1  Tasaisuus, sivukaltevuus, urat  ja vau  riot  

Valmiin päällysteen tasaisuus, sivukaltevuus  ja  alku-ura mitataan pian päällys - 
teen  valmistumisen jälkeen  ja  raportoidaan  kuukauden kuluessa. 

Päällysteen  vauriot havaitaan  ja  raportoidaan takuuajan  lopussa. Lisäksi  ra
-portoidaan  kaikki aikaisemmin peitetyt vauriot vähintään kaksi viikkoa ennen 

uudelleen päällystämistä.  

6.11.2.2  Painumat 

Painumista raportoidaan  tasaiset osuudet,  ja  muilta osuuksilta kaltevuuden 
muutokset  ja  painuma  alkuperäiseen korkeustasoon verrattuna. Tulokset  ra

-portoidaan  kuukauden kuluessa.  

6.11.2.3  Routaheitot  

Laatuvaatimusten mukaan tien tasaisuus todetaan takuuaikana yli ajamalla 
jokaisena kevättalvena kandesti.  J05  minkäänlaisia routaheittoja ei esiinny, 
kaltevuudenmuutoksia ei tarvitse mitata.  Jos  routaheittoja  esiintyy, tilaaja  ja 

 urakoitsija voivat yhdessä todeta, onko heitto haitallinen vai lievästi haitalli-
nen. Epäselvissä tapauksissa mitataan kaltevuuden muutokset.  Takuuaikana 
raportoidaan  tilaajalle silmämääräisten tehtyjen tarkastusten ajankohdat  ja 

 johtopäätös joka kevät.  Jos  routaheittoja  havaitaan, raportoidaan kuitenkin 
heti, jotta tarvittaessa voidaan ryhtyä mittauksiin.  

6.12  Toteutunut päällysrakenne  

6.12.1 	Yleistä 

Raportointi  koskee valmiin tien rakenteen raportointia töiden valmistuttua.  

6.12.2  Toteutuneen päällysrakenteen raportointi  

Tien  valmistuttua mitataan maatutkalla niiden teiden  ja  väylien rakenne, jotka 
 on  urakkasopimusasiakirjoissa  sovittu mitattavaksi. Maatutkallaja täydentävillä 

kairauksilla määritetään: 
• 	päällysteen kokonaispaksuus mitattavalla  linjalla 
• 	mandollisen stabiloinnin paksuus 
• murskekerrosten yhteispaksuus 
• hiekkakerroksen  tai  louhekerroksen  paksuus 
• rakennekerrosten kokonaispaksuus. 
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Loppuraportissa  esitetään osuuksittain luettelona suunnitellut paksuudet 
 ja  havaitut paksuudet sekä puutteet  ja  niiden aiheuttamat arvonmuutokset. 

Loppuraportissa täytyy näkyä kohdat, joissa maatutkatulkinta  on  varmistettu 
kai  ra  u  kse  I la  

Lisäksi todetaan kaikki epäjatkuvuuskohdat: Siirtymäkiilat; mittaushetkellä 
märempi osuus; osuus, jolla rakennekerrokset ovat sekoittuneet  tai  rajapinta 

 mutkittelee; pohjamaan muutoskohta jne.  Loppuraporttiin  kootaan luettelo 
epäjatkuvuuskohdista, arvio niiden merkityksestä  ja  syystä. 

Mikäli tuotevaatimus  on  edellyttänyt kantavuuden mittaamista päällysteen pääl-
tä,  ja  tarkempia materiaalitutkimuksia niistä kohdista, joissa mittaustulos auttaa 
laskennallisen tavoitekantavuuden  tai  viereisen osuuden mitatun kantavuuden, 
liitetään loppuraporttiin myös kantavuushavainnotja niiden aiheuttamien tutki-
musten tulokset  ja  johtopäätökset. Mittaustuloksiin liitetään mittauspäivämäärä 

 ja  lämpötilakorjausten  tekotapa.  Kantavuusmittausten  tulos  ilmoitetaan tilaa-
jalle viipymättä, minkä jälkeen sovitaan (korvaavasta mittauksesta parempana 
aikana  tai)  materiaalitutkimuksista.  

6.13  Pohjavesisuojaus bentoniittimatolla 

 6.13.1  Yleistä 

Raportointi  koskee TYLT  4800  "Pohjaveden suojausrakenteet" kohtaa  4842 
 "Pohjavedensuojaus; bentoniittimatto".  

6.13.2  Pohjavesisuojaus bentoniittimatolla raportointi 

 6.13.2.1  Suunnitelma 

Ennen työn aloitusta  on  urakoitsijan  tarkastettava suunnitelmasta, onko seu-
raavat  asiat  otettu huomioon: 
• 	Bentoniittimatto  tai  sen  päällä oleva maa pysyy  vain 1:3  luiskassa, ulko- 

luiskassa  sallitaan kuitenkin  1:2  enintään  2 m  korkuisessa uiskassa, kun 
maton yläreuna ankkuroidaan. 

• 	Laskuojia  ei suojata bentoniittimatolla  tai  muovilla, vaan ne  on  pyrittävä 
putkittamaan. 

• Lammikoissa  ja  huonosti viettävissä kohdissa käytetään paksua hitsattua 
muovia. 

•  Ojan pohjaan ei saa sijoittaa liikennemerkkejä  tai  vastaavia  (vain  kaivojen 
läpiviennit sallitaan ojan pohjassa) 

Tarkistustoimenpiteet raportoidaan  tilaajalle  kuukausiraportissa.  

6.13.2.2  Alusta 

Bentoniittimattojen  alustan tasaisuus  on  ollut aina yksi suurimmista ongel-
mista, jotka vaarantavat suojauksen tiiviyden. Tiiviyttä  on  mandoton tarkistaa 
myöhemmin. 



Laadun  raportointi 	 29 
RAPORTOINTI  ERI  RAKENNEOSIEN  OSALTA  

Pikaraportissa  todetaan ennen mattojen asentamista, onko ojan pohjan 
kohdalla maton  alla  teräviä maakiviä  tai  muita epätasaisuuksia  tai  tekemisen 
yhteydessä  tai  jälkeen vierineitä irtokiviä. 

lrtokMen  Ja  térånmaakivien kohdàllä mättbvenyy nfln, étttüteé vUötÖkotta 
 ojan pohjaan, jolloin yläpuolisen suojauksen keräämä vesi valuu reiästä,  ja 
 kokoytäpuolisen suojauksen  arvo menetetään. 

Urakoitsija valokuvaa pohjatja toimittaa valokuvat tilaajalle enintään  3  päivää 
ennen mattojen levittämistä  ja  samalla ilmoittaa mattojen levityspäivän. 
Tällöin tilaajan pistokoevalvoja voi käydä katsomassa, pitävätkö  kuvat  paik-
kansa.  

6.12.2.3  Mattojen asennus, mattojen peittäminen maalla 

Pikaraportissa  todetaan ennen mattojen peittämistä muovilla, onko 
mattojen limitys riittävä päällysteen reunassa  ja  mattojen saumassa sekä 
läpivienneissä. 

Ojan pohjassa limitysvaje pilaa yläpuolisen suojauksen, mutta päällysteen 
reunassa  vain päällysteen  leveyden verran. Mattoihin tulisi vaatia viiva  0,4 m 

 päähän reunasta, jolloin viivan  ja  viereisen maton välissä saisi näkyä enintään 
 0,1 m aIempaa mattoa.  Silloin urakoitsija voisi osoittaa laadun valokuvin,  ja 
 tilaajan pistokoevalvoja voisi käydä katsomassa mattoja ennen peittämistä 

muovilla. Tosin muovi kannattaa levittää päälle nopeasti, joten tilaajan pisto-
koevalvoja  on  pidettävä ajan tasalla työn etenemisestä. 

Pikaraportissa  todetaan ennen suojaverhousten tekemistä, ovatko matot 
kastuneet ennen peittämistä maalla. 

Ilman maaripainetta kastuneet matot vettyvät  ja  turpoavat  liikaa, jolloin vesitiiviys 
 ja  kuormien kestävyys huononee. 

Urakoitsijan  on  pidettävä päiväkirjaa, johon merkitään  mm.  mattojen levi-
tyspäivämäärätja peittäminen muovillaja peittäminen maalla sekä mandolliset 
välillä sattuneet sateet. 

Tilaajan pistokevalvoja voi käydä tarkastamassa matot ennen peittämistä  ja 
 voi verrata päiväkirjaa muualta saatuihin sademäärätietoihin. 

Kuukausiraportissa raportoidaan salaojakerroksen  ja  suojaverhouksen  laatu. 
Urakotisijan pitää raportoida laatu rakeisuuskäyrin  ja  muutamalla valokuvalla, 
josta näkyy mihin  on  levitetty parhaiten läpäisevää täytettä. 

Tilaajan pistokoevalvoja voi tutkia materiaalin jälkeenpäinkin, mielellään ennen 
nurmetusta. 

Loppuraportti käsittää työn suunnitelmien, materiaalien  ja  toteutuksen rapor-
toinnin. Raportti  on  osa  pakollista, kunnossapitäjille, ympäristöviranomaisille 

 ja  pelastusviranomaisille luovutettavaa  aineistoa. 
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6.14  Paalutus 

 6.14.1  Yleistä  

Raportointi  koskee TYLT  6000 6400 "Perustamis-  ja vahvistamistyöt"  kohtaa 
 6100 "Paalutus". 

6.14.2  Paalutuksen raportointi 

 6.14.2.1  Materiaali, kalusto 

Käytettävien paalujen, jatkoksien  ja kärkien  tiedot sekä työssä käytettävä  paa-
lutuskalusto (tietokortti  osoitteessa: http://alk.tiehallinto.fi/thohje/pdf/syvastabi-
lointikoneentietokortti.doc  ) tulee toimittaa tilaajan edustajalle viikkoa ennen 

 paalutuksen  aloittamista.  

6.14.2.2  Toteutumatiedot 

Paalutuksen  suunnitelman mukainen toteutuminen tulee varmistaa  koko paa-
lutustyön  ajan. Mandolliset poikkeamat suunniteltuun tulee kirjata  ja  raportoida 
sekä toteutumatiedot  on  myös tarkistutettava geosuunnittelijalla. Seuraavat 
toteutumatiedot tulee raportoida tilaajan edustajalle viimeistään kolme päivää 

 työvaiheen  valmistumisen jälkeen.  
paalujen  sijainti-  ja korkeustasotiedot,  mandolliset lyönnin jälkeiset vaaka- 
siirtymät  ja ylösnousut 
paalujen tunkeutumatasotja  toteutuneet loppulyönnit 
kantavuus-  ja ehjyysmittaustulokset (esim. PDA -mittaukset) 

Tilaajan edustajalle raportoidaan toteutumatiedot verrattuna suunniteltuun 
("onko toteutunut suunnitelman mukaisesti vai ei")  ja  mandollisesti tehdyt 
muutokset. Tarkemmin toteutumatiedot raportoidaan tilaajan edustajalle kuu

-kausiraportissa.  

6.15  Paaluhatut, paalulaatat 

 6.15.1  Yleistä  

Raportointi  koskee TYLT  6000 6400 "Perustamis-  ja vahvistamistyöt"  kohtaa 
 6180 "Paaluhatut, paalulaatat". 

6.15.2  Paaluhattujen  ja  paalulaattojen raportointi 

Paaluhattujen/-laattojen mandolliset poikkeamat suunniteltuun tulee kirjata  ja 
 raportoida. Toteumatiedot  on  myös tarkistutettava rakenne-  ja geosuunnittelijal

-la. Paaluhattujen/-laattojen toteutuma-  ja poikkeamatiedot  sekä suojakerroksen 
materiaalitiedot tulee raportoida tilaajan edustajalle  kuukausiraportissa. 
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6.16  Pystyojitus 

 6.16.1  Yleistä 

Raportointi  koskee  TYLT  6000 6400 "Perustamis-  ja vahvistamistyöt"  kohtaa 
 6210 "Pystyojitus". 

6.16.2  Pystyojituksen raportointi 

 6.16.2.1  Materiaalit, kalusto 

Käytettävät materiaali -ja kalustotiedot  tulee toimittaa tilaajan edustajalle viikkoa 
ennen työvaiheen aloittamista.  

6.16.2.2  Toteutumatiedot  

Mandolliset poikkeamat suunniteltuun tulee kirjata  ja  raportoida sekä  to-
teutumatiedot on  myös  tarkistutettava geosuunnittelijalla. Pystyojituksessa, 
ylipenkereessä, painuma -ajoissa  tai siirtymärakenteissa  tehdyt mandolliset 

 suunnitelmamuutokset  on raportoitava  tilaajalle viimeistään kanden päivän 
kuluessa muutoksesta. 

Esikuormituspenkereen  taso-  ja painumatiedot (aikapainumataulukot,  vertailu 
suunniteltuun)  raportoidaan  tilaajan edustalle  kuukausiraportissa.  

6.17  Pudotustiivistys 

 6.17.1 	Yleistä 

Raportointi  koskee  TYLT  6000 6400 "Perustamis-  ja vahvistamistyöt'  kohtaa 
 6220 "Pudotustilvistys". 

6.17.2  Pudotustiivistyksen raportointi 

 6.17.2.1  Materiaalit, kalusto 

Käytettävä kalusto,  järkäle-ja pudotuskorkeustietoineen  tulee toimittaa tilaajan 
edustajalle viikkoa ennen työn aloittamista.  

6.17.2.2  Toteutumatiedot 

Tiivistämistyön  suunnitelman mukainen toteutuminen  raportoidaan.  Poikke-
amat suunniteltuun tulee kirjata  ja  raportoida sekä  toteutumatiedot  on  myös 

 tarkistutettava suunnittelijalla. Pudotustulokset (pudotuskuoppien  syvyydet 
 kierroksittain) raportoidaan  tilaajan edustajalle viimeistään kaksi päivää 

työvaiheen päättymisen jälkeen. 
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6.18  Syvästabilointi 

 6.18.1  Yleistä 

Raportointi  koskee  TYLT  6000 6400  "Perustamis-  ja  vahvistamistyöt"  kohtaa 
 6260  "Syvästabilointi".  

6.18.2  Syvästabiloinnin raportointi 

 6.18.2.1  Materiaalit, kalusto 

Käytettävä  sideaine  ja  syvästabilointikoneen  tiedot  (tietokortti)  tulee toimittaa 
tilaajan edustajalle viikkoa ennen työn aloittamista.  

6.18.2.2  Toteutumatiedot 

Stabilointityön  suunnitelman mukainen toteutuminen tulee varmistaa  koko 
 työn ajan. Mandolliset poikkeamat suunniteltuun tulee kirjata  ja  raportoida 

sekä  toteutumatiedot  on  myös  tarkistutettava geosuunnittelijalla.  Tilaajan 
edustajalle  raportoidaan  viimeistään kanden päivän kuluttua työvaiheen 
päättymisestä  toteutumatiedot  verrattuna suunniteltuun ('»onko toteutunut 
suunnitelman mukaisesti vai  ei")ja  mandollisesti tehdyt muutokset.  Lujuusmit-
tausten  ja  muut  stabiloinnin kelpoisuustiedot raportoidaan  tilaajan edustajalle 
kuukausi raportissa.  

6.19  Lujitteet 

 6.19.1  Yleistä  

Raportointi  koskee  TYLT  6000 6400  "Perustamis-  ja  vahvistamistyöt"  kohtaa 
 6280  "Lujitteet".  

6.19.2  Lujitteiden raportointi 

 6.19.2.1  Materiaalit 

Käytettävän materiaalin tiedot  ja  materiaalin suunnitelman  mukaisuus  tulee 
toimittaa tilaajan edustajalle viikkoa ennen työn aloittamista.  

6.19.2.2  Toteutumatiedot  

Tilaajalle  raportoidaan  viimeistään kanden päivän kuluttua työvaiheen 
päättymisestä miten  saumojen/verkkojen  liittämisen kelpoisuus  on  varmistettu. 

 Raportointiin  liitetään valokuvia  saumoista  ja  asennustyöstä.  

6.20  Rummut 

 6.20.1  Yleistä  

Raportointi  koskee  TYLT  6800  -  6870  "Kuivatusrakenteet  ja  putkistot'»  kohtaa 
 6810  "Rummut»».  
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6.20.2  Rumpujen  raportointi  

Toteutettava  rumpuluettelo  toimitetaan tilaajalle  työkohteittain päätierumpujen 
 osalta, kun rumpujen  asennus  alkaa. Silloin luetteloon merkitään myös, kuka 
 on  tarkasta  nut  putkityypin luju uden  riittävyyden  käytettävässä peitesyvyydessä, 

 putken  saumojen  ja  korroosiokestävyyden  täyttävän  TYLT:in laatuvaatimukiset, 
 sekä niiden rumpujen tiedot joiden osalta  laatuvaatimus alittuu.  Työn aikana 

päätetyt  poikkeukset (rumputyyppi  vaihtuu,  annan  tai  ympärystäytön  tiivis
-tystapa  vaihtuu, pituus  tai  sijainti muuttuu) merkitään  rumpuluetteloon  viikon 

kuluessa rummun asentamisesta. Toteutunut  rumpuluettelo  vahvistetaan 
viimeistään kuukausi  sen  jälkeen, kun kaikki rummut  on  asennettu. Yli  
1250 mm  rumpujen asentamisesta otetaan valokuvia, jotka toimitetaan  3  päivän 
kuluessa tilaajan edustajalle. Vaativien  rumputöiden aloituksesta  ilmoitetaan 
tilaajan edustajalle vähintään viikko ennen työn  aloitusta. 

Liittymärumpuja  koskeva  rumpuluettelo  toimitetaan tilaajan edustajalle viimeis-
tään kuukausi  sen  jälkeen, kun kaikki rummut  on  asennettu.  

Takuuaika  muovi-  ja  teräsputkien soikeus  mitataan,  tai  selvissä  tapauksissa 
 raportoidaan hyväksyttävän pyöreäksi. Mittauspäivät  ilmoitetaan vähintään 

viikkoa etukäteen tilaajan edustajalle.  Tulos  raportoidaan  kuukauden kuluessa 
mittausten valmistuttua.  

6.21  Tiekaiteet  

6.21.1 	Yleistä  

Raportointi  koskee  TYLT  kohtaa  7210  "Tiekaiteet".  

6.21.2  Tiekaiteiden raportointi  

6.21.2.1  Ennen  asennusta 

Kaiteista  laaditaan ennen työn aloittamista luettelo, josta ilmenee kaiteen 
tyyppi, pituus  ja  erityispiirteet  (pylväsväli ym.)  sekä  joustovara  lähellä kaiteen 
takana oleviin  esteisiin  sekä  asennusolosuhteet (louhe,  savi  ja  siltti)  sekä niiden 
edellyttämät  lisätoimenpiteet (esireitys, mursketäyttö aloituspylvään  ympärille 
jne.). Luettelo toimitetaan tilaajan edustajalle ennen  kaiteiden asennusta.  

Ennen työn alkua toimitetaan tilaajalle luettelo  kaiteistaja  erityisesti paikallista 
suunnittelua  vaativista  kohdista  ja  niissä käytettävistä  menettelyistä:  

Raportin sisältämät  kaideosuudet, kaidetyypeittäin eroteltuna.  
Miltä valmistajalta kaiteen  osat  hankitaan?  Hankitaanko  ruuveja eri  toimit-
taj  alta?  
Asennettaanko kaiteita  muuhun kuin  murskeeseen,  ja  miten silloin tode-
taan, kelpaako  maalaji  kaiteen  pystytykseen?  

(Saveen  tai  sUttiin asennetut kaiteet  eivät yleensä tue kaidetta tarpeeksi, eri-
tyisesti kaiteen  päissä.) 
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•  Jokaisen siltapilarin, portaalin  ja  valaisinpylväsjonon,  kohdalta raportoi-
daan joustovara johteen etupinnasta esteen etupintaan, mikäli joustovara 
ei ote selvästi yli  2 m  

(liian pienestjoUstovarasta tulee  arVönvähérrny)  
sekä pylväsväli esteen kohdalla. 

• Raportoidaan  osuudet, joissa kaiteen edessä  on  jyrkempi kuin  1:8  luiska, 
 tai  kaiteen etäisyys reunaviivasta  on  poikkeava.  

6.21.2.2  Asennustyön raportointi  

Ensimmäisessä  kaidetyötä  koskevassa  kuukausiraportissa  todetaan: 
Kuinka monesta kaideosuudesta jatkosvälykset mitattiin,  ja  mitä tuloksia 
saatiin? 

(Liian suuret  jatkosva[y}cset  aiheuttavat  sen, etta  Kaide  joustaa lukaa) 

Rakenteen valmistuttua todetaan: 
ovatko ennen työn alkua jätetty kaideluettelo  ja  siinä esitetyt menettelyt 
toteutuneet täysin 
pengerosuudet,  joilla pylväitä ei saatu louheeseen normaalilla tavalla  tai 

 jossa kaiteen taakse ei  tullut  0,5  levyistä tasannetta. 
miltä osin kaidepylväiden esireikiä  on  vielä täyttämättä murskeella 

(kaide voi alkaa huojua,  jos  esireikiä  ei täytetä). 
Kunnostetuista  vanhoista kaiteista todetaan tehdyt toimenpiteet  ja  määrät. 

Nopeampi raportbinti ei ole tarpeen, koska pohjarnaan laatu ym. voidaan todeta 
työn jälkeenkin, Liian pehrneään maahan asennettu kaide kaatuu törmäykses-
sä  ja  liian pehmeään asennettu alkupylväs edellyttää tavallista suuremman 
joustovaran.  

6.22  Tievalaistus  

6.22.1  Yleistä  

Raportointi  koskee TYLT kohtaa  7500  "Tievalaistus".  

6.22.2  Tievalaistuksen raportointi  

6.22.2.1  Perustaminen 

Kolmen päivän välein  raportoidaan sanallisesti: 
Perustamiskohdan kelpoisuusluokka  ja  perustuuko luokka suunnitelman 
tietoihin vai paikalliseen havaintoon 
Kaivannon leveys  ja  ympärystäytteen  laatu täytön alaosassa  ja  yläosassa 
sekä tiivistystapa.  
Jalustan  tyyppi  ja koko  (DL 3-mitta)  tai  jos  jalustaa  ei ole pylvästyyppi  ja 

 upotussyvyys  

Myöhemmin tapahtuva raportointi  on  urakoitsijalle  vaikeampaa, eikä rakennut-
tajalla ote mitään keinoja todeta aserinuskäytäntöä. Routivassa  tai  pehmeässä 
maassa rauta voi kallistaa pylväitä,  jos  kaivannon ytäosa  on  routiva. Törmäys

-turvallisia pylvaita  on  vaikeampi oikoa kuin jaykkia 
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6.22.2.2  Pylväs,  jalusta  

Suunnitelmassa  ollutjalusta -ja  pylväsluettelo päivitetään  toteutunutta tilannetta 
vastaavaksi  2  kk kuluessa pylväiden  asennusten  valmistumisesta.  

6.22.2.3  Valaisimet  

Toteutettavan valaistuksen  mitoituslaskelmat  luovutetaan tilaajan edustajalle 
ennen valaistuksen rakentamista sekä  päivitettynä  kuukauden kuluessa 
rakentamisen jälkeen. Niistä ilmenee käytetty  valaisin, valotekniset  laskelmat, 
laskennallinen  hoitokustannus  sekä näiden perusteella syntyvät  arvonmuu

-to  kset.  

6.22.2.4  Sähköasennukset 

Sähköasennuksista raportoidaan kuukausiraportoinnin  yhteydessä mah-
dolliset suunnitelman muutokset. Muilta osin tiedot esitetään  loppudoku-
mentointien  yhteydessä.  

6.22.2.5  Kaapeloinnit 

Louheessa kaapelikaivannot valokuvataan  ennen  peittämistä  ja  valokuvat 
toimitetaan tilaajan edustajalle samana  tai  seuraavana päivänä.  
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7  SANKTIOT 

Vakavista vaaditun laaturaportoinnin myöhästymisestä  ja  sisällön virheistä 
peritään  sakko.  Jos  työn aikana osoittautuu, että laatumittaustuloksissa  tai  laa-
turaportoinnissa  on  vähäistä suurempia puutteita  tai  virheitä, jotka vaikuttavat 
laatutasovähennyksiin, arvonmuutoksiin  tai  hylkäysperusteisiin  tai  tulevan kun-
nossapidon onnistumiseen, urakoitsija  on  velvollinen hankkimaan kustannuk-
sellaan vastaavat tiedot luotettavammaita tilaajan hyväksymältä organisaatioita 

 tai  henkilöltä sekä virheen havaitsemisen jälkeen tehtävien töiden osalta että 
tarvittavilta osin uudestaan  jo  mitattujen  ja  raportoitujen  töiden osalta. 

Tilaaja voi määrätä sakon ilman muistutuksia, kun  on  todennettu,  että ura-
koitsijan laadunvarmistukseen liittyvän asiakirjan tiedot poikkeavat selvästi 
todellisuudesta  tai on  kysymys vakavasta laiminlyönnistä.  

ST-urakan urakkasopimusmallissa  on  esitetty seuraavat sanktiot, jotka ovat 
suuruudeltaan kiinteitä  ja  ne määräytyvät seuraavan taulukon mukaisesti: 

Taulukko  1.  Ura kkakohtaiset samasta laiminlyönnistä annetut huomautuskerrat 
 ja  niiden sakot  

1.  kerta  2.  kerta Seuraavat kerrat  

1. Laatusuunnitelman  vastainen muistutus  2 000  €  3 000  €  
toiminta  ja  ympäristöasioihin  liitty- 
vät laiminlyönnit _________________ ______________________  

2. Tilaajan tekemän pistokokeen  2 000  €  5 000  €  5 000  €  
perusteella havaittu laadunalitus,  
jota  ei ole osoitettu urakoitsijan 
laatupoikkeamaraportissa  

3. Urakoitsijan laatusuunnitelman  5  % urakkahinnas-  5  % urakkahin-  5  % urakkahinnasta,  
mukaisessa asiakirjassa (esim.  ta,  enintään  10.000  nasta,  enintään enintään  10.000  €ja  
laaturaportissa  tai  päiväkirjoissa) €  ja  urakoitsijan  10.000  €  ja  ura- urakoitsijan  edustajan 
todennettavasti  on  kirjattu tosiasi- edustajan vaihto koitsijan  edusta- vaihto 
oita vastaamattomia  tietoja  (vaka- jan  vaihto  
va  laiminlyönti) ___________________ _________________ ______________________ 

Pikaraportoinnin viivästymisiä  ja  tarkkuutta tarkastellaan rakenneosittain. 
Sanktiot ovat: 

vähäinen puute (epäselvä valokuva, erittäin pienen kohteen kuten esim. 
kanden valaisinpylvään perustuksen raportin myöhästyminen, jne.): muis-
tutus 
keskikokoinen puute (päivän työmäärää koskeva raportti myöhästyy  1  .  .3 

 päivää  tai  osa  tiedoista puuttuu):  1000  euroa  
suuri puute (usean päivän työmäärää koskeva raportti myöhästyy  1  ..  .3 

 päivää  tai  vähäisempää työmäärää edustava raportti  on  myöhässä  4.. .14 
 päivää  tai  tietoja puuttuu systemaattisesti):  2000  euroa.  

Summaa korotetaan  1000  euroa/viikko,  jos  raportti vielä iykkääntyy. 

Tahallisesta, virheellisestä raportoinnista  tai  raportoinnin aiminlyönnistä,  silloin 
kun laatu  on  jälkeenpäin todettu laatuvaatimukset aiittavaksi, noudatetaan  em. 

 taulukon kohdassa  2  olevia  sakkoja.  
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8 	LIITTEET  

Esimerkkejä  pika- ja  kuukausiraporteista.  

pi  ka  ra  portit:  
• maaleikkaus 
• pohjavesisuojaus 

Kuukausiraportit: 
• maaleikkaus 
• kallioleikkaus 
• maapenkereet 
• kevytsorapenkereet yms. 
• louhepenger 
• 	kiilaus 
• 	suodatin-  ja  eristyskerros  
•  jakava kerros  
• sitomaton  kantava  
• 	päällysteet 
• 	valmiin tien tasaisuus  
• pohjavesisuojaus 
• 	paalutus, paaluhatut,  laatat  
• 	pystyojitus 
• 	syvästabilointi 
•  rummut  
• 	tiekaiteet 
• 	tievalaistus  





Lute I  

KUU KAUSIRAPORTTI 

MAAPENKEREET  

URAKKA  /  KOHDE:  LINKIT  PVM (laadittu): 

PVM (Ilmoitettu) 

LAATUA:  

TYO  VAIHE: aloitettu 	 lopetettu  I  valmis:  

PLV  

0 	100  Piritamaat  poistettu 	Pohjamaan  tasaisuus  a  titveys 	Pengertäytteen  laatu  

O20  
k 	118/ei  

____________________________ 	__________________  
20 	40  ____________________________ 	__________________  
40 	60  ____________________________ 	__________________  
60 	80  ___________________________ 	__________________  
80 	100  _________________________ 	_________________ 

Pemqe'rystaua _______________________________________________________  

KUU KAUSIRAPO RTTI 
tIEkALuINtO KEVYTSORAPENKEREET yms.  

URAKKA! KOHDE:  LINKIT  PVM (laadittu): 

PVM (ilmoitettu) 

LAATIJA:  

TYOVAIHE 	 i:oaetlu 	 lopetettu  /  Valmis:  

PLy  

Pintamoat  poistettu 	Pohjamaan tasalsous  ja  tilvays 	Pengertäytteen  laatu  o 	100  

0 	20  
kyllO/ei  

_______________ 	________________________ 	___________________  
20 	40  _______________ 	________________________ 	___________________  
40 	60  _______________ 	________________________ 	___________________  
60 	80  _______________ 	________________________ 	___________________  
80 	100  ______________ 	______________________ 	_________________ 

t8ytto8 	korjaavat 
Vaatimuksen 	toimenpiteet  

alirtymärakenteet 	 kyla 	el  
Onko  siirtymärakentetta? ____________ 
Digikuvia totestetusta  rakenteesta  (link/ti digikuvat) 	_____________ 

reanapenkereet  ja  suadatinkerras  
Tekotapa  
Raunapenkereen matenaali: 
Suodatinkerroksen  materiaali  
Digikooia toleutetusta  rakenteesta  (tinkki digikuvat) 	) 	I 	I  
Onko  raunapenkereiden  Välissä vettä  tal lunta?  
Digikuvia toteotetosta  rakenteesta  Ilinkki digikmat) 	____________  

Onko  nulaojitus? 	 _____________ 
Digikuvia totautetusta  rakenteesta (linkki  digikavat) 	_____________  

Onko  penkereessa  vettä  lapisevia matenaaleja? ____________ 
Digikuviu toteutetusta  rakenteesta linkki  digikovat) 	_____________ 

KUU KAUSIRAPORTTI 

LOU HEPEN  GER  

URAKKA! KOHDE:  fLINKIT  PVM (laadittu):  

digliwoat mittausdata  PVM (ilmoitettu) 

LAATUA:  

iYOVAIHE: 	 aloitettu: lopetettu  !oalmls: 

PLy  

o 	ito Pintamaat  poistettu 	Polrjannaan tasalsuus  ja  tiiveys 	Pengemtoyttnnn  laatu  

0 	20  
kpIläIe:  

____________ 	______________________  
20 	40  _____________ 	________________________ __________________  
40 	60  _____________ 	________________________ __________________  
60 	80  _____________ 	________________________ __________________ 
oo too  ____________ 	______________________ ________________ 

Suodatinkangasta  käytetty  plu___________  pia__________ ply 	 - 

Suodatinkankaan  luokka: 

Mitä  on  leino  pk  600mm lokkareille? Isijottesu  joskaan,  nkottu  jne.)  

Pengerrykoen tyotapa  

KUU KAU SIRAPORTTI 

KIILAUS  

URAKKA! KOHDE:  LINKIT  PVM (laadittu):  

digtkueat mittausdata  PVM (ilmoitettu)  

LAATtJA:  

TYÖ VAIHE: 	 aloitettu: lopetettu malmio 

täyttää 	kor1aaual 
vaatintukoen 	toimenpiteet  

kyllä 	ei  
Kiulausrnateriaalt  

Onko täytetty  mursketta? ____________ 
lOU  Onko käytetty  pienlouhetta? ____________  

Onko käytetty soraa?  ____________  

täyttää 	korjaaoat  
vaatimuksen 	toimenpiteel  
kyllä 	ei  

Krilausmatoflaati 
Onko käytetty  mursketta? 

___________  
___________  

IOU 	20/,  Onko käytetty  pienlouhetta? ___________  
Onko käytetty soraa?  ____________  

täyttää 	kunjuavat  
vaatimuksen 	tommenpilent  
kyllä 	el  

KttIausrnat.rtaatt 
Onko käytetty  mursketta? 

__________  
___________  

200 300  Onko käytetty  pientoutretta? ___________  
Onko käytetty soraa?  ___________ 



Lute I  

KUU KAUSIRAPORTTI 

SUODATIN-  JA  ERISTYSKERROS 

URAKKA  I  KOHDE:  LINKIT  PVM (laadittu):  

Agtkuvat 	mitteusdeta  PVM (ilmoitettu) 

LAATIJA:  

YÖVAIH  E: 	 aloitettu 	 lopetettu  /  valmis:  

PLV  
täyttää 	korjaavat 

vaatimuksen 	toimenpileel  
kyllä 	ei 

Materiaali 
Onko  ottopuikalla  todettu  rakeisuus  (linkki  rnittausdata)? ____________  

100  Digikuvia toteutetusta  rakenteesta (linkki  digikuvat) 	____________  

Valmis rakenne 
Kerroksen paksuus (liekki  mittausdata) 	 ____________  
Kerroksen  tilveys )Iinkkt mittausdatul 	 ____________  

L  
täyttää 	kmiaavat  

vaatimuksen 	tolnnnprteet  
kyllä 	ei  

Matenleati _____________  
Onko  ottopaikalla  todettu  rakeisuus  (linkki  mittausdala)? ____________  

100 	200  Digikuvia toteutetusta  rakenteesta  (tinkki digikuvat) 	___________  

Valmis rakenne 
Kerroksen  pattsuuu )llnkki rnittausdata) 	 ____________  
Kerroksen  tilveys  (linkki  mittausdala) 	 ____________ 

PLV  
täyttää 	kortaavat  

vaatimuksen 	toimenpiteet  
kyllä 	ei 

Materiaali  ___________  
Onko  ottopaikalla  todettu  rakeisuus  (linkki  mittausdata)? 	____________  

200 300  Digikuva toteutetuota  rakenteesta )linkki  digikuvat) 	____________  

Valmis rakenne  __________  
Kerroksen paksuus (linkki  mittausdata) 	 ____________  
Kerroksen  tiiveys (tinkki mittausdata) 	 ____________ 

KUU KAUSIRAPORTTI 
TlEHuLLtNlO  JAKAVA KERROS 

URAKKA  /  KOHDE:  LINKtT  PVM (laadittu):  

diiksnal 	mittausdela  PVM (ilmoitettu) 

LAATIJA:  

iYOVAtHE: 	 O:oilnit:: 	 lopetettu! valmis:  

PLy läynää 	korleavat  
vaatimuksen 	toimnnpinel  
kyllä 	ei  

Maierleall ____________  
Onko  ottopaikalla  todettu  rakeisuus )knkki mittausdata)' 	)_I 	I 

0 	100  Miten lujuus  on  arvioitu' 

Valmis rakenne 
Kerroksen  tvveys  (linkki  mittausdata) ____________  
Kerroksen paksuus (linkki  mittausdata) 	 ____________  

täyttää 	kvrlaavul  
vaatimuksen 	tvimenyiteet  
kyllä 	ei 

Materiaali  ____________  
Onko  000yalkalla  todettu  rakeisuun Ilinkla mittausdata)? 	I 	I  

tOO 	200  Miten lujuus  on  arvioitu? 

Valmis rakenne 
Kerroksen  tiiveys  )linkki  mittausdata) ____________  
Kerroksen paksuus  (tinkki mittausdata) 	 ____________ 

PLV  
täyttää 	koilaavat  

vaatimuksen 	toimenpiteet  
Kyllä 	ei 

Materiaali  ___________  
Onko  ottoyaikalla  todettu  rakeisuus  (linkki  mnittausdata)' 	I 

200 	300  Miten  luluus  on  arvioitu? 

Valmis rakenne 
Kerroksen  thvsps  (linkki  mittausdata) ___________  
Kerroksen paksuus (linkki  miltausdata) 	 ____________ 

KUU KAUSIRAPORTTI 
TIEHAILISTO 	 SITOMATON  KANTAVA 

URAKKA  I  KOHDE:  LINKIT  PVM (laadittu):  

digikuvat 	mittausdäta  PVM (ilmoitettu)  

LAATtJA:  

TYÖ  VAtHE: 	 aloitettu 	 lopetettu! valmis,  

PLy  täyttää 	Itorjaavat  
vaatimuksen 	toimenpiteet  

kyllä 	ei 
Käytettävä materiaali  ____________ 

Tuotesalostus,  tai  oma selvitys )linkki  mittausdata) ____________ 
Maksimiraekoko ____________  
i-kenoainespitoisuusluokka 	 _____________  

100  Rakeisuusluokka ____________  
Los Angeles  -luku 
Onko  rapautumnisherkkyvs  tutkittu? 	 ____________ 

Välivarastointiaika 	 ny  

Paksuus,  tiinlys  ja  tasalaatsisuus  
Toteutunut  pairsous Ilinkki mioausdatul 	I 	I  

kyllä 	ei 
Toteutunut  hienoalnespitolsuas ____________  

A-la D-näytt. Hienoainesyitoisuodet Ilinkki mittausdata) 	I 	I 	I  
täyttää 	kor1aaval  

vaatimuksen 	toimenpiteet  
kyllä 	e,  

Kaytettävti  materiaali  ___________ 
Tuoteselostus,  tai  oma selvitys  (tinkki mittausdata) ____________ 

Maksimiraekoko 
Hienoainespitoisuusluokka  

00 	200  Rakelsuusluokka _____________________________________  
Los Angeles  -luku 
Onko  rapautumiskerkkyss  tutkittu? 	 ____________ 

Välivarastointiaika 	 ____________ 

PaksaUn, tttniys  ja  taseleeluiauus 	 ____________  
Toteutunut paksuus teki  mittausdata) 	F 	I 	I  

kyllä 	ei  
Toteatunut hianoainenpiloisaas ____________  

A-ja  D-näytt. Hienoainespitoisuudet  (linkki  mittausdata) 	I 	I  

KUU KAU SIRAPORTTI 

PÄÄLLYSTEET  

URAKKA  I  KOHDE:  LINKIT  PVM (laadittu):  

digituset 	- mittausdala  PVM (ilmoitettu) 

LAATIJA:  

TYOVAIHE: 	 aloitettu 	 lopetettu  t  valmis - 

PLV  täyttää 	korjaavul  
vaatimuksen 	toimenpiteet  

kyllä 	ei  
Aiustan  vastaanotto tehty 	 I 	I 	I  

Kulutus-  ja  säänkastävyys  
Massan  suliteutustapa 	_____________________________________ 
Suhteutuksen  tulos  )linkki  mittausdata) ____________  
Toteutunut  sideainepitoisuus  unikt  mnittausdata) ____________  

0 	100  Ovko kiviaineksen rakeisuus ohjealueella? ____________ 
Kuulamptlyamo  (linkki  mittausdata) 	 ____________ 
Bitumin  toimittaja 	 _________________________ 
Bitumin tunkeumaluokka 
Täyte1aulreen  laatu  (tinkki mittausdata) 	 ____________ 
Vedsnkestävyys )linklri mittausdata) 	 ____________  

SRK-  tai  PRALL-kve 	 I 	I  
Päättysteen paksaas.  leveys  ja  tiiniys luudel  tiet) 

 Tykiktila ,naatutkalla 
____________ 
____________  

Laatan paksuus  maatutkalla 
Mittausolvsuhde ______________  
Tulokset vastaavat  työhaveintoja  (linkki  mittausdatal ____________ 

Tylrjätila poranäytteistä _____________  
____________ Ladun  pakvuus  la  massamevekki poranliytteislä 

Sideainepitoisuus poranäytteistä ____________  

kyllä  ei  
Päättystyntyön  eteneminen  ja  olosuhteet  ____________ 

Tyäolosu!rde ______________  
hyvä  ______________  
heikko  sade 
kova sade  
lievä pakkanen  ____________  
liikenne kuumalla  päällysteellä ____________  
muu  

______________ DvkumentOinti dgpkuv:n (llnkki digikuvati 



Lute 1  

KUUKAUSIRAPORTTI 
TIEHALUNTO 	 VALMIIN TIEN TASAISUUS 

URAKKA  /  KOHDE:  LINKIT  PVM (laadittu):  

digikuvat 	roittausdata  PVM (ilmoitettu) 

LAATIJA.  

TYOVAIHE: 	 aloitettu 	 lopetettu  /valnris 

PLV  
täyttää 	kuqaaoat 

vaetimuksen 	toimenpiteet  

kytlit 	ei  
Tasaisuos, sivukaltevuus,  anat ja  vauniot  

Tasaisuus (linkki  mittausdata) 	 ____________  
110  Sivukaltevuus  (linkki  mittausdata) ____________  

Aika-ura (linkki  mittausdate) 	 ____________ 

bytA 	ei  
Pain urn at  

Kaltevuuder  muutokset  )Iinkki mittausdata) ____________ 
Painumat  verrattuna alkuperäiseen  korkotasoon  

täyttää 	kor)aavat  
vaatimuksen 	toirnenpitee  
kyllä 	ei 

Tasaisuus,  sivukaltenaus, urat  ja  vauriot 
Tasaisuus  (iinkki rnittuuodate) 	 ____________  

v 	100  Sivukatevuus  (linkki  mittausdata) ____________  
Aku-ura  thnkts rnittausdata) 	 _________  

kyllä 	ei  
Paiflumat 

Kaitevuuden  muutokset (linkki  misausduta) ____________ 
Palnumet  verrattuna alkuperäiseen  korkotasoon  

täyttää 	koqaaout  
vaatimuksen 	toimenpitnel  
syitä 	ei 

Tasaisuus,  ainukaltevuos,  uret ja  vauriet  
Tasaisuus (linkki  mittausdata) ____________  

U 	IOU  Sivukaltevuus  (linkki  mlttausdatal ____________  
Aku-ura (linkki  mlsausdatal 	 ____________ 

kytlä 	ei  
Painumat 

Kaitevuurlen  muutokset  (tinkki nrittausdate) ____________ 
Painumat  verrattuna alkuperäiseen  korkotasoon  

KUU  KAU SIRAPORTTI 

POHJAVESISUOJAUS  

URAKKA  /  KOHDE:  LtNKIT  PVM (laadittu):  

viginiivut 	i:vasdiiv  PVM (Ilmoitettu) 

LAATIJA:  

TYOVAtHE: 	 uloltetru 	 lopetettu  I  valmis  

P V  L  
täyttää 	koqauvat  

vaatimuksen 	toimenpiteet  

kyllä 	ei 

Materiaalit  
Sataojakerruksen  laatu (linkki  mutausdate, digikuvat) ____________  

0 	1110  Suo)averhouksen  laatu (linkki  mltteusdata. digikuvat) 	____________ 

PLV tayttää 	korjauvut  
vaatimuksen 	toimenpiten'  
kyllä 	ei 

Materiaalit  ____________ 
Salecakerruksen  laatu  (tinkki mvtausdata, digikuvall ____________  

100 	200  Suojeverhouksen  laatu  (tinkki mittausdata, digikuvatl 	___________  

LV  
täyttää 	korjaaoal 

vaatimuksen 	toimvvpitve  
kyllä 	ei 

Materiaalit  ____________ 
Salaulukerroilsev  laatu (linkki  miitausdata, digikuvat) 	____________  

200 	300  Suolavervouksen  laatu  (tinkkl nntteusdata, digikuvat) 	____________  

KUU  KAUSIRAPORTTI 

LPAALUTUS, PAALUHATUT,  LAATAT 

URAKKA  I  KOHDE:  LINKIT  PVM (laadittu):  

dlgikuvat mittausdata  PVM (Ilmoitettu) 

LAATIJA  

TYOVAIHE: 	 aloitettu: 	 lopetettu  I  valmis:  

PLy  täyttää 	koljaavat  
vaatimuksen 	toimenpiteet  

kyllä 	ei  
Paalutusl  Materiaalit  ja  kaluate __________ 

Toteutumatiedst  verrattuna suunniteltuun  (rnittaasdate) ____________  
U 	100  Tehdyt muutokset  ____________ 

Geosuunnittelijar  tarkastus  

kyllä 	ei  
Paatuhatut, paatulaatatt Toteutumatiedet __________  

Poikkeamat  suunvitelmun )livkki mittausdata) ____________ 
Toteutumatiedot (tinkki mittausdata) ____________ 
Suojekerroksen mateniaalitiedot /lmkki mlttausdata) ____________ 
Geosuunnittetijan  tarkastus  

PLy  
täyttää 	kortuavut  

vaatimuksen 	toimevyiteet  
kyllä 	ei  

Peatutusl  Materiaalit  ja  kalusto  ___________ 
Toteutumatiedot  verrattuna suunniteltuun  (mittausdatal ____________  

100 	200  Tehdyt muutokset  ___________ 
Geosuunnittelijan  tarkastus  

kyilu 	e  
Paatuhatut, paalutaatatt Totautumatiedot ___________  

Poikkeamat  suunnitelmun  (linkki  mittausdata) ____________ 
Toteutumatredot (tinkki mittuusdatal ____________ 
Suolakerroksen matenaalitiedot  (linkki  mittausdata) ____________ 
Geosuunniselilan  tarkastus 

täyttää 	korjaaval  
vaatimuksen 	toimenpiteet  
kyllä 	ei  

Paalutust  Materiaalit  ja  katusto ___________ 
Toteutumatiedot  verrattuna suunniteltuun  (mtlausdate) ____________  

200 	300  Tehdyt muutokset  ____________ 
Geosouvnittelijen  tarkastus  

kyllä 	ei 

KUU  KAUS  IRAPORTTI 
TIEHALLINTO PYSTYOJITUS  

URAKKA  /  KOHDE:  L1NKtT  PVM (laadittu):  

- 	digikuval rllllvllndv1,  PVM (ilmoitettu) 

LAATIJA:  

TYOVAIHE: 	 aloitettu lopetettu  I  vulmis- 

PLV  täyttää 	korjaauat  
vaatimuksen 	toimenpiteet  

kyllä 	ei  
Totautumatiedet ___________  

0 	100  Aikapainumataulukot  (linkki  mittausdata) ____________ 
Geosuunnitte(ijav tarkuslus 

PLy täyltää 	kor/uavut  
vaatimuksen 	tolmenpitee  
kyllä 	ei  

Toteutumatiedut  
100 	200  Aikapainumataulukot  /linkki  mittausdatu) ___________ 

Gessuunnittelijan terkestus  

L  
täyttää 	korjaavat  

vaatimuksen 	toimevpitee  
kyllä 	ei  

Toteutumatisdet __________  
200 	300  Aikapainumateululuot yinkki mittausdata) ____________ 

Geosuunnittelijan  tarkastus  



Lute  i  

KUU  KAUSIRAPORTTI 
1ltHALlNTO SYVASTABILOINTI  

URAKKA  I  KOHDE:  LINKIT  PVM (laadittu):  

digikuvet 	mittausdata  PVM (ilmoitettu) 

LAATI  JA:  

TYO  VAIHE: 	 aloitetti 	 lopetettu  I  valmis - 

PLy 
tä'ttä5 	koyaavat  

vaatimuksen 	toimenpiteet  

kyllä 	ei  
Totoutannatledot ____________  

0 	100  LuJuusmittaukset ____________ 
Kelpoisuustiedot _____________ 
Geosuunnittelijan  tarkastus  

PL  
täyttää 	koyaaval  

vaatimuksen 	toimenpiteet  
kyllä 	ei  

Totautumattedot ____________  
100 	200  Lujuusnnittaukset ____________ 

Kelpoisuustiedot _____________ 
Geosuunnitteli1an  tarkastus  

täyttäO 	korjaevut  
vaatimuksen 	toimenpiteet  
kyllä 	ei  

Tot.utumatl.dot ___________  
200 	300  Lujuusmittaukset ____________ 

Kelpoisuustiedot _____________ 
Gevsuunntttalijan  tarkastus 	 ____________  

KUU  KAUSIRAPORTTI 
TIEHALLINTO 	 RUMMUT 

URAKKA  I  KOHDE:  LINKIT  PVM (laadittu):  

dlgiki " 	)mittausdate  PVM (ilmoitettu) 

LAATIJA.  

rYO  VAIHE: 	 aloitettu: 	 lopetettu  /  valmis  

PLV  
täyttää 	koqaaval  

vaatimuksen 	toimenpiteet  

kyllä 	ei  
Toteatumatiedot ___________  

U 	tOO Rumpuluettelon vuhvistus  (linkki  mittausdatal ____________ 
Lnttymärurnpujen rumpuluattelo  (linkki  mittausdata) 	____________  

täyttää 	kurjuavat  
vaatimuksen 	toimenpitee'  
kyllä 	ei  

Toteutamatledot ____________  
100 	200  Rumpulueäelon  valmistus linkki  mittausdata) 	 ____________ 

Liittymärsnnyujen rumpulue*telo  (linkki  mittauSdata) 	___________  

täyttää 	korjaavat 
vaatimuksen 	tsimenyitee  
kyllä 	ei  

Tatautamattedet 
200 	300  

____________  
Rumpulueäelon  vahvistus  Ihnkki rnittausdatal 	 ____________ 
Lnäymärumpujen rumpuluettelo  (tinkle  mittausdata) 	____________  

KUU  KAU SIRAPORTTI 
TIEHALLINTG 	 TIEKAITEET  

URAKKA  /  KOHDE:  LINKIT  PVM (laadittu):  

digdwvat 	) ata  PVM (ilmoitettu) 

LAATIJA:  

TVO  VAIHE: 	 aloitettu - 	 lopetettu  /  valmis.  

PLV  
täyttää 	korjaaval  

vaatimuksen 	toimenpiteet  

kyllä 	ei  
Toteutumaäadot ____________  

0 	100  Jatkosvälystev mittuus 	 I 	I  
Monestako kaideosuudesta  mitattiin' 
Mittausten tulokset  Ilinkki ritittausdata) 	 I  

PLV  täyttää 	korjaavat 
vaatimuksen 	totmenpiteet  
kyllä 	ei  

Toteutumatl.dot ____________  
0 	100  Jalkosvälysten  mittaus 	 I 	I  

Moneutako kaideosuudesla mitaäiin'________________________ 
Mtttäusten  tulokset (linkki  mittuusdatal 	I 	I 	I  

täyttää 	korjaavat 
vaatimuksen 	toimenpiteet  
kyllä 	ei  

Toteutumatledot __________  
0 	100  Jalkosvälysten  mittaus 	 I  

Monestako kaideosuudesta 
Minausten  tulokset  llinkki mittausdetal 	 ____________  

KUU  KAUSIRAPORTTI  
TIE  VALAISTUS 

URAKKA! KOHDE:  LINKIT  PVM (laadittu):  

digikuvat 	I 	miltausdata  PVM (ilmoitettu)  

LAATtJA: 

(YOVAIHE: 	 aloitettu: 	 lopetettu (valmis 

täyttää 	korjaavat 
vaatimuksen 	toimenpiteet  

kyllä 	ei  
Toteutumattadot ___________  

0 	100  Jalusta-ja  pylväsluattelun pälvitys  (data) 	 I 	I  
Valaistuksen  miloituslaskelmien päivitys  (data) 	 I 	I  

Loulreeseen  tulleet  kaapelikaivannot  valokuvattu 	I 	I 	I  
täyttää 	korjaavat  

vaatImuksen 	toimenpitee  
kyllä 	ei  

Toteatumatiedat ____________ 
tOO 	200  Jalustu-  a  pylvasluettelon päiuityu 	dalaI 	I 	I 	I  

Va  atstuksen mitoituslaskelmieri pitivitys Idutal 	I 	I 	I  
Louheeueen  tulleet  kaopelikuivannot vulokuvallu 	I 	I 	I  

PLV  
täyttää 	koliaavat  

vaatimuksen 	totmenplteV  
kyllä 	ei  

Toteulumatl.dot ____________  
OU 	300  Jalusta-ja  pytvaslseeelon päivttys  (data) 	 I 	I  

Valastuksen mitottuslaskelmien päivitys  (data) 	 I 	I  
Loulteeseen  tulleet  kaapellkaivannot  valokuvattu 	I____________  
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