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REK NO 1 SIJOITUS 

8501 1 A 

Tt_1- kansio 3 
TVH 	Tietotyyppi 	Tietokortin sisOltO 
r. ura 

. 

	 A. 	YLEISET TIEDOT 

8501 	 Tietokorttjiuetteia kortt ien si joitusjärjestyksessä 
5504 	 Työntutkimussanasto, miestyön ajankäytön jako rakennustöissä 

. 

	

5505 	 Työntutkimussanasto, materiaalimenekkikäsitteet 

B. 	RAKENNUSVAIHE-, MENETELMÄ- JA MENEKKITIEDOT 

B. 3200 KAIVU-, LOUHINTA-, UOMA- JA VÄVLY(TYbT 

r 
L 

. 

5565 Menetelmätiedot 

5566 Menetelmätiedot 

5567 Menetelm'ätiedot 

5568 Menetelmätiedot 

5569 Menekkitiedot 

5570 Menekkitiedot 

5571 Menekkitiedot 

B. 3400 PAALUTUSTY)iT 

5550 Menetelmätiedot 

5551 Menetelmätjedot 

5552 Menetelmätiedot 

5553 Menekkitiedot 

Teräsponttiseinat 

Puuponttiseinat 

Veteen rakennettavat vesitiiviit puuponttiseinät 

Vedenpaineen kuormittarnan puuponttiseinän mitoitus 

Teräsponttisejnät 

Puuponttiseinät 

Veteen rakennettavat vesitiiviit puupanttiseinät 

Puupaalutus 

Teräsbetonipaaiu tus 

Kaivinpaalutus 

Teräsbetonipaaiutus 

B. 3500 PAIKALLA VALETUT BETONIRAKENTEET 

TELINETYÖT 

5511 Rakennusvaihetjedot 

5512 Menetelmätiedot 

5513 Menetelmätiedot 

5514 Menetelmätiedot 

5515 Menetelmätiedot 

5516 Nenetelmätiedot 

5517 Menetelmätiedot 

Telinetyöt 

Puutelineen rakentaminen ja purku 

Tukitorniteljneen rakentaminen ja purku (Arrow) 

Tukitornitelineen rakentaminei ja purku (Haki) 

Tukitornitelineeri rakentaminen ja purku (Mestari) 

Konsolitueri rakentaminen ja purku 

Kalustopyivästukien rakertaminen ja purku 

0 

0 

C\J 
(0 

(0 
(0 

> 



2(3) 

TVH Tietotyyppi Tietokortin sis2itd 

r. nro 

5518 Menetelmätiedot Ter3spalkkitelineen rakentaminen ja purku 

5519 Menetelmätiedot Kannattajatelineen rakentaminen ja purku 
(Peiner V 800 ja HUnnebeck SL-15) 

5520 Menetelmätiedot Kannattajatelineen rakentaminen ja purku (HUnnebeck H 33) 

5521 Menetelmätiedot Kannattajatelineen rakentaminen ja purku (Peiner E 2000) 

5522 Menekkitiedot Puutelirieen rakentaminen ja purku 

5523 Menekkitiedot Tukitornitelineen rakentaminen ja purku (Acrow) 

5524 Menekkitiedot Konsolituen rakentaminen ja purku 

5525 Menekkitiedot Kalustopylvästukien rakentaminen ja purku 

5526 Menekkitiedot Teräspalkkitelineen rakentaminen ja purku 

5527 Menekkitiedot Kannattajatelineen rakentaminen ja purku (Peiner V 800) 

5528 Menekkitiedot Kannattajatelineen rakentaminen ja purku (HUnnebeck H 33) 

kTtii?)_kansio 4 

MUOTTI TVdT 

. 

. 

5535 Menetelmätiedot 
5536 Nenetelmätiedot 
5537 Menetelmätiedot 
5538 Menetelmätiedot 
5539 Menetelmätiedot 
5540 Menetelmätiedot 
5541 Menetelmätiedot 
5542 Menetelmätiedot 
5543 Menetelmätiedot 
5544 Menekkitiedot 
5545 Menekkitiedot 
5546 Menekkitiedot 
5547 Nenekkitiedot 

Maat.uen puurnuotti 
Seinämäisen pilarin puumuot- t:i 

Seinämäisen puumuotin mitoilus 
Avattava pyöreän pilarin puumuot:t 1 
Pyöreän pilarin puumuotti 
Pyöreän pilarin puumuotin mitoitus 
Laattasilian kannen muottityöt 
Kannen muotin mitoitus (laudoitus ja koolaus) 
Kannen muotin mitoitus (muottilevy ja koolaus) 
Maatuen puumuotti 
Seinämäisen pilarin puumuotti 
Pyöreän pilarin puumuotti 
Laattasillan kannen muottityöt 

RAUDOITUSTYÖT 

5575 Menetelmätiedot Terästen vastaanotto, varastointi ja raudoitusten esivalmistus 

5576 Menetelmätiedot Terästen siirtomenetelmät 

5577 Menetelmätiedot Peruslaattojen raudoitusten asennus 

5578 Menetelmätiedot Maatukien ym. 	seinämäisten ja paikkimaisten rakenteiden rau- 

doitusten asennus 

5579 Meneteimätiedot Pilareiden raudoitusten asennus 

5580 Meneteirnätiedot Kannen raudoitusteri asennus 

5581 Menekkitiedot Terästen vastaanotto, 	varastoiriti ja raudoitusten esivalmistus 

5582 Menekkitiedot Peruslaattojen raudoitus 

5583 Menekkitiedot Maatukieri raudoitus 

5584 Menekkitiedot Pilareiden raudoitus 

5585 Menekkitiedot Kannen raudoitus 

. 
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TVH 	Tietotyyppi 	Tietokortin sisMitU 

r. nro 

JNrjITTJvIIsTyÖT 

555-1 Menerelm6rledot 	Paikalla valetun päkllysrakenleen jäneiden asennus 

jännittMrninen ja 1njeko1n.i 

BETONOINT 1 TYÖT 

5555 Menetelmät;iedot 	Vedenalainen he TufloInF 1 

MUUT BET030INTITÖIHIN 	01 [TIYVÄI 	TYÖT 

5556 Menelelmätiedol Maa- 	ja vUL 1 	ikien 	suojaus 	ja 	ihmoi tys 	rkennusku ivaa) 11 	a 

tms. 	lämmityslaitteilla 

5557 Menetelmätiedot Lämmitys nestekaasukäytthisillt 	infrapunalilmniit - tlmiIlti 

5558 Menetelmätiedot Sääsuojahallien ja lämpösuojausten lämmit:surneen m1us 

5559 Menetelmätiedot Lankalämmitysmenetelmä 

5560 Menetelmätiedot Lämmitystehon ja langoituksen mitoitus 

5561 Mene 	eirnäiedo: Merpo-hal 1 in pysv tys 	ja purku 

B. 	3600 	BETONIELEMENTTIRAKErJTEET 

5531 Rakennusvaihetiedot Teräsbetoniaen elementtirakenteisen laattasillan 

(Ble 1) 	rakentaminen 

5532 Rakennusvaihetiedot Teräsbetonisen elementirakenteisen 	laattanillan 	II 

(Ble ifl 	rakentaminen 

5533 Rakennusvaihetiedot Teräsbetonisen elemenirakenrejsen hoivisiilun 	(Bhel 

rakentaminen 

5534 Rakennusvaihetiedot Tobi-alikulkuköytävän rakeanarninen 

E1 
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Työntutkimussanasto 

Miestyön ajankäytön jako rak.töissä 

SILLANRAKENNUS 

TYÖNSUUNNITTELU 

Yleiset tiedot 

REK NO 1 	SIJOITUS 

5504 A 
LAATUA AIKA 

TVH! 
Rsr, Rrt 12.82 

Käsitteet 

Käyttö 

S 	Vaikutus- 
mandollisuudet 
lisäalkojen 
suuruuteen 

PERUSA1KA Ti Menetelmän Työvuoron Työnvaiheen 
lisäaika lisäaika lisäalka 

TL1 TL2 TL3 

MENETELMÄAIKA 	T2 = 	Ti 4TL1 

TYÖVUOROAIKA 	T3 	T2+TL2 

TYÖNVAIHEAIKA T4 = 	T3 -i-TL3 

Aikataulun laadinta 

1 ) 	Kustannusarvion laadinta 

4 
 Työnjärjestely 

Työnsuunnittelu 
I 

Monitoimityöryhmä 

Menetelmän parantaminen 

: 
TL2 

TL3 

PERUSAIKAon se osa työaikaa, jolloin työntekijä aikaansaa varsinaisia suo-
rittel ta. 

MENETELMÄN LISÄAIKA on aika, joka työssä välttämättä tarvitaan varsinaisen 
edistävään työsuoritukseen kuluvan ajan (perusajan) lisäksi. 

MENETELMÄAIKA tarkoittaa aikaa, joka kuluu tietyllä työryhmällä ja menetel-
mällä varsinaiseen työsuoritukseen. 

TYÖVUORON LISÄAIKA on niiden työn keskeytysnen summa, joiden yksittäinen 
kesto on alle tunnin pituinen. Työvuoron lisäajat sisältävät työn suoritta-

miseen välttämättömiksi katsottavia, elpymiseen, työnjärjestelyihin yms. 

seikkoihin kuluvia aikoja sekä satunnaisia eri seikoista syntyviä työskente-

lyn häiriöitä. 

TYÖVUOROAIKA on tvoitteellinen työn suoritusaika, jolla työ voidaan tehdä 
tietyllä menetelmällä, kun työt on hyvin järjestetty. 

TYÖNVAIHEEN LISÄAIKA sisältää kaikki työn aikana tapahtuvat yli tunnin mittal-
set tai yli tunnin mittaisiksi laskettavat työskentelyn keskeytykset. 

TYÖNVAIHEAIKA on työn suoritukseen kuluva kokonaisalka. 

TVH 732965 5504 A 
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Lisäajat jaoteltuna aiheutumissyyn perusteella 

Koneidejkalustoniisajot 

- koneiden ja kaluston rikkout;uminert 

- koneiden ja kaluston huolto 

- käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastukset 

Työnjohdon lisäajat 

- työn puute 

- materiaalin odotus 

- toisen työnvaiheen odotus 

- aputyöstä johtuva odotus 

- suunnitteluvirheistä johtuva odotus ja virheen korjaamiseen kuluva aika 

- työnjohdon määräämä keskeytys (mm. laadunvalvonta, työturvailisuus) 

- työnjohdon ohjeiden anto 

L(ntekijän_lisäajatT 

- sojimuksenmukaiset tauot 

- työn myöhäiset aloitukset ja aikaiset lopetukset 

- muut tauot (mm. tupakkatauot) 

- työvirheiden korjaamiseen kuluva aika 

- tapaturmista johtuvat työskente}yn keskeytykset 

Otosuhde t isäajat 

- sätiia estää työn (mm. sade, pakkanen, tuuli, pimeys) 

- liikenne estää työn 

- muut olosuhdetekijät (mm sähkökatkokset yms.) 

Valmiste}.uja lope tus 1 isät 

- koneiden ja työvälineiden nouto ja palauttaminen 

- koneiden ja laitteiden laitto työkuntoon 

- työpaikan järjestely työkuntoon 

- koneiden, laitteiden ja keskeneräisten rakenteiden suojaus 

- koneiden ja laitteiden puhdistus työn päätyttyä 

- varoituslaitteiden asennus 

. 

. 

. 
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LisäajatjteltUflaaiheutumissyfl perusteella 

TL 2 TL 3 

Koneiden ja kaluston lisäajat (miestyöri ajankäyttö riippuu koneista) 	l h 	1 h 

- koneiden ja kaluston rikkoonturninen ..........................................x 	X 

- koneiden ja kaluston huolto .................................................. X 

- käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastukset .....................................x 

- koneiden tankkaus ............................................................ X 

Työnjohdon lisäajat 

- työn puute 	...................................................................x 

- materiaalin odotus ........................................................... X 	X 

- toisen työnvaiheen odotus ..................................................... X 	X 

- aputyöstä johtuva odotus .....................................................x 

- suunnitteluvirheistä johtuva odotus ..........................................x 	x 

- työnjohdon ohjeiden anto .....................................................x 

- työnjohdon määräämä keskeytys (esim. laadunvalvonta, työturvallisuus) .........x 	(x) 

Työntekijän lisäajat 

- sopimuksen mukaiset tauot ....................................................x 

- työn myöhäineri aloitus tai aikainen lopetus ..................................x 

- työntekijästä johtuvien virheiden korjaus ....................................x x 

- tapaturmat 	................................................................... X 	X 

- muut tauot 	(esim. tupakkatauot) .............................................x 

Olosuhdelisäajat 

- säätila estää työn (mm. sade, sumu, pakkanen, pimeys, tuuli) ...............x 	x 

- liukkaus estää työn ......................................................... X 	X 

- liikenne estää työn .........................................................x 	x 

Valmistelu- ja lopetuslisät 

- koneiden ja työvälineiden nouto ja palauttaminen ........................... 1 x 
- koneiden ja laitteiden laitto työkuntoon ....................................x 

- työpaikan järjestely työkuntoon .............................................x 

- koneiden, laitteiden ja keskeneräisten rakenteiden suojaus ..................x 

- koneiden ja laitteiden puhdistus työn päätyttyä .............................x 

- varoituslaitteiden asennus ................................................. 

- Keskeytyksen kestosta riippuen voi samasta syystä aiheutuva lisäaika olla joko työvuoron 

lisäaikaa (T1t2) tai työnvaiheen lisäaikaa (TL3). 

- Aikarajaksi on valittu tunti siksi, että tuntia pitempi työskentelyn keskeytys edellyttää 

yleensä välitöntä työnjohdon puuttumista tilanteeseen. 

. 



TEOREETTI NEN MENEKKI M2 Kokonaishuk 

MENETELMÄMENEKKI M3 M2ML2 

TYÖNVAIHEMENEKKI M4 = M3 ̂ ML3 

TYÖMAAMENEKKI M5 = M4 +ML5 

Hankinnan ohjearvo 

Kustannusarvion laadinta 

4 
Valvonta 

Työnjärjärjestely 

Työnsuunn ittelu 

Menetelmän 
4  

parantaminen 

Käsitteet 

. 

Käyttö 

Vaikutus - 
mandollisuudet 
materiaalilisien 
suuruuteen 

LML2  

e 
ML3 

( 

. 
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SILLANRAKENNUS 

TYÖNSUUNNITTELU 

Yleiset tiedot 

REK NO 	SIJOITUS 

Työntutkimussanasto 	 5505 	A 
LAATUA 1 AIKA 

TVH/ 1 Materiaalimenekki käsitteet 	Rsr. Rrt 1 12.82 

TEOREETTINEN MENEKKI on suunnitelmista mittaamalla saatava rakenneteoreet- 
tinen materiaatimenekki. 

MENETELMÄLISA on menetelmäkohtainen työskentelystä johtuva välttämätön 
materiaalin lisätarve. 

MENETELMÄMENEKKI on materiaalin valmistusmitat huomioonottaen määrätty 
tavoitteellinen materiaalimenekki, jolla työ voidaan ko. menetelmällä tehdä. 

TYÖNVAIHELISÄ sisältää sopirnattomista materiaalin valmistusmitoista ja tuh-
laavasta käytöstä sekä vääristä työt avoista johtuvan materiaalin lisätarpeen. 

TYÖNVAIHEMENEKKI on normaalisti työn tekemiseen kuluva materiaalimenekki 
työ kortaalieen tehtynä. 

TYÖMAALISÄ sisältää materiaalin tuhoutumisesta, katoamisesta ja työn uudel-
leen tekemisestä sekä materiaalin muihin kohteisiin käytöstä johtuvan mate-

riaa]in lisätarpeen. 

TYÖMAAMENEKKI tarkoittaa materiaalin kokonaismäärää, joka kuluu kyseisen 

työn tekemiseen. Työrnaamenekki on työmaaile tuotu materiaalimäärä vähennet-

tynö työmaalta palautetuila määrällä. 

tv .i:°s 5505 A 
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MateriaaliUsen suuruuteen vaikuttavia tekijöitä 

Menetelmälisä_ML2 

- käytetty menetelmä ja tytuapa 

- rakenteen mitat ja materiaalin valmistusmitat 

nvaihelisä ML3 

- selvästi sopimattomat materiaalin valmistusmitat 

- materiaalin suunnittelematon käyttö 

- materiaalin liikakäyttö, mm 

- puutavaran ja terästen ylipitkät limitykset 

- betonivalujen ylipaksuudet 

- materiaalin vaihteleva laatu, mm 

- osa materiaatista käyttökelvotonta 

Työmaalisä ML4 

- materiaalin liikatilaus ja toimitus 

- materiaalin katoamiset 

- materiaalin pilaantuminen tai tuhoutuminen, joka johtuu mm 

- väärästä työtavasta 

- huolimattomasta varastoinnista 

- materiaalin käyttö muihin tarkoituksiin 

. 

. 
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ALUSTAVAT TYÖT 
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KAIVU-, LOUHINTA-, UOMA- JA VÄYLÄTYÖT 
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Sisällysluettelo 	 TVL 	 30.1.1981 

4.4 SOVELLUTUKSET 

4.40 Yleistä 

4.41 Tien rakenteen parantamissuunnitelmat 

4.411 Rakenteen parantamissuunnitelman 

laatiminen 

4.412 Tien rakenteen parantamissuunni-

telman asiakirjat 

4.42 Pienen hankkeen suunnitelma 

4.421 Suunnitelman asiakirjat 

4.43 Kunnossapidon lähtöasiakirjat 

LIITTEET KOHTAAN IX 4.4 

Liite 
nro 

1 	Yleiskartta 1:10 000 

2 	Suunnitelmakartta 1:2 000 

3 	Pituusleikkaus 	1:2 000/1:200 

4 	Rakenteelliset tyyppipoikkileikkaukset 

1:50 

5 	Paalukohtainen poikkileikkaus 1:100 

(atk-piirturilla piirretty) 

Pieni hanke 

6 	Kansilehti, yleiskartta 1:200 000, 1:20 000 

7 	Tiesuunnitelmaselostus, lomake TVH 722774 

8 	Kiinteistön omistajan kirjallinen suos- 

tumus, lomake TVH 701060 

9 	Suunnitelmakartta 1:2 000, pituusleik- 

kaus 1:2 000/1:200, tyyppipoikkileikkaus 

1:100 

10 	Paalukohtainen poikkileikkaus 1:200 

11 	Ruxnpupiirustus, kartta 1:500 leikkauk- 

set 	1:100 

. 
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Sisällysluettelo 	 TVL 
	

30.1.1981 

4.5 SUUNNITELMAN ESITYSTAPA 

4.50 Yleistä 

4.51 Piirustukset 

4.511 Piirustuskoot, piirustuspohjan 

mitoitus ja piirustusten taitto 

4.512 Viivat 

4.513 Tekstit 

4.514 Piirustusmerkinnät ja lyhenteet 

4.52 Asiakirjojen konekirjoitus 
	

. 
4.521 Selostuksen perusrakenne 

4.522 Taulukot ja lomakkeet 

LIITTEET KOHTAAN IX 4.5 
	

. 

Liite Piirustustusmerkjnnät a lhenteet 

nro 
1-la 	Piirustupohjien koko ja taitto 
2-7 	Tie- ja rakennussuunnitelman 

tavallisimmat pohj akartat merkinnät 

8 	Teiden ja katujen esittäminen 

suunnitelmien yleiskartoissa 

9-14 	Tie- ja rakennussuunriitelman 

suunnitelmakartta 

15-20 Tie- ja rakennussuunnitelman pituus- 

leikkaus 

21-22 Kuivatussuunnitelma, kartta ja 

pituusleikkaus 

23-26 Pituusleikkauspohjien mitoitus, 

kuivatussuunnitelman kartta 

27-28 Tieympäristösuunnitelma, istutus- ja 

maastonmuotoi lukartta 

29-31 Tievalaistussuunnitelma, suunnitelma- 

kartta 

32-33 Liikenteenohjaussuunnitelma, viitoi- 

tuskartta ja liikennevalojen suunni- 
	

. 
te lmakartta 

34 	Mittaussuunnitelma, yleiskartta 

35-37 Suunnitelmassa käytettävät lyhenteet 

38-39 Pohjatutkimusmerkinnät 



Tie- ja rakennussuunnitelma 	 TVL 	 30.1.1981 

4.4 Sovellutukset 

. 

. 

. 

. 

4.40 Yleistä 

Suunnittelun ja suunnitelman sisällön laajuus 

riippuu hankkeenkoosta ja toimenpiteiden luon-

teesta. Sen vuoksi kaikkia suunnittelun työ-

vaiheita ja suunnitelman osia ei aina tarvita 

sanassa laajuudessa, kuin kohdissa IX 4.1 ja 

4.3 on esitetty. Tutkimus- ja suunnittelu- 

menetelmät puolestaan saattavat vaatia tavan-

omaisesta poikkeavaa esitystapaa suunnitelma- 

asiakirjoissa. 

Kulloinkin tarvittavat suunnittelun työvai-

heet, suunnitelman osat ja myös esitystavan 

yksityiskohdat selvitetään aina erikseen 

jokaista hanketta varten soveltamalla tapa-

uksittain tässä ohjeessa jo aikaisemmin esi-

tettyjä yleisohjeita. 

Jäljempänä käsitellään yleisohjeiden sovelta-

mista kahteen tien parantamistoimenpiteeseen, 

joista käytetään nimityksiä: 

- tien rakenteen parantamishanke 

- pieni hanke. 

Tien rakenteen paran t a - 

iii i s s u u n n i t e 1 m a s s a esitet-

tävillä toimenpiteillä parannetaan tien lii-

kennekelpoisuutta, vahvistamalla päällysra-

kennetta, poistamalla routavaurioita ja tar-

kistamalla kuivatusta. Toimenpiteisiin liit-

tyy yleensä myös tienpinnan leventäminen ja 

muotoilu sekä luiskien uudelleenjärjestely. 

Tavoitteena pidetään, että vanha tierakenne 

voidaan käyttää pääosiltaan edelleen hyväksi. 

Jos tielinjaa parannetaan edellä esitettyä 

tuntuvammin, tällaiset tienkohdat on suun-

niteltava kuten kokonaan uusi tie. 

Tielle suunnitellun poikkileikkauksen vaatima 

tila edellyttää yleensä vanhan tiealueen le-

ventämistä. Kun tiealuetta otetaan lisää, 

tarvitaan mm. tiealueen osoittaniista ja 

suunnitelman hallinnollista käsittelyä varten 

normaalit (ks. kohta IX 4.2) suunnitelmakar- 

tat. Jos lisäaluetta ei tarvita voidaan 

suunnitelma esittää pienimittakaavaisella 

karttapohjalla, edellyttäen kuitenkin ettei-

vät suunnitelman teknilliset yksityiskohdat 

vaadi tarkempaa karttaa. 

P 1 e n i h a n k e käsittää tavallisesti 

paikallisen kohteen nykyiseltä tieltä. Täl-

lainen hanke on yleensä maankäytön ja ympä-

ristötekijöiden kannalta paikallisiin olosuh-

teisiin hyvin sopeutuva. Sen vuoksi hallin-

nollinen käsittely voidaan yleensä hoitaa 

joustavasti tielain edellyttäinin vähimmäis-

vaatimuksin. 

Suunnitelmat ovat yleensä sisällöltään sup-

peita; ne voivat sisältää vain yhden tai 

muutaman suuunnitelman osan, joten myös asia-

kirjamäärä jää vähäiseksi. 

4.41 Tien rakenteen parantamissuun-
nitelmat 

Rakenteen parantamissuunnitelitian laatimisen 

yleinen kulku ja tavanomaiset työvaiheet on 

esitetty kuvan 1 lohkokaaviossa. Suumnitte-

luprosessin kaikki tehtävät tarvitaan lähinnä 

suunnitteluhankkeissa, joissa vanhan tien 

linjaa ja tasausta joudutaan parantamaan 

huomattavasti. Yksinkertaisissa tai pie-

nissä suunnitteluhankkeissa esiintyy taval-

lisesti vain os'a kaavion mukaisista työ- 

vaiheista. 

Prosessikaaviota voidaan käyttää suunnitte-

lussa apuna siten, että suunnittelija käy 

yksityiskohtaisesti läpi lohkokaavion eri teh-

täväkuvaukset ja ottaa kaair 

toimintasuunnitelmaan ne osatehtävät, jotka 

kyseisen hankkeen suunnittelussa ovat tarpeen. 

Kaavioon lisätään tarvittaessa hankkeen luon-

teesta johtuvat tehtävät. 
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4. 411 RAKENTEEN PARANTAMISSUUNNITELMAN 

LAATIMINEN 

Seuraavassa esitetään tien rakenteen paran-

tamissuunnitelman lohkokaavion työvaiheiden 

tehtävänkuvaukset (kuva 1). Suunnittelun osa- 

vaiheet ovat samoja, mitä kohdassa IX 4.1 on 

jo esitetty. 

Ennen varsinaisen suunnittelun käynnistymistä 

on jo selvitetty suunnittelun lähtökohdat ja 

tavoitteet ja tehty näistä periaaiepäätöksot 

1. Päätös parantamissuunniteiman laatimjsesta 

ja tehtävänanto 

Päätös tien parantamisuunnjtelman laatimisesta 

ja suunnitelman laatimistavasta esitetään ni-

metyistä hankkeista suunnitteluohjelmassa. 

Pieniä hankkeita ei mainita suunnitteluohjel-

massa erikseen, vaan piiri päättää niiden suun-

nittelun käynnistämisestä. 

Tehtävänanto laaditaan kirjalliseen muotoon 

ainakin kaikista suurimmista hankkeista sekä 

päätieverkkoon ja taajamajärjestelyihin liit-

tyvistä pienistäkin kohteista. Menettelystä 

on annettu erilliset ohjeet /1/. Tehtävän-

antoon liitetään suunnittelun lähtökohdista 

ja tavoitteista laadittu lomake. 

2. Karttojen valmistus ja mandollinen ilma- 

kuvaus 

Jos suunnitteluhanketta varten ei ole saata-

vissa tyydyttävi karttoja ja haltuunottoa 

sekä tietoimitusta varten tarvitaan uusi 

kartta, menetellään karttoja valmistelevissa 

tehtävissä tie- ja vesirakennushallituksen ja 

maanmittaushallituksen välisen yhteistyösopi-

muksen mukaisesti /5/. Ilmakuvaus tulisi 

ajoittaa vähintään vuotta aikaisemmaksi var-

sinaisen suunnittelun käynnistymistä, jotta 

karttojen puuttuminen ei siirtäisi suunnitte-

lun aloitusta. 

Mikäli ilmakuvaukseen ei voida ryhtyä, tai 

sitä ei tarvita karttojen valmistamisessa 

voidaan käyttää seraavia menettelytapoja: 

- käytetään vanhoja suunnitelmakarttoja, jot-

ka tarkistetaan. 

- käytetään kaavoitusta tai muuta tarkoitusta 

varten tehtyjä karttoja. 

- käytetään karttojen valmistukseen aikai-

semmin tehtyjä tie- ja kaavoituskuvauksia. 

- tehdään suunnitelmakartta stereokartoitus-

kojeella peruskartan ilmakuvista. Tällä me-

netelmällä saadaan tyydyttäviä karttapohjia, 

jos ilmakuvien mittakaava on riittävän suu-

ri ottaen huomioon stereokartoituskojeella 

kuvamittakaavasta kartan mittakaavaan teh-

tävän suurentamisen rajoitukset ja kartan 

tarkkuusvaatjmuksen. 

- peruskartat 1:10 000 suurennetaan ja piirre-

tään uudelleen puhtaaksi sekä tarkistetaan 

maastomjttauksilla. 

Kahta viimeksimainittua valmistustapaa 

ei voi käyttää tietoimituskarttapohjien 

valmjstamjseen. 

3. Suunnitteluhankkeen toimintasuunnitelman 

laatiminen 

Suunnittelutyön käynnistämiseksi tehdään toi-

mintasuunnitelma. 

Parantamissuunnitelman laatimisesta tehdään 

karkea työohjelma. Työohjelmassa esitetään 

maastotöiden ja suunnittelun ajoitus ottaen 

huomioon käytettävissä oleva suunnitteluaika 

sekä maastotöiden kuten routavaaitusten ja 

kantavuustutkjmusten ajoittaminen sopivaan 

vuodenaikaan. Työohjelman laatimisen runkona 

käytetään tässä esitettyä lohkokaaviota, joka 

käydään läpi ja muokataan suunnitteluhankkeen 

vaatimusten mukaiseksi. Maastotyöryhmien tar-

ve kussakin työvaiheessa selvitetään, ja työ-

ryhmien käyttö koordinoidaan muiden suunnit-

telukohteiden kanssa. 

. 

. 
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Suurehkoille suunnitteluhankkeille laaditaan 
aikataulu sekä määritetään hankkeen organi-
saatio. Aikataulua tehtäessä arvioidaan eri 
työvaiheiden kesto ja niiden vaatimat resurs-
sit sekä piirretään hankkeesta yksinkertainen 

viiva-aikataulu. 

1-lankeryhmätyöskentely käynnistetään. On tär-
keätä, että hankeryhmään saadaan mukaan tien 
hoidosta vastaava kunnossapitäjä, hankkeen 
toteuttamisesta vastaava rakennustoimialan 
edustaja ja tarvittaessa kunnan edustaja. 

Suunnittelutyön ja maastotöiden aloittamises-
ta tehdään ilmoitus tieasetuksen 13 §:n 
mukaisesti. 

4. Tieverkkotiedot, mitoitus liikenne, onnetto-
muudet, suunnittelutavoitteet ja tien 

initoitus 

Tieverkkosuunnitelman pohjalta, mikäli sel-
lainen on käytettävissä, kootaan hanketta 
koskevat tiedot yhdessä tieverkkoinsinöörin 
kanssa. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoit-
teet sisältävät jo aikaisemmin hyväksytyt pe-
riaateratkaisut parannettavan tien tulevasta 
hallinnollisesta ja toiminnallisesta luokasta 
sekä parannettavan tien liikenne- ja tietek-

nillisestä tasosta. 

periaateratkaisuja täsmennetään tässä vai-

heessa selvittämällä, minkä tasoiseen tien 
suuntaukseen, liittymäjärjeStelyihin, poikki- 
leikkaukseen jne. pyritään. Tarvittaessa an-
netaan vielä tien liikenteellisen tavoiteta-
son puitteissa vaihtoehtoisia arvoja ja näitä 

tutkitaan ja vertaillaan tarkemmin varsinaisen 
suunnittelun yhteydessä kustannusten ja mui-
den arvosteluperusteiden pohjalta. 

Parannettavan tien liikenteen määrä ja koos-
tumus tarkistetaan viimeksi tehdyn yleisen 

liikennelaskennan sekä mandollisten lisätut-
kimusten avulla. Sen jälkeen määritetään tien 
mitoitusliikenteen arvot rakenteellista ja 
liikenneteknillistä suunnittelua varten. 

LiikenneonnettOmuudet tutkitaan viimeisten 
viiden vuoden ajalta, selvitetään onnetto-
muuksien laatu ja mandolliset syyt sekä toi-
menpiteet liikenneturvallisuuden parantami-

seksi. 

5. Tien geometrian, näkemien ja liittymien 

inventointi 

Vanhan tien linja, tasaus ja näkernät tutki-
taan kartalta, tierekisteritiedoista sekä 
maastokäynneillä. Tässä yhteydessä selvite-
tään erityisesti vanhan tien suuntauksen ta-
salaatuisuus sekä tutkitaan alustavasti miltä 
osin sitä tulisi parantaa. 

Vanhan tien liittymät inventoidaan. Tässä 
yhteydessä tutkitaan ja luetteloidaan yleis-
ten ja yksityisten teiden liittymät sekä 
maatalousliittymät. Tutkitaan liittyrnien 
näkemäolosuhteet ja onnettomuustiedot. Alus-
tavasti selvitetään onko mandollista vähen-
tää yksityisten teiden liittymiä ja miten 
edullisiminin voidaan parantaa liittymien tur-

vallisuutta. 

6. Karttojen täydentärninen ja maanomistustie-
tojen hankinta 

Yhteistyössä maaninittauStoirniston kanssa tar-
kistetaan kartat ja täydennetään tiedoiltaan 
siten, että karttoja voidaan myöhemmin käyt-
tää haltuunotossa ja tietoimituksessa (han-

kitaan mm. ajan tasalla olevat kiinteistö- ja 
maanomistustiedot). 

7. Kantavuusmittaukset, routatutkimukset, van-

han tien rakenne ja kuivatus 

Vanhan tien kantavuus, routivuus, rakenne ja 
kuivatus tutkitaan ohjeessa "Tien rakenteen 
parantaminen", TVH 722336 esitettyjä periaat-
teita noudattaen. Jos tie on rakennettu 1960- 
luvulla tai sen jälkeen, on syytä tutkia myös 
aikaisemmat suunnitelmat ja tien rakentami-
sesta saadut laadunvalvontatulokset. 

IX 4.4-4 
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Vanhan tien kuivatus tutkitaan tarkastamalla 

kaikki rummut, sivuojat ja laskuojat. Samassa 

yhteydessä luetteloidaan tarvittavat rumpujen 

ja sivuojien parantamistoimenpiteet. 

Tien varrella olevista suojeltavjsta kohteis-

ta laaditaan selvitykset ja määritellään koh-

teiden suojeluperiaatteet. Suojeltavia kohtei-

ta ovat min, maisemallisesti arvokas puusto, 

rakennustaiteelliset ja historialliset koh-

teet. 

Kartoitetaan tiehen liittyvät laitteet ja joh-

dot, joita mandollisesti joudutaan siirtämään 

tai vahvistamaan parannustöiden yhteydessä. 

8. Tiemestarin haastattelu ja tutustuminen 

tiehen 

Vanhaan tiehen liittyvä tieto kootaan tiemes-

tarilta. Eri vuodenaikoina tien käyttäyty-

misestä tehdyistä havainnoista pyritään sel-

vittämään vanhan tien rakenteen vaurioiden 

syyt ja paikallistamaan erikoistoimenpiteitä 

vaativat tienkohdat. 

Rakenteen parantamisen suunnittelun luonne 

edellyttää, että suunnitteluratkaisuja tar-

kistetaan ja käydään läpi maastossa paikan 

päällä ennen kuin ne lopullisesti hyväksy-

tään. 

9. Yhteenveto vanhan tien kunnosta ja pal-

velutasosta 

Vanhasta tiestä kootut tiedot esitetään yh-

teenvedon muodossa. Sen avulla saadaan yleis-

kuva vanhan tien ominaisuuksista ja palvelu- 

tasosta, ja paikallistetaan tietojen sijainti 

tielinjalla. 

Kantavuusmittausten ja maaperätutkimusten tu-

lokset ja muut yksityiskohtaiset tiedot siir-

retään parannussuunnitelman pituusleikkaus-

pohjalle. Suunnitelmakartalle siirretään in-

ventointityövaiheen yhteydessä kertyneistä 

tiedoista kaikki karttapohjaa täydentävät ja 

tien nykytilannetta tarkentavat tiedot, kuten 

liittyinäjärjestelyt, nykyiset johdot ja muut 

rakenteet ja laitteet. 

Tien nykyinen palvelutaso määritellään tie- 

ja liikenneteknillisten selvitysten avulla. 

10. Tienpitoaineen ottopaikkojen tutkimukset 

Välittömästi suunnittelun alettua ryhdytään 

selvittämään tienrakennusmaterjaaljen saantia 

ja hintoja. Materiaalien saantimandollisuudet 

vaikuttavat yleensä ratkaisevasti rakenteel-

lisiin ratkaisuihin. 

11. Oikaisut, tielinjan ja tasauksen suunnit-

telu,linja-autopysäkjt ja liittymäjärjes-

telyt 

Laaditaan oikaisukohdista vaihtoehtojset tie- 

linjaa ja tasausta koskevat suunnitelmat. 

Suunnittelussa otetaan erityisesti huomioon 

se, että tien suuntauksen osalta saavutetaan 

mandollisimman tasalaatuinen lopputulos - 

Vanhan tien tasauksen parantaminen suunnitel-

laan ottaen huomioon tarvittavat päällysra-

kennepaksuudet sekä tarvittavat rakenteen 

vahvistustoimenpiteet. Tasaus voidaan suunni-

tella siten, että tsv-korkeudet ovat mitattavis-

sa pelkästään graafisella tarkkuudella piirustuk-

sesta tai määriteltävissä vanhan tien pinnasta. 

Selvitetään uusien linja-autopysäkkien tarve, 

paikat ja vanhoille pysäkeille tehtävät toi-

menpiteet. 

Kaikki yleisten ja yksityisten teiden liit-

tymät käydään läpi sekä laaditaan tarvittaes-

sa yksityisten teiden liittymä- ja järjeste-

lysuunnitelma kohdassa IX 4.32 selostetulla 

tavalla (suunnitelman osa 5). Tässä yhtey-

dessä tarkastellaan erityisesti liittymien 

turvallisuutta sekä näkemäolosuhteita. Myös 

maatalousliittymät selvitetään ja esitetään 
uusien maatalousliittymien ohjeelliset paikat. 

Parantamishankkeen yhteydessä suunnitellaan 

mandollisesti myös kevyen liikenteen järjes-

telyt sekä levähdys- ja pysäköintialueet. 

12. Tien rakenteen mitoittaminen ja raken-

teellinen suunnittelu 

Liikennetietojen ja vanhasta tiestä hankit-

tujen kantavuus-, routivuus-, rakenne- ja 

maaperätietojen perusteella mitoitetaan tien 

rakenne ja suunnitellaan kaikki rakenteelliset 

yksityiskohdat noudattamalla ohjeessa 'Tien 

rakenteen parantamisen, TVH 722336 annettuja 

suunnitteluperiattejta ja mitoitusarvoja. 

. 

. 

. 
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Päällysrakennetta suunniteltaessa tarkastel-

laan vaihtoehtoisia rakennusratkaiSuja ot- 

taen huomioon käytettävissä olevat materiaalit 

ja nykyisen tien päällysrakenteen käyttökel-

poisuus. 

Käydään läpi kaikki tien routavauriokohdat 

ja määritellään toimenpiteet niiden korjaami-

seksi. Samoin menetellään myös pohjavahvistus 

ta vaativien tienkohtien suhteen. 

13. Kuivatuksen suunnittelu 

Parannettavan tien kuivatuksen suunnitteluun 

kuuluu tavallisesti vanhojen rumpujen kunnos-

tus ja uusien rumpujen määrittely sekä sivu-

ja laskuojien suunnittelu. Toimenpiteet suun-

nitellaan kohdan IV.4 'Kuivatuksen suunnitte-

lu" -ohjeiden mukaan. 

14. Vaihtoehtojen vertailu ja ratkaisun 

valinta 

Tien suuntausta ja päällysrakennetta koskevien 

vaihtoehtoisten ratkaisujen kesken suoritetaan 

vertailulaskelmia, joiden pohjalta valitaan 

lopulliset ratkaisut. 

15. Yhteys rnaanomistajiifl ja muihin asian-

osaisiin 

Maanomistaj ille selostetaan parantamishan-

ketta, parantamisen edellyttäinää tiealueen 

leventämistarvetta sekä tielinjan oikaisu- 

kohtia. 

Yksityistie- ja maatalousliittymät tarkiste-

taan ja pyritään järjestämään joustavasti 

sopimalla ratkaisuista madollisimman paljon 

suoraan maanomistajien kanssa. 

Suunnittelun aikana pidetään yhteyttä myös 

muihin asianosaisiin ja viranomaisiin, kuten 

laitteiden ja johtojen omistajiin, kunnan 

viranomaisiin ja vesipiiriin. Tarvittaessa 

järjestetään kaikkien asianosaisten kuulemi-

seksi tiekokous. 

16.. .17 Parantamissuunnitelman asiakirjojen 

laatiminen, tiesuunnitelman kokoami-

nen 

Rakenteen parantamissuunnitelma viimeistel-

lään tavallisesti suoraan rakennussuunnitel 

maksi ja vasta sen valmistuttua kootaan tie-

suunnitelma. 

Tien oikaisukohdista tehdään uutta tietä vas-

taavat piirustukset. Asiakirjoja käsitellään 

yksityiskohtaisemlnin jäljempänä kohdissa IX 

4.412. 

Tiesuunnitelmakansioihin otetaan valmiista 

rakennussuunnitelmaSta yleensä vain ne asia-

kirjat, jotka ovat yhteisiä sekä tie- että 

rakennussuunnitelmalle, ja niihin lisätään 

tiesuunnitelmaan kuuluvat muut asiakirjat 

(ks. kohta IX 4.412). Aivan pienissä hank-

keissa asiakirjojen erottelu ei kuitenkaan 

ole tarpeen, vaan sama suunnitelma toimii 

molemmissa tarkoituksissa. 

18. Yksityisten teiden liittynä- ja järjeste-

lysuunnitelmien kokoaminen 

Jos parantamisen yhteydessä tehdään yksi-

tyisteiden liittymä- ja tiejärjestelyihin 

sellaisia muutoksia, jotka edellyttävät TL 

50:n mukaista käsittelyä, kootaan käsittelyä 

varten yksityisten teiden liittymä- ja jär-

jestelysuunnitelma, kuten kohdassa IX 4.142 

on selostettu. 

Kohdat 19.. .24 

Tielainmukaista käsittelyä sekä hyväksymis-

ja vahvistamismenettelyä on käsitelty yksi-

tyiskohtaisesti kohdassa IX 4.142. 

Koska tien rakenteen parantaminen ei yleensä 

sanottavasti muuta paikallisia liikenneoloja, 

pyritään suunnitelman tielainmukainen käsit-

tely hoitamaan yksinkertaista menettelyä 

noudattaen (TA 16). 

TielainmUkainen käsittely on tarpeen 

silloin, kun tiealuetta joudutaan leven-

tänään, tai tehdään muutoksia tie- ja 

liittymäjärjestelyihin. 

IX 4.4-6 
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Kohdat 25. . .27 

Kun tiepäätös on annettu, on tienpitäjällä 

oikeus Ottaa haltuunsa tiesuunnitelmassa 

tietä varten osoitetut alueet ja käyttää 

niitä tietarkojtuksiin (tieoikeus). 

Suunnittelijan tulee seurata rakennustyön 

toteuttamista ja tehdä tarvittaessa muutos- 

ja lisäsuunnitelmia. 

Mandollisimman taloudellisen lopputuloksen 

saavuttamiseksi voidaan vielä rakentamisen 

aikana tehdä vähäisiä muutoksia tien päällys- 

rakenteeseen, rakenteen vahvistustoimenpitei-

sun tai kuivatussuunnitelmaan 

Jos suunnittelun loppuvaiheessa tai rakennus 

työn aikana joudutaan poikkeamaan vahistetun 

tiesuunnitelman mukaisista ratkaisuista siinä 

määrin, että tästä aiheutuu haittaa niille, 

joita suunnitelma koskee, on laadittava tie-

suunnitelman muutossuunnjtelma. Se käsitel-

lään tielain säätäinässä järjestyksessä, siten 

kuin kohdassa IX 4.142 on esitetty. 

Suunnittelutyön aikana aloitettua hankeryhmä-

työskentelyä jatketaan koko rakentamisen ajan. 

4.412 TIEN RAKENTEEN PARANTA14ISSULJNNITELJN 

ASIAKIRJAT 

Asiakirjat, jotka voivat sisältyä rakenteen 

parantamissuunnitelmaan on lueteltu taulu-

kossa 1. Käytännössä suunnitelmaan ei yleensä 

sisälly kuin osa taulukon esittämistä asia-

kirjoista. Taulukko toimii muistilistan 

valittaessa suunnitelmaan kulloinkin tarvit-

tavia asiakirjoja. Taulukko osoittaa myös 

asiakirjojen kokoamisjärjestyksen. 

Seuraavassa on selostettu asiakirjojen sisäl-

töä lähemmin sellaisten näkökohtien osalta, 

jotka johtuvat parantamisen Suunnittelun eri-

tyispiirteistä. Jos asiakirjan sisältö tai 
esitystapa ei poikkea jo aikaisemmin esite-

tystä. on tekstissä vain viittaus ohjeiden 

kohtaan IX 4.3. 

Suunnitelman kansi lehti 

ja s i s ä 1 1 y s 1 u e t t e 1 o laadi-

taan kohtaan IX 4.3 liitteiden 1 ja 2 mukaan. 

Suurin i te lmase lostus voi-

daan pienissä hankkeissa laatia valmiiksi 

painetulle lomakkeelle, josta on malli koh-

dan IX 4.4 liitteenä 7. Suuremmissa hankkejs-

sa tiesuunnitelmaselostus laaditaan kuten 

kohdassa IX 4.31 on selostettu. 

Työkohtain 	työselitys 
kuuluu pääsääntöisesti aina parantamissuunni-

telmaan, lukuunottamatta aivan pieniä hank-

keita. Parantamisen suunnittelussa joudutaan 

tekemään yksilöllisiä ratkaisuja, joihin ei 

voida aina soveltaa yleisiä työselityksiä 

tai suunnitteluohjeita. Tällaiset ratkaisut 

edellyttävät aina työkohtaisen työselityksen 
laatimista. 

Parantamisuunnitelman työkohtaisessa työ-

selityksessä tarkastellaan erityisesti 

seuraavia yksityiskohtia: 

- tien leventäminen leikkaus- ja pengerkohdilla 

- luiskakaltevuudet 

- vanhan tien rakennekerrosten hyväksikäyttö 

- kuivatusjärjestelyt 

- routivien tienkohtien korjaukset 

- siirtymäkiilojen rakentaminen 

- liittymien parantaminen 
- linja - autopysäkkjen rakentaminen. 

1. YHTEISET ASIAKIRJAT 

Parantamissuunnitelmaan Sisältyy samat yhtei-

set asiakirjat, mitä kohdassa IX 4.32 on esi-

tetty. Jos suunnitelmaa varten hankitaan 

kiinteistön omistajien kirjalliset suostu-

mukset alueen luovuttamisesta tienpitoa var-

ten, käytetään tähän tarkoitukseen painettuja 

lomakkeita TVH 701060. Lomakkeesta on malli 

kohdan IX 4.4 liitteenä 8. 

2. KtJSTANNUSARVIOT 

Eustannusarviot laaditaan kohdassa IX 4.32 

annettujen ohjeiden mukaan. 

3. HANKKEEN PZiYTIEN SUUNNITEL 

Y 1 e 1 s k a r t t a a n merkjtään paranta-

misen toimenpiderajat kuten suuntauksen pa-

rantamiskohteet, rakenteen parantamiskohteet, 

linja-autopysäkkien paikat ja pysäkkityypit, 

. 

. 
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Taulukko 1. 

Luettelo suunnitelman osista ja asiakirjoista, 

jotka voivat kuulua rakenteen parantamissuunnitelmaan. 

SUIJMNITELMAN OSA ASIAKIRJA AS IAKIRJA SISÄLTYY 

tiesuunni- 	rakennussuun- 
telmaan 	nitelmaan 

- Kansilehti x x 
Sisältöluettelo x x 
Tiesuunnitelmaselostus x x 
Työkohtainen työselitys o x 

1 )piirustusmerkintöjen selitykset 	(tiesuunn.) x 

1. Yhteiset asiakirjat Lähtötiedot ja tavoitteet ja kirj. tehtavänanto x o 
Suunnitelmaa koskevat kuulutukset ja kirjal- 
liset esitykset x o 
Viranomaisilta hankitut lausunnot x 0 

Kokousten pöytäkirjat (ei hankeryhmän) x o 
Kaavoitustilannekartta, muutosehdotus x o 
Maanomistajaluettelo x x 
Kiinteistöjen omistajien kirj.suostumukset x o 

2.  Kustannusarviot Kustannusarvio lomake TVH 723029 x 0 
1)piirustusmerkintöjen selitykset 	(rak.suunn.) x 

3.  Hankkeen päätien Yleiskartta 1:10000 tai 	1:20000 x x 
suunnitelma Suunnitelmakartta 1:2000 x x 

Pituusleikkaus 	1:2000/1:200 x x 
Rakenteellinen tyyppipoikkileikkaus 1:100 x x 
Paalukohtaiset poikkileikkaukset 1:200, 	1:100 o x 

Erityiskohteiden rakennepiirustukset 0 X 

Luettelo liittymistä ja linja--autopysäkeistä, 
toimenpiteet 	(tarvittaessa) o x 

4.  Yleisten teiden Kanavoitujen liittymien kartat 1:500 (tar- 
liittymä- ja jär- vittaessa) o x 
jestelysuunnitelma L4ittauspiirustukset 1:200 	(tarvittaessa) o x 

5.  Yksityisten teiden Järjestelysuunnitelman asiakirjat, kuten Kootaan 
liittymä- ja jär- kohdassa IX 4.32 on selostettu omaksi 
jestelysuunnitelma Jos liittymät jäävät ennalleen, mutta niiden kansioksi 

rakennetta parannetaan laaditaan liittymistä 
luettelot toimenpiteineen (tarvittaessa) o x 

7.  Tienpitäjälle kuuluisat- Asiakirjat, kuten kohdassa IX 4.32 
tomien rakenteiden Työpiirustukset 0 X 

suunnitelmat Muut piirustukset x x 

8. Kuivatussuunnitelma Ruinpuluettelo 0 X 

Luettelo sivuojille tehtävistä toimenpiteistä o x 
(tarvittaessa) 

9.  Tieympäristösuunni- Toimenpiteet voidaan yleensä esittää muiden 
telma piirustuksien yhteydessä 

10.  Massatsloussuunni- Suoriteluettelot TVH 732263 0 x 
telma Yleiskartta tienpitoaineiden ottopaikoista 

1:200000 X X 

Kartat tienpitoaineen ottopaikasta 1:1000, 
1:20000 X X 

Tyyppipoikkileikkaukset x x 
Leikkauspiirustukset o x 

11.  Vslaistussuunnitelma Asiakirjat, kuten kohdassa IX 4.32 

12.  Liikenteenohjaus- Asiakirjat, kuten kohdassa IX 4.32 o x 
suunnitelma 

13.  Pohjarakennus- Asiakirjat, kuten kohdassa IX 4.32 o x 
suunnitelma 

14.  Mittaussuunnitelma Kiintopisteluettelo 0 X 

Pisteselityskortit 0 x 
Tielinjan sidonnat o x 

15.  Siltasuunnitelma Asiakirjat, kuten kohdassa IX 4.32 

20. Suunnitteluaineisto Ks. kohta IX 4.32 
x 	sisältyy suunnitelmaan 
o 	ei sisälly suunnitel- 

___________________________________ 
1) 	Valmiiksi painetut tyyppipiirustukset Ty/1-1.. .Ty/1-4 

TVH 721720 maan 
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näkemäleikk,et ja muut nykytilanteeseen 

muutosta aiheuttavat toimenpiteet, jotka kar-

tan mittakaavaan huomioon ottaen on mandol-

lista esittää. Koska tien tasaus ei sanotta-

vasti muutu,yleispituusleikkausta ei yleensä 

laadita. Malli rakenteen parantaTnjssuunnitel-

man yleiskartasta on esitetty kohdan IX 4.4 
liitteenä 1. 

S u u n n i t e 1 m a k a r t t a laaditaan 

mittakaavassa 1:2 000 (1:500) aina kun paran-

tamisen johdosta otetaan lisäaluetta tai, kun 

teknillisten yksityiskohtien esitys sitä muu-

ten vaatii. Malli suunnitelmakartasta on 

kohdan IX 4.4 liitteenä 2. Mikäli suunnitel-

makarttaa ei ole tarpeen laatia 1:2 000 mit-

takaavassa kuin oikaistavista tai muista 

erilliskohteista, esitetään kartta samassa 

piirustuksessa vastaavan pituuslejkkauksen 

ja tyyppipojkkilejkkausten kanssa, Piirus-

tuksesta on malli kohdan IX 4.4 liittenä 9. 

P i t u u s 1 e 1. k k a u s 1:2000/1:200 

esitetään oikaistavista tien kohdista, ku-

ten kohdan IX 4.4 liitteessä 9 on esitetty 

Rakenteen parantamjssuunnitelman pituuslejk-

kaus poikkeaa esitystavaltaan ja myös sisäl-

löltään uuden tien pituusleikkauksesta. 

Rakenteen parantamissuunnitelman pituusleik-

kauksessa esitetään mm. 

- kuivatus (sivuojat) 

- maanpinta ja tasausviiva graafisesti 
Inm-pohj alla 

- liittymät ja niiden tyypit sekä liitty-

missä olevat rummut 

- siirtymäkiilat ja routapaikkojen xnassan-
vaihdot 

- nykyisen tien päällysrakenteen näytetiedot 

- päällysrakennekerrokset ja niiden paksuu- 

det yhtenäisenä graafisena esityksenä ja 

kunkin kerroksen massamäärä 

- leikkaus-, penger- ja oja- ym. massat 

- poikkileikkaustyyppi 

- ojatyypit (ks. rakenteellinen tyyppipoikki-
leikkaus) 

- linja-autopysäkit 

- tasausvjjvan korkeuslukemat silloin, kun 

nurneerinen korkeusmäärittely on perusteltua 

- kaltevuuskuvaaja 

Kaarevuuskuvaaja esitetään vain siinä tapa-

uksessa, jos nykyisen tielinjan suuntausta 

jollakin kohdalla muutetaan. Pituusleikka-

uksen malli on kohdan IX 4.4 liitteenä 3. 

Ra ken tee 11 i s te n tyyppi- 

poikki leikkausten laadinta- 

periaate voi olla esim, kohdan IX 4.4 liit-

teen 4 mukainen, jossa tien rakennetyypit 

ja sivuojatyypit on esitetty eri piirroksi-

na. Yhdistämällä eri rakenne- ja sivuoja-

tyyppejä voidaan muodostaa kaikki suunnitel-

massa tarvittavat tyyppipoikkilejkkaus, 

Rakenteelliset tyyppipoikkilelkkaukset esite-

tään tieosuuksjttain pituusleikkauspiirustuk-
sessa olevissa sarakkeissa. 

Tiesuunnitelman rakenteellisista tyyppipoik-

kileikkauksista jätetään pois rakennetietojen 

yksityiskohdat (vrt kohta IX 4.3, suunnitel-

man osa 3). Poikkileikkauksjsta tulee käydä 

selville sen lisäksi, mitä kohdassa IX 4.3 

on esitetty myös nykyisen ja uuden tien ja 

tiealueen rajojen periaatteellinen 

sijainti. 	Tien sijaitessa taajama- 

alueella tai, kun tilankäyttöä rajoit- 

tavat tienvarsjen rakennukset, säilytettävät 

puut, pensaat tai yleensä suojeltavat kohteet, 

liitetään tiesuunnjtelmaan em. krjittjsjltä 

kohdilta piirrettyjä tyyppipoikkjlejjkausja. 

Leikkauksjsta tulee käydä selville em. koh-

teiden sijainti, nykyisen ja uuden tien poik-

kileikkaus ja tialueen suunnitellut ja ny-

kyiset rajat. 

Pa a 1 u kohta i s i a poikki- 

1 e i k k a u k s 1 a laaditaan sellaisin 

poikkileikkausvälein, että rakenteen jatku-

vuus pituus-, leveys ja korkeussuunnassa se-

kä tien poikkileikkausmuoto käyvät niistä 

selville. Tien osilla, joilla poikkileikkaus-

muoto ja -mitat eivät sanottavasti muutu 

poikkileikkauksia ei tarvita kaikilta paa-
luilta. 

Paalukohtaiset poikkileikkaukset piirretään 

esipainetuille xnm-Pllrustuspohjille joko ta-

vanomaiseen tapaan 1:200 mittakaavaan (ks. 

kohta IX 4.4, liite 10) tai 1:100 mittakaa-

vaan. Jälkimmäinen mittakaava on suosjteltava 

erityisesti taajama-alueella. Poikkileikkauk-

set voidaan piirrättää myös atk-piirturilla 

massalaskennan yhteydessä. Piirtäinisestä ja 

sitä edeltävjstä valmistelujsta on annettu 

erillisohjeet julkaisussa TVH 721333, "Mas-

salaskenta 77, ohjelmien TS5O-54 käyttäjän 

opas". Kohdan IX 4.4 liitteenä 5 on malli 

atk-piirturjjla piirretystä poikkileikkaus-

piirustuksesta, Piirustus muodostuu piirturin 

. 

. 

. 

. 

IX 4.4-9 



Tie- ja rakennussuunflitelma 	 TVL 	 30.1.1981 

. 

n 

nun-kuultopohjalle piirtämästä osasta ja ii -

mattavasta nimiöosasta. (Nimiöosaa on saata-

vana liimareunuksisina esipainettuina muovi-

arkkeina, TVH 721735). 

Liittymät 	ja 	linj a-autO 

p y s ä k i t esitetään normaalisti suunni-

telmakartoilla. Tarvittaessa tehdään kaikista 

parannettaVista liittymistä karttaa täydentä-

vä luettelo, josta ilmenee 

- liittymän sijainti tielinjalla 

- liittyvän tien tunnus tai nimi 

- liittyvän tien leveys ja normaalityyppi, 
jonka mukaiseksi liittyinä parannetaan 

- selostus toimenpiteistä. 

Vastaavalla periaatteella voidaan laatia 

myös linja-autopysäkkien luettelo. 

Jos parantamisen yhteydessä rakennetaan esim. 

pysäköimisalueita, laaditaan näistä tarpeelli-

set piirustukset (ks. kohta IX 4.32). 

pituusleikkaukSessa, tyyppi- ja paalukohtai 

sissa poikkileikkauksiSSa sekä rumpuluette 

loissa. Tarvittaessa laaditaan täydentäviä 

kohdepiirustuksia. kuten ojien pituusleikka 

uksia ja jatkettavien rumpujen rakenteelli 

sia tyyppipiirustuksia. 

Jos tien kuivatuksessa kytetään salaojia, 
ne esitetään tien pituusleikkauksisSa sekä 

poikkileikkaukSisSa ja suunnitelmakartoilla. 

9. TIEYMPRISTÖSUUNNITELMA 

Rakenteen parantamissuunnitelmaan ei yleensä 
sisälly erillisiä tieympäristösuunnitelman 

asiakirjoja, koska toimenpiteet voidaan esit-

tää muiden asiakirjojen yhteydessä, kuten 

suunnitelmakartoissa ja paalukohtaisisSa poik-
kileikkauksisSa. Jos tarkempi esitys on tar-

peen menetellään kuten kohdassa IX 4.32 on 

esitetty. 

1 0. MASSATALOUSSUUNNITELMA 

4. YLEISTEN TEIDEN LIITTYMÄ- JA JÄRJESTELY- 

SUUNNITELMA 

Erilliset t a s 0 1 i i t t y m i e n p i i - 

r u s t u k s e t laaditaan yleensä vain 

pääsuunnaSSa kanavoiduista tai normaalityy-
peistä poikkeavista liittymistä. Piirustuk-

sun kuuluu 1:500 mittakaavaan piirretty suun-

nitelmakartta ja mandollisesti tasoluittyinän 

puirustus 1:200. Piirustuksia on käsitelty 

tarkemmin kohdassa IX 4.32. 

5. YKSITYISTEN TEIDEN LIITTYMÄ- JA JÄRJESTELY- 

SUUNNITELMA 

Jos TL 50:n tarkoittamia yksityistieliittyinä-

tai tiejärjestelyjä joudutaan tekemään, laa-

ditaan niistä suunnitelma kohdassa IX 4.32 

ja julkaisussa TVH 722639 "Yksityisten tei-

den liittymät" esitetyllä tavalla. 

6. TIENPITÄJÄLLE KUULUMATTOMIEN RAKENTEIDEN 

SUUNNITELMAT 

parantamissuunnitelinien osalla noudatetaan 

samoja menettelytapoja, kuin aikaisemmin koh-

dassa IX 4.32 on esitetty. 

8. KUIVATUSSUUNNITELMA 

Rakenteen parantamissuunnitellflafl sisältämät 

kuivatustiedot esitetään yleensä suunnitelma-

kartoilla, työkohtaisesSa tvöselitykSeSSä, 

Rakenteen parantamiSSuunnitelmaSsa massa- 
tiedot esitetään tien pituusleikkauksessa ja 

suoriteluetteloiSsa. Jos massat lasketaan tie-

tokoneella, liitetään tietokoneen tulostus-

liuskat suunnitelmaan. PaalukohtaiSia massa- 
luetteloita ei yleensä laadita, koska leik-

kaus- ja pengermassojen käsittelyä esiintyy 

näissä töissä hyvin vähän. 

Tienpitoaifleen ottopaikoista esitetään samat 

asiakirjat kuin kohdassa IX 4.32 on esitetty. 

SUUNNITELMAN OSAT 11...20 

Asiakirjojen laadinnan osalta näinä suunnitel-

man osat eivät poikkea jo aiemmin esitetyiStä 

periaatteista. 

4.42 Pienen hankkeen suunnitelma 

pienellä hankkeella tarkoitetaan tässä yh-

teydessä geometrialtaan tai kantavuudeltaan 
huonon tienkohdan, heikon sillan rummun tai 

liittymän parantamista, tienkäyttäjiä palvele-
vien alueiden rakentamista nykyisille teille, 

sekä tievalaistuksen tai liikenteenohjauksen 

parantamistoimenpiteitä. Useimmiten on kysy-

mys liikenneturvallisuuden parantamisesta 
paikallisesti tai lyhyellä tienosalla. Hank-

keet toteutetaan yleensä yhteismäärärahoilla. 
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Koska toimenpide rajoittuu lyhyelle tienosal-

le, nimetään hanke yleensä kohteen sijainti- 

paikan nimen perusteella, esim. "Teiskolan - 

Oriveden maantien 3381 parantaminen Myllyojan 
sillan kohdalla'. 

Pienet hankkeet esiintyvät yleensä samalla 

hankenunierolla. Suunnitelmia varten hank-

keet on kuitenkin syytä yksilöidä järjes-

tysnumeroin. Tällöin suunnitelma-asiakirjoi.-

hin merkitään hanketunnukseksi yhteisen han-

kenumeron ja järjestelynumeron muodostama nu-

merosarja, esim. 660 - 1, 660 - 2 jne. Silta- 

hankkeissa käytetään kuitenkin järjestysnume-

ron sijasta sillan kortistonumeroa. 

Tielainmukainen käsittely hoidetaan yleensä 

yksinkertaista menettelytapaa käyttäen joko 

tielain 25 §:n tai tieasetuksen 16 §:n mukaan. 

Menettelytavat on yksityiskohtaisesti selos-

tettu kohdassa IX 4.142. 

4.421 SUUNNITELMAN ASIAKIRJAT 

Pienen hankkeen suunnitelma laaditaan yleensä 

alusta lähtien rakennussuunnitelman tarkkuu-
della. 

Suunnitelma sisältää tavallisesti selostuk-

sien, yhteisten asiakirjojen ja mandollisen 

kustannusarvion lisäksi yhden tai vain muuta-

man suunnitelman osan asiakirjoja. Asiakirjat 

numeroidaan ja kootaan kansioihin suunnitelman 

osajaon mukaiseen järjestykseen noudattaen 

kohdassa IX 4.32 esitettyjä yleisperiaat-

teita. 

Taulukossa 2 on esitetty luettelo tavalli-

simmista pienen hankkeen suunnitelma-asia-

kirjoista. Tievalaistuksen ja liikenteen- 

ohjauksen käsittävät suunnitelmat laaditaan 

kohdan IX 4.32 asiakirjasisältöä noudattaen. 

Jos tieoikaisun tai tienkäyttäjiä palvelevan 

alueen suunnittelu aiheuttaa pieniä muutok-

sia tien liikenteen ohjaukseen tai olemassa 

olevaan tievalaistukseen, ei näitä varten 

ole yleensä tarpeen laatia omia piirustuk-

sia. Tiedot pyritään esittämään muiden pii-

rustusten yhteydessä. 

Jos tiesuunnitelmaa ei ole tarpeen koota, ke-

rätään asiakirjat samaan kansioon taulukon 2 

esittämässä järjestyksessä. Ne asiakirjat, 

jotka yleisimmin kuuluvat suunnitelmaan ovat 

taulukossa katkoviivan yläpuolella. Niistä 

myös kerätään tarvittaessa tiesuunnitelma. 

Muut asiakirjat tulevat kysymykseen tapaus-

kohtaisestj suunniteltavasta kohteesta riip-
puen. 

Taulukko 2. 

Luettelo tavallisjmmista suunnitelma-asiakir-

joista, jotka voivat kuulua pienen hankkeen 
suunnitelmaan. 

SUUNNITELMA 
OSA 

ASIAKIRJAN NIMI 

Kansilehti 
sisältöiuettelo 
Tiesuunniteln,aaelostus 
Työkohtainen työselitys 
Pirustusmerkintöjen selitykset 

1.  Yhteiset Kuulutukeet, kirjalliset esitykset 
asiakirjat Kiinteistöjen omistajien suostumukset 

Kirjallinen tehtSvSnanto 

2.  Kustannus- Yleens5 vain tiesuunnitelmase]os- 
arvio tuksesaa. lomake TVH 723029 tarvit- 

taessa 

3.  Nankkeen Suunnitel*akartta 
päStien - 	1:500 
Suunnitelma - 	1:2000 

Pituusleikkaus 1,2000/1 :200 
Sak. tyyppipoikkilejkkaus 1:100 
Paalukohtaiset polkkil. 	1:200, 	1:100 

4.  Yleisten Kanavoitujen liittymian kartat 
teiden 1:500 
liittyn8- ja Mittapiirustus 1:200 
jSrjestely- 
Suunnitelma 

8.  Kuivatus- Rumpupiirustus 
suunnitelma Rumpuluettelo 

9.  Tieymp8ristö- Asiakirjat, kuten kohdasBa IX 4.32 
Suunnitelma 

10.  Massatalous- Suoriteluettelot 
suunnitelma lomake TVH 732263 

13.  Pohjaraken- Kartta 1:500 
nussuunnitelma Pituusleikkaus 

Poikkileikkaukeet 1:200 

14.  Mittaus- Kiintopisteluette]ot 
Suunnitelma Pisteseiityskortit 

Tielinjan sidonnat 

15.  Siltasuunnj- Ominaistietokortti 
teima Siltakohtainen työselitys 

Sillan yleispiirustus 
Rakennepiiruatukset 
Massaluettelo ja kustannusario 
(lomake TVH 723017) 
Ainemenekki- ja osaluettelo 
(Siltapaikan kartta aekS pituus- 
ja poikkileikkaukset siltapaikalta 
tulee suunnitelmaan liitteeksi ks. IX 4.32) 

20. Suunnittelu- 
aineisto Asiakirjat, kuten kohdassa IX 4.32 

. 

. 

. 

. 
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Seuraavassa on selostettu pienen hankkeen 

asiakirjojen sisältöä. Jos asiakirjan tiedot 

eivät poikkea jo aikaisemmin esitetyistä oh-

jeista on tekstissä viittaus kyseiseen ohjeen 

kohtaan. 

Suunnitelman kansi leh- 

d e n malli on kandan IX 4.4 liitteessä 6. 

Kanteen sijoitetaan kaksi karttaa. Pienimitta-

kaavaisella kartalla, joksi soveltuu esim. 

tiekartta 1:200 000, esitetään kohteen si-

jainti tieverkolla. Toinen kartta esittää 

kohteen sijainnin parannettavalla tiellä ja 

se toimii myös suunnitelman yleiskarttana. 

Karttapohjana käytetään tavallisesti 1:20 000 

mittakaavaista peruskarttaa. 

Suunn ite lman sisältö 1 u- 

e t t e 1 o laaditaan kohdan IX 4.3 liit-

teen 2 mukaan. 

Ties uunn ite lmas elo s t u s 

laaditaan lomakkeelle TVH 732774. Jos laa-

jempi selostus on tarpeen, se laaditaan koh-

dassa IX 4.31 annettujen ohjeiden mukaan. 

TiesuunnitelmaSeloStuksen malli on kohdan 

IX 4.4 liitteenä 7. 

Työkoht a i nen työs eli ty s 

laaditaan kohdassa IX 4.31 annettujen ohjei-

den mukaan. Yksinkertaisissa ja selväpiir- 

. teisissä suunnitelmissa se voidaan kuitenkin 

korvata piirustuksiin lisättävällä lyhytmuo-

toisella tekstillä. 

Kiinteistöjen omistajien 

kirjalliset suostumukset 

laaditaan lomakkeelle TVH 701060, josta malli 

on kohdan IX 4.4 liitteenä 8. 

Kust annusarViO laaditaanotta-

malla suoriteluetteloista kopiot ja lisää-

mällä niihin yksikköhintatiedot. Näin saa-

daan suoritekustannukSet ja hankkeen koko-

naiskustannukset. Suoriteluettelot taltioi-

daan suunnitteluaineistoOn. 

Kustannusarvion loppusuminat esitetään pää-

sääntöisesti vain tiesuunnitelmaselostuslO 

makkeen TVH 722774 kohdassa 10. Jos TVH:ssa 

vahvistettavaan suunnitelmaan liittyy kustan-

nusjakoesityksiä, liitetään suunnitelmaan 

lomakkeelle TVH 723029 laadittu kustannus-

arvio. 

Suunnitelmakartta, pi- - 

t uu s leikkaus ja r aken-

teellinen tyyppipoik 

k i 1 e i k k a u s sijoitetaan yleensä 

samaan piirustuspohiaan kohdan IX 4.4 liit-

teen 9 mukaisesti. Tarkempi kartta mittakaa-

vassa 1:500 tai 1:200 tarvitaan, kun koh-

teen mitoitus ja yksityiskohtien esittämi-

nen sitä vaatii. Malli 1:500 mittakaavaan 

laaditusta levähdysalueen kartasta on kohdan 

IX 4.3 liitteessä 14. 

Paalukohtaista poikki- 

1 e i k k a u s t a esittää kohdan IX 4.4 

liite 10. 

Tasoliittymän piirustukset, kartta 1:500 

ja liittymäpiirustus 1:200 laaditaan koh-

dassa IX 4.32 suunnitelman osassa 4 annet-

tujen ohjeiden mukaan. 

R u 5 p u p i 1 r u s t u s laaditaan paran-

nettavista suurista rummuista. Piirustukses-

ts on malli kohdan IX 4.4 liitteenä 11. 

Jos suunnitelmaan sisältyy i s t u t u k - 

s ia maastonmuotoi lua tai 

muita tieympäristön hoitoon liittyviä toi-

menpiteitä laaditaan tarvittavat piirustuk-

set kohdassa IX 4.32 annettujen ohjeiden 

mukaan. 

Suoriteluettelot laaditaan 

lomakkeelle TVH 732263. Suoritteet ryhinitel-

lään voimassa olevaa suoriteryhmittelyä nou-

dattaen niin tarkasti kuin tietojen luotetta 

vuuden kannalta on mandollista. 

Poh j arake nnusto imenp 1- 

t e e t voidaan parannettavalla tienkohdalla 

yleensä esittää suunnitelmakartalla ja leik-

kauspiirustuksisSa. Jos toimenpide edellyt-

tää tarkempaa esitystä, noudatetaan suunni-

telman osassa 13 annettuja ohjeita (IX 4.32). 

. 

. 
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Ki intopi ste luette lot, 

pisteselityskortit 	ja 
tielinj an 	sidonnat esite- 

tään suunnitelman osassa 14 annettujen oh-

jeiden mukaan. 

Vanhan 	sillan 	paranta- 

m i s h a k k e e s e e n liittyy usein myös 

tien parantaminen lyhyellä matkalla sillan 

molemmilla puolilla. Siksi parantamissuunni-

telmaan tulee laadittavaksi taulukon 2 mukai-

sesti siltasuunnitelman lisäksi myös selos-

tukset ja suunnielman osat 1.. .3. Tarvitta-

essa näistä kerätään tiesuunnitelma tielain-

mukaista käsittelyä varten. 

Varsinaista sillan suunnittelua verten laadi-

taan ensin siltapaikka-asiakirjat (ks. kohta 

IX 4.32), hankitaan tarvittaessa vesioikeuden 

lupa ja tarpeelliset lausunnot. 

Siltasuunnitelmaan kuuluvat asiakirjat on lue-

teltu taulukossa 2. Niiden laatimisessa nou-

datetaan sillansuunnittelusta annettuja eril-

lisohjeita. 

4.43 Kunnossapidon Iähtöasiakirjat 

Kunnossapidon lähtöasiakirjoilla tarkoitetaan 

pääasiassa hankkeen rakennussuunnitelmasta 

koottuja asiakirjoja, joissa on esitetty eri-

tyisesti kunnossapitoa vaativat rakenteet ja 

jatkuvan kunnossapidon kannalta tarpeelliset 

muut tiedot. Lähtöasiakirjojen tarkoituksena 

on helpottaa ja täsmentää kunnossapitoa raken-
nushankkeen siirryttyä kunnossapitäjä]je. 

Asiakirjat kootaan yhteistyössä kunnossa- 

pitäjän kanssa rakennustyön loppuvaiheessa, 

jolloin kaikki rakennustöiden aikana tehdyt 

suunnitelman muutokset ja täydennykset ovat 

jo tiedossa. 

Tärkeimmät aihepiirit, joista lähtöasiakirjat 

kootaan ovat: 

- tien kuivatus 

- tievalaistus 

- liikenteenohjaus 

- liittymät ja linja-autopysäkit 

- tienkäyttäjiä palvelevat alueet 

- tiealueella sijaitsevat muut laitteet 

ja rakenteet. 

Lähtöasiakirjoihin voi sisältyä mm. seuraavat 

asiakirjat: 

- sisältöluettelo 

- selostus, jossa esitetään kunnossapidon kan-

nalta erityisesti huomiota vaativat näkökoh-

dat 

- kunnossapitoon vaikuttavat sopimukset ja 

luvat 

- yleiskartta 

- päätien suunnitelmakartat ja pituusleikka-

ukset. (muiden tieden piirustuksia esite-

tään vain, jos ne eivät näy päätien pii-

rustuksissa) 

- tienpitäjälle kuulumattomien rakenteiden 

suunnitelmat 

- rumpuluettelo 

- laskuojien ja viemäreiden pituusleikkaukset 

- tieympäristösuunnitelma 

- pysyviä tienpitoaineen ottopaikkoja koskevat 

asiakirjat 

- valaistuksen ja liikenteenohjauksen kartat 

- ajoratamerkinnät 

- siltojen yleispiirustukset 

Asiakirjat kansioidaan niin, että kunnossa- 

pitäjä voi merkitä asiakirjoihin myöhemmin 

tapahtuvat lisäykset ja muutokset, sekä 

liittää asiakirjoihin sopimukset, luvat ja 

selostukset suoritetuista korjauksista. Kun-

nossapidon lähtöasiakirjat on tarkoitettu 

jatkuvaan käyttöön ja ne pidetään ajan 

tasalla. 

. 

. 
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TIE- JA VESIRAKENFJUSLAITDS 	SUOSTUMUS 

alueen luovuttamiseksi 
Hämeen 	piiri 	tienpitoa varten 

Kunta 	 Kylä 
Alueen 	Orivesi 	Myllykylä 
sijainti 

Myllyoja 	 RIT:o 	
3:15 

Suostujnuksen 

antajat 	Allekirjoittaneet yllä mainitun tilan omistajat 

Tilanomistajat antavat suostumuksensa 	Hämeen 	pirille 
Teiskolan - Oriveden maantien 3381 parantamiseen 
Myllyojan sillan kohdalla 

tien toIcminoon paa1uvlill 	80 - 400 	4.4.1979 	alkaen 
ja ottamaan tieoikeudella tietJ varten tarvittavan alueen haltuun. 

Tilanomistajat vakuuttavat, ettei muilla ole tiealueeseen tarvittavallu 
alueella vuokra-, nautinta- tai muuta oikeutta. 

Lunastettavalla alueella kasvava puusto j 	tienpitjlle erillisen 
sopimuksen mukaisesti 	tilanomistajille, jotka korjaavat sen pois tien- 
pitjn osoituksen mukaan 	tilanomistajille, puuston kaataa tienpitj. 

Tietä varten tarvittava alue luovutetaan tienpitäjälle korvauksetta. 
x Kor'vauksista on sovittu erikseen tienpitäjän kanssa. 

Korvaukset käsitellään tietoimituksessa. 

Tilanomistajat ovat yhdessä tienpitäjän edustajan kanssa todenneet 
tiealueelle jäävän omaisuuden määrän, laadun ja kunnon souraavaksi: 
Ctarvittaessa voidaan käyttää kääntipuolta). 

Plv 80 - 260 oik. avo-ojitettua peltoa, kynnöksellä. Koko-- 

matkalla nykyisen tien varrella on 2-lankainen piikki- 

lanka-aita. Omistaja siirtää aidan ennen tietyön alkua. 

. 

Tätä suostumusta on tehty kolme samansanaista kappaletta, yksi tilanomista- 
kaksi tienpitäjälle. jille ja 

Orivesi 20.9.1978 
Paikka ja aika 

kI& 	ztt'-t /?czya fl2a1t 
Matti Mattila Maija Mattila 

1230 Orivesi sama 
- Osoite Osoite 

931/23456 sama 
Puhelin Puhelin 

Todistavat 

Läsnä ollut tienpitäjän edustaja 
Kalle Kolu Ville Vilu 

(Nimikirjoitukset selvennettävä painokirjaiminj 
IX 4.4 - Liite 8 
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k•.t1rj1Jnnit:1ma 	 nakrjn 	1tt.ri 

rnt näkökohdat huomioon ottaen laadittu teknillinen asiakirja, 

jnk 	nukaan ti.: v 	 t.-ri 	vtn 

Tio- jo rakonnussuunnitulrnier laotiirlinen on KkunoiStGhtVt 

Hik1i suunnittelun loppuvaiheessa joudutaan poikkeamaan vah-

vistetun tiesuunnitelman mukaisista ratkaisuista siing mri 

tt tst aiheutuu haittaa niille, joiden oikeutta tai etu:: 

tiesuunnitelma koskee, on laadittava tiesuunnitelmaan muutos- - 

suunnitelma, joka kisitellin ja vahvistetaan tiolain stTrn.s-

jrjostyksoss 

'Ls5:fl 	ifl O 	 55 	 tsn 	Li:.- 

sirakennuslaitokson piirikonttorien toimesta 	Suuret sil]t. 

lautat, lautta- ja venelaiturit, liikennevalaistus, vaikeat 

p::hjanvahvistusratkaisut ja vaativat maisomanhoidolliset ts--

monpitoot su'innitc.l].sar kuitenkin tie- ja vosirnkannushallit:k- 

. 

Ps.kannuosuunnioIm .n i:TtiTiss.fl 	nsjTit;JLtavr niin, 	tts. i:- 

• 	 konnussuunnitelmaan perustuva työn alustava tysuunnitelma 

mandollista valmistaa toteuttamissuunnitelman edellyttimn1 

jankohtana. Rakennust3iden aloittemisajankohtaan menn 5 

iso n.0005Eunri 	•i 1 	 \/1fl 

k:konnussuunnjboi;,:n nyoks'i vhjans 	piisi - insiniTri 	T i - 

vesirakennushallituksesse laaditut rakennussuunnitelmat tai r 

kennussuunnitoimien osat hyvksyy tiesuunnitteluosasto lukur: 

attamatta siltoja, jotka hyväksyy siltaosasto ja laituroita, 

jatka hyväksyy vesitieosasto. Mikli piirin laatimassa rakon-

suon 	nns:nnssn 	r 	 [5 HJ5t5 	 5 

1. 	i:i 
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SILLANRAKENNUS . 	
. 

Kaivantojen seinien tuenta 
REK NO 	SIJOITUS 

5565 B.3211 

fr__,[_ _______ LAATIJA 1 AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Teräsponttiseinät Rs,Rr 12 .85 

Menetelmatiedot 

T YÖKOKONAISUUS 

IIHIIIIlIlII 

Kuva 1: 	Teräsponttien 	iydnti 	pasiutuskoneelia 	Kuva 	Terdsponttien 	lyl5nti paaluvasaraila 

Yleistä: 

- Tässä kortissa on esitetty sisäpuolisiila juoksuilia ja vaakatuilla 	tuettujen 	teräspontti- 
seinien rakentamis- ja purkumenetelmiä. 	Ankkuroit:uja teräsponttiseiniä ei tässä kortissa 
käsitellä. 

Yleinen tbiden suoritusjärjestys tehtäessä teräsponttiseinin 	tuettuakaivantoa: 

terös 	nttien vastaanotto 	•a 	kunnostus tarvittaessa 

teräs 	nttien 1 	ön 
0mandoliinen esikaivj 	 maan ka vu tuksei 	lisä 

äna 
kaivannon kuivanapito 	tarvittaessa 

- Jos perustamistaso ei ole kovin syvällä pohjaveden pinnan alapuolella, 	tehdään perustukset 
yleensä kuivatyönä 

- Jos teräsponttiseinää ei voida upottaa riittävän syvälle, on kaivannon loppukaivu tehtävä 
mammutoimalla tai sukeltajatydnä ja peruslaatta on raudoitettava ja valettava vedenalaisena 
tydnä. 	Kun peruslaatta on kovettunut riittävästi, voidaan yleensä ponttilaatikko pumpat:a 
kuivaksi ja rakentamista voidaan jatkaa kuivatybnä. 

TOIMINTAVLINEET 

Sopivat miestyöryhmät: 	 Koneet ja kalusto: 
- teräsponttien ja palkkien vastaanotto 	2 RM 	- teräsponttien lyt5nti: 
- teräsponttien kunnostus 	 1 RAM + 1 RM 	 - vaihtoehto 1: 	paalutuskone vanisteineen 
- teräsponttien lyönti 	 1 RAM + 1...2 RM 	 - vaihtoehto II:NKIJ 	tms. + paaluvasara 
- ponttiseinän tuenta 	 1... 2 RAN + 2.. .3 RM 	 voimanlähteineen 
- ponttiseinän purku 	 1 RAM + 2.. .3 RN 	 (yleensä paineilma' 

- teräsponttien ylösveto: NKIJ + teröspont- 

tien ylösvetolaite voi- 

manlähteineen 
Materiaaiit: 	 - muu kalusto: 
- materiaalit määritellään aina tarkasti 	 - hitsauslaitteet varusteineen 

kaivannon tuentasuunnitelmassa 	 - polttoleikkauslaitteet varusteineen 
- teräspontteina käytetään yleensä Larssen- tms. 	 - nestetunkkeja, 	taljoja, kankia, lekoja, 

pontteja 	 uppopumppuja yms. tarpeen mukaan 
- ponttiseinäri juoksuina ja vaakatukina käytetään 

yleensä teräspalkkeja 

Viite: Menekkitiedot; kortti nro 5569 



MENETELM.KUVAUS 1 2 

Teräspcntien vastaanotto ja varastointi 

1. Teräsponteille pyritään järjestä- 
mään varastointipaikka työkohteen 
läheltä, 	jolloin lyöntivaiheessa 
ei 	tarvita välisiirtoja. 

2. Teräspontit tarkastetaan vastaan- L___ 
ottovaiheessa ja kaikki kunnostus- 
ta vaativat siirreLään erilleen. 
Tämän kortin lopussa on annettu 

3 tarkastamisesta tarkempia ohjeita. 

3. Teräspontit varastoidaan työkoh- 
teella pelkkojen päälle siten, 	että 
ne on helppo vetää suoraan varasto- 
kasasta paikoilleen. 	Jos teräspon- 
tit lyödään maahan täryvasaralla, -suoroalusta 
on varastokasasta tehtävä niin -riittävästi välipulto 
väljä, 	että täryvasara saadaan hel- 
posti kiinniettya tera ponttien 
päähän. 

Teräsponttien kunnostu3 työmaalla 6 5 
5. Kunnostusta varten teräspontit nos- 

tetaan esim. 	pelkkojen päälle, 	jol- 
loin ne on helppo tarkastaa ja kun- 
nostaa mandollisimman vahalia siir- - 

6 	Vaantyneet ja rikkoutuneet teras- 
ponttien paat poistetaan katkaise- 
maila teraspontti kohtisuoraan 
poikki ehjästä kohdasta. 
Tässä vaiheessa tehdään myös tarvit- 
tavat nostoreiät teräsponttien päihin. 

8 7. Teräsponteissa olevat halkeamat kor- 
jataan hitsaamalia. 	Kuitenkaan ko- 
ym 	pitkiä halkearnia 	i ole syytä 
ryhtya korjaamaan tyomaalla 	vaan 
tallaiset teraspontit samoin kuin 

- 	 - 

vaantyneet 	teraspontit erotellaan 

8. Teräspontit puhdistetaan tarvitta- 
essa ja ponttiurat rasvataan sopi- 
valla sitkeällä rasvalla, 	esim. 
vaseliinilla. 

9 10 9. Jos teräsponteissa on runsaasti 
jäätä, 	se voidaan sulattaa tehok- 
kaasti esim. peittämällä varasto- 
kasa suojapeitteillä ja puhaltamal- 
la esim. 	rakennuslämmittimellä kuu- ______________________ 

II 	- 	II maa ilmaa varastokasan alle. 

10. Lopuksi tehdään teräspontteihin 
pituusmerkinnät esim, metrin vä- 1 

Esikaivu 
11 11. Peruskuoppaa kaivetaan ilman tuen- 

taa tuentasuunnitelman mukaiseen 
syvyyteen. 	Yleensä tässä vaiheessa 
kaivetaan pois 	routakerros ja 

lyöntiä. 

Työkohteen tasaus ja ponttien lyönnin 
\tukiseinan paikka 

valmistelu 

13. Tarvittaessa tehdään työkohteeseen 13 
ennen teräsponttien lyöntiä sora- 
anna, jolla parannetaan alueen 
kantavuutta 	paalutuskonetta 
varten ja estetään maan liejuuntu- 
minen työn aikana. sora-arincl 	,'' -__ 

14. Ponttiseinän paikka mitataan ja 3 
merkitään esim. 	mittakepeillä. 

1 - 

'- 	 - 

. 

. 

. 

fl 
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VAIHTOEHTO 1 	VAIHTOEHTO II- 

20 

 

- koytetucin Iukkiu- - ketjun pää tyänne-
tuvac koukkua, joka tään nostoreiän läpi 
kiinnitetään 2-osoi- ja lukitoan u-sinki-
sen reiänkannakseen tältä 
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15. Teräsponttien lyöntiohjureiksi 
asennetaan maahan esim. parrut tai 
teräspapalkit, jotka tuetaan tarvit-
taessa esim, maahan lyötävillä paa-
luilla tai teräsponteilla. 

16. Jos tukiseinästä tehdään umpinainen 
laatikko, asennetaan lyöntiohjurit 
aluksi vain kadelle seinälle. 
Muille sivuille ohjurit voidaan 
asentaa vasta, kun ensimmäiset sei- - 
nät on lyöty kulmaan saakka, jolloin 17 
kulman tarkka sijainti tiedetään. 

17. Tässä vaiheessa tehdään tarvittaes-
sa myös työtelineet, joilta käsin 
voidaan teräspontit ohjata paikoil-
leen lyöntivaiheessa. Työtelineitä 
tarvitaan mm. silloin kun teräspon-
tit lyödään aluksi vain pystyyn 
maahan kiinni (ks. kohta 24). 

Teräsponttien lyönti paalutuskoneella 

Pystyyn nosto 

19. Teräsponttien pystyyn nostossa käy-
tettävä nostoketju kiinnitetään 
huolellisesti teräspontin päähän 
esim. kuvan mukaisesti. 

20. Teräspontti vedetään paalutuskoneel-
la koneen lähelle. Vetovaiheessa 
on koneen kaatumisvaaran vuoksi 
syytä pitää iskujärkäle alhaalla. 

21. Teräspontti nostetaan pystyyn koneen 
keiliä vasten ja pontin yläpää oh-
jataan mandollisimman keskeisesti 
iskutyynyn sisään. Yleensä isku- 
tyynyssä on erityiset tapit, joi-
den väliin teräspontin pää tulee. 

22. Koneen keili ja teräspontti käänne-
tään oikeaan kohtaan ja teräspontti 
ohjataan edellisen pontin uraan, 
minkä jälkeen teräsponttia paine-
taan iskujärkäleellä niin pitkälle 
kuin se menee. 	- 

. 

. 

Lyönti 

23. Teräspontti lyödään maahan yleensä 	23 
3000 tai 4000 kg järkäleellä noin 
0,4. ..0,5 m:n pudotuskorkeutta 
käyttäen. Lyönnin aikana on tark-
kailtava mm. teräspontin painumista 
ja pysymistä suunnassaan sekä iskun 
pysymistä keskeisenä. 

24. Yleensä teräspontit on kallistumisen 
estämiseksi syytä lyödä ryhmissä si-
ten, että ensimmäisessä vaiheessa 
pontit lyödään maahan vain sen ver-
ran, että ne pysyvät pystyssä. 	- 

25. Toisessa vaiheessa lyödään ryhmän 
teräspontit lopulliseen syvyyteen. 
Kiviseen tai kovaan maahan lyötäessä 
on yleensä syytä lyödä teräspontit 
vaiheittain esim. noin metri kerral-
laan, jolloin ponttien rikkoontumis-
vaara on pienempi ja seinä pysyy pa-
remmin pystyssä. 

26. Teräspontteja lyötäessä on varottava 
rikkomasta niitä. Esim. kiveen tai 
kallioon pysähtyneen teräspontin 	- 
lyönti on keskeytettävä heti ja 	

27 
lyötävä ensin viereiset pontit 
tueksi jonka jälkeen em. pontin 
lyöntiä voidaan yrittää vielä varo-
vaisesti jatkaa. 

27. Lopuksi vaaitaan ponttien tunkeutu-
missyvyys pontteihin tehtyjen pi-
tuusmerkkien mukaan. 
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29 30 
Lyöntijärjestys tehtäessä umpinaista fl 

.. 	. 	j 
1 

________________ ponttilaatikkoa 

29. Teräsponttien lyönti aloitetaan 
9 	 5 	 1 

7 
kulmalankusta ja lyöntiä jatketaan 
aluksi vuorotellen molempiin suun- 
tim, 	jolloin ponttiseinän nurkka 
pysyy paremmin pystyssä. 

30. Ponttilaatikon viimeisen seinän 
pituus pyritään saamaan mandolli- 8 1 _________________ 
simman tarkasti oikeaksi, 	jolloin ______ 	____________- - __________________________ 

31 viimeisten ponttien asennus on 
helpompaa. 

31. Viimeistä teräsponttia asennetta- 
essa tunkataan tai suoristetaan 
taljoilla 	seinässä olevaa rakoa 
tarvittaessa sopivan levyiseksi. 
Työtä helpottaa, 	jos viereisiä 
teräspontteja ei ole lyöty tässä 
vaiheessa kovin syvälle. 

	

t1 	( 	ri r 	ir 

	

11111 	liii 	till 	Ii 

Teräsponttien lyönti paaluvasaralla - 	'- 	: 
33. Paaluvasara kiinnitetään teräspon- 

34 tin päähän ja lukitaan kiinni luki- 
tustapilla. 	Jos paaluvasaran 
kiinnitys on tarramntyyppinen, 	on 
lisäksi käytettävä varmistusketjua, 
joka estää pontin putoamisen tar- 
raimen mandollisesti irrotessa 

34. Nostovaiheessa on paaluvasaran let- 
kuja ohjattava, 	jotta ne eivät 
rikkoontuisi 

35 	Teraspontti nostetaan paaluvasaraan - 	ri_______ 
kiinnitettynä paikoilleen ja ohja- 
taan edellisen pontin uraan ja pai- 

35 36 netaan omalla painollaan niin pit- 
källe kuin se menee. 

36. Teräspontti lyödään maahan käynnis- 
tämällä paaluvasara. 	Lyöntivai- 
heessa noudatetaan samoja ohjeita 12 ________ 
kuin lyotaessa teraspontteja paa- _______ 	________ 
ldtuskoneella 	(ks. 	kohdat 24...3l). ______ 	____ 

Maankaivu ponttiseinan sisalta > - 
37 	Peruskuoppaa kaivetaan ja pontti F 

seiniä tuetaan tuentasuunnitelman 
37 mukaisessa järjestyksessä edeten. 

Yleensä peruskuoppaa kaivetaan 
konetyönä mandollisimman syvälle, 
jolloin miestyönä tehtäväksi jää 
yleensä vain peruskuopan pohjan 
tasaus. : 

Ponttiseinän tuenta 

39. Ponttiseinän sivujen mitat mitataan 
tarkasti ja juoksuina ja vaakatuki- UWIJLIWWI±tjjWJ 
na käytettävät palkit katkaistaan 
tarkasti mittojen mukaan. ___________________________ ____________________________ 

39 
_________________ 

40 40. Juoksujen tarkka korkeusasema mita- 
taan ja teräspontteihin hitsataan 
esim. 	kuvan mukaiset tukilaput, 
joiden varaan juoksut voidaan asen- 
taa. 

41. Juoksuina käytettävät palkit noste- 
taan paikoilleen ja tuetaan em. 
tukilappujen varaan. 	Tarvittaessa 
voidaan käyttää myös kuvan mukaisia V 
ripustuskoukkuja palkkien tukemi- 
seen. 

42. Kun kaikki palkit on saatu paikoil- 
41 42 leen, ne hitsataan suunnitelman 

mukaisesti yhteen. 	Lopuksi tuetaan 
kaikki juoksuista irti olevat te- 
räspontit esim. 	teräslapuilla tai 
puukiiloilla kiinni 	juoksuihin. 

Kohdissa 39.. .42 on esitetty ylim- 
män tuennan rakentaminen. Alemmat 
tuennat rakennetaan periaatteessa ______________ 
samalla menetelmällä. 

.11 1' 	7 

. 

. 

. 
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44 Kaivannon loppukaivu ja kuivanapito 
	/.3 

43. Kaivannon kuivana pitämiseksi teh-
dään yleensä kaivannon pohjalle 
pumppauskuoppa, josta vesi pumpataan 
pois. 

44. Kaivannon pohja tasataan yleensä 
miestyönä. Maa lapioidaan esim. 
nostoastiaan tai kaivinkoneen kau-
haan, jolla se nostetaan ylos. 

45. Tarvittaessa voidaan kaivannon poh-
jalle tehdä heti loppukaivun jäl-
keen suodatinkerros tai valaa alus-
hetonilaatta, jolla estetään pohjan 
liejuuntuminen ennen peruslaatan 
valamista. 

4. Jos ponttiseinä ulottuu kallioon, 
on seinän alapäähän yleensä valet-
tava esim, kuvan mukainen palkki, 
jolla vesivuodot kallion rajasta 
saadaan tiivistetyksi. 

47. Jos kaivannon pohja osoittaa merk-
kejä pohjan hydrauiisesta murtumi- 
sesta tai pohjan nousemisesta, 	47 
on pumppaus heti lopetettava ja 
peruslaatta on tehtävä vedenalai- 
sena työnä. 

Työnaikaisia toimenpiteitä 

49. Työn aikana on tarkkailtava mandol-
iisia tukiseinän liikkeitä ja kai-
vannon pohjan luiskien vakavuutta. 
Lisäksi on tukiseinät tarkastettava 
aina pitempien taukojen jälkeen 
ennen töiden jatkamista. 

50. Jos peruskuoppa on kaivettu pohja-
veden pinnan alapuolelle, on vesi 
laskettava kaivantoon pitempien 
keskeytysten ajaksi, jotta kaivan-
non pohja ei idyhtyisi. 

Ponttiseinän purku 

51. Kaivantoa täytetään aluksi pitäen 
kaikki tuennat paikoillaan. Täyttö- 
vaiheessa on varottava pudottamasta 
maata vaakatukien ja juoksujen 
päälle, jotta nämä eivät irtoalsi 
paikoiltaan. 

52. Vaakatukia ja juoksuja poistetaan 
vasta sitä mukaa kun täyttö on eden-
nyt tukien tasalle ja täyttömaa 
ottaa kuormituksen vastaan. 
Tarvittaessa on lisäksi käytettävä 
väliaikaisia tuentoja, joiden varaan 
kuormitus siirretään alimpia tuen-
toja purettaessa. 

53. Teräspontit vedetään ylös käyttäen 
apuna tarkoitukseen rakennettua 
täryttävää tai iskevää ponttien 
ylösvetolaitetta. 

54. Ylösveto]aitteen leuat asetetaan 
teräspontin päähän ja laitteen leuat 
lukitaan kiinni. Tämän jälkeen 
vetolaite käynnistetään ja teräs-
pontti vedetään ylös. Ylösveto-
vaiheessa on varottava mm. teräs-
ponttien katkearnista tai äkillistä 
irtoamista. 

55. Kun teräspontti on irronnut maasta, 
pysäytetään vetolaite ja pontti 
nostetaan pelkkojen päälle, jossa 
vetolaite irrotetaan pontin päästä 
esim. kankia ja lekaa apuna käyttäen. 

56. Lopuksi teräspontit tarkastetaan ja 
kunnostetaan tarvi t; taeso a 
(ks. kohdat; 5.. .8) 

Rek.nro 5565 
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YLEISTÄ 

1Km) vannoo tuen iaeuunni te ima 

- Syvien kaivantojen tukiseinistä on aina tehtävä tarkka tuentasuunnitelma, jonka tulee sisäl- 
tää staattisten laskelmien ja piirustusten lisäksi myös tarpeelliset työohjeet varsinkin, 
jos kaivantoa kaivetaan ja tuetaan vaiheittain. Yksityiskohtainen tuentasuunnitelma on 
tehtävä myös, jos tukiseinään kohdistuu liikenteestä tai ulkopuolisesta rakenteesta aiheutu-
vaa kuormitusta 

- Matalien kaivantojen tukiseinistä riittää yleensä rakenteiden mitoitus ja työssä tarpeelli-
seksi katsottavat piirustukset 

- Tukiseinien mitoitusohjeita on annettu esim, julkaisussa: "Pienten kaivantojen tukeminen, 
VTT:n geoteknhikan laboratorion tiedonanto 28/1977 

Teräsponttien tarkastus ja kunnostus työmaalla: 

- Teräspontit tulee tarkastaa ja vialliset kunnostaa mm. siksi, että vääntyneitä tai rikkonai-
sia teräspontteja lyiltäessä voivat myös viereiset teräspontit rikkoutua tai teräspontit voi-
vat kiilautua niin tiukkaan toisiinsa, ettei niitä saa ylösvetovaiheessa irti toisistaan 

- Seuraavassa on annettu eräitä ohjei ta, joiden mukaan kunnostettavat tai kokonaan romutetta-
vat teräspont:it on erotettava ehjisii 

- teräsponttien mitat ja muoto: 

- poi kki leikkausmi tat ja p0 1Kk) te ikkauksen muoto 

- leveys saa poiketa teoreettlsesta enintään ± 5 % 

- poikkileikkaus ei saa olla ni in käyristynyt, ei: t:ei seuraava pontti mene 
seinälinjan suuntai:-;ene pa ikoil teen 

- p i tuussuuntainen käyryy 

- käyryy ttä saa olla uni ei tiliin ecu rouva:; ti 

- teräspontin pituus 1 = 15 m; sallittu köyryys noin 80 mm 

- teräspontin pituus 1 = 10 m; sallittu käyryys noin 60 mm 

- teräspontin pituus 1 = 5 m; sallittu käyryys noin 35 mm 

- iiaäksi teräspontin reunoissa ei saa olla taitteellisia mutkia 

- kierous 

- kieroutta saa olla enintään noin l ° /m 

- kiilamaisuus 

- teräspontin leveys saa muuttua tasaisesti kunhan leveys ja poikkileikkauksen 
käyristyminen pysyvät annetuissa rajoissa 

- teräsponttien reunoissa ei saa kuitenkaan olla taitteellisia mutkia 

- teräsponttien päät: 

- päiden tulee olla ehjät ja kohtisuorassa teräspontin pituusakseliin nähden 

- nostoreikien tulee olla sellaiset, että nostoketjun kiinni•ys onnistuu kunnolla 

- halkeamat: 

- teräsponteissa ei saa olla läpi meneviä halkeamia 

- tukilaput yms: 

- teräsponteissa ei saa olla lyöntiä haittaavia ulokkeita tai tukilappuja 

ö turvallisuus: 

- teräsponttien siirrot ja nostot: 

- kaikissa nostoissa on noudatettava yleisiä nosto- ja tarkastusohjeita 

- paalutuskonetta käytettäessä on teräspontin vetovaiheessa syytä pitää koneen isku-
järkäie alhaalla 

- paaluvasaraa käytettäessä on teräspontin kiinnitys paaluvasaraan tehtävä huolella 

- yleiset työmaajärjestelyt: 

- paalutuskoneen ja autonosturin työskentelyalustan on oltava riittävän kantava 

- työkohteen liejuuntumisen estämiseksi on tarvittaessa tehtävä esim. sora-anna 

- sivullisten pääsy työkohteeseen ja työskentelevien koneiden läheisyyteen on 
estet tävä 

- kaivannon ollessa auki on se merkittävä riittävän selvästi kaivantoon putoamisen 
estämiseksi 

- työskenneltäessä avoveden läheisyydessä on oltava käytettävissä kelluntaliivi ja 
vene tms. pelastusväline 

- työskenneltäessä liikenneväylän, rautatien sähkölinjan tms. läheisyydessä on nou-
datettava kussakin tapauksessa erikseen annettuja ohjeita ja määräyksiä 

- työntekijöiden suojavarusteet: 

- kypärä, kuulosuojaimet, turvasaappaat, suojakilsineet 

- hitsaus- ja poittoleikkaustöissä ao. suojavarusteet 

. 

. 

. 

. 
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SILLANRAKENNUS REK NO 	1 	SIJOITUS 

5566 6.3211 Kaivannon seinien tuenfa 
LAATI JA 	1 A 1 K A 

TYÖNSUUNNITTELU TVH! 	1 Puuponttisenät Rs, 	Rr 	12.85 

Menetelmät iedot 

TYÖKOKONAISUUS 

= 	Seinälankut 

= 	Vaakajuoksu 

Poikittainen 	vaakatuki 

ØVaakatuen 	paarrelankku 

= 	Juoksujenkiinnitys 	 t 	1 	II 	JI 	1 
II 	 LU LJ LUI.'!I. 

Yleistä: 

- 	Tässä 	kortissa 	on 	esitetty 	puuponttiseinien 	rakentamis- 	ja 	purkumenetelmiä, 	kun 	puuponttiseinää- 
käytetään 	kaivannon 	seinien 	tukemiseen 	maata 	vasten. 	Ns. 	vesiponttiseinöt 	on 	käsitelty 	kortissa 
nro 	5567 

Töiden 	yleinen 	suoritusjärjestys 	tehtäessä 	puuponttiseinin 	tLJnttua 	kaivantoa: 

Vaihtoehto 	1: 

onttilankkuen terotu 	uoksujen 	ja tukien esivalmistus 

onttilankkujen 

mandoIinen 	esikaivu 
m: 

oppukaivu 	miest ona 

kuivanapito 	tarvittaessa 

Vaihtoehto 	II: 

ankaivu 	ilman 	kaivani,on tuentoa 

ponttilaatikon 	nosto 	kaivantoo 

pontt ii aat i kono 	ponttäankkujenlyönti 

Loppukalvu 	miestö 

aivannon 	kuivanapito 

- 	Jos 	halutaan 	kaivaa 	kuivatyönä 	vedenpinnan 	alapuolelta, 	on 	seinälankkujen 	upotussyvyys 	rnitoitet- 
tava 	kitkamaassa 	kaivannon 	pohjan 	hydraulisen 	murtumavaaran 	perusteella. 	Koheesiomaassa 	on 
vastaavasti 	mitoitettava 	seinälankkujenupotussyvyys 	kaivannon 	pohjan 	nousemisvaaran 	perusteella. 

- 	Jos 	seinälankkuja 	ei 	voida 	upottaa 	riittävän 	syvälle, 	on 	kaivannon 	loppukaivu 	tehtävä 	mammutoi- 
malla 	tai 	sukeltajatyönä 	ja 	peruslaatta 	on 	raudoitettava 	ja 	valettava 	vedenalaisena. 	Kun 	perus- 
laatta 	on 	kovettunut 	riittävästi, 	voidaan 	ponttilaatikko 	pumpata 	kuivaksi 	ja 	rakentamista 	voi- 
daan 	jatkaa 	kuivatyönä. 

TOIMINTAVLINEET JA MATERIAALIT 
Miestyöryhmä: 	1...2 	RAM 	+ 	1...2 	RM 

Koneet 	ja 	kalusto: 

- 	lankkujen 	lyönti: 	ponttivasara 	+ 	kompiessori 
- 	ponttilaatikon 	nostot: 	NKU 	tms. 
- 	työtelinekalusto 	(tarvittaessa) 
- 	moottorisaha, 	uppopumppu 	(tarvittaessa) 

Materiaalit: 	(esitetään 	aina 	tuentasuunnjtelmassa 	tarkasti) 

- 	puutavara; 	lujuus 	130 	ellei 	suunnitelmassa 	ole 	toisin 	määrätty 
- 	seinälankut: 	ponttilankku; 	paksuus 	t 	> 	50 	mm, 	leveys 	100.. .200 	mm 
- 	juoksut 	ja 	vaakatuet: 	parru 	100 	x 	iotj. .200 	x 	200 
- 	paarrelankut 	ja 	reivaukset: 	soiro 	50 	x 	100 	tms. 

- 	teräspalkit; 	juoksuina 	ja 	vaakatukina 	voidaan 	käyttää 	vaihtoehtoisesti 	myös 	teräspalkkeja 

Viite: Menekkitiedot; kortti nro 5570 
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MENETELMÄKUVAUS 

Menetelmä 1: 

Valmistelevat työt 

1. Ponttilankkujen päät terotetaan kuvan 
mukaisesti, jotta laskut saadaan up-
poaniaan paremmin maahan ja pysymään 
paremmin ponteissaan lyöntivaiheessa. 

2. Ponttilaatikon kuimiin tehdään kulma- 
lankut naulaamaila kaksi lankkua yh-
teen. Saumassa voidaan käyttää tii- 	- 
visteenä esim. umpisoluisia tiivis-
tenauhoja tms., jos ponttiseinästä 
on saatava vesitiivis. 

3. Ponttiseinän juoksut, tuet ja paar-
relankut katkotaan valmiiksi, jol-
loin seinän tukeminen on nopeampaa. 

[sika iv u 

5. Peruskuoppaa kaivetaan ilman tuentaa 
tuentasuunnitelman mukaiseen syvyy- 

	5 
teen. Yleensä kannattaa kaivaa ver-
rattain syvälle kaivannon reunoja 
luiskaamalla, jolloin tuettava osuus 
pienenee vastaavasti. Puuponttisei-
nää käytettäessä on aina kaivettava 
ainakin kovat tai kiviset pintaker-
rokset pois ennen ponttilankkujen 
lyönt iä. 

2 

Iii 

. 

- tukiseinan ympärille 
on varaitava tvosken-
t e 1 y t 1 ii a 1 r p e e n 
rn ii k a ii ri 

Pontt i lankkujen lyönt i 

7. Ponttiseinän tarkka paikka mitataan 
ja maahan tuetaan parrut tms. ohju-
nt, joiden välistä ponttilankut 
lyödään maahan. 

8. Tarvittaessa rakennetaan lankkujen 
lyöntiä varten työtelineet. Työte-
lineinä kannattaa käyttää helposti 
siirrettäviä kalustotelineitä. 

L_ -----J 

8 

  

_; 
!1 

9. Lankkujen lyönti aloitetaan yleensä 	- 
kulmalankusta ja jatketaan aluksi 	9 
vuoroteilen molempiin suuntiin, 
jolloin kulmalankku pysyy hyvin 
suunnaasaan. 

10. Jos lankkujen lyöntisyvyys on suuri, 
on lankkuja lyötävä yleensä vaiheit-
tain noin 10.. .40 cm kerrallaan, 
jolloin ne pysyvät paremmin ponteis-
saan ja työtelineitä on helpompi las-
kea samalla alaspäin. 

11. Tarvittaessa, jos lankkuja lyödään 
kovaan maahan, on lankkujen päässä 
käytettävä esim. teräksistä lyönti- 
suojusta. 

12. J05 lankku osuu lyötäessö esim. ki -
veen tms. esteeseen, on lankun lvön 
ti keskeytettävä heti, jotta lankku 
ei irtoaisi pontistaan. Seuraavaksi 
lyödään viereiset lankut tueksi, jon-
ka jälkeen voidaan esteeseen osunut- 
ta lankkua lyödä uudelleen. 

13. Hyvin pehrneään maahan voidaan lankut 	13 
myös painaa kaivinkoneen kauhalla. 
Kauhalla painettaeaaa on kuitenkin 
varottava, ettei lankkuja paineta 
vinoon, jolloin ne eivät pysy pon-
teissaan. Kovaan tai kiviseen maahan 
ei menetelmä sovellu. 

iD 

•I. 

. 

12 
	

. 
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17 IL 

20 

22 
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Maankaivu ponttiseinten sisältä 

15. Kaivantoa kaivetaan ja tuetaan tuen-
tasuunnitelman mukaisesti edeten. 
','leensä kannattaa kaivaa myös pont-. 
tiseinjen välistä koneeljia niin sy-
välle kuin se on tuentasuunnitelman 
mukaan mandollista. Tällöin mies- 
työnä tehtäväksi jää yleensä vain 
kaivannon pohjan tasaus. 

Ponttiseinien tuenta 

17. Ponttiseinät tuetaan kaivutyön ede-
tessä tuentasuunniteirnan mukaisesti. 

8. Vaakajuokaut sijoitetaan paikoilleen 
ja reivatsan pystylankuilla tai ri-
pustetaan esim. terästangoilla, jot-
ta ne eivät pääse putoamaan alas. 

19. Vaakajuoksut tuetaan poikittaisilla 
vaakatuilla, jotka aovitetaan pai-
koilleen siten, että ne tukeutuvat 
mandollisimman keskeisesti ja koko 
poikk ipinnaltaan vaakajuoksuihin. 
Lisäksi vaakatuet naulataan kiinni 
juoksu ihin paorrelankuilla, jotka 
estävät vaakatukien putoamisen alas. 

20. Ponttjlaatjkon päädyissä vaskajuok-
sut tuetaan kuvan mukaisesti nau-
laamalla piiätyseinän vaakajuoksuun 
lankku, johon sivuseinien juoksut 
tukeutuvat. Lisäksi kulma sidotaan 
pas r r olan k u i .1 1 a. 

21. Ponttiseinän vaakajuoksut saa jatkaa 
vain tuentasuuriniteiman rnukaisissa 
kohdissa ja suunnitelman mukaisella 
tavalla. Kuvassa Ofl esitetty eräs 
sandoil man jatkostyyppi 

22. Poikittaisia vaakatukia ei yleensä 
saa jatkaa ellei suunnitelmassa ole 
vaakatukien jatkamistapaa esitetty. 

. 

. 

. 

23. Jos on olemassa routimisvaara, asen- 23 
netaan vaakatuk ien ja juoksujen vä- 	upuukjUat 
liin kiilat, joita löysyttämällä 
voidaan pienentää routimisesta ai- 	i 
heutuaa 1 isäkuoiriiitut. 

. 

Kaivannon loppukaivu ja kuivanapito 

25. Kaivannon kuivana pitämiseksi teh-
dään yleensä kaivannon pohjalle pump_ 
psuskuoppa, josta vesi pumpataan 
pois. 

26. Kaivarinon pohja tasataan yleensä 
miestyönä kaivamaila. Ma.a lapioidaan 
esim. nostoastiaan tai kaivinkoneen 
kauhoan, jolla se nostetaan ylös 
kaivannosta. 

1 
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27. Tarvittaessa voidaan kalvannon poh-
jalle tehdä heti loppukaivun jäl-
keen suodatinkerros tai valaa alus-
hetonilaatta, jolla estetään pohjan 
liejuuntuminen ennen peruslaatan 
vai am i sta. 
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32 

. 

:ijf 
38 

4(6) 

IPonttilaatlkon teko 

29. Ponttilaatikon kokoamista varten ta- 
sotaan sopiva kokoamispaikka ja teh-
dään esim. pelkoista kokoamisalusta, 
jonka päälle ponttilaatikon runko 
voidaan rakentaa. 

30. Ponttilaatikon sisäpuolinen tukirun-
ko rakennetaan valmiiksi ja runkoon 
naulataan kulmalankut paikoilleen ja 
runko reivataan jäykäksi vinorel-
voilla. 	 31 

31. Valmiiseen ponttilaatikon runkoon 
naulataan seinien porittilankut pai-
koilleen. Lankut naulataan kiinni 
juoksuihin pienillä nauloilla, jotta 
lankut irtoaisivat helposti naulauk-
sistaan lankkujen lyönt ivaiheesm. 

32. Seuraavaksi kootaan ponttilaatikon 
ulkopuoliset juoksut ja reivaukset 
pa ikoi 1 leen. 

33. Lopuksi ponttilaatikkoon asennetaan 
nostolenkit ja asennusvaiheessa tar-
vittavat linjakepit, joiden mukaan 
ponttilaatikko voidaan ohjata tar-
kasti oikeaan paikkaan. 

Peruskuopan kaivu ilman tuentaa 

35. Peruskuoppa kaivetaan tuentasuunni-
telman mukaiseen syvyyteen ilman 
kaivannon tuentaa. Yleensä kannattaa 
tätä menetelmää käytettäessä kaivaa 
lähes lopulliseen syvyyteen ilman 
tuentaa, jolloin miestyönä tehtäväk-
si jää vain kaivannon pohjan tasaus. 

36. 3dm kaivetaan vedenpinnan alapuolel-
ts, on kaivuvaiheessa huolehdittava 
siitä, ettei veden pinta kaivannossa 
pääse alenemaan, jolloin kaivannon 
sorturnavaara kasvaisi. 

Ponttilaatikon nosto kaivantoon 

37. Ponttilaatikko nostetaan kaivantoon 
esim. riosturilla tai kaivinkoneella 
mikäli sen kapasiteetti on riittävä 
ja siinä on riittävälle kuormituksel-
le mitoitettu nostokoukku. 

38. Ponttilaatikko ohjataan tarkasti oi-
keaan kohtaan ponttilaatikkoon asen-
nettujen linjakeppien avulla. 

Ponttilankkujen lyönti 

39. Ponttilankut lyödään ensin irti nau-
lauksistaan yksitellen maahan kiinni. 

40. Tämän jälkeen lankut lyödään maahan 
kuten menetelmässä 1 on selostettu 
(ks. kohdat 9.. .13). Lankkuja lyötä-
essä on seurattava, ettei ponttilaa-
tikon tukirunko lähde painumaan alas-
päin ja tarvittaessa on juoksut kiin-
nitettävä seini in ripustimilla. 

35 

37 

39 

30 

36 

"IIIIIIII'II . 
	

. 

I4 
40 

	

. 

Taustojen täyttä 

41. Ponttilaatikon taustat täytetään 	 41 

tuentasuunnitelman mukaisesti. Täytön 
tarkoituksena on estää ilman tuentaa 
kaivetun luiskan sortuminen ja samal-
la voidaan rakentaa helposti rnyöhem-
min tarvittavat kuikutiet rakenteen 

i € r eli e 	

________________ 
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Kaivannon loppuksivu jo kuivanapito 

43. Kaivanto pidetaän kuivana ja loppu-
kaivu tehdään kuten menetelmässä 1 
(ks. kohdat 25.. .27). 

44. Jos kaivannon pohja osoittaa merkke-
jä pohjan hydraulisesta murtumisesta 
tai pohjan nuusemisesta, on pumppaus 
heti lopetettava ja peruslaatta ari 
tehtävä vedenalaisena työnä. 

IOHIIiIIiP!ILIIIIi1HlUio 
IIuIIHIIIIi!moIiuoIII 
iiniuu.uuiii '..iuuuuitiiiliui 

4/, 

45. Kun peruslaatta on tehty vedenalai- 	45 
sena ja se on kovettunut riittäväs-
ti, voidaan ponttilaatikko pumpata 
kuivaksi ja rakentamista jatkaa kai-
vatyiinä (ks. menetelmäkortti nro 
5567). 

. 

. 

Työnaikaisia toimenpiteitä 

4]. Työn aikana on tarkkailtavu mandolli-
sia tukiseinän liikkeitä ja kaivan- 
non pohjan ja luiskien vakavuutta. 
Lisäksi on tukiseinät tarkastettava 
aina pitempien taukojen jälkeen en-
nen töiden jatkamista. 

48. Irrorineet vaakatuet on kiilattava 
kiinni juoksuihin ja mandollisesti 
ylikuormitetut rakenteet on vahvia-
tettsva. 

47 

49 Jos tukiseinön ympärillä oleva maa 	________ 
routii, on seinän vaakatukion kuor-
mi tusta pienennet tävä löysyttämäl lä 
vaakatukien kiiloja. 

50 Jos peruskuoppa on kaivettu pohjave-
den pinnan alapuolelle, on vesi las-
kettava kaivantoon aina pitempien 
keskeytysten ajaksi, jotta kaivannon 
pohja ei löyhtyisi. 

Pontt ise inien purku 

51. Jos ponttiseiniä on käytetty myös 
peruslaatan muottina, saa ne yleensä 
jättää paikoilleen. Tällöin yleensä 
vaaditaan se inälankut katkaistavaksi 
maan pinnan tasosta tai hieman sen 
alapuolelta. 

52. Kaivantoa täytetään aluksi pitäen 
kaikki tuennat paikoillaan. Täyttä- 
vaiheessa on varottava pudottamasta 
maata vaakatukien päälle, jotta nämä 
eivät irtoaisi paikoiltaan. 

48 

50 

53. Tukiseinän vaakatukia jo juoksuja 
poistetaan vasta sitä mukaa kun 
täyttä on edennyt tukien tasalle ja 
täyttömaa ottaa kuormituksen vastaan. 
Tarvittaessa on lisäksi käytettävä 
välisiksieia tuentoja, joiden varaan 
kuormitus siirretään alimpia tuento-
ja purettaesss. 

54. Jos seinälankut on katkaistava maan 
pinnan siapuolelta, kaivetaan maata 
katkaisutyön ajaksi seinän ulkopuo-
lelta. Kun lankut on katkaistu, on 
peruskuoppa täytettävä välittömästi, 
jotta kaivannon luiskat eivät sor-
tuisi 

55. Lopuksi tehdään kaikista maan sisään 
jätetyistä se inärakenteista tarkat 
piirustukset, jotka liitetään arkis-
toitaviin siltapiirustuksi in. 

53 

volioikoinen 
1 	"uenta 

ni 
poistettu 
tuenta 

ti'.J'.v1.] r_rr 	j 
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YLE ISTA 

Kaivannon tuentasuunnitelma: 

- Svvien kaivantojen tukiseinistä on aina tehtävä tarkka tuentasuunnitelma, jonka tulee sisältää 

staattisten laskelmien ja piirustusten lisäksi myös tarpeelliset työohjeet varsinkin, jos 

kaivantoa kaivetaan ja tuetaan vaiheittain. Yksityiskohtainen tuentasuunnitelma on tehtävä 

myös, jos tukiseinään kohdistuu liikenteestä tai ulkopuolisesta rakenteesta aiheutuvaa kuormi-

tusta. 

- Matalien kaivantojen tukiseinistä riittää yleensä rakenteiden niitoitus ja työssä tarpeellisiksi 

katsottavat pi irustukset 

- Tukiseinän tukirskenteiden sijoitus on suunniteltava siten, että tukiseinän sisään tulevat 

muotti- yms. rakenteet mahtuvat paikoilleen tukiseinän tukirakenteit,a purkamstta. 

- Tukiseinien mittsusohjeita on annettu esim, julkaisussa: 	Pienten kaivantnjen tukemuen. 

VTT:n geotekniikan laboratorion tiedonanto 28/1977. 

Tytiturval iisuus: 

- Tuentasuunnitelman noudattaminen: 

- ksivanto on tuettsva aina suunnitellulla tavalla ja suunnitellussa järjestyksessä 

- suunnitelmassa käytettyjä kuormituksia ei saa ylittää; mm. kaivutyössä ei saa käyttää 

suunniteltua painavampaa konetta, kaivurnaita ei saa liijittää kaivannon viereen ellei tätä 

ole suunnitelmassa otettu huomioon jne. 

- työn aikana on seurattava tukiseinän mandollisia liikkeitä ja kaivannon pohjan ja luiskien 

vakavuutta. Jos työn aikana havaitaan esim. tukiseinien tai kaivannon luiskien liikkuvan tai 

kaivannon pohjan alkavan löyhtyä, on työ keskeytettävä ja otettava yhteyttä tuentasuunnitel-

man laatijaan 

- tukiseinät on aina tarkastettava pitempien taukojen jälkeen ennen työskentelyn aloittamista 

- Yleiset työmaajärjestelyt: 

- työkalujen, puutavaran, kivien yms. putoaminen kaivantoon on estettävä pitämällä tukiseinieri 

taustat vapaina ja työnaikaiset kulkutiet kunnossa varsinkin kaivannon läheisyydessä 

- työskentelyä yksin kaivannossa on vältettävä 

- kaivantoon kulkua ja hätätilassa poisturnista varten on oltava riittävän lyhyin välimatkoin 

tikkaat 

- kaivanto on merkittävä ja tarvittaessa aidattava kunnolla kaivantoon putoamisen estämiseksi 

- työskenneltäessä avoveden läheisyydessä on oltava käytettävissä riittävästi pelastuskalustoa 

- työskenneltäessä rautatien tms. liikenneväylän läheisyydessä on naudatettava kussakin 

tapauksessa erikseen annettavia määräyksiä ja ohjeita 

- Työntekijöiden suojsvarusteet: 

- kypärä, turvasaappaat ja suojavaatetus sekä tarvittaessa myös kelluntaliivit 

- kuulosoojaimet käytettäessä ponttivasaraa 

- Maanksivutöistä on lisäksi annettu ohjeita julkaisussa: "Rakennustyön järjestysohjeet, Valtion 

painatuskeskus, Työlsit-sarja 28', luku 8. 

- Työssä käytettävien koneiden ja laitteiden on oltava määräysten mukaisia ja työn edellyttämässä 

kunnossa 

. 

. 

. 

- Kaikissa nostoisss on lisäksi noudatettava yleisiä nosto-ohjeita 



. 

. 
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SILLANRAKENNUS 
Kaivannon seinien tuenta 

REK NO 	1 
5567 B.3211 
LAATUA 1 AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Veteen rakennettavat vesitiiviit Rr 12.85 

Menetelmätiedot puuponttiseinäf 

TYÖKOKONAISUUS 

ulkopuoliset 	juoksut 

/ 	(soljet) 

___ 	 -- 	—i 	 1LLu' 	T— TTMILr 

1 	ponttilankut 	
1 

sisäpuoliset 
1 	 juoksut 

- 	 (soljet) 

1 	 reivaus 

vc,akotuet 

1 

4/ 	" 

Yle istä: 

- 	Tässa 	kortissa 	on 	esitetty 	veteen 	rakennettavien 	puuponttiseinien 	rakentarnis- 	ja 	purkumenetel- 
miä. 	Puuponttiseinien 	käyttöä 	kaivannon 	seinien 	tukemiseen 	maata 	vasten 	on 	käsitelty 	kortissa 
nro 	5566 

Töiden 	yleinen 	suoritusjärjestys 	rakennettaessa 	puuponttiseinää 	veteen: 

peruskuopan 	kaivu tai 	ruoppaus 
ttiiaatikon 	siirto 	paikoilleen 

ponttilaatikon 	teko 	 nttilankkujen 1 önti 

- 	Ponttilaatikko 	voidaan 	koota 	joko 	täysin 	valmiiksi 	tai 	koota 	pelkkä 	solkikehikko 	ennen 	siirtoa 
peruskuoppaan. 	Ponttilaatikko 	voidaan 	siirtää 	paikoilleen 	esim. 	nosturiila 	nostamalla, 	uitto- 
maila 	tai 	jäätä 	pitkin 	hinaamalla. 

- 	Yleensä 	peruslaatta 	raudoitetaan 	ja 	vaietaan 	vedenalaisena 	työnä. 	Kun 	peruslaatta 	on 	kovettunut 
riittävästi, 	voidaan 	ponttilaatikko 	pumpata 	kuivaksi 	ja 	rakentamista 	voidaan 	jatkaa 	kuivatyönä. 

- 	Jos 	peruslaatts 	halutaan 	tehdä 	kuivatyönä, 	on 	ponttilankkujen 	upotussyvyys 	mitoitettava 	kaivan- 
non 	pohjan 	hydraulisen 	murtumavaaran 	perusteella 	(kitkamaat) 	tai 	kaivannon 	pohjan 	nousemis- 
vaaran 	perusteella 	(koheesiomaat). 

TOIMINTAVALINEET JA MATERIAALIT 

Miestyöryhmä: 	1...2 	RAM 	+ 	1...2 	RM 

Koneet 	ja 	kalusto: 

- 	lsnkkujen 	lyönti: 	ponttivasara + 	kompressori 
- 	ponttilaatikon 	nostot: 	NKU 
- 	muu 	kalusto: 

- 	lyöntitelineet 	(esim. 	seinälankkujen 	varaan 	ripustettavat 	tehneet) 
- 	ponttoonilautta 	tai 	vene, 	jos 	työ 	tehdään 	avoveden 	aikaan 
- 	moottorisaha, 	uppopumppu 

Materiaalit: 	(esitetään 	aina 	ponttilaatikon 	rakennesuunnitelmassa 	tarkasti) 

- 	puutavara; 	lujuus 	T30 	ellei 	suunnitelmassa 	ole 	toisin 	määrätty 
- 	seinälankut: 	ponttilankku; 	paksuus 	yleensä 	t 	= 	50 	mm, 	leveys 	100.. .200 	mm 
- 	juoksut 	ja 	vaakatuet: 	parru 	100 	x 	100.. .175 	x 	175 	mm 	(yleisin 	koko 	on 	150 	x 	150) 
- 	paarrelankut 	ja 	reivaukset: 	soiro 	50 	x 	100 	tms. 

- 	teräspalkit; 	juoksuina 	ja 	vaakatukina 	voidaan 	käyttää 	vaihtoehtoisesti 	myös 	teräspalkkeja 

Viitteet: Menekkitiedot; kortti nro 5571 	Mitoitus; kortti nro 5568 
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F 
Menetelmä T: 

Ponttilaatikon teko 

1. Ponttiilankkujen päät terotetaan ku-
van mukaisesti, jotta lankut saadaan 
uppoamaan maahan helpommin. 

2. Ponttilaatiikon kulmiin tehdään kul-
malankut naulaamalla kaksi lankkua 
yhteen. Saumasa voidaan käyttää tii-
visteenä esim. umpisoluisia tiivis-
tenauhoja tai vaahtomuovi- tai säk- 	3 
kikangaskaistaletta. 

3. Ponttilaatikon kokoamispaikka tasa-
taan ja alimman solkikehikon korkeu-
delle tehdään parruista suora kokoa-
misalusta, johon ponttilaatikon mi-
tat meerkitään. 

4. Ilimmainen sisäpuolinen solkikehikko 
kootaan täysin valmiiksi em. kokoa-
misalustan päälle. 

5. Alimpaan solkikehikkoon naulataan 
kiinni ponttilaatikon kulmalankut ja 
seuraavan solkikehikon tukemiseen 
tarvittavat reivaukset. 

6. Seuraavat solkikehikot voidaan ra-
kentaa joko suoraan valmiiksi pai-
koilleen tai koota sivummslla ja 
nostaa kokonaisena paikoilleen. Sol-
kikehät on reivattava tässä vaihees-
sa riittävän tukevasti paikoilleen. 

7. Kun ponttilaatikon sisäpuolinen run- 	- 
ko on valmis, naulataan seinien 	7 
ponttilankut paikoilleen. Lankut 
naulataan kiinni vaakajuoksuihin 
pienillä nauloilla, jolloin lankut 
irtoavat helposti naulauksistaan 
pontt ien lyöntivaiheessa. 

8. Lopuksi kootaan ponttilaatikon ulko-
puoliset vaakajuoksut paikoilleen ja 
ponttilaatikko reivataan vinorei-
vailla tukevasti, jotta se kestää 
mi irtovaiheessa syntyvät rasitukset. 

9. Raudoitus (ei kuulu tämän kortin työ- 
sisältöön) 	 9 
Peruslaatan raudoitus voidaan asen-
taa tässä vaiheessa ponttilaatikon 
sisään ja ripustaa tukirakenteisiin 
kiinni. 

10. Valmiiseen ponttilaatikkoon asenne-
taan myös mandollisesti tarvittavat 
nostolenkit yms. kiinnityskuhdat se-
kä asennusvaiheessa tarvittavat lin-
jakepit, joiden mukaan ponttilaatik-
ko ohjataan tarkasti paikoilleen. 

Ponttilaatikon siirto paikoilleen 	11 
11. Ennen ponttilaatikon siirtoa kaive- 

taan tai ruopataan peruskuoppa lähes 
lopulliseen syvyyteen, jolloin pont- 
tilaatikon sisältä tarvitsee tehdä 	- --- - - 	- 
vain loppukaivu ja pinnan tasaus. 

12. Ponttilaatikko siirretään paikoil- 	 1 	-- 
leen esim. nosturilla nostamalla, 
jäätä pitkin hinaamalla tai vettä 
pitkin u ittamal la. 

13. Ponttilaatikko ohjataan tarkasti oi- 
keaan kohtaan ponttilaatikkoon asen- 
nettujen linjakeppien avulla ja psi- 
notetaan tarvittaessa esim. teräs- 	1.......... 
palkeilla pohjaan kiinni 

14. Lopuksi tarkistetaan, että pontti- 	--2--_ ... 	ii. 
). 	 -- 

laatikko on oikeassa kohdassa ja et- 	1 	 - 

:n:ej:nm
a1 irtove iheessa eh- 
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Ponttilankkujen lyönti pohjaan kiinni 

15. lyöntivaiheessa tarvittavat työteli-
neet ja lyöntikalusto asennetaan pai-
koilleen. Työtelineet voidaan tehdä 
ne ts. pontti laatikon seinälankkujen 
tai ponttoonien varaan. 

16. Ponttilankkuja lyödään maahan yleen-
sä vaiheittain noin 10.. .40 cm ker-
rallaan, jolloin lankut pysyvät pa-
remmin ponteissaan ja työtelineiden 
siirto alaspäin on helpompaa. 

17. larvittaessa, jos ponttilankkuja lyö-
dään kovaan maahan, on lankkujen 
päässä käytettävä esim. Leräksistä 
lyöntisuojusta. 

18. J05 lankku osuu lyötäessä esim. ki-
veen tms. esteeseen, on lankun lyön-
ti keskeytettävä heti, jotta lankku 
ei irtoaisi pontistaan. Seuraavaksi 
lyödään viereiset lankut tueksi jonka 
jälkeen voidaan esteeseen osunutta 
lankkua lyödä uudelleen. 

19. J05 ponttilaatikon solkikehikot pyr-
kivät painumaan lankkujen lyöntivai-
heessa alaspäin, on solkikehikot si-
dottava esim, kuvan rnukaisilla ri-
pustimilla. 

20. Lankkujen lopullinen lyöntisyvyys 
voidaan todeta esim. lankkuihin teh-
tyjen pituusmerkkien mukaan. 

M1-- 	Ir. 

15 16 

i1 rakennettu rakennettu 
!yontite!ine - - 	 Iyontitehne 	- 

17 18 

19 	VAIHTOEHTO 1 	VAIHTOEHTO 2 20 

21. Ponttilaatikon tukirunko kootaan ku- 	21 
ten menetelmässä 1, mutta tukirun-
koon naulataan vain kulmalankut pai-
koilleen ennen siirtämistä. 

22. Ponttilaatikon tukirunko siirretään 
paikoilleen peruskuoppaan kuten mene-
telmässä 1. 

23. Ponttilankut asennetaan ponttilaati-
kon kulrnista alkaen yksitellen pai-
koilleen ja lyödään pohjaan kiinni 
sen verran, että ne pysyvät paikoil-
laan. Tässä vaiheessa on lankkuja 
painettava yleensä ponttiin esim. 
kuvan mukaisesti toisella lankulla 
kas p e a rn alla. 

24. Jos ponttilaatikon vaakajuoksut on 
pultattu toisiinsa, käytetään puit-
tien kohdalla esim, kuvan mukaista 
siirtomenetelmää. Kun lankut on lyö-
ty lopulliseen syvyyteen, asennetaan 
kaikki tarvittavat pultit paikoil-
leen. 

25. Seinän keskellä tarvittava kiila-
lankku tehdään kaventamalla kaksi 
lankkua ja naulsamalla ne yhteen. 
Lankkujen saumassa käytetään tiivis-
tysnauhaa tms, kuten kulmalankuissa. 

26. Ponttiseinä kiristetään lyömällä kii-
lalankku paikoilleen. Tarvittaessa 
voidaan kiilalankku rasvata esim. 
vaseliinilla, jotta lankku menisi 
paremmin paikoilleen. 

2]. Ponttilankut lyödään lopuksi lopul-
liseen syvyyteen kuten menetelmäs-
sä 1. 
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29 	 30 
Pontt.ilaatikon purku 

29. Ponttilaatikko puretaan pois vasta, 
kun peruslaatan pöölle tulevat pila-
nt tms, on tehty ja niiden muotit 
on purettu kokonaan pois. 

30. Ennen veden laskemista ponttilaatik-
koon kiinnitetöän sisöpuolisiin vas-
katukiin ja juoksuihin nostovaijerit 
tms., joilla tuet ja juoksut on 
helppo vetöö ylös purkuvaiheessa. 

31. Seuraavaksi lasketaan vesi pontti-
laatikkoon, jolloin juoksujen ja 
vaakatukien kuormitus poistuu ja ne 
voidaan nostaa ylös. Tötö ennen on 
kuitenkin mandolliset juoksujen puit 
taukset purettava. 

32. Ponttilaatikon ulkopuoliset reivauk-
set ja juoksut puretaan pois sukel-
tajatyönö. 

33. Kun ponttilaatikon tukirunko on pu- ________________ ______________ 
rettu kokonaan pois, katkaistaan sei 
nölankut sukeltajatyönö yleensö pe-
ruslaatan ylöpinnan tasosta poikki. 
Lankkujen katkaisutaso ilmoitetaun 
yleensa siltasuunnitelmassa 

34. Lopuksi tehdöön kaikista maan sisöön 	___________________ 
jatetyista tukiseinien osista tarkat 
piirustukset, jotka liitetöön arkis-
toitaviin siltapiirustuksiin. 

11111111111 	III 
IiIlIIII 1 II 1 iILiI 

._UULIJILIUL5IHHILftI_ 	 I.LtL 1 LUL J iJJLUIn 

YLEISTÄ 

Ponttilaatikon mitoltus ja rakennesuunnitelma 

- Veden paineen kuormittamista puuponttilaatikosta on aina tehtavö tarkat suunnitelmat. Puntti- 
laatikon mitoituksessa voidaan köyttöö apuna IS-korttia nro 5568: 'Veden paineen kuormittarni-

man ponttiseinän mitoitus". 

Työturvallisuus: 

- Pontt ilaat ikon rakennesuunnitelnian noudattaminen: 

- ponttilaatikko on rakennettava tarkasti suunnitelman mukaan 

- suunnitelmassa käytettyjä kuormituksia ei saa ylittää; min. vedenalaisen valuri aikana vesioin-
ta ei saa yleensä nousta ponttiseinän simäijuolella vaan vedelle on tehtävä poistoaukot, 
ponttiseiniä ei saa korottaa työn aikana vaikka vesi uhkaisi nousta laitojen yli, jään 
paineen muodostuminen on estettävö,ellei jään painetta ole otettu suunnitelmassa huomioon jne. 

- työn aikana on seurattava ponttiseinien mandollisia liikkeitä sekä kaivannon pohjan vaka- 
vuutta, jos kaivanto kaivetaan kuivatyönä. Jos työn aikana havaitaan esim. porittiseinien 
alkavan liikkua tai kaivannon pohjan alkavai löyhtyä, on työskentely keskeytettövä välittö-
mästi ja otettava yhteyttä ponttilaatikon suunnittelijaan 

- ponttiseinät on tarkastettava aina pitempien taukojen jälkeen ennen tioskenielin aloittamista 

Yleiset työmaajärjestelyt: 

- työn eri vaiheissa tarvittavat työtelineet (mm. ponttilankkujeri Iyönl.itelineet, vslutelineet, 
kulkusillat) on tehtävä ao. määräysten mukaan (ks. Rakennustyön jarjestysohjeet, luvut 6 ja 7) 

- ponttilaatikon sisälle on järjestettävä riittävä määrä tikkaita kulkua varten 

- työskentelyä yksin ponttilaatikon sisällä on vältettävä 

- sukeltojatyössä on noudatettava ao. töistä annettuja erttyismäärayksiä 

- kaikissa nostoissa on noudatettava yleisiä nosto-ohjeita 

- työskenneltäessä avoveden läheisyydessä on oltava käytettävissä riittävästi pelastuskalustoa 

- työssä käytettävien koneiden ja laitteiden on oltava määräysten mukaisia ja tyon edellytta-
mässä kunnossa 

- lyöntekijöiden suojavarusteet: 

- kypärä, turvasaappaat, kelluntaliivit, suojavaatetus 

- kuulosuojaimet käytettiiessä pnnttivasaraa 

[IJ 

. 

. 



Taulukko 1 

11 1800 mm 
a 0,65 11 
b 0,50 L 
c 0,40 L 
d 0,35 L 

Ponttilankkujen lyöntisyvyys D 

on mitoitettava kaivannon poh-

jan nouaernisvaaran tai hydrau-

lisen murtumavaaran mu<aan 

SILLANRAKENNUS 

TYÖN SUUNNITTELU 

Vedenpaineen kuormittaman 

puuponttiseinän mitoitus 

REK NO 	1 SIJOITUS 

5568 B.3211 
LAATUA 1 AIKA 

TVH / 
Rs, 	Rr 12.85 

Menetelmät iedot 

1. MERKINN.T 

. 

. 

1 2. JUOKSUJEN MITOITUS  

= vookatukien väli k/k 

11 = ylempien voakajuoksujen 
väli k/k 

12 = vaakatukien pituus 

Hw veden painekorkeus 

fliman kortin avulla voidaan 

mitoittaa vedenpaineen kuor-

mittanian ponttsejn4n tuki-. 

rakenteet 

- Tiissä kortissa esitetty mitoitus perustuu siihen, että ponttiseinän juoksujako valitaon tat 

lukon 1 ja kuvien 3 ja 4 mukaisesti. Tällöin juoksuille 2. ..n saadaan likimain vakio kuormi-

tus q = 9,5 l kN/m ja juoksulle 1 saadaan kuormitukseksi q = 1,0 3. kN/m. 

- Juoksujen lukumäärä voidaan valita vapaasti, kunhan ponttiseinään tulee vähintään kaksi juok-

sua (juoksut 1 ja 2) 

- Ylirnpien juoksujen väli l2voidaan valita vapaasti, kunhan 1 	1800 mm.. Tällöin ei ponttiluu- 

doitus tule mitoittavaksi (ponttilankkujen v3himmäi s akonun 'n aina 	ipa 	iso i ui asti kj mmi 

. 

. 

cc 

cc 

cv 
cc 

cc 
cc 
0- 

> 
H 

OYimi juoksiijako, kun perusiaatta 
;aletaan kuivatytinii 

Kuva 3: Optimi juoksujako, kun perusiaaTta 
vaietaan vedenalaisena työnä 
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1 3. VAAKAJUOKSUJEN MTOITUS 	 1 
- .Juoksut voidaan yleensä rnitoittaa pelkästään taivutukselle, sillä taipumalla ei yleensä ole 

merkitystä ja leikkaus ei normaalisti käytetyillä juoksuilla ja järesmitoilla tule 	iavaksi 

- Yleisessä muodossa mitoitus voidaan esittää seuraavllla kaavoilla: 

Max = k 1 k2qI 	, jossa 

q = juoksun kuormitus, q = 9,5 l kN/m kohdan 2 mukaisella ji.ioksujaoila 

k 1  = juoksun tuentatavasta riippuva kerroin, ks. taulukko . 
k2 = ulkopuolisen ja sisäpuolisen juoksun sidonnasta riippuva kerroin Jos juoksut puttataan 

toisiinsa vaakatukien keskiväliltä, voidaan 2.. .n-aukkoisille tapaukoille käyttää ai'voa 

	

1 + 4 (1 /1 	- 
S U 	, jossal 

"2= 4(1 + 	/1 	
s = sisapuolisen Juoksun jayhyysmomentsi 

	

S u 	= ulkopuolisen juoksun jäyhyysmomentti 

Jos juoksuja ei pultata toisiinsa, on kerroin k2 = 1,0 	(1/1 = 

HU0M 	VAAKATIJKIEN PAIKKOJA SUUNNITELTAESSA ON TARKISTETTAVA, ETTÄ PONTTIU EINÄN 	SÄÄN TULE- 

VIEN RAKENTEIDEN MUOTIT MAHTUVAT TUKIEN VÄLIIN. 

Taulukko 2: Kertoirnien k 1  arvoja 	________ 	 - 	_____ 

Tuento k, 
lo 

A 	0 0,125 _____ 
Ip 0,125 

"10 Lo 	lo 
0 	0 	0 	fl 0,100 ______ 

Lp 	Ip 	10 	10 io 
10 	ip 	Ip 	10 	1p 0,105 

olo 	olo 	010 
0 	0 

ks 	kuva ______ 

Taulukko 3: Sallittuja taivutusmomentteja ja jäyhyysmomentteja 

.••..rA. _ 
- 

... ____.___ 

Puutavara M50ii (kN m) 1 	( m°) 

100-100 1,84 8,33.. 
125-125 3,60 20,36'. 10 °  
150-150 6,23 42,19'.106 
175-175 9,89 78,16'.106 
200-200 14,76 133,33'. 10 °  

- Puutovaro T30-4 

- Aikoluokka B (kuormitusaika 1,5kk) 

- SaHitun jännityksen korotuskerroin 

k.4/3 

- Sallitut taivutusmomentit on kerrottava 
aikaluokossa A ( 1,5 kk) kertoimella 0,8 ja 
aikaluokasso C ( 10 h) kertoimello 1,2 

•..U.UIUI.IUIUUUIUIU 
NUUI.l•UUI•IIULIUI•LUlU 

uIUUUuluhuuIiiuI•lUIINuUuUt 

____ 
_______ 

• 

___ 

0• .-. 

,q'/A!i m.......uliuuu 
...u.......fl..I2.ri 

1. •u••••••u•IJUn• //ifJA 
•.....U.N.liS.II . 

P4V4UU •••U••••.•UPsY ._•.•U•._.H.HV  
7....•u•••  U• u. 

.m.••••••  __________________ 
Kuva 5: Juoksujen mitoitusnomogratisii (Aikaluokka B) 

. 

iväksi 



. 

Tuenta 	 k3 (tuki s) k 3 (tuki c) 
Lo 	Lo 

4 	48 	A 1250 _________ 
6 ko 	Lo 	Lo AB 	AC 	A 1,100 1,100 	1 

1.0 	Lo 	Lo 	Lo 
4 	AB 	AC 	41) 1,143 _________ 0,929 	1 _________ 1 	Lo 	Lo 	La 	Lo 	Lo 1,132 0,974 	1 4 	48 	AC 	AD 	AE 	4 

	

' 	°° 4 	68 ks. kuva 

•&;h' 

I'fl:j•..1  ____________ 
'II  

_______ 

•........u.•jfvavva,jr1Inu•__________________________ 

l•UiU•••PUVi,4.iiJi...__________________________ 

•u••uu••u••!1rl'iYPiaiUøI •uuu•I••••wav'JMv4vrnIiIlrIU•_____ 

•l•UUU•W4IVlAPMIAWVWl1•U• 
•uIuUU•r4IrAWAWU7J1iV1IiIJlU•l______ 
•U••1UUAW.V4 $W4WI$IJU 
•i•UWiiVAiÄ•!AUiVA•1i1iU!i'i• •u•uar•u•v4urAJr1LuIRu••_____ •uIiA•r•rAwav.v4u'arItt••.u___ 
•m•rjurÄ•vVA•rjurIWUr1iLII•UU 7 ..j..r1mivAIImj••••  •T4•WUMU!IlAIiIi•'I!IU•UU 

'.. 	:: .':" 	 • 

1 	 . 	_________ 

1 It l]sUM? 	 - 

__ 	 __ 1 
I'LI 

____ 	 _____ 	•i. 

iI• 

•uuuu...•••uu uiu•uuu••u•u••isuu•uI 

••l•• ••flluUUUu•UNUlU.•.••u........uI 

•UU••U•••••V2W%WJMIIiUU 

• • 
• • 1' • 	•. • 	•: •. 	• 
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1 . VINOILLA VAAKATUILLA TUETUN PÄÄDYN MITOITUS 

- Juoksujen tuentapistees valitaan siten, että 	R 1 a < R 2 b , jolloin nurkkaa ihhinnä oleva 
poikittainen vaakatuki jää puristetuksi . Tukireaktot lasketaan kohdan 4 mukaisesti( R=k 3q1 0 ) 

- Nurkan vinot vaakatuet mitoitetaan kuten poikittaiset vaakatuet kohdan 4 mukaan. Vinoila vas- 

katuelle saadaan: 	/ 	(Yleensä on syytä käyttää samaa ptiutavarakokoa kuin poikit- 
N 1 	R 1 /cosa 	taisissa vaakatuissa, jolloin vinojen vaakatukien mitoi- 

tus ei tule määrääväksi) 

- Reunimmaisen poikittaisen vaakatuen normaalivoimaksi saadaan N 2  = R 2 -R 1  tana , jolloin ylein-

sä seuraava poikittainen vaakatuki tulee määrääväksi. 

- Vaakajuoksot mitoitetaan kohdan 3 mukaan. 

6. RAKENNEDETALJEJ.A 

1. Vaakajuoksujen jatkaminen: 

Vaihtoehto 1: 

. 

- Juoksut jatketaan keskeisesti poikittaisen 

vaakatuen kohdalla, jolloin juoksut mitoite-

taan liitoksen molemmin puolin erillisinä. 

- Jos ponttilaatikkoa joudutaan työn aikana 

siirtämään, on liitosteri kohdat reivatta.o 

huolellisesti. 

- Jos juoksut on pultattu yhteen, on neja 

kettava aina samassa kohdassa. 

Vaihtoehto II: 

- Juoksut jatketaan juoksujen taivutusmomen 

0-kohdassa, jolloin juoksut voidaan mitoi-

taa kuten jatkamattomat juoksut. 

- .Jatkoskohta vahvlstetaan juoksun molemmin 

puolin jatkosiapuilla, jotka mitoitetaan 

jatkoskohdan leikkausvoimille. 

- Jos liitoskohdan lelkkausvoimia ei lasketa 

tarkemmin, voidaan liitos tehdä alla olevan 

taulukon mukaisesti. 

aolukko 5: Juoksujen jatkoksi 

1 	 II 	________________________________________________________________________________ 
III' 

III" 

Taivutusmomentin 0-kohtia eli 

mandollisia jatkoskohtia 

. 

Juoksut Jatkoslaput Naulaus 

100 * 100 2-50* 100 7 + 7 kpl 	n. 4,2 * 125 mp 

125*125 2-50* 125 8+8kpI 	n.5,1 	150 mp 

150*150 2-50* 150 12+l2kpl 	n.5,1 	150 mp 

HL0 L1 LOZ 
0jL0 	9.?4O 

12:. 	l. 	1 Lo i 	Lo 	£ 	Lc) [ 

	

1 	1 	0,2,Q2L0 	24Lo 

L 	L 0 	/\ 	L.0ij 	L 	Lo 	Lo 	L'l 



. 

>- 
1- :< 

4 kpl 5,1 15O 
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2. Vaaka.iuoksu.len pul 1 caus 

•«IflT1 

___________ 	 tilil till 	 ,-I. , 	Z'I' 	 I'u 
II 	ii 

- Tarvittaessa pul lataan ulkopuoliset vaakajuokuut sisäpuolisi tri juoksuihin seinärnän vaakatukien 

keskiväliltä, jolloin juoksut saadaan toimimaan yhdessä (ks. juoksujen raitoitus, kohta 3. 

- tidonnassa kdyt:e tävä pui Itikoko vai i Saan kuvan 7 mukaan. 

Z80 
-x 

70 

5o 

40 
0 

> 30 
c 

20 

A. 

1500 	2000 	2500 	3000 	 3500 
Voakatukien väli L (mm) 

3. Vaakajuoksujen ja vaakatukien liitokser 

PITKÄ sivu 

- iuoksujen ja vaakat:ukien tiit:okset On OiriS vsr'us':ottava paorretapislii a, joilla 

estetään vaakatukien putoaminen. Paarrelatu nna:laukson tulos kenttä villiintätin vaaka- 

tuen päälle asetettu P = 1,5 kN pistekuorrs 

- Jos vaakatukien varaan tehdään esim. valu'eiire, no naarnelaopujen naulaukse: mitoitettava 
telineeltä tulevien kuormien mukaan tai teline on tuettava suoraan vaakajuoksuihin, jotka 
on vuorostaan Luettava tai sldottava esim. seinälankkuihin 

- Vaakajuoksujen nurkkali 1 toki:ta ei 1 saa tehdä 1 oveamat is vaan juoksut on luettava nurkassa 

kuvan mukaisesti 

:ek . no: 55tt 

. 

. 
Pulttien oluslevyt 

M12-4.6 	: 5Ow5O5 

M12-5.8 65w655 

M16-4.6 70x70*5 

M16-5.8 8585*5 



6(6) 

7. KYTTÖESIMERKKI 

1850 	 2500 ______ 	1850 
- 	 __________ 

__________ 	
i'' ______ 

B=4500 

________ 

_________ 	______________ 	II 

_____ _____ 	
2 A65oo 	 _____ 

Esimerkki: Tarkasei1aan kuvan mukaisen puni -  Lilaatikon A x 8 - 0500 x 4500 ja v = °0L ) mi.-

toitusta: 

1. Juoksujako: (ks. kohta 2) 

0 = 2900 = 1 	(1,0 + 0,65 + 0,50), josta saadaan l 	2900/2,15 	1:5 mm 

2. Pitkän sivun joksujen 2 ja 3 mitoitus: 	(ks. kohta 3) 	aL0 	Lp 	aLo 
1850 	2500 	1850 

Kun poikittaisten vaakatukien paikat on valittu kuvan 	a = 1850/2 	= 0,74 

mukaisesti, saadaan kertoimeksi k 1 = 0,077 	k 1 = 0,077 	(ks. taulukk 1 

Juoksujen mitoitus on esitetty kohdan 3 nomogrammissa. Nomogrammista nähdään, että jook-

suiksi on valittava joko 175 x 175, jolloin juoksuja.ei tarvitse pultata ulkopuolen juok-
suihin, tai 150 x 150, jolloin juoksut on pultattava. Valitaan jälkimmäinen, jolloin 
1/1 = noin 2. Kun 1 = 42,19 x l6  m4 , on ulkopuolisiksi juoksuiksi valittava 125 x 125 

(1 = 20,35 x l56 m4 ). 	Pulttaus; pultit 016, lujuus 1.6 (ke. kohta 6.2). 

3. Päädyn tuenta: (ks. kohdat 4 ja 5) 	
2500 A1i00 	1850 	2500 	Al85O 

Kun vinot vaakatuet on sijoitettu kuvan mu- 	a = 1100/2150=0,51 	 a =0,74 
kaisesti saadaan juoksujen tukireaktioiksi R 1  ja R2  k 3 = 0,88 (taulukko 4) 	k 3 = 0,97 (taulukko 4) 

R - k3ql= 9,5l k3k 	 II1IJIIHlWIIIIiIW!IIlIIHHlIlIIIIIIU!IIIIl! R1= 9,5 	l,35 •0,88 . 2,15 = 32,76 kN 

R 2 = 9,5 . l,35. 0,97 2,50 = 1l,99 kN 	1925 	R221500 

R1.l,l = 36,04<R 2  . 1,925 = 80,83, joten 
poikittaiset vaakatuet tulevat puristetuiksi 	R1 	

1 

4. Lyhyen sivun juoksujen mitoitus: 	 1 
Lyhyen sivun juoksut mitoitetaan vastaavalla tavalla kuin edellä pik5n nivun juoksut. 

Tuoksuiksi riittää 150 x 150 ilman pulttausta ulkopuolen juoksuihln. 

5. Vaakatukien mitoitus: (ks. kohdat 4 ja 5) 

Poikittaiset vaakatuet; N 2  = R 2  - R 1 tan 	= 23,30 kN 

Kohdan 4 mitoitusnomogrammista nähdään, että vaakatuiksi on valittava 150 x 150 

Vinot vaakatuet; 	N 1  = R 1 /cos . = 37,71 kN, joten 150 x 150 riittää hyvin. 

8 KÄYTTORAJOITUKSET 

TÄTÄ KORTTIA EI SAA KÄYTTÄÄ MITOITUKSEEN, KUN PONTTISEINÄÄ KUORMITTAA MAANPAINE TAI VIRTAAVAN 

VEDEN PAINE TAI JÄÄN PAINE. 

- Em. tapauksissa voidaan kuitenkin tätä korttia käyttää soveltaen siten, että rakenteet mitoi-

tetaan todellisten kuormitusten mukaan. 

9. KIRJALLISUUTTA 

- Slunga, Leminen: 'Pienten kaivantojen tukeminen", VTT:n geoteliikan laboratorion Liedonanto 28/1977 

- "Suomen rakentamismääräyskokoelma, 5 10 Puurakenteet", Ohjeet 1983 
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SILLANRAKENNUS 

TYÖNSUUNNITTELU 

Menekk it iedot 

TYÖKOKONAISUUS 

v1;'4-. 

- 	 REK. NO 1 SIJOITUS 

Kaivantojen seinien Fuenta 	- 	5569 	B.3211 
LAATIJA AIKA 

Teräsponttiseinöt 	 TVH/ 
Rs, Rr 	12.85 

- Tässä kortissa on esLtettiy 	sapunlisilla juoksuil1a ja vaakatuilla tuettujen teräsponttisei- 
nien rakentamis- ja purkumenetelnhiä. Irikkuroituja teräsponttiseiniä ei tässä kortissa käsi- 
tel 1 ii 

Yleinen töiden sunritusjärjestys tehtäessä teräsponttiseinien tuettua kaivantoa: 

teräsponttien vastaanotto ja ku nnostus tarvittaessa 

on 

unen esikaiv 	 -----___ 	maan ka'u iik-i. 
'ttersoonttiseinien 

kuanapito Tarvittaessa 

- Jos perustamistasu ei ole kovin syvällä pahjaveden pinnan alapuolella, tehdään perustukset 
yleensä kuivatyönä. 

- Jos terasponttiseinää ei voida upottaa riittävän syvälle, on kaivannon loppukaivu tehtävä 
rnammutoimalla tai sukeltajatyönä ja peruslaatta on raudoitettava ja valettava vedenalaisena 
työriä. Kun perualaatta on kovettunut riittävästi, voidaan yleensä ponttilaatikko pumpata 
kovaksi ja rakentamista voidaan jatkaa kuivatyönä. 

1 KARKEUTETUT TYOMENEKIT 	 1 
Taulukko 1: Keskimääräiset miestyömenekit 13. Tukiseinän rakentaminen 

. 

Taulukoissa on 
työmenekit ii-
moitettu työvuo-
roaikana T3. 

Vastaavat työn-
vaiheajat saa-
da8n kertoimel-
la 
141,i. . .1,2 T3 

__________________________________________J T3 

- 	 teräsponttien 	ja 	palkkien 	vastaanotto 
ja 	varastointi 	työmaalla 0,01...0,03...0.04 2 

tth/m 

- 	 teräsponttien 	kunnostus 	lyöntikuntoon 0,03...0,05...0,10 tth/m 2  

- 	 teräsponttien 	lyönti 	maahan 
- 	mittaustyöt, 	lyöntiohjurien 	asennus, 

koneiden 	työkuntoon 	laitto 	yms. 10... 15 . 	 .20 tth 

- 	ponttilaatikon 	kulmien 	tekeminen 	ja 
viimeisen 	seinän 	yhdistäminen 10... 13 . . .16 tth 

- 	suorien 	seinäosuuksien 	lyönti ks. taulukot 2 	ja 	3 

- 	ponttilaatikon 	tukeminen 	sisäpuoli- 
sula 	palkkikehillä 10... 15 ...20 tth/palkkikehä 

Miestyömenekki 	yhteensä: 
2 

- 	pehmeä 	koheesiornaa 	(ks. 	kuva 	3) 0,9.. 	.1,2...1,5 tth/tuettava 	m 

- 	sitkeä 	koheesiornaa 	tai 	kuiva 
kitkamaa 	(ks. 	kuva 	4) 0,7. ..1,0...1,3 

- 	kitkainaa, 	kaivu 	pohjaveden 	pinnan 
alapuolelta 	(ks. 	kuva 	5) 0,8...1,1...1,4 

- Taulukossa annetut työmenekit vastaavat ponttilaatikkoa, jonka ympärysmitta 
p = n. 30 m. Jos p 	ri. 20 m, on neliömetriä kohden laskettu työmenekki 
noin 10 % suurempi. 

ij 
Kuva 3. 	 Kuva 4. 	 Kuva 5. 

Viite: Menetelmätiedot; kortti nro 5565 
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Taulukko 	2: 	Keskimääräiset 	kapasiteetit 	K3 	(m 2 /h) 

Teräspontt jan 

lyönti 	paalu- 

tuskoneella 

- 	Suoritemäärällä 	tarkoitetaan 	tässä 	maan 	sisään 	lyötäviä 	neliömetrejä 

- 	Paalutuskoneen 	työskentelyolosuhteet 	vaikuttavat 	kapasiteetteihin 	seuraavasti: 

- 	hyvät 	työskentelyolosuhteet: 	kapasiteetti 	kasvaa 

- 	tasainen 	ja 	väljä 	työskentelyalue 
- 	teräsponttien 	vetomatka 	lyhyt 

- 	huonot 	työskentelyo.losuhteet: 	kapasiteetti 	pienenee 

- 	andas 	tai 	huonosti 	kantava 	työskentelyalue 
- 	teräsponttien 	vetomatka 	pitkä 

- 	Taulukossa 	annetut 	kapasiteetit 	koskevat 	vain 	suorien 	seinien 	Jyöntiä. 	Tastä 

syystä 	on 	konetyöaikaan 	tehtävä 	seuraavat 	lisäykset: 

- 	aloitus- 	ja 	lopetustyöt 	yhteensä 	1,0...2,0...3,0 	kh 

- 	ponttilaatikon 	kulmien 	tekemisestä 	ja 	seinien 
yhdistäniisestä 	aiheutuva 	lisäys 	5,D...6,5...8,0 	kh 

- 	Maaperän 	kivisyys 	voi 	pienentää 	kapasiteettia 	jonkin 	verran 

- 	Taulukon 	arvot 	koskevat 	Larssen 	III 	-ponttiteriinten 	lyöntiä 

Taulukko 	3: 	Keskimääräiset 	kapasiteetit 	K3 	(m 2 /h) 

Teräspontt.ien 

lyönti 	paalu- 

vaaral la 

- 	Suoritemäärällä 	tarkoitetaan 	tässä 	maan 	sisään 	lyötäviä 	neliömetrejä 

- 	Työkohteen 	olosuhteet 	vaikuttavat 	kapasiteettrihin 	seuraavast 1 

- 	hyvät 	olosuhteet 	(kapasiteetti 	kasvaa): 

- 	tasainen 	ja 	väljä 	työskentelyalue 
- 	teräsponttien 	siirtomatka 	lyhyt 

- 	huonot 	olosuhteet 	(kapasiteetti 	pienenee): 

- 	andas 	työkohde 	tai 	ponttiseinä 	tehdään 
esim. 	avoveteen 

- 	teräsponttien 	siirtomatka 	pitkä 

Teräspontt lan 	1 yöntisyvyys 

.lärkäleen 	paino 	4000 	kg 3 m 5 m 8m 

- 	löyhä 	koheesiomaa 10.. .13.. .15 14.. .18.. .22 18.. .22.. .26 

- 	sitkeä 	koheesiomaa 9.. .12.. .15 13.. .17.. .20 17.. .20.. .23 

- 	hyvin 	löyhä kitkamaa 9...11...14 13...16. . 	.19 15...18...21 

- 	löyhä 	kitkamaa 8... 10.. .13 12.. .14.. .17 14.. .16.. .18 

- 	keskitiivis 	kitkarnaa 7... 9.. 	.11 10.. .12.. .14 11.. 	.13.. .14 

- 	tiivis 	kitkamaa 6... 7... 8 7... 8... 9 7... 8... 9 

Järkäleen paino 	3000 	kg 

- 	löyhä 	koheesiomaa 9.. .12.. .15 13.. .16.. .19 15.. 	.18.. .20 

- 	sitkeä 	koheesiomaa 9...11...14 12.. 	.15...18 15...17...19 

- 	hyvin 	löyhä 	kitkamaa 8...11...13 12.. .14...17 14...16...18 

- 	löyhä 	kitkamaa 8.. .10.. .12 11.. 	.13.. .15 12.. .14.. .16 

- 	keskitiivis 	kitkamaa 7... 8.. .10 9.. .10.. .11 9.. .10.. .11 

- 	tiivis 	kitkamaa 5... 6... 7 6.. .6,5.. 7 6.. .6,5.. 7 

______________________________ Teräsponttien 	lyöntisyvyys __________ 

_____________________________________ Paaluvasaran märulän paino 100.. .150 kg _________________ 3 	m 5 m 8 m 

- 	löyhä koheesiomaa 7... 8 	. . . 	 9 8.. .8,5.. .9,5 7.. 	.7,5.. .8 

- 	sitkeä koheesiomaa 6,5.. .7,5.. .8,5 7.. 	.7,5.. .8,5 6.. 	.6,5.. .7 

- 	hyvin 	löyhä 	kitkamaa 5,5.. .7,0...8,0 6... 7 	...8 5.. .5,5...6 

- 	löyhä 	kitkamaa 5,5.. .6,0.. .7,0 5.. .5,5.. .6 4.. .4,5.. .5 

- 	keskitiivis 	kitkamaa 5...5,5... 6 

Paaluvasaran männän paino 250.. .300 kg __________________ ___________________ _________________ 
- 	löyhä 	koheesiomaa 7. ..9,5. .11,5 9,5.. .12.. .14 10,5.. .12.. .13 

- 	sitkeä 	koheesiomaa 7...9,0..11,0 9.. 	.11...13 9,5. 	..11.. .12 

- 	hyvin 	löyhä 	kitkamaa 7... 9 	..10,5 8,5..10,5..12 9... 10.. 	.11 

- 	löyhä 	kitkamaa 6,5... 8 	
9,5 7,5... 9... 10 7... 8... 9 

- 	keskitiivis 	kitkamaa 6... 7 	. . . 	 8 6.5.. 	.7,5.. 8,5 

[1 

. 



____________________________________ Miestyö Yksikkö Kometyö Yksikkö 

- 	sisäpuolisten 	palkkikehjen 
irrotus 	ja 	nosto 3.. .5 tth/kehä 1,5.. .2,5 kh/kehä 

- 	 teräsponttien 	ylösveto 

- 	aloitus- 	ja 	lopetustoimet 2.. .4 tth 1. ..2 kh 

- 	veto, 	löyhä 	maa 0,08. .0,10. .0,13 tth/m 2  15.. .20.. .25 m 2 /h 

- 	 , 	keskitiivis 	maa 0,12. .0,15. .0,20 10.. .13.. .17 

- 	 ' 	 , 	tiivis 	maa 0,15. .0,20. .0,25 " 8.. .10.. .13 

- 	 teräsponttien 	kunnostus 
ja 	varastointi 0,01..0,03..0,10 

2 
tth/m 

Miestyönienekki 	yhteensä 0,10..0,20..D,40 tth/m 2  

Pontt ise inän 

purku 

- Taulukossa annetut kapasiteetit koskevat vain suorien seinien lyöntiä. 

Tästä syystä on konetydaikaan tehtävä seuraavat lisäykset: 

- aloitus- ja lopetustyöt yhteensä 	 1,0... 2,0.. .3,0 kh 

- ponttilaatikon kulmien tekemisestä ja 
seinien yhdistämisestä johtuva lisäys 	 5,0...7,0...10 	kh 

- Maaperän kivisyys pienentää kapasiteettia 

- Taulukon arvot koskevat Larssen III -ponttiteräksiä 

laulukko 4: Keskimääräiset niirstvörnenekit T3 ja konetyösaavutukset K3 

3(4) 

. 

- Suoritemäärällä (m 2 ) tarkoitetaan tässä tukiseinän kokonaispinta-alaa 

- Ylösvetovaiheen työsaavutukseen vaikuttaa mm. veto- ja tärytyslaitteen 
kunto ja tehb sekä nosturin nostokyky vaaditulta etäisyydeltä. Nosturin 
nostokyvyn tulisi olla yleensä noin 15...30 kertaa yhden teräspontin paino 

- Taulukon arvot koskevat Larssen III -ponttiteräksiä 

Taulukko 5: Keskimääräinen miestyötuntien jakautuminen 

RAM RM 

- 	Tukiseinän 	rakentaminen 

- 	Tukjsejr,än 	purku 

	

40. ..60 	% 

	

30.. .50 	% 

	

40.. .60 	% 

	

50... 70 	% 

HIJOM! 	 - Terasponttisninin luetun peruskaivannon tekemiseen kuluvaa aikamenekkiä 

laskettaesss on yleensä syytä ottaa huomioon sekä kaivannon ponttiseinien 

tukemiseen kuluva aika että maankaivuun kuluva aika, sillä yleensä em. 

töitä joudutaan tekemään ainakin osittain vuoroteillen. 

. 
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KYTTÖEStMERKKI 

Esimerkki: 	Lasketaan kuvan mukaisen teräsponttiseinin tuetun kaivannon tekemiseen kuluva 

aika. 

-- t-  1-. 	-- -- 

D 

L------ 

- kaivannon mitat: A x 8 x 0 r 9 m x 6 m x 3 m 

- ponttien lyöntisyvyys: H + 0 = 5 m 

- maaperän laatu: pehmeä savi 

- teröspontit: Larssen III 

- tuentatapa: sisäpuoliset teräspalkkikehät 2 kpl 

Ratkaisu: 	Oletetaan, että: 

- teräspontit lyödään paalutuskoneella (järkäle 4000 kg) 

- työkohde on väljä ja teräspontit voidaan tuoda suoraan paalutuskoneen 

lähelle, jolloin lyöntivaiheen kapasiteetti on keskimääräistä suurempi 

- teräsponttien vastaanotto työmaalle ja kunnostus voidaan tehdä ennalta 

muiden töiden ohessa 

Työn kesto muodostuu seuraavasti 	ks. taulukot 1 ja 2) 

- 	mittaustyöt 	ja 	lyöntiohjureiden 	asenrius 	(1 	RAM 	+ 	2 	RM) 15 lth 0,6 tv 

- 	teräsponttien 	lyönti 

- 	aloitus- 	ja 	lo?etustoirnet 2,0 kh 

- 	ponttilaatikon 	kulmista 	ja 	seinien 	yhdistämisestä 

johtuva 	lisäys 6,5 kh 

- 	ponttien 	lyönti 	150 	m 2 /22 	m 2 /h 	r 6,8 kh 

15,3 kh 1,9 tv 

- 	maankaivu 	ja 	ponttiseinien 	tukeminen 

- 	maankaivu 	koneella 	poittiseinien 	välistä 	(arvio) 0,75 lv 

- 	palkkikehien 	asennus 	(1 	RAM 	+ 	2 	RM) 30 	tth 1,25 lv 

- 	loppukaivu 	miestyönä 	(arvio) 1,0 tv 

- 	työn 	kokonaiskesto 5,5 tv 

. 

. 

fl 

. 



Kandelta tasolLa 	tuetut 	seinät _______________ 
Yks ikkö tyyppi 	1 tyyppi 	2 tyyppi 	3 

4,4.. 	.5,3.. .6,3 4,7.. .5,6.. .6,6 5,2.. .6,2.. .7,3 tth/seinä-m 

2,0.. 	.2,5.. .3,0 2,0.. .2,5.. .3,0 2,0.. .2,5.. .3,0 tth/tuettava 	m 2  

Koirnelta tasolta 	tuetut 	seinät 

tyyppi 	4 tyyppi 	5 tyyppi 	6 

5,4.. .6,5.. .7,7 5,6.. .6,8.. .8,0 6,6.. .7,9.. .9,2 tth/seinä-m 

2,0...2,5...3,0 2.0...2,5...3,0 2,0...2,5...3,0 tth/tuettava 	m 2  

Taulukoissa on 

työmenekit il-

moitettu työ-

vuoroaikana T3. 

Vastaavat työn-

vaiheajat saa-

daan kertoimella 

T4r1,1.. .1,2 T3 

. 

. 

. 

. 
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SILLANRAKENNUS 
b_1r_Ii€___ 

TVÖNSUUNNITTELU 

Menekkitiedot 

REK NO 1 SIJOITUS 
Kaivannon seinien tuenta 	5570 	B.3211 

LAATUA AIKA 

TVPl/ 	1 Puuponttiseindt 	
Rs, Rr 112.85 

TYÖKOKONAI suus 
Töiden yleinen suoritusjärjestys tehtäessä puuponttiseinin tuettua kaivantoa: 

ttilankkujen teroitus 
	 ja tukien esivalmistus 

maan kaivu pon 	 ä i 

?oonttiseinien tuenta 

loppuKaivu miestyon 

kaivannon kuivanapito tarvttaessa 

Vaihtoehto II: 

maan kaivu ilman 
	

ivannon tuentaa 
nttilaatikon nosto kaivantoon 

k,atikon teko 	 oonttilankkuien Ivönti ri 

vu 

Jos halutaan kaivaa kuivatyönii vedenpinnan alapuolelLa, on seinälankkujen upotussyvyys mitoi-
tettava kitkarnaassa kaivannon pohjan hydraulisen murtumavaaran perusteella. Koheesiomaassa on 
vastaavasti mitoitettava seinälankkujen upotussyvyys kaivannon pahjan nousemisvaaran perusteel-
la. 

Jos seinälankkuja ei voida upottaa riittävä syvälle, on kaivannon loppukaivu tehtävä mammutoi-
maila tai sukeltajatyönä ja peruslaatta on raudoitettava ja valettava vedenalaisena. Kun perus-
laatta on kovettunut riittävästi, voidaan ponttilaatikko pumpata kuivaksi ja rakentamista voi-
daan jatkaa kuivatyönä. 

KARKEUTETUT TYOMENEKIT 
Taulukko 1: Keskimääräinen miestyömenekki T3. Ponttiseinän rakentaminen, menetelmä 1 

inen 

- taulukossa ilmoitetut arvot vastaavat menetelmäkortissa nro 5566 esitettyä 
menetelmää 1 alla olevien kuvien mukaisjssa olosuhteissa 

- konetyömenekit; ks. taulukko 6 a 7 

Tyyppi 1 	Tyyppi 2 	Tyyppi 3 
- hyvin p:hme savi: 

inieosvi 	 itkn0'n 	j 	- pehmea savi: 
1 	 J 	

s 	1 0 kN/m 2  
Tyyppi 4 	Tyyppi 5 	Tyyppi 6 	U 

- :t;: ::; 

Viitteet: Menetelmätiedot; kortti nro 5hh 
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Tyyppi 7b 

___________________________________________ Yksikkö 	 1 _________ 

- 	ponttilankkujen 	terotus tth/seinä-m 0,5...0,8 

- 	kulaalankkujen 	teko tth/kpl 

- 	 juoksujen 	ja 	vaakatukien 	esivalmiatus 
(nisnetelmö 	1) tth/seinö-ni 0,2... 0,4 

Taulukko 6: Keskimööröiset rniestyömenekit 13 ja työsaavutukset K3 

Es ivalmistus-

työt 1.. .2 RAM+ 

0.. .1 RM 

. 

. 

Taulukko 2: Keskimirhinen mieatyömenekki 33. Ponttiseinn rakentaminen, menetelmä II 

tyyppi 	7a tyyppi 	8a Yksikkö 

4,0...5,D...6,0 4,5...5,5...6,5 tth/seinö-m 

1,3...1,6...2,0 1,3...1,6...2,0 tth/tuettava 	rn 2  

- taulukossa ilmoitetut arvot vastaavat nienetelmökortissa nro 5566 esitettyö 
menetelmöö II 

- jos peruskuopan pohja tulee pohjaveden pinnan alapuolelle (ks. tyypit 7b ja 
Bb), kasvaa työmenekkinoin 5... 15% johtuen ponttiiankkujen suureminasta 
lyönt isyvyydestä 

- konetyömenekit: 

- ponttilaatikon nosto : NKU tai KKH noin 1.. .2 kh/ponttilaatikko 
- ponttilankkujen lyönti: ponttivasara + kompressori tms, noin 0,5 ...1,0.. .1,5 kh/seinä-m 

2(4) 

Taulukko 3: t<eskiniööröinen miestyömenekki 13. Ponttisenön purku (tth/seinö-m) 

Ponttiseinn tukirakenteiden purku- ja 
ponttilankkujen katkaisu 	 0,2...0,3...0,5 

- työmenekkiin ei sisöily koivannon töyttötöitö eikö mandollista ponttiseinön 
ulkopuolelta tapahtuvaa kaivutylitö ponttiseinön purkuvaiheessa 

Taulukko 4: Miestyötuntien keskimööröinen jakautuminen 

1 	RAM [ _____________________ 

Ponttiaeinön 	rakentaminen 

Ponttiseinön 	purku 

50.. .70 	% 

0.. .20 	% 

30.. .50 	% 

80. .100 	% 

1 TÄRKEMMT TYÖNOSAVAIHEITTAISET TYÖMENEKKI- JA TYÖSAAVUTUSTIE DOT 

Taulukko 5: Keskiimööräiset miestyöinsnekit 13 

Pontt iseinön 

rakentaminen, 

menetelmö 1 

1. ..2 RAM + 

1...2 RM 

kompressori + 

pontt ivasara 

Yksikkö T3 	tai 	K3 

- 	mittaustyöt, 	lyöntiohjurien 	asennus, 
lankkujen 	asennua 	ja 	lyönti 	maahan 
kiinni tth/seinö-rn ________ _______ 

- 	 lyöntitelineidan 	rakentaminen tth/seinö-m 0,2.. .0,5 

- 	 lankkujen 	lyönti 	maahan 

- 	sitkea 	koheesiomaa 
2 

re 	/h 2,0...3,0 

- pehmea koheesiomaa 
2 

im 	/h 3,0. ..4,5 

- 	hyvin 	pehmea 	kohaesiomaa 
2 

m /h 4,0...6,0 

- 	 juoksujen 	ja 	vaakatukien 	asennus) 
paikoilleen 	kaivutyön 	aikana 

- 	kandelta 	tasolta 	tuettu 	seinö tth/seinö-m 1,4...1,8 

- 	kolmelta 	tasolta 	tuettu 	aeinö tth/seinö-m 2,1 	... 2,7 

ponttivasaran paino ja maaperan kivisyys vaikuttavat tyosaavutukseen jonkin 
verran 

maankaivutyön hidas cdi stynhines saattaa nostaa työmenekkiö 



Taulukko 7: Keskimääräiset tyhmenekit 13 ja tybsaavutukset K3 
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Yksikkö tT3 	tai 	K3 

- 	ponttilaatikon 	rakentaminen 	täysin 

valmiiksi 	ja 	reivau 	nostokuntoon 

- 	kandelta 	tasolta 	tuetut 	ponttilaatikot tth/seinä-m 2,3.. .3,0 

- 	kolmelta 	 ' 3,0... 4,0 

- 	neljältä 	" 	 ' 3,6.. .5,0 ____________ 

- 	ponttilaatikon 	nosto 	kaivantoon h 1.. .2 

- 	 lyöntitelineiden 	asennus tth/seinä-m 0,3...0,6 _________ 

- 	 lankkujen 	lyönti 	maahan 

- 	kitkamaa m 2 /h 2,0.. .3,0 

- 	sitkeä 	koheeslomaa 2,0...3,0 

- 	pehmeä 	koheesiomaa 3,0...4,5 

Pontt iseinän 

rakentaminen, 

menetelmä II 

1...2 RAM 

1...2 RM 

NKtJ tms. 

kompressori + 

ponttivasara 

. 

	

ponttivasaran paino ja maaperän kivisyys vaikuttavat työsaavutukseen jonkin 

verran (suoritemäärällä tarkoitetaan tässä maan sisään lyötäviä nelidrnetreja 

MATERIAALI MENEKKITIEDOT 

. 

	

laulukko 8: Puutavaramenekkejä 

Puutavara 

- lujuuslunkka 

130 ellei ra- 

kennesuunni- 

te.lrnassa ole 

toisin möa-

r ä t 

__________________________________ ML2 + ML3 M4 

- 	seinälankut 

- 	 lajittelemattornana 20.. .30 	% 

- 	määrämittaisena 2... 	5 	% _______________________ 
- 	 juoksut 	ja 	vaakatuet 

- 	parru 	100 	x 	100.. .200 	x 	200 20.. .30 	% 

- 	 reivaukset 	ja 	paarrelankut 

- 	soiro 	50 	x 	100 	tms. 2 
0,8.. .1,3 	jm/seina-m 

- juoksujen ja vaakatukien todellinen määrä voidaan laskea rakennesuunnitel-

maata tarkasti selvittiimällä tarvittavien parrujen lukumäärät ja vähimäis-

pituudet 

- puutavarsa hankittaessa on Suomattava, että ponttilaatikon seinälankkuja, 

juoksuja ja vaakatukia ei saa jatkaa muualta kuin suunnitelman mukaisista 

kohdista, jolloin hankittavan puutavaran tulee olla riittävän pitkää. 

Eräissä tapauksissa kannattaa osa puutavarasta hankkia määrämittaisena. 

- 1eoreettinn menekki M2 	suunnitelmista ja piirustuksista saatava rakenne- 

teoreettinen puutavaramäärä ilman hkkapätkiä, liitoksia ja limityksiä. 

. 

	

Mööri teimiö 

. 

- l'.änvaihernsnekki M4 	normaalisti työssä kuluva puutavararnenekki, joka 

saadaan lisäämällä teoreettiseen me.nkklin menatelmälisö Ja työnvai.helisä: 

MLi 	ML2 + ML3. 

KYTTÖESIMERKIT 
Esimerkki 1: 	Laske karkeasti kuvan mukaisesti tuetun kaivannon rakentamistyön kesto. 

- kaivannon leveys B 	3 m 

- kaivannon pituus A = 10 m 

maaperä: hyvin pehmeä sovi 

Ratkaisu: 	 Tatiltikosta 1 saadaan miestyömenekiksi T3 	5,3 tth/seinä-m 
(tyyppi 1), jolloin miestyötunneiksi saadaan 26 m-5,3 tth/m 	137,8 tth. 
Jos työssä on keskimäärin esimerkiksi 2,5 miestä, saadaan työn kestoksi 

137,8/(2,5x 8) r 6,9 	noin 7 tv. 

Työn kesto saattaa riippJa myös jonkin verran kaivutöiden 	kestusta, joten 
työnsuunnittelussa költettävä aikamenekki on tarkistettava myös tältä osin. 



_________________________________ työryhmä työm 	räT3/K tth kesto 

- 	lankkujen 	terotus 2 	RAM 26 m (3,65 16,9 

- 	kulmslankut " 4 	kpl 0,50 2,0 1,7 

- juoksujen 	ja 	vaakatukien 	esivalmistus 26 m 0,30 7,8 ______ 
- 	mittaus- 	lyöntiohjurit, 	lankkujen 

asennus 	ja 	lyönti 	maahan 	kiinni 2RAM+1RM 26 m 1,25 32,5 

- 	työteline ' 26 m 0,35 9,1 f 
- 	lankkujen 	lyönti 	maahan 1RAM+1RM 100 	m 2  5,0 40,0 2,5 

- 	juoksujen 	ja 	vaakatukien 	asennjs 

paikoilleen 	kaivuvaiheessa 1RAM+2RM 26 m 1,6 41,6 1,7 

Yhteensä 149,9 7,6tv 

Miestyötunnit 

ja työn kesto 

(ks. taulu-

kot 5 ja 6) 

M2 M4 mk/m mk 

- 	ohjausparrut 52 	m 65 m 10 650,- 

- 	juoksut 52 	m 65 m 25 1 	625,- 

- 	vaakatuet 36 m 45 m 25 1 	125,- 

soirot 60 m 5,50 330,- 

- 	seinälankut 800 m 1000 m 8,50 8 	500,- 

- 	naulat 	yms. _________ _________ ________ 270,- 

Yhteensä 12 	500,- 

M a te r jaa ii - 

kustannukset 

(ks. tauluk-

ko 8) 

. 

4(4) 

Esimerkki 2: 	Laske tarkasti esimerkin 1 ka ivannon tueritatyin kesto ja kokuno inkuotarnikutI 

kun työ tehdään menetelmillä 1. 

Ratkaisu: 	Ratkaisu 	;itetkin tiulukkornjucl usu uejrunaot 1 

Miestyökustan-

nukset 

(ks. taulu-

kot 3 ja 4) 

T3 T4 T4 mk/h mk 

- 	rakentaminen 150 170 RAM 

RM 

110 

60 

50 

30 

5 	500,- 

1 	800,- 

- 	purku 8 10 RAM 

RM 

- 

10 30 300,- 

Yhteensä 7 	600,- 

. 

Kustannukset 	- miestyökustannukset 	7 600,- 

yhteensä 	- konetyökustannukset (arvio) 	500,- 

- materiaalikustannukset 	12500,- 

- muut (työtelinekaluston vuokra) 	400,- 

Yhteensä 	 21 000,- 	(= noin 404 rnk/tuettavs m 2 ) 

HU0M! 	TÄMÄN ESIMERKIN KUSTANNUSTIETOJA EI SAA KÄYTTÄÄ TYÖNSUUNNITTELUUN 

TARKISTAMAT TOMINA 

. 
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SILLANRAKENNUS 

JJ 
TYÖNSUUNNITTELU 

Menekkit iedot 

T YOKOKONAISUUS 

REK NO 1 SUOITUS 

Kaivannon seinien tuenta 	 5571 1 B.3211 
LAATIJA AIKA 

Veteen rakenneffavaf vesitiiviit 	TVH/ 1 
Rs, Rr 	12.85 

puuponffiseindt 

. 

. 

Ididen yle irien suuri t usjrjestvs rakennnt t aessa puuporit t i se indd 	eteen 

oeruskuopan kaivu toi w000aus 

tilaatikon siirto paikoilleen 

laatikon teko 	 ponttilankkujen lyönti 

tai riohian mammutoiti 

- Ponttiiaatikko voidaan koota joko täysin valmiiksi tai koota pelkkd soikikehikko ennen siirtoa 
peruskuoppaan. Ponttilaatikko voidaan siirtdä paikoilleen esim. nosturilla nostamalla, uitta-
maila tai jät pitkin hinaamalla. 

- Yleensh peruslaatta raudoitetaan ja vaietaan vedenaiaisena työn. Kun peruslaatta on kovettu-
nut riittävhsti, voidaan ponttilaatikko pumpata kuivaksi ja rakentamista voidaan jatkaa kuiva- 
työnä. 

- Jos perusiaatta halutaan tehdd kuivatydn, on ponttiiankkujen upotussyvyys mitoitettava kaivan-
non pohjan hydrsuiisen murtumavaaran perusteella (kitksmsat) tai kaivannon pohjan nousemis-
vaaran perusteella (koheesiornaat). 

1 KARKEUTETUT TYOMENEKIT 	 1 
1 soi ukko 1 : Kesk irnijörö i set miestömenek i t 13. Pont ii la-at i kari rakentaminen 

Vedenaia isena 	valettvat pontt iseinöt 

Yksikkö tyyppi 	1 tyyppi 	2 tyyppi 	3 

4,3...5,3...6,3 

1,3...1,6...1,9 

5,1...6,2...7,3 

1,1...1,3...1,5 

5,8...7,O...8,1 

1,O...1,2...1,4 

tth/seinö-m 

tth/seinö-m 2  

Kuivatyönö valettava pontt iseinöt 

tyyppi 	4 tyyppi 	5 tyyppi 	6 

4,4 ......... 

1,2...1,4...i,7 

6,3 5 ..... 

1,1...1,3...i,5 

6,7...7,8 6,6...7,8...9,O 

i,1...1,3...1,5 

tth/seinä-m 

tth/seinö-m 2  

Tauiukoissa on 

tyhmenekit il-

moitettu työ-

vuoroaikana 13. 

Vastaavat työn-

vsiheajat saa- 

daan kertoirnella 

T4 	1,1...1,2 13 

. 

. 

- taulukossa annetut arvot vastaavat kortissa nro 5567 esitettyö menetelmöö 1 
- jos köytetaön meneteimöö II, on työmenekit kerrottava luvulla 1,1 

- työmenekkeihin ei sisöi]y tvhssd mandollisesti tarvittavan punttoonilautan 
tms, rakentamista 

Keskimööröiset kormetyörmienek ii: 

- ponttilaatikon nosto: 	NKU tms, noin 1,[i...2.O kh/ ponttilaatikkko 

- ponttiiankkujen lyönti:kompressoni ^ponttjvasara tms, noin O,5...1,O ... 1,5 kh/ 
seinö-m 

Tyyppi 1 
	

Tyyppi 2 
	

Tyyppi 3 
Tyypit 1... 3 

- peruslaatta tehdöön veden- 
alaisena työnö 

- kun peruslaatta on kovet- 
tunut riittiivösti, voidaan 
ponttilaatikko pumpata 
tyhjöks i 

Tyypit 4... 6 

- peruskuopan loppukaivu 
ja perualaatta voidaan 
tehdö kokonaisuudessaan 
kuivat yön mi 

liLjitun: kortti uno 5568 



_____________________________________________ yksikkö T3 

- 	ponttilankkujen 	terotus 

- 	kulmalankkujen 	teko 

tth/seinä-ni 

tth/kpl 

0,5...0,8 

0,4. ..0,6 ____________ 

Esivalmistustyöt 

1 1.,,3 RAM 

2(4) 

Taulukko 2: Keskimääräinen miestyömenekki 13 (tth/seinä-m). Porittilaatikon 
purku 

- ponttilaatikon täyttä vedellä, tukirakenteiden purku 
ja seinälankkujen katkaisu sukeltajatyönä 	 0,8...1,3...1,8 

- työmenekki riippuu jonkin verran sukeltajan kokemuksesta vastaavista 
töistä 

- knrietyö: 

- puutavaran nostot yms. KANL tms, noin 0,3...0,4...0,6 kh/seinä-m 

Taulukko 3: Miestyötuntien keskimääräinen jakautuminen 

________________________________________ RAM RM 

- 	ponttilaatikon 	rakentaminen 

- 	ponttilaatikon 	purku 

50... 	70 	% 

20.. .30 	% 

	

30.. .50 	% 

	

70.. .80 	% 

TARKEIMMÄT TYÖNOSAVAIHEITTAISET TYÖMENEKKI— JA TYÖSAAVUTUSTIEDOT 

Taulukko 4: Keskimääräiset työmenekit 13 
. 

Taulukko 5: Keskimääräiset tyiimenekit 13 ja työsaavutukset K3 

Ponttilaatikon 

rakentaminen, 

menetelmä 1 

• .2 RAM + 

l...2 RM 

NKU tms. 

kompressori + 

ponttivasara 

________________________________________ yksikkö 13 	tai 	1<3 ____________ 

- 	ponttilaetikon 	rakentaminen 	täysin 

valmiiksi 	ja 	reivaus 	nostokuntoon 

- 	 tyypit 	1 	ja 	4 tth/seinä-m 2,3. ..3,0 

- 	 tyypit 	2 	ja 	5 3,0.. .4,0 

- 	 tyypit 	3 	ja 	6 ' 3,6. ..5,0 

- 	ponttilaatikon 	nosto 	paikoilleen 

ja 	painotus 	pohjaan 	kiinni h 2.. .3 

- 	 lyöntitelineiden 	aserinus tth/seinä-m 0,3...0,6 __________ 
*) 

- 	 lankkujen 	lyönti 

- 	kitkamaa m 2 /h 2,0...3,0 

- 	sitkeä 	koheesiomaa " 2,0...3,0 

- 	pehmeä 	koheesiomaa ' 3,0...4,5 

ponttivasaran paino ja maaperän kivisyys vaikuttavat työsaavutukseon 

	
. 

jonkin verran (suoritemiiärällö tarkoitetaan tässä maan sisilön lyätöviii 
nel iömetrejii) 

Ponttilaatikon 

rakentaminen, 

menetelmä II 

1...2 RAM + 

1...2 RM 

NKU tms 

kompressori + 

ponttivasara 

. 

laulukko 6: Keskimääräiset työmenekit 13 ja tyiisaavutukset 1<3 

___________________________________________ yksikkö T3 	tai 	1<3 

- 	ponttilaatikon 	tukirungon 	rakenta- 

minen 	ja 	reivaus 	nostokuntoon 

- 	 tyypit 	1 	ja 	4 tth/seinä-m 1,3...1,8 

- 	 tyypit 	2 	ja 	5 " 2,0. •.2,8 

- 	 tyypit 	3 	ja 	6 2,6... 3;4 _____________ 

- 	ponttilaatikon 	tukirungon 	nosto h 1.. .2 

- 	 työtelineiden 	teko tth/seinä-m 0,4.. .0,7 ____________ 

- 	seinälankkujen 	asennus 	paikoilleen 

ja 	lyönti 	pohjaan 	kiinni seinä-m/h 1,8...2,2 __________ 

- 	 lankkujen 	lyönti 

- 	kitkamaa m 2 /h 2,0.. .3,0 

- 	sitkeä 	koheesiomaa 2,0...3,0 

- 	pehmeä 	koheesiomaa 3,0..•4,5 ___________ 

ponttivasaran paino ja maaperän kivisyys vaikuttavat työsaavutukseen 
jonkin verran (suoritemääräflä tarkoitetaan tässä maan sisään lyötäviä 
nel iiimet rejä) 



. 

. 

3(4) 

1 MATERIAALIMENEKKITEDOT 	 1 

laulukko 8: 	Puutavaramenekkejä 

Puutavara 

- lujuusluokka T30 

ellei rakenne- 

suunnitelmassa 

ole toisin 

rnöörät ty 

ML2 + ML3 M4 

- 	seinälankut 

- 	 lajittelemattomana 20.. .30 	% 

- 	möörömittaisena 2... 	5 	% 

- 	 juoksut 	ja 	vaakatuet 

- 	parru 	100 	x 	100.. .200 	x 	200 20.. .30 	% 

- 	 reivaukset 	ja 	paarrelankut 

- 	soiro 	50 	x 	100 	tms 2 
0,8... 1,3 	jrn/seina-m 

- juoksujen ja vaakatukien todellinen möörö voidaan laskea rakennesuuni- 

telmasta tarkasti selvittömöllö tarvittavien parrujen lukumööröt ja 

v ö hirn m ö i s p i t u j det 

- puutavaraa hankittaessa on huomattava, ettö ponttilaatikon seinälank-

kuja, juoksuja ja vaakatukia ei saa jatkaa muualta kuin suunnitelman 

mukaisista kohdista, jolloin hankittavan puutavaran tulee olla riittävön 

pitköö. £röiss4 tnpaijksjsss korinatisa osa puutavarasta hankkia määrä- 

mitta isena 

. 

	

Fl4iritelmia: 	 - Teoreett meri menekki 112 z suunnitelmista ja pi irustuksista saatava 

rakenneteureettinen puutavararriaara ilman hukkapätkiö, liitoksia ja 

1 im i tyks ii 

- Työnvaihemenekk 	84 = riormaal 1 st i 1 'iissä kuluva 	puutavaraiienekki , joka 

saadaan lisäämällä teoreettiseen menekkiin menetelmälisä ja työnvaihe-

lisä: M4 	ML2 + ML3. 

KÄYTTÖESIMERKKI 

1R'1i 	 7S00 	 1RSO 

Esimerkki: 	 Lasketaan yllä olevan kuvan mukaisen ponttilaatikon rakentamistyös kesto 

ja kokonaiskustannukset. Ponttilaatikko rakennetaan menetelmällä 1. 

Ratkaisu: 	 Ratkaisu esitetään taulukkornuodossa seuraavasti: (ks. taulukot 4 ja 5) 

t'liestyötunnit ja 

työn kesto 

_______________________________ työryhmä työmäärä 13/1(3 tth kesto 

- 	 lankkujen 	terotus 2 R4M 22 m 0,65 14,3 }1 	tv 

- 	kulmalankut 4 	kpl 0,50 2,0 

- 	ponttilaatikon 	teko 2RAM+1RM 22 m 4,3 94,6 4 	tv 

- 	porittilaatikon 	nosto 	ja 	painotus 2RAM+2RM 1 	kpl 2,5 10,0 

- 	 työtelineiden 	asennus 2RAM+2RM 22 	m 0,45 jl 	
tv 

- 	 lankkujen 	lyönti 1RAM+1RM 17,6 	m 2  2,5 14,1 1 	tv 

Yhteensä 144,9 7 	tv 



_____________________________ [T3 JA _____ T4 
[ 	

mk/h mk 

- 	ponttilaatikon 	rakentaminen 145 167 RAM 

RM 

100 

67 

50,- 

30,- 

5 	000,- 

2 	010.- 

- 	ponttilaatikon 	purku 30 35 RAM 

RM 

9 

26 

80,- 

30,- 

720,- 

780,- 

Yhteensä noin 8500,- 

Miestyökustan-

nukset 

. 

Kustannuksista esitetiiir seura viana Laulukoinsa tarkejit: materiaali- 

ja miestyökustannukset: 

4(4) 

Materiaal ikus-

tannukset 

M2 MA 
[ 	

mk/m 	1 mk 

- 	juoksut 150 	x 

125 	x 

150 

125 

148 

110 

185 

138 

22,50 

15,50 

4 

2 

163,- 

139,- 

- 	soirot 50 	x 

50 	x 

150 

100 

18 23 

125 

7,50 

5,50 

173,- 

688,- 

- 	seinälankut 	50 x 	135 930 1160 8,50 9 860,- 

- 	naulat., pultit yms. 477,- 

Yhteensä 17 500,- 

Kustannukset 	- miestyökustannukset 	8 500,- 

yhteensä 	- konetyökustannukset (arvio) 	2000,- 

- materiaalikustannukset 	17500,- 

Yhteensä 	 28 000 ,- 	( 	noin 223 mk/m 2 ) 

HUOM! 	TÄMÄN ESIMERKIN KUSTANNUSTIEIOJA CI SAA KÄYTTÄÄ TARKISTAM11A TYUN- 

SUUNNIT TEL UJN 



MAARAKENTEET JA TÄYTTÖTYÖT 
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SILLANRAKENNUS REK NO 	1 SIJOITUS 

5550 B.3410 _____ Lyöntipaalutus 
_______ 

LAATIJA 1  AIKA 

TYÖNSUUNN ITTE LU TVH! Puupaalutus pudotusjärkäleellä Rs, Rr 	1 	12.85 

Menetelmätiedot va rustetu Ilo 	pacilutuskoneella 

TYÖ KOKO NAISUUS 

Tässä 	kortissa 	on 	käsitelty 	yleisesti 	puutukipaalutusta. 
Korttia 	voi 	käyttää 	ohjeellisena 	myös 	kitka- 	ja 	kohee- 
siopaalutuksissa, 	joista 	lyöntiohjeet 	annetaan 	aina 
erikseen 	sekä 	telinepaalutuksissa, 	jotka 	tehdään 	teline- 	 keili 
suunnitelman 	mukaan. 

Ulkoinen 	suoritusjärjestys: 	Paalutustyön 	ajoitus 

- 	Paalutustylin 	ajoitus 	suunnitellaan 	aina 	tapauskohtoi- 	 ärköle 
sesti 	työkohteen 	olosuhteiden 	mukaan. 

- 	ileensä 	ennen 	paalutustyötä 	tulisi 	tehdä 	kaikki 	ne 
siaankaivu- 	yms. 	työt, 	jotka 	myöhemmin 	tehtyinä 	saattoi- 	 ° 

sivat 	aiheuttaa 	siirtymiä 	paaluihin 	tai 	muuten 	heikeri- 
Lää 	paalujen 	kantavuutta. 

- 	Jos 	työkohteella 	tehdään 	koepaalutus, 	on 	tämä 	otettava 
ojoituksessa 	huomioon. 

- 	Paalutustyön 	erilaisia 	ajoitusvaihtoehtoja 	on 	esitetty 
teräsbetonjpaalutuksen 	menetelmäkortissa 	nro 5551 	 - 

II 
sisäinen 	slioritusJärjestys: 	 II 

pocilujen 	vastaanotto 

va'mistus 	iyontTi'rtoo poolujen 	 Kuva 	1. 	Hydraui iselia 	paa.lutuslai t- 
tcella 	varustettu 	paalutus- 
kone 

mittaustyöt 

TOIMINTAVÄLINEET 

Sopivat 	miestyiiryhmät: 	 Koneet 	ja 	kalusto: 

- 	paalujen 	vastaanotto 	 1...2 	RM 	- 	pudotusjärkäleellä 	varustettu 	paalutuskone 
-. 	paalujen 	valmistus 	lyöntikuntoon 	1...2 	RAM 	varusteineen 
- 	mittaustyöt 	 1 	RAM 	+ 	1 	RM 	- 	paalujen 	nostoissa 	ja 	siirroissa 	tarvittaessa 
- 	paalutus 	 1 	RAM 	+ 	1 	RM 	KANL 	tai 	IR 
- 	paalujen 	katkaisu 	 1.. .2 	RM 	- 	tarvittaessa 	paalujatkosten 	sorvauskalusto 

- 	muu 	kalusto: 	nostoketjut, 	kanki, 	leka, 	moot- 
torisaha 

MENETELMÄ KUVAUS 	 _____________________ 
1 2 

Paalutuakohteen 	tasaus 	yms. 	valmistelu 

1. Ennen 	paalutustyötä 	tehdään 	tarpeel- 
liset 	maankaivu- 	yms. 	työt. 

2. Paalutuskohteeseen 	tehdään 	tarvittaes- 
ao 	aaro-anna, 	jolla 	porannetaan 	alu- 	 / 	 \ 
een 	kantavuutta 	ja 	ehkäistään 	maan 	 / 

/ 
liejuuntuminen 	työn 	aikana. 	 / / 

/ / 3. Paalutuskoneelle 	voidaan 	tehdä 	myös / 
parruista 	tms. 	työlava, 	jonka 	päältä 
paalutuskone voi työskennellä. 	 ___________________________ 

4. TyökoteelIe 	tehdään 	myös 	tarpeelliaetr3 

kulkutiet 	ja 	varaatointipaikat 	paalu- 
Jon 	kuljetusts 	ja 	varaatointia 	sekä 

oluvarasto lyöntikuntoon 	valmiatelua 	varten. 	Jos 
paalumäiirä 	on 	suuri, 	kannattaa 	paalu- 
jen 	toimitus 	tiyörnaalle 	suunnitella 	 pultattuparrulovo 
siten, 	ettE 	paalujatoimitetaan 	työn 
eJistymisen 	mukaan, 	jolloin 	varaatoin_i 

-- oIutusu 

Litilan 	tarve 	on 	pienempi. 



7 

tenisrengas 

\,, 	

t-lOmm 

50mm 
• 	srenas 
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Paalujen tarkastus ja valmistus lyönti- - 

kuntoon (ks. LPO-79, kohta 4.2) 

5. Paalluja vastaanotettaessa tarkaste-
taan mm. paalujen pituus ja latva- 
läpimitta sekä paalujen suuruus ja 
lahovikaisuus yms. 

6. Paalujen päät sahataan suoriksi ja 
liian pitkät oksantyngät lyhennetään 
paalun pintaa myöten poikki. 

7. Tukipaaluiksi lyötävien paalujen kär 
jet vahvistetaan lattateräksestä teh 
dyllä hieman kartiomaiseilla pannalla. 
Tarvittaessa suojataan myös paalujen 
lyöntipäät vastaavan lai sellu pannal-
la. 

8. Kitkapaaluiksi lyötävät paalut kuori 
taan puolipuhtaiksi ja irt.onainsn 
kuori poistetaan kokonaan. Koheesio-
paalut kuoritaan aina täyspuhtaiksi. 
Paalujen päät viistetään tarvittaes-i 
sa. 

9. Jatkettavien paalujen jatkoskohdat 
muotoillaan jatkostyypin mukaisesti. 
Jos käytetään pyöreää hylsyjatkosta, 
paalun pää sahataan kandeksankulmai-
seksi siten, että diagonaali jää 
hieman jatkohylsyn sisäpuolista sä-
dettä suuremmaksi. 

10. Jos jatkoksia tehdään suiria määriä, 
kannattaa paalujen päät sorvata eri-
tyisellä tarkoitukseen kehitetyllä 
sorvilaitteella. 

Mittaus ja merkitseminen 

11. Paalukentän sijainti mitataan ja mer-
kitään paalukentän ulkopuolelle si-
ten, että työn aikana on helppo tar-
kistaa paalujen sijainti. Lisäksi 
voidaan merkitä yksittäisten paalu-
jen paikat merkkitapeilla. 

12. Vaikeissa olosuhteissa on suotavaa 
mitata paalujen sijainti ja kalte-
vuus optisilla mittalaitteilla työn 
aikana. 

Paalujen lyönti 

(ks. LPO-79, kohdat 5.523, 5.552, 5.5622) 

13. Paalun nostoketju kiinnitetään paa-
lun ympäri kuvan mukaisesta kohdasta. 
Paalun vetovaiheessa on syytä pitää 
järkäle alhaalla, jolloin koneen 
kaatumisvaara on pienempi. 

14. Paalu nostetaan pystyyn keiliä vas-
ten ja ohjataan tarkasti oikeaan 
kohtaan ja kaltevuiteen. Tarvittaes-
sa painetaan paalua hieman maahan 
ennen kaltevuuden lopullista tarkis-
tamista. 

15. Paalun nastovaiheessa on tarkistet-
tava, että paalun pää asettuu kes-
keisesti iskutyynyn sisään. 

16. Paalu painetaan järkäleellä pehmei-
den maakerrosten läpi ja lyödään 
maahan paalutustyösuunni telman mu-
kaista pudotuskorkeutta käyttäen 
(yleensä noin 40.. .60 cm). 

17. Lyönnin aikana tarkkaillsan mm. paa- 
lun painumista ja pysymistä suunnas- 17 saan sekä iskun pysymistä keskeisenä. 
Jos paalun pää siirtyy, on keilin 
asentoa korjattava tarpeen mukaan. 

Huom! 
Paalua ei saa kammeta suuntaansa 14 

RIN 	' 	N 
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19.  Kun 	paalun 	painuminen 	hidastuu 	tai 

kärki 	lähestyy 	oletettua 	kovaa 	poh- 
Jaa, 	pienennetaän 	pudotuekorkeutta 
paalun 	loppulyönneissä 	käytettävään 
korkeuteen. 1• 

20.  Loppulyöntien 	aikana 	seurataan 	paalun 
painumaa 	esim. 	tekemällä 	paalun 	kyl- 
keen 	merkki 	aina 	kymmenen 	lyöinin 	vä- 
lein. 	Paalun 	lyönti 	lopetetaan, 	kun 
painuma 	iskusarjaa 	koiden 	on 	riittä- 
vän 	pieni 	(r 	täyttää 	loppulyönti_ 
vaatimukset). 

21 	 '22 21. Jos 	paalun 	kärki 	kohtaa 	kallion 	tai 
suuren 	kiven, 	on 	paalun 	lyöriti 	kes- 
keytettövä 	heti. 	Tämän 	huomaa 	yleensä 
siitä, 	että: _- 	I] 
- 	paalun 	painuninen 	loppuu 	äkkiä 
- 	 iskun 	aiheuttama 	ääni 	muuttuu 
- 	paalu 	ja 	järkäle 	pomppivat 	voimak- 

kaasti. 
22.  Kallioon 	tai 	kiveen 	pysähtyneen 	paa- 

lun 	lyönitiä 	jatketaan 	hyvin 	matalaa 
pudotuskorkeutta 	käyttäen 	kunnes 
riittävä 	tuenta 	on 	saavutettu. 	[yötä- 
essä 	on 	varoltava 	rikkornasta 	paalun 
kärkeä. 

- __________ 
23 

. 

- 
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23. Jos paalu pomppii loppulyöntien aika-
na, painetaan paalu lopuksi kiinni 
kovaan pohjaan muutamalla hyvin mata-
laila iskulla. 

]atkettujen paalujen lyönti (hyisyjatkos) 

25. Alapaalua lyötäessä on varottava rik-
komasta valmiiksi jatkohylsyyn sopi-
vaksi kavennettua paalun yläpäätä. 

26. Yläpaalu, johon on kiinnitetty jatko-
hylsy valmiiksi, nostetaan paikoil-
leen ja lyödään muutamalla kevyellä 
iskulla kiinni alapaaluun. Yläpaalua 
kiinnitettäessä on pidettävä huoli 
siitä, että yläpaalu tulee mandulli-
simman saman suuntaiseksi alapaalun 
kanssa. 

27. Jatkoshlkki kiinnitetään alapaaiuun 
suunnitelman mukaisesti esim. tammi-
nauloilla. 

28. Pehmeään maahan paalutettaessa joudu.. 
taan alapaslu kiinnittämään esim. 
keiliin, jotta se ei painuisi jatko-
paslun ki innilyöntiva iheessa maan-
pinnan alapuolelle. 

Mittaukset työn aikana 

(ks. LPO-79, kohta 5.73) 

29. Paalun yläpään todellinen kaltevuus 	29 
mitataan, kun paalun pää on vielä 
riittävästi (1...1,5 m) näkyvissä. 

30. Paalun painuma loppulyöntien aikana 
sekä tarvittaessa myös jousto mita-
taan paalutussuunnitelman mukaisesti. 
Joustomittaiksia tehdään yleensä koe-
paaluista sekä kitkapaaluista. 

31. Paalun yläpään korkeusasema ja paalun 
sijainti mitataan veti, kun paalu on 
lyöty maahan, jotta voitaisiin havai-
ta mandollinen paalun siirtyminen tai 
nouseminen lyötäessä muita paaluja. 

32. Kaikki tarpeelliset mittaustulokset 
k irjataan paaiutuapöytäk irjaan. 
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33 
Tarkastuslyönt i 

(ks. LPO-79, kohta 5.742) 

33. Ennen paalutuskoneen siirtymistä uu-
teen asemaan lyödään tarvittaessa 
koneen ulottuvilla olevia paaluja 
noin 5...10 iskua loppulyöntien pu-
dotuskorkeudella. Tarkastuslyöntien 
tarkoituksena on varmistaa, että tu-
kipaalut eivät ole menettäneet kos-
ketustaan kovaan pohjaan. 

Mittaukset työn jälkeen jjälkilyönti 	35 
(ks. LPO-79, kohta 5.743) 

35. Kun kaikki paalut on lyöty, mitataan 
paalujen sijainti ja korkeusaserna 
uudelleen mshdollisten siirtymien ja 
paalujen nousun havaitsemiseksi. 

36. Jos psalut ovat nousseet tai muuten 
menettäneet kantavuutensa, suorite-
taan jälkilyönti yleensä loppulyön-
tiohjeiden mukaisesti 

Paalujen katkaisu 

37. Paalujen katkaisukorkeus mitataan ja 
paalut katkaistaan yleensä kohti- 
suoraan poikki. 

38. Paalujen 7äät kuoritaan aina betoni-
laatan sisään jäävältä osalta. 

. 

. 

Eri ty i s to imenp i tel t 4: 

Rauta- tai täytekerroksen lääisy apu-

paalulla (ks. LPO-79, kohta 6.3) 

39. Tarvittaessa voidaan routa- tai täy-
tekerrokseen lyödä aloitusreikä so-
pivalla apupaalulla tai naskalilla 
tai täytekerrokset voidaan kaivaa 
osittain tai kokonaan pois. 

40. Routakerros voidssn läpäistä myös 
poraamalla, jos on tarpeen välttää 
lyömisestä aiheutuvaa törmää. 

Siirtymien estäminen 

(ks. LPO-79, kohta 6.5) 

41. Siirtymiä voidaan tarvittaessa eh-
käistä esim. poistamalla koheesio-
maassa maata paalun kohdalta maahan 
lyötävön putken avulla. 

42. Tarvittaessa voidaan myös seurata 
huokosveden painetta ja 7itää kes-
keytyksiä työssä, jolloin huokosve-
den paine pääsee laskemaan. 

YLE 1 STA  

Tp:4:4:: T 	 ___ 

1,' 	 1 - - _____ - -_____ 	- - - 
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- Paalutustyösuunnitelma: 
- Paalutustyöstä on aina tehtävä paalutustyösuunnitelma, joka esitetään valvojalle tarkas- 

tettavaksi. Sisällöltään suunnitelma on vastaava kuin teräsbetonipaalutuksen suunnitelma 

- Työturvallisuua: 
- Jyöntekijöillä tulee olla paalutustyössä suojavarustuksena kypärä, kuulosuojaimet ja 

turvasaappaat 
- Moottorisah.an, paalujatkosten sorvauslaitteen yms. koneiden käytössä tulee noudattaa 

lal tekohtai aja ohjeita 
- Paalujen käsittelyssä noudatettavat ohjeet: 

- kaikissa noatoissa tulee noudattaa yleisiä nosto-ohjeita 
- paalun vetovaiheessa on syytä pitää järkäle alhaalla 

- Yleiset työmaajärjestelyt: 
- paalutuskoneen alustan tulee olla riittävän kantava, jotta kannen kaatumisvaara 

vähenisi 
- työkohteen liejuuntumisen estämiseksi on tarvittaessa käytettävä esim. sora-armas 
- sivullisten pääsy paalutuakoneen lähelle on estettää 
- työskennaltäessä avoveden löheisyydesaä on oltava käytettävissä kelluntaliivit ja vene 

tms. pelastusväline 
- työskenneltäessä liikenneväylän, rautatien tms, läheisyydessä on noudatettava kussakin 

tapauksessa erikseen annettuja ohjeita ja määräyksiä 
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REK NO 1 SIJOITUS 
Lyöntipaalutus 	 5551 1 B. 3420 

LAATUA AIKA 

Teräsbetonipaalutus pudotus- 	 12.85 

järköleellö varustetulla paalutuskoneella 

TYÖKOKONALSUUS 
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Kuva 1. Hydraulisella paalutuslaitteella 	Kuva 2. Mekaanisella paalutuslaitteella 
varustettu paalutuskone 	 varustettu paalutuskone 

Ulkoinen suoritusjärjestys: 	Paallutustyön ajoitusvaihtoehtoja 

\1 .-.-.hI-_. 	 -, 

poalutus 

tms (tarvittaessa) 
IVUsorapotj 	

paolutus 	

aatta 

Vaihtoehto 3 (paalutus työpenkereen löpi) 	VaihtoehtoA (paalutus veteen) 

paus 

(tarvittaessa) lutus 

peruslootta 

- Psalutustyön ajoitus suunnitellaan tapauskohtaisesti työkohteen olosuhteiden mukaan. 
- Jos kohteessa tehdöön koepaalutus, on tömö otettava ajoituksessa huomioon. 

Sisöinon suoritusiirlestys: 

poalujen vastaanotto 

/ paaluiefl yönti 

jenkatkau 

ttaustyot 

TOIMINTAVALINEET 

Sopivat miestyiiryhmöt: 	Koneet ja kalusto: 

- paalujen vastaanotto 1...2 RM 	- pudotusjörköleeLlö varustettu paalutuskone varusteineen 
- mittaustyöt 	1 RAM + 1 RM 	- paalujen nostoissa ja siirroissa tarvittaessa NKU tai 
- paalutus 	1 RAM + 1 RM 	KANL 
- paalujen katkaisu' 	1...2 RM 	- muu kalusto: nostoketjut, kanki, leka, meisseli,poltto- 

leikkauslaitteet 

Viite: Menikkitiedot; kortti nro 5553 
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- merkinnät ja tunnustiedot 
- ikä ja lujuus 
- betonipinnot ja lohkeamat 
- halkeamat 
- käyryys 
- päiden suoruus ja paalu-
kenkien ja jatkosten kes-
keisyys ja kohtisuoruus 

10 

H 
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MEN ETELM KUVAUS 
Paalutuskohteen tasaus yms. valmistelu 

1. Ennen paalutustyötä tehdään tor-
peelliset maankaivu- yms. työt. 

2. Paalutuskohteeseen tehdään tarvit-
taessa sora-anna, jolla paranne-
taan alueen kantavuutta ja ehkäis-
tään maan liejuuntumista työn aika-
na. 

4. Työkohteelle tehdään myös tarpeel-
liset kulkutiet ja varastointipaikat 
paalujen kuljetusta ja varastointoa 
varten. 

1iiII.II' 

4 

vomsto fl 

3. Paalutuskoneelle voidaan tehdä myös 	3 
parruista tms. työlava, jonka päältä 
paalutuskone voi työskennellä. 

14 

VÄÄRIN 

•i.iiIk..e.u.it.is. 

uunta 

nkäret 
aIukentta 

Paalujen vastaanotto ja varastointi 

5. Paalut varastoidaan yleensä työkoh-
teen lähelle siten, että paalut on 	5 
helppo vetää paalutuskoneella pys-
tyyn. 

6. Jos paalumäärä on suuri, kan-attaa 
paalujen toimitus ja vastaanotto 
työmaalle suunnitella siten, että 
paaluja toimitetaan työn edistymisen 
mukaan, jolloin varastointitilan 
tarve on pienempi. 

7. Paaluja nostettaessa kiinnitetään 
nostora-csit joko nostolenkkeihin tai 
paaluihi n merkittyihin nostokoht 1 in. 
Vsrastokasassa sijoitetaan alus- ja 
välipuut psaluihin merkittyihin koh-
tim 	Korkeissa varastokasoissa on 
välipuut asetettava tarkasti samoi-
hin kphtiin. 

8. Kaikki paalut on tarkastettavs vas-
taanotettaessa. 

Mittaus ja merkitseminen 

9. Paalukenttin sijainti mitataan ja 
merk itään paalukentän ulkopuolelle 
siten, että työn aikana on helppo 
mitata ja tarkistaa paalujen sijain-
ti. Lisäksi voidaan yksittäisten 
paalujen sijainti merkitä merkkita-
peilla. 

10. Suurissa työkohteisss sekä mm.vef.en 
tai vetelään pehmeikköön paalutetta-
essa on auotavaa tehdä mittaukset 
työn aikana optisilla mittalaitteilla 

- Alustaa oltava tasainen 
- Paalut varastoidaon mieluiten vain 

yhteen kerrokseen 
- Poolut varastoidoari mandollisimman 

hyvin vetosuunrion mukaan 

1/5 

- Paalut irti toisistaan, jotta nostoketjun 
saa poalun ympari poalua siirtämättä 

- Suositeltovoo varastoida paalut yhteen 
kerrokseen 

- 

-< 

11 
- Kaytä aina Iukkiutuvaa nostoketjua 
- Pystyynnostopaikka on merkitty poaluun 
- Paalua ei saa nostaa pystyyn varasto-

nostoja varten tehdyistä nostolenkeistä 

Paalun veto ja nosto 

11. Paalun nostossa käytettävä lukkiutu-
va nostoketju kierretään paalun ym-
päri paaluun merkittyyn nostokohtaan 
ja kiinnitetään paalutuskoneen veto-
vaijeriin. 

12. Paaluia ei saa rikkoontumisvaaran 
vuoksi vetää suoraan varastokasiin 
ylemmistä kerroksista vaan poalut 
on ensin nostettava maahan. 

11. Paaluja ei myöskään saa vetää tois-
tensa yli eikä laahata epätaaaisella 
alustalla vaan tarvittaessa on käy-
tettävä esim. nosturia apuna paalu- 
jen aiirroiaaa. (Lyhyitä paaluja, 
L < 5 m, voidaan kuitenkin varovasti 
laahata. 

14. Paalun vetovaiheessa on koneen kaa-
tumisvaaran vuoksi syytä pitää isku-
järkäle alhaalla. 

- Paalu ei kestä pudottamista eikä 
toisen paaluri yli vetämistä 
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15. Paalun nostovaiheessa nostetaan jär-
käle ja iskutyyny ylös ja paalu nos-
tetaan lähes pystyyn ennen kuin is-
kutyyny lasketaan paalun päähän. 

16. Paalu nostetaan pystyyn koneen kel-
liä vasten ja ohjataan tarkasti oi-
keaan kohtaan ja asentoon. Tarvitta-
essa painetaan kaltevaan asentoon 
lyötävää paalua hieman maahan ennen 
lopullista asennjn tarkistamista. 

^ 60 hydr kone 
45' mek kone 

OIKEIN 	 VÄÄRIN 

3(6) 

. 

. 

. 

17. Kaltevien paalujen kaltevuus saa-
daan oikeaksi esim, käyttämällä 
apuna paalun kaltevuuden mukaan 
tehtyä kaltevuusmallia ja vesivaa-
kaa tai mittaamalla paalun sijainti 
ja kaltevuus optisilla mittalait-
teilla 

Paalun lyönti 

(ks. LPO-79, kohdat 5.551 ja 5.5621) 

19. Paalun sijainnin ja asennon tarkis-
tamisen jälkeen paalu painetaan 
j ärkä leel lä pehniei den maakerrosten 
läpi ja lyödään maahan yleensä 
noin 40... 50 cm:n pudotuskorkeutta 
käyt täen. 

20. Lyönnin aikana tarkkaillaan mm. paa-
luo painnista ja pysyrnistä suunnas-
saan sekä iskun pysymistä keskeisenä 
ja paalun suuntaisena. 

Huom! Paalun suuntaa ei saa korjata kam-
peamalla. larvittaesea on keilin a-
sento korjattava paalun suuntaiseksi 

21. Kun paalun painuminen hidastuu tai 
paalun kärki lähestyy oletettua ko-
vaa pohjaa, pienennetään pudotus- 
korkeutta paalun loppulyönneissä 
käy Lettävään pudotuskorkeuteen. 

22. Loppulyöntien aikana seurataan paa-
lun painumista vetämällä paaluun 
merkki aina 10 lyönnin välein. 

23. Paalun lyönti lopetetaan, kun paalun 
painuma kymmenen lyönnin sarjaa koh-
den on riittävän pieni (= täyttää 
loppulyöntivaatimukset). 

Kallioon tai kjveen ulottuvat paalut 

(ks. LPO-79, kohta 5.5621) 

25. Kun paalun kärki kohtaa kallioh, 
lohkareen tai suuren kiven, on paa-
lun lyönhi keskeytettävä heti. Paa-
luo kärjen ulottuniisen kallioon tms. 
huomaa yleensä seuraavista seikois-
ta: 
- paalun painuminen loppuu äkkiä 
- iskun aiheuttama ääni muuttuu 
- paalu ja järkäle pomppivat voimak- 

kaast i 
26. Paalun lyöntiä jatketaan hyvin sata-

lea pudotuskorkeutta käyttäen, kunnes 
riittävä tuenta on saavutettu. 

27. Jos on olemassa paslun kärjen liuku-
m1svaara, lyödään kalliokärki kal-
lioon n. 300.. .500 	iskua käsitiä- 
viillä sarjalia hyvin matalaa pudo-
tuskorkeutta käyttäen. 

28. Kalliokärjellä varustetun paalun 
lyönti lopetetaan yleensä 10 iskun 
sarjaan, jossa pudotuskorkemis on n. 
70% loppulyöntien ohjearvosta. Paa-
lun pairmuman on oltava tällöin alle 
2 mm. 
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29. Jos paalu pomppii loppulyöntien 01- 
kana, painetaan se kiinni kallioon 
lyömällä muutama isku hyvin matalaa 
pudotuskorkeutta käyttäen viimeisen 
loppulyöntisarjan jälkeen. 

. 

IIIIII 

Jatkettujen paalujen lyönti 

31. Alapaalun lyöntivaiheessa käytetään 
paalussa jatkoskappaleen suojana 

	
31 

erityistä jatkostyypp ikohtaista is-
kulevyä tai iskusuojusta. 

32. Kun alapaalu on lyöty maahan, pois-
tetaan jatkoksen iskusuajus ja paa-
lun jatkoskappale puhdistetaan ja 
tarvittaessa öljytään. 

33. Yläpaalu nostetaan pystyyn ja jat-
koskappaleet ohjataan tarkasti koh- 	33 
dakkain. 

34. Paalujatkos lukitaan jatkostyyppi-
kohtaisesti joko kiertämällii ja 
kääritämällä lukitusruuvit kiinni tai 
lyömällä painavalla lekalla lukitus-
tapit reikiinsä. Jatkosta lukittaes-
sa on katsottava, että lukitusruuvit 
tai tapit menevät kunnolla pohjaan. 
Pitkiä jatkettuja paaluja lyötäessä 
on paalun ehjänä pysymistä seurat-
tava huolellisesti. 

Paalun lyönti maanpinnan alapuolelle 
	35 

(ks. LP0-]9, kohdat 5.54 ja 5.5621) 
Huom! Johtaa yleensä aina paalutusluok-

kaan III (ks. SYI 3400, kohta 2.32) 
35. Paalu voidaan lyödä koneen keilin 

alapuolelle käyttämällä lyönnin 
lop?uvaiheossa apuna erityistä apu-
paa lu a. 

36. Tarvittaessa käytetään apupaalussa 
paineilmapuhallusta, jolla helpote-
taan apupaalun ylösvetoa maasta. 

Mittaukset työn aikana 

37. Paalun yläpään todellinen kaltevuus 
mitataan, kun paalusta on noin 
1...1,5 m yläpäätä näkyvissä. 

38. Paalun painuma loppulyöntien aikana 
ja tarvittaessa myös jousto mitataan 
paalutussuunnitelman mukaisesti. 
Yleensä jousto mitataan ainakin koe-
paaluista ja kitkapaaluista. 

39. Paalun yläpään korkeusasema ja paa-
luo sijainti mitataan heti, kun paa-
lu on lyöty maahan. Tarvittaessa, 
jos esim. paalu joudutaan katkaise-
maan, vaaitaan korkeus paalun sivuun 
katkaisutason alapuolelle tehtyyn 
merkkiin. 

40. Kaikki tarvittavat mittaustulokset 
kirjataan paalutuspöytäkirjaan, joka 
on aina täytettävä huolellisesti. 

Tarkastuslyönti 

(ks. LPO-79, kohta 5.742) 	61 

41. Ennen paalutuskoneen siirtymistä uu-
teen asemaan lyödään tarvittaessa 
koneen ulottuvilla olevia paaluja 
n. 5...10 iskua loppulyöntien pudo-
tuskorkeudella. Tarkastuslyönnin tar-
koituksena on varmistaa, että tuki-
paalut eivät ole menettäneet koske-
tustaan kovaan pohjaan. 

. 

. 
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Mittaukset työn jälkeen 	 3 
4i. I<un kaikki paalut on lyöty, mitataan 

paalujen sijainti ja korkeusasema 
uudelleen niando.Ilisten siirtymien ja 
paalujen nousun havaitsemiseksi. 

Jälkilyönti 

(ks. LPO-79, kohta 5.743) 	 JjjjJ 
44. Jos paalut ovat nousseet tai muiten 

menettäneet kantavuutensa, suorite- 
1 

. 

. 

;lesnsaloppulydntiohjeidenrnukai 
45 

sesti. 

Paalujen 	ehjänä 	pysymisen 	tarkastus ______ 

(ks. 	LPO-79, 	kohta 	5.72) 

45. Tarkastusputkella 	varustetun 	paalun 
ehjänä 	pysyminen 	ja 	käyristyminen 
tarkastetaan 	joko 	terästangolla 	luo- 
taamalla 	tai 	inkiinornetrillä. 	Ellei 
tarkastusputkia 	ole, 	voidaan 	ehjyys 
tarkastaa 	iskuaaltomittauksilla. uui 

46. Paalun 	yläpään 	vauriot 	tarkastetaan 
silmäeääräisesti . 

47 
Paalujen 	katkaisi 

47. Katkaisukorkeus 	mitataan 	ja 	pääte- 
räkset 	paljastetaan 	esim. 	piikkaa- 
maila 	tai 	lyömällä 	lekalla 	paalun 
kulmat 	auki. 	I5nkkuroitavjsta 	paa- 
luista 	piikataan 	pääteräkset 	näky- 

irs 	frFnFrsrifsdsn 

46 

Tarkastusputket 
-yIeensa4Omm 

Luotuustongot 
- pituus l =1 Bm 	 ______________________ 
-txilkaisijonoun 

6 mm pienempi kuin 
torkastusputken 
sisuhalkaisija 	

1 

J4-- _____ 

/ 7 

48. Paalujen teräkset katkaistaan esim. 
hitsauslaitteilla polttamalla tai 
katkaisulaikalja. 

49. Paalujen päät katkaistaan esim. le-
kaila lyömäliä. Lopuksi pa'alujen 
päät piikstaan tasaisiksi ja •jätteet 
poistetaan kaivannosta. 

5- Paalut voidaan katksjsta 
myös sahaamalla, jolloin katkaisu- 	 ,- 	 _-- iii 
pinnasta saadaan suora ja tasainen. 	 - 	I1J 

Routa- tai täytekerroksen läpäisy apupaa- 

50 

•gj 

------I I  

. 

1] 

lulla 

(ks. LPO-79, kohta 6.3) 

51. larvittaessa voidaan routa- tai täy-. 
tekerrokseen lyödä aloitusreikä so-
pivalla apupaalulla tai naskalilla 
tai täytekerrokset voidaan osittain 
tai kokonaan kaivaa pois. 

52. Routakerros voidaan läpäistä myös 
poraamalla, Jos on tarpeen välttää 
lyömisestä aiheutuvaa tärinää. 

Paalun lyönti vesihuuhtelua käyttäen 

(ks. LPD-79, kohta 6.4) 

53. Paalun tunkeutumista voidaan helpot-
taa vesihuuhtelulla, jossa pumpataan 
vettä paineella paalussa tai paalun 
sivuilla olevia putkia pitkin paalun 
kärjen ympärillä olevaan maahan. Työ 
tehdään aina erillisen suunnitelman 
mukaisesti. 

Si irtymien estäminen 

(ks. LPO-79, kohta 6.5) 

55. Siirtymiä voidaan tarvittaessa eh-
käistä kitkamaassa huuhtelemalla 
reikä paalun kohdalle ja koheesio-
maassa poistamalla maata putken 
avulla. 

56. Tarvittaessa voidaan seurata huokos-
veden painetta ja pitää keskeytyksiä 
työssä, jolloin huokosveden paine 
pääsee laskemaan. 

Rek.no 5551 
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Paalujeri sijaintitarkkuuden parantaminen 

veteen tai pehmeikköön paalutettaessa 

57. Paalujen sijaintitarkkuutta voidaan 
parantaa tekemällä ensin esim. beto-
nista maliilaatta, johon jätetään 
paalujen kohdille reiät. Mallilaatta 
on käyttökelpoinen varsinkin syvään 
veteen paalutettaessa. Laattaa ei 
kuitenkaan saa käyttää, jos on odo-
tettavissa suutia paaiujen siirtymiä 
ja kallistumia. 

58. Paalujen lyöntivaiheessa voidaan 
myös käyttää apuna ohjausputkea. 

59. Veteen tai pehmeikköön paalutettaes-
sa on kaikki mittaukset syytä tehdä 
opt isil la mittalaitteilla , joi loin 
mittaustarkkuus on hyvä. 

YLE IST 

  

1 

  

. 

Paalutustyösuunni telma: 
- Paalutustyöstä on aina tehtävä paaiutustyösuunnitelma, joka esitetään työn valvojalle 

tarkastettavaksi 
- suunnitelma tehdään joko kirjallisena tai pienissä kohteissa sovitaan asiat työn aloitus- 

kokouksessa 

Paalujen vastaanottotarkastus: 
- Vastaanottotarkastuksessa on tarkastettiiva seuraavat asiat: 

- paalujen merkintä ja tunnutiedot (ks. SBK:n julkaisut 1.5 ja 1.6) 
- paalujen ikä ja lujuus 
- lisäksi tarkastetaan silmämääräisesti seuraavat asiat: 

- betonipintojen laatu ja lohkeamat paalun kulmissa 
- halkeamat paalun eniten rasitetuissa kohdissa 
- paalujen käyryys 
- paalun päiden suoruus sekä paalukenkien ja jatkoskappaleiden keskeisyys ja kohtinuoruus 

- jos silmämääräinan tarkastus antaa aihetta, on em. seikat tarkastettava mittaamalla 

Paalutustyön tulostus: 
- Paalutustyöstä on tehtävä seuraavat asiakirjat: 

- paalutuspöytäkirjat 
- paalukohtainen pöytäkirja, joka tehdään koepaaluista, kitkapaaluista ja rijistu tuki-

paaluista, joissa ei etukäteen void.in arvioida varmasti paalujen lopullista tunkeuturn]s-
tasoa 

- yhdistelmäpöytäkirja, joka tehdään kaikista muista paalutuksista 
- toteutumap i irustukset 

- tasopiirros, jossa esitetään paalujen numeroint.i, sijaintipoikkearnat, tunkeutumistasot, 
katkaisutasot, jatkokset ja paalukärjet sekä paaluarituran mitat ja alapinnan korkeusasema 

- leikkauspiirustus/-piirustukset, jotka tehdään kairauslinjojen pituusleikkauksla hyväksi 
käyttäen ja joihin merkitään lähimpien psalurivien paalut todelliseen asemaan ja kalte-
vuuteen sekä suunniteltu paalujen tavoitetaso kairauslinjalla 

Työturvallisuus: 
- Työntekijöiden suojavarusteet: 

- kypärä, kuulosuojairnet, turvasaappaat, suojakäsineet 
- suojalasit mm. piikkaustöissä ja käytettäessä katkaisulaikkaa 
- hitsauslaitteita käytettäessä ao. suojavarustus 

- Paalujen käsittely: 
- kaikissa nostoissa on noudatettava yleisiä nosto-ohjeita 
- paalun vetovaiheessa on syytä pitää järkäle alhaalla 

- Yleiset työmaajärjestelyt: 
- paalutuskorneen alustan tulee olla riittävän kantava, jotta koneen kaatumisvaars vähenisi 
- työkohteen liejuuntumisen estämiseksi on tarvittaessa käytettävä esim. sora-annaa 
- sivullisten pääsy paslutuskoneen lähalle on estettävä 
- työskenneltäessä avoveden läheisyydessä on oltava käytettävissä kelluntaliivit ja vene 

tms. pelastusväline 
- työskenneltäessä liikenneväylän, rautatien tms, läheisyydessä on noudatettava kussakin 

tapauksessa erikseen annettuja ohjeita ja määräyksiä 

. 

1] 
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SILLANRAKENNUS 

TYÖNSU U N N iTT E L U 

Menetelmät iedot 

TYÖKOKONAISUUS 

Kaivinpaalutus 
REK NO 	1 	SIJOITUS 

5552 B.3430 
LAATIJA 1 	AIKA 

TVH / 
Rs,Rr 12.84 

Kuva 2: Mekaaninen kaivinkone + lyöntikalusto 

. 

. 

Kuva 1: Periaatekuva kaivinpaalutuksesta 
	Kuva 3: Mekaariinen kaivinkorI -- hydraulinen 

hyclraulisella kaivinpaalukoneella 
	hiervä trtokaluso 

Ulkoinen suoritusjärjestys: Kaivinpaalutustyön ajoitus: 

- Yleensä kaivinpaalutustyö kannattaa ajoittaa siten, että: 

- ennen kaivinpaalutustöitä tehdään tarvittavat kulkutiet, työpenkereet, tyhtelineet yms. 

- kaivinpaalutustyölle varataan riittävästi aikaa ja ajoitukseen riittävästi pelivaraa 

- samalle työkohteelle ei suunnitella muita töitä samanaikaisesti kaivinpaalutustyön kanssa 

- syvien peruskaivantojen kaivu ajoitetaan kaivinpaalutustöiden jälkeen, jolloin paalut 

voidaan tehdä maanpinnan, penkereen tms, päältä 

- Vaikeissa kohteissa tehdään sillan perustamis- ja pohjarakennustöistä erillinen tarkempi 

suunnitelma, jonka mukaan kaivinpaalutustöiclen ajoitus määräytyy. 

Sisäinen suoritusjörjestys 

Työtelineet tms (tarvittaessa) 

°N. aus työt ja kaluston siirto paikoilleen 

Paalun koivu 

Pohan puhdistus 

uksen ja valukaluston asennus 

tarkastus 

lu 

teko 

1 KONEET JA KALUSTOT 

Taulukko 1: Yleisimmät kaivinpaalukoneet ja kalustot ja niiden käyttöalueet 

Kone/Kalusto 

Olosuhteet 

Max. 	paalukoko 1 12 3 4 

1. Mekaaninen kaivinkone varustettuna 

kaivinpaalukalustolla (ns. 	lyöntikalusto) x (x) - 
L 	n. 	10 m 

D 	900 mm ( 	1200 mm) 
2. Mekaaninen kaivinkone + hydraulinen 

hiertävä irtokalusto x x lx) - 
L 	n. 	20.. .30 m 

0 	1200 mm ( 	1500 mm) 

3. Varsinaiset hydrauliset kaivinpaalu- 

koneet x x x x 

L 	n. 	50.. .80 m 

0 	1500 mm 

Olosuhteet: 1 = helpot olosuhteet 	3 = vaikeat olosuhteet 

2 = keskivaikeat olosuhteet 	'1 = erittäin vaikeat olosuhteet 

0 
5) 

5) 

10 

5) 
10 
10 
10 

10 
10 

5) 
5) 
5) 

10 

5) 
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MENETE LMÄKUVAUS 

Paikan mittaus ja koneen siirto palkoil-
teen 

1. Paalun paikka mitataan ja merkitään 
esim. paalun sivuille lyötävillä 
tapeilla, joista paalun paikka voi- 
daan tarkistaa myös työn aikana. 

2. Kaivinpaalukone tai -kalusto siirre-
tään paikoilleen siten, että paalun 
työputki tulee tarkasti oikeaan koh-
taan. 

Paalun työputken upotus ja paalun kaivu 

3. Kalutosta riippuen työputki upote-
taan maahan joko iyömällä tai työ- 
putkea hiertämäliä ja painamaila. 

4. Työputki kaivetaan tyhjäksi eri-
tyistä kahmarikauhaa käyttäen 

5. Työputki kootaan upottamisen myötä 
joko kiertein tai tuippaliitoksin 
kiinnitettävistä osista. Putken 
upottamista ja kaivua jatketaan 
vuorotellen kunnes saavutetaan 
lopullinen upotussyvyys. 

6. Työputken eteen osuvat lohkareet 
rikotaan meislaamaila tai erikois-
tapauksissa räjäyttämällä. 

7. Tarvittaessa pumpataan työputken 
sisään kaivuvaiheessa vettä tai 
bentoniittilietettä, jolla väitetään 
hydraulisen murtuman vaara. 

8. Työn aikana pidetään pöytäkirjaa, 
johon merkitään mm. maakerrosten 
paksuudet ja maalajit sekä tietoja 
työputken tunkeutumanopeudesta. 
Työputken lopullinen upotussyvyys 
määritellään kaivuvaiheessa tehty-
jen havaintojen ja paalutussuunni-
telman perusteella. 
(ks. SYT 3100 - 3400 kohta 3.1 ja 
SPO - 78 kohta 4.332) 

2 

kiut 

Pohjan puhdistus ja tarkastus 
9 

9. Kun tyoputki pysahtyy oletettuun 
kalliopintaan, tehdään tarkistus-
meislaus, jonka perusteella kallio- 
pinta voidaan varmentaa. 

10. Kalliopinnan tarkka syvyys ja kalte-
vuus mitataan koetintangoilia. 

11. Kalliopinta puhdistetaan ennen paa-
lun raudoitusta ja valua esim. tar-
koitukseen sopivalla kauhalla. 
Tarvittaessa käytetään myös paine-
ilmapuhallusta, vesihuuhtelua ja/tai 
lieteastioita vaikeasti poistetta-
vien lietteiden poistamiseen. 

12. Kalliopinnan puhtaus todetaan esim. 
kevyillä koetintangoilla. 

11 

13. Tarvittaessa voidaan paalun pohja ja 
rikkonainen kalliopinta sitoa tai 	_________ -_________ ______ 
tiivistää esim. injektioimalla,jonka 13 
jälkeen pohja meislataan ja puhdis- 
tetaan uudelleen. 

14. Moreeniin tukeutuvissa paaluissa 
työputki upotetaan moreeniin määrä- 	— - 
syvyyteen (ks. kohta 8). 	 - 
Paalun pohja puhdistetaan pohjalle 	- - 	- - 
laskeutuvasta lietteestä yms. ja 	— - 
tarkastetaan kuten kailioon ulottu- 
vaasa paalussa. 

kalliopinnan puhtausvaotimuki 
ks SPO -78 kohta 4.322 

14 

s 

ll 	upOtuspituus 
SPO-78 
kohta 4.332 
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15 	 16 Paalun raudoituselementin valmistus 
e5 	nta 

15. Eaalun raudoitus kootaan valmiiksi 

s: ierrehaka 	

rkastus 

kierrehaka ja tarvittaessa ylimaa 
rainen kierrehaka paateraksiin. 

16. Jos paaluun tulee tarkastusputket , _______ 	________________ 
asennetaan ne paikoilleen ja sido- ___________________________ 
taan raudoitukseen kiinni. _____________ _______________________ 

17. Jos paaluun tulee vaippaputki, 	pu.jo- 17 	 18 
etaan se 	valmiin raudoituselemen- 
tin päälle ja tuetaan sopivilla 
välikepaloilla keskeisesti raudoi- 
tukseen nähden. 	Vaippaputki sido- 
taan myös päistä tukevasti raudot- 
tukseen kiinni. 

18. Valmis raudoituselementti katkais- __________________________ 	- 

taan lopulliseen pituuteensa vasta, 
kun paalun lopullinen pituus on 
mitattu. 

Valon valmistelu ja paalun valu 
19 20 

19. Valmis raudoituselernentti nostetaan 
paikoilleen työputken sisään. 
Tarvittaessa käytetään sopivia 
ohjausvälikkeitä, 	joilla raudoitus 
saadaan keskeisesti paikoilleen. 

O. 	Pitkissä paaluissa kootaan raudoitus 
osista, 	jotka liitetään asennusvai- 
heessa esim. 	hitsaamalla tai köysi- _____ 
lukoilla 	loioiinsa . Ii 

11 . 	Jalupuke 7 	la 	iaiusuppilo nos 70 taso 1 paikoilleen 	iyiputken sisään ja 
muu valukalusto (nostoastiat, väli- IusupiIo 
stilot yms.) 	sijoitetaan paikoil- ,,,atusuIo 

27. 	Jos paalu tehdään lyöntikalustolla, npstokaulus 
asennetaan työputken nostossa tar- tunkit 
vittavatnostokaulus ja tunkit pai- 

23. 	Ennen valun aloittamista tarkaste- 
taan pohjan puhtaus. 	Tarvittaessa 

24 voidaan liete puhaltaa irti pohjas- 
ta paineilmalla tai 	painevesisuih- valuputki 	II 
kulla juuri ennen valun aloitta- 
rnista. 	VaLo tehdään yleensä aina 
ns. 	contractor-menetelmäliä. 

21. 	Valun edetessä nostetaan työputkea ePnL__4 	E'I' 
ja valuputkea ylöspäin siten, 	että a 	 ' 

valuputki pysyy aina vähintään ' 

metrin betonin sisässä ja työputken \ 	s. 	 ' 	'a 
alapää pysyy aina valuputken pään \ \ 	'. 	

- 	- 
alapuolella. - 	 a 

75. 	Valun edetessä pumpataan työputkesta 
ylimääräinen vesi pois. 	Kun valu- 
pinta on riittävän korkealla, voi- 
daan työputki pumpata kokonaan kui- eorettn 

0 
vaksi. 

26. Valun aikana tarkkaillaan koko ajan 
valupinnan nousunopeutta ja betoni- 
menekkiä mandollisten pullistumien beton,nocro 	0 

ja valukielekkeiden havaitsemiseksi. :1 Itil H 1 IIJttL 
27. Raudoituksen ja vaippaputken mah- betonimarv 	& 

dollista nousemista seurataan var- 
27 28 sinkin 	valun alkuvaiheessa. 

Raudoituksen nousemista voidaan 
estää mm. 	sijoittamalla raudoituk- 
sen pohjalle poikittaisia tankoja. - 

28. Valun aikana tarkkaillaan betonin 
laatua, 	jonka tulee valun onnistu- 4 	0 

miseksi olla koko ajan tasalaatuista 
ja SPO — 78 kohdan 5.65 ohjeiden 
mukaista. 	Betonimassasta otetaan 6 

/////// 	/f/// 

myos normien 	edellyttamat koekappaleet. 
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29. Jos paalu tehdään veteen tai pehme-
ään maahan, tuetaan paalun yläpää 
valun jäJ.keen tukevasti. 

30. Paalun yläpää suojataan talvella 
esim. mineraalivillamatoil la siten, 
että betonin lujuudenkehitys voi-
daan taata vähintään betonin jääty-
mislujuuteen saakka. Tarvittaessa 
voidaan esim. paalun vaippaputkel-
lista pilariosaa lämmittää mm. 
rakennuslämmittimillä tai infrapuna-
lämmittimillä. 

Paalun tarkastus ja tarkastusputkien 
injektointi 

31. Paalun ja kallion välinen kontakti 
tarkastetaan poraamalla tarkastus-
putkista kallioon ulottuvat reiät. 
Tarvittaessa voidaan rikkonainen 
kallio tai huono kalliokontaktj 
injektoida em. pukista. 

32. Paalun varsiosan betonin laatu ja 
mandollinen kalliokontakti tarkaste-
taan ultraääniluotaimella (ks. sivu 6 

33. Paalun sijainti mitataan ja sijainti-. 
poikkeamat kirjataan paalutuspöytä-
kirjaan. 

34. Paalun tarkastamisen ja hyväksymisen 
jälkeen tarkastusputket täytetään 
injektoimalla. Mandollisen veden 
erottumisen vuoksi on tarkastus- 
putkia syytä jatkaa hieman yläpäästä 
esim. jatkosmuhvilla. 

VALVONTA 

- Valvonnasta on annettu ohjeita SYT 3100 - 3400 kohdassa 3.1 

- Valvojan tehtävänä on ensisijaisesti seurata, että kaivinpaalu-urakoitsija noudattaa työssä 

.5PO-/d kohdassa 5 annettuja ohjeita. 

- Keskeisiä asioita valvonnassa ovat: 

- paalujen tekojärjestys 

- varsinkaan häiriintymisherkillä mailla ei vierekköisiö paaluja tulisi tehdä peräkkäin 

- paalun sijaintimittausten tarkkuus työn alussa 

- maaperästä tehtyjen havaintojen ja pohjatutkimustulosten vertaamjnen 

- työputken sijainnin, suunnan ja kaltevuuden seuraaminen työputken upotusvaiheessa 

- paalun pohjan hydraulisen murtumisen estäminen kaivuvaiheessa 

- oikean upotuspiuuden määrittäminen moreeniin tukeutuvilla paaluilla 

- kalliop.innan varma toteaminen 

- paalun pohjan huolellinen puhdistus ja rul suden Luteomi non vhlittörnhst - i ennen valua 
- paalun sijainnin tarkistus ennen valua 

- paalun raudoituksen valmistus 

- raudoituksen oltava riittävän tukeva 

- hitsauslijiokset on tehtävä SYT 3500 kohdan 3.25 mukaisesti (= atandardi SF5 1251) 

- paalun raudoituksen asennus 

- raudoituksen pysyminen paikoillaan on varmistettava sopivilla keskistyskappaleilla 
- vedenalainen betonointi 

- valuputkien tiiveys 

- betonin oikea ja tasainen laatu 

- valuputken pysyminen koko ajan betonin sisässä 

- betonipinnan nousun ja betonimenekin seuraaminen 

- paalun tukeminen tarvittaessa valun jälkeen 

- paalun yläpään lämpösuojaus tarvittaessa 

- paalun tarkastus ja kelpoisuuden tot:eumtnen 

- paalun sijainti 

- paalun betonin lujuur- - yms. ominais iude 

- muut tarkastustoimenpiteet (esim. ultrutiöniearkust.ue, kdlliokofltkt yms.) 

- paalutuspöytäkirja 

. 

. 
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1 TYÖSSÄ TARVITTAVAT TOIMINTAEDELLYTYKSET 

Kaivinpaalu-urakoitSiinm yleenSä nr/i eme . 	iiiaed1yykse 

- Pohjatutkirnustiedot: 

- kohteesta on tehtävä nt Li:ä määrä loh,jn' äkin. kia. j ita utes arvi unso täylon' itä 
ennen urakkakilpailuvaihetta tai vtineisään ennen urakoits 1n vänsuunni ffclu j - loel 
(ks. SPO-78, kohta 2) 

- pohjatutkimustuloksiiri tulee liittää tiedot kaikista kohteella ehdyistä tufkimuksiss. 
(Myös epäonnistuneet, esim. kiveen päättyneet kairauksel-  ova' :tirkeiä, 	iilä 
tietoja mm. maaperän kivisyydcs ii. miltä r uc n rakai re':sikiit ur mm. kaiva fl 151 
taan ja työn ajoitukseen) 

- Työtelineet tai työpenkeree: 

- työtelineet ja penkereet on suunnitIltava j rakennet.ava siten, eti niissä Lapahös hat-
tallisia siirtymiä työn aikana 

- kaivinpaalu-urakoitsijoilta saa yleensä em. työtelineiden ja penkereiden suunnitteluohjeita 

- työtelineet kannattaa yleensä suunnitella siten, että niitä voidaan käyttää kannen tuki-
telineiden osana 

- Kulkutiet työmaalla: 

- pääsy kaluston kuljetusautolla (- lavetti) työkohteelle 
(Huom kääntöpaikka, rnax.nousu noin 1:7) 

- pääsy työn aikana kuorma-autolla kaivinpaalukoneen viereen (mm. kaivumaiden kuljetus,betoniauto) 

- Varastoalue: 

- kaivinpaalukoneen vierellä tarvitaan varastoaluetta mm. työputkille yms. noin 50.. .150 m2 
paalun koon mukaan 

- polttoaineille, öljyille ja mandollisille räjähdysaineille tarvitaan ao. varastointipaikka 

- Sähkövirta: 

- 3-vaihevirta pumpuille yms. 

- l-vaihevirta valaistukseen yms. 

- Vesi: 
- mm. hydraulisen murtumisen esänLssen kai;uvaiheessa, chjan puhdistamiseen ja katua - on 
pesuun valuvaiheessa 

- Työvoima ja koneet: 

- aputyövoiman tarve yleensä noin 2 .....tä jaksot ain koko työn ajan sekä raudoitustyökunta 
l...2 RAM ̂  1.. .2 MM 

- kaluston purku- ja lastaustöissä sekä raudoituksen nostovaiheessa tarvitaan yleensä nosturi 
(max. taakan paino yleensä vähintään 5 tonnia) 

- Muut: kaivumaiden käsittely, sosiaalitilat, majoitus yms. 

- kaivumaiden kuljetus ja läjitys on yleensä edullisinta järjestää työn tilaajan toimesta 

- sosiaalitilojen ja majoituksen järjestäminen urakoitsijan työmaille (noin 4.. .6 henk./kone) 
on yleensä edullisinta työn tilaajan toimesta 

- tarvittaessa on syytä varata öljyntorjuntakalustoa esim. vesistösilloifla mm. hydrauli.kka-
vuotojen varalle 

- Tarkemmin em. toimintaedellytyksistä ja niistä suoritettavista korvauksista sovitaan yleensä 
kaivinpaalutyön urakkasopimuksessa. 

AJOITUSTI EDOT 

Tii1kk 1': Tvbhtin varat ava aika keskimäärin 

Valmistelevat työt . i. 	viikko 

Paalujen teko 

- 	 helpot olosuhteet n. 2.. .3 	tv/paalu 

- 	 keskivaikeat olosuhteet n. 6.. .9 	tv/paalu 

- 	 vaikeat olosuhteet n. 10. . .15 tv/paalu 

- 	 erittäin vaikeat olosuhteet selvitettävä erikseen 

- 	 kalliopinnan meislaus ja tarkastus; 	lisäys edellisiin n. 1.. .2 	tv/paalu 

Lopettavat työt n. 1 viikko 

- Työhön varattavaa aikaa on pidennettävä, jos 

- työ tehdään talvella, jolloin aikaan on lisättävä pakkaspäivistä johtuva lisäys 

- työssä on pidettävä esim. junaliikenteen hoidon tms. vuoksi keskeytyksiä 

- Työn ajoitukseen on varattava riittävästi pelivaraa varsinkin, jos työ joudutaan tekemään 
ennen kevättulvia tms. olosuhdemuutoksia, jotka saattavat estää työn tekemisen loppuun 

- Ajoitusta suunniteltaessa on varauduttava siihen, että urakoitsija tekee työn 2-vuorotytinä. 1luom Valvonta. 

Rek.nro 55ö2 
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Olosuhteet voidaan luokitella karkeasti seuraavalla tavalla: 

Helpot olosuhteet: 	 Keskivaikeat olosuhteet: 

- pehmeä maa, esim. siltti, jonka alla selvä 	- maaperässä kiviä tai tiiviimpiä kerroksia 

kova pohja 	 - keskipitkä paalu (n. 10.. .30 m) 

- paalu suhteellisen lyhyt (n. 10 m) 	- paalu tehdään veteen 

Vaikeat olosuhteet: 	 Erittäin vaikeat olosuhteet: 

- maaperä lohkareista 	 - kaivinpaalun tekeminen edellyttää eri- 

- useita tiiviitä ja löyhiä kerrostumia 	koistoimenpiteitä, jotka suunnitellaan 

- pitkä paalu (yleensä yli 30 m) 	 aina tapauskohtaisesti erikseen 

TYÖT U R VA L LIS U US 

- TytSkohteella on noudatettava urakoitsijan paalutustyönjohtajan antamia ohjeita ja märykaiä 

- Kaikissa nostoissa on noudatettava yleisiä nosto-ohjeita 

- Työskenneltäessä avoveden läheisyydessä on tybntekijdille varattava kelluntaliivit ja vene 

tms. pelastusväline 

- Tydskenneltäessä liikenneväylän, rautatien tms, läheisyydessä on noudatettava kussakin ta-

pauksessa erikseen annettuja ohjeita ja määräyksiä 

- Sivullisten pääsy tyhkohteelle on est:ettävä tehokkaasti, tarvittaessa aitaamalia tyhkohde 

ja järjestämällä vartiointi 

PAALUJEN ULTRAÄ.iNITARKASTUS 

- TVH:n ohjeiden mukaan (TVH:n sillanrakennustoimiston kirje Rs-204/C.3.3/ 1.12.1983) tar- 

kastetaan toistaiseksi kaikki TVL:n rakennuttamat kaivinpaalut ultraääniluotaimella. 

- Tarkastusta varten on kaikkiin paaluibin asennettava tarkastusputket seuraavasti: 

- tarkastusputket: 

- 3 kpl teräsputkia, joiden sisähalkaisija on 60 mm 

- putkissa ei saa olla hitsausnystermiä tms. sisähalkaisijaa pienentäviä kohoumia 

- putket voidaan jatkaa esim. jatkoskohdan päälle hitsattavalla jatkosmuhvilla 

- tarkastusputkien sijoitus 

- putket sijoitetaan kuvan mukaisesti siten, että putkien keskinäiset välimatkat ovat 

samat koko paalun pituudella 

- paalun alapäässä tarkastusputkien päiden tulee jäädä n 250 mm raudoituksen alapään 

yläpuolelle 

- kalliokontaktin aukiporaus 

- kallioon tukeutuvissa paaluissa porataan putkien läpi kallioon n 500 mm:n syvyyteen 

ulottuvat halkaisijaltaan 0 50 mm reiät kalliokontaktin tarkastamiseksi 
- paalujen tarkastus 

- paalut (sekä mandollinen kalliokontakti että pealunvarsiosa) tarkastetaan ultraääni-

luotaimella TVH:n toimesta (ks. kirje Rs-2O4) 

- tarkastuksen jälkeen tarkastusputket -  injektoidaan 

	

\ 	 kjerrehoka 
/\ 

	

/ 600 	aalun paaterakset 

// 	 pcicitersten asennuspanta 

/ 	\ 
/ 	\ 

/ 	 \ / 

tarkastusputket 	60 mm 

4 

. 

. 

. 
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REK NO 1 SIJOITUS 

5553 	B.3420 
AIKA 

12.85 

TYÖKOKONAISUUS 

. 

Ulkoinen suoritusjärjestys: Paalutustyt3n ajoitusvaihoe 

Vaihtoehto 1 

(tarvittaessa) 

paalutus 

usIaatta 

 

Kuva 1: Hydraulisella paalutuslaitteella 
varustettu paalutuskone 

. 

fl 

ihoehtc 	(paalutus työponkereen läpi) 
	

Vaihtoehto 4 (paalutus veteen) 

työpenger 	 pohjan ruoppaus 

(;1Us kk  

	

perusIaatta 	 perusloatta 

- Paalutustyön ajoitus suunnitellaan tapauskohraisesti tyt5kohteen olosuhteiden mukaan. 
- Jor Puh 	-ura eniiihn kuepaatuuur, on tämii 	ts- ja a(oi rokoessa huomioon. 

Sisäinen suuri tus jär)es tys: 

raak4jenvastaanotto  
paalujen lyönti 

enkatkais 

m ittaustyöt 

1 TYÖMENEKKI- JA TYÖSAAVUTUSTIEDOT 

Taulukko 1: Keskimääräiset rniestyörnenekit T3 (tth/paalu) 

0 
ui 

C') 
.fl 
Lfl 

Työryhmä Työmenekki T3 

- paalujen vastaanotto 1.. .2 RM 0,07.. .0,08.. .0,10 

- paalujen paikkojen mittaus ja merkitseminen 1 RAM + 1 RM 0,15.. .0,20.. .0,25 

- paalujen lyänti 1 RAM + 1 RM 1,00.. .1,50.. .2,00 

- paalujeri katkaisukorkeuderi mittaus ja (1 RAM + 1 RM) 

paalujen kstkaisu 1.. .2 RM 0,40.. .0,50.. .0,60 

- tartuntaterästen esiin piikkaus 

(tehdään vain ankkuroitavista paaluista) 1.. .2 RM 0,50.. .0,70.. .0,90 

Miestyömenekki yhteensä keskimäärIn ________________ 1,60.. .2,30.. .3,00 

Taulukossa on työ- 

menekit ilmoitettu 
työvuc'roaikana T3. 

Vastaavat cydnva the-

ajat saadaan kertoi-

mella 

T4 = 1,05... 1.15T3 

Tyhmenekki voidaan määrittää tarkemmin paalutustyön työsaavutus-
tietojen avulla, ks. kuva 2 ja taulukko 2. 

-Jiite: Menetelmätiedot; kortti nro 5551 



. 

. 

Kuva 2: 	Pamiujen iy2njr.i , keskimhär.dioet Lv saavutukset Mdjm/h) 

- 1-leijarikairauksen ly6ntien summa: 

- lasketaan paalutustason ja arvioidun paalujen tunkeutumistason välUtä 

- kairaustulosten tulisi vastata mandollisimman hyvin paalutuskohdetta 

- kIaapern laatu: 

a = kairausvastus kasvaa likimain tasaisesti syvemrnhile mentäessä tai se on heti alosJa 

asti suhteellisen suuri 

b = pehmeikkö, jossa kairausvastus on alussa hyvin pieni ja jossa kova pohja on selvä 

- Paalutuskoneen tyyppi: 

la = hydraulisella paaiutuslai tteelia ja iskuaut- ornati ikalia varisi e:tvi kcne 

järkäleen paino 4000 kg, järkäleen pudotus vapaa 

= kuten la, järkäleen paino 3000 kg 

2a = mekaanisella paalutuslaitteella varustettu kon, järkäieen paino 1000 kg 
2b = kuten 2a, järkäleen paino 3000 kg 

- Olosuhteet ja paalujen jatkaminen: 

A = jatkamattomat paalut (paaiupituus yleensä enintään 16 m) 

B = jatketut paalut (hyväksytty jäykkäjatkos) 

- olosuhteiden vaihtelualuetta käytetään seuraavasti: 

- hyvät olosuhteet - ylin käyrä 	 - huonot olosuhteet - alin käyrä 
- väljä, tasainen ja hyvin 	 - andas, epätasainen ja huonosti 

kantava työkohde 	 kantava tyt5kohde 
- paalujen vetomatka lyhyt 	 - paalujen vetomatka pitkä 

- Kuvasta 2 saataviin työsaavutuksiin ei sisälly mm. aloitus- ja lopetustoimia eikä. routa- 

tms, kerroksen läpäisyä apupaalulla eikä. paalun lyhritiä apupaalulla keilin aiapuolelIe, 
joten paalutustyön kokonaisai kaari en 1 isät tiivä taulukosta 2 sastavat ajat. 

fl 
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Paaiujen iyhnti 

paalutuskone + 
1 RA1 + 1 RM 



. 
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Tikko 2: K2-ydmaavutuaten mukaan 1 auke Ltuun konaaikaan lisöttiiviä vaki osikoja 

0,3 	04 	0,5 	0,6 	0,7 	0,8 	0,9 	1,0 	1,1 	1,2 
Routakerroksen paksuus 	(m) 

Kuva 3: Routakerroksen läpäisyn keskimääräinen konetyiimenekki 

Maaperän tiivistymisen vaikutus paalutuksen työsaavutukseen: 

- Paalutettaessa tiheitä paalukenttiä kitkamaahan tapahtuu paalutuksen aikana maaperän tiivis-

tymistä, mikä samalla pienentää työsaavutusta työn loppuvaiheessa. Vaikutus työsaavutukseen 

ja työhön kuluvaan aikaan on suurin lyötäessä paaluja suhteellisen löyhän kitkamaakerroksen, 

esim. työpenkereen läpi, jolloin paalujen tunkeutumisvastus kasvaa, mutta tunkeutumissyvyys 

pysyy likimain vakiona. Vastaavasti lyötäessä paaluja suhteellisen tiiviiseen kitkamaahan 

aiheuttaa maan tiivistyminen yleensä sen, etä paa1i jäävät ylemmäksi, joitain työhän kuluva 

aika ei suurestikaan muutu. 

- Keskimääräinen työsaavutus voidaan arvioida aeursavmsi: 

- määritetään ensin kairaustulosten perusteella työsaavutus työn alussa 

- arvioidaan maaperän tiivistyminen työn aikana ja arvioidaan kairausvasius työn lopussa 

- määritetään cm. korjatun kairaustuloksen perusteella arvioitu työsaavutus työn lopussa 

- keskimääräisenä työsaavutuksena voidaan yleensä käyttää em. tulosten keskiarvoa 

- Suhteellisen löyhärakenteisille kitkamaille, esim. työpenkereille, voidaan käyttää taulukossu 

3 annettuja kertoimia, joilla heijarikairauksen tulosta voidaan korjata vastaamaan paalutuk-

sen loppuvaihetta. Kertoimet on laskettu paalukentille, joissa on noin 30.. .50 paalua ja 

paalujen lyönti on aloitettu reunimmaisista vinopaaluista (ts. vastaa suurehkoja siltojen 

perustuksia) 

Taulukko 3 

T3 Ykaikkö 

- aloitus- ja lopetustoimet yhteensä 

(konetyypistä riippuen) 1,0.. .4,0 kh 

- aloitusreiän teko apupaalulla routakerroksen tai 

kovan täytekerroksen läpi ks. kuva 3 

- paalun lyönti apupaalulla keilin alapuolelle 

0.. .2 m maan sisään 0,08.. .0,10 kh/paalu 

- kalliokärjellä varustetun paalun iydnti kallioon 

- hydraulinen paalutuskone 0,07.. .0,10 kh/paalu 

- rnekaaninen paalutuskone 0,10.. .0,15 kh/paalu 

paaluväli 	kerroin k 

1,0 m l,7...2,0 

1,25 m l,3...l,6 

1,5 m 1,1...1,4 
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Painokairaustulosten ja heijarik rau ulusten vastaavuus: 

- Yleensä aina on suositeltavaa tehdä paalutuskohteesta heiju rhkn 1 rsuk ia..1<c»;ko .nk4 paalutitutk-

sien arvioiminen että paalu ur» yön y;aan.a u- t en uvi oimi nun n lie i jorikairui u is 

perusteella tarkempaa. 

- Jos kuitenkaan heijarikairaiiii .ilokn lii 	is 1;äy 	tiI1 -ili, i 	Jaon pu 1 n kai ro kun u 

set muuttaa kuvan 4 avulla vastaamaan heijarikairausta. 

400 

____ 	 ___ ____ ____= 

50 f ___ 

50 	100 	150 	200 	250 	300 

Painokairausvastus (pk /m) 

kuva 4: Keskimääräinen palnokairau;;;asluknon ja hei jari-

kairausvastuksen välinen riippuvuus 

KAYTTOESIMERKK 1 

Esimerkki: 	Laske paalutustyön kesto, kun 

- paalajen lukumäärä ( ii 4( kp ja r sl ijen ku okinlö rä 1 	1 1 mkn 

on noin 1,25 m 

- keskimääräinen pual i 1 :uu i on n n 10 	ii ke "ii poalu 

- psalut lyödään työpenkereen läpi ja hei jarikairausiulpsien perusteelLi 

laskettu heijarikairauksen lyöntien summa paaiutustason ja iunkeunimu- 

oi-ion välillä on noin 510 lyöntiä 	(= hyvin löyhä hiekkapengeri 

- paalutusolosuhteet ovat hyvät ( väljä työkohde ja paalut lähellä) 

- paalutuskone: hydraulinen kone, järkäle 4000 kg 

bakaisu: 	P-ialutustyön työsaavutukseksi työn alussa saadaan kuvasta 2 noin 16 m/h 

Työn aikana työpenger tiivistyy ja työn lopussa voidaan heijarikairaue-

vastuksen arvioida olevan taulukon 3 perusteella noin 1,5 kertainen, 

jolloin kairauksen lyöntien summaksi saadaan 1,5 x 510 = 765. Tämän peru-

teella voidaan arvioida työsaavutuken olevan työn loppuvaiheessa noin 11 m/h. 

Keskimääräiseksi työsaavutukseksi saadaan 1<3 = (16 + 11)/2 = 13,5 m/h 

Työn kokonaiskestoksi saadaan: 

- paalupaikkojen mittaus ja merkitseminun Ii hAll + 1 Rkl 

(46 x 0,20)/(2 x 8) = 

- paalujen lyönti 	(46 x 18)/13,5 = 61,3 kli 

- aloitus- ja lopetustoimet 	= 2,0 

63,3 kh = 	7,9 	tv 

- paalujen katkaisu (2 RM) (46 x 0,50)/(2 x 8) = 	1,4tv 

YM eensli 	 4, 	= noin 19 	' 

E 

0 
3 

3 

0 
0, 
3 
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0 
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PAIKALLA VALETUT BETONIRAKENTEET • 	- 
- MUOTTITYÖT 
- RAUDOITUSTYÖT 
- JÄNNITYSTYÖT 
- BETONOINTITYÖT 
- MUUT BETONOINTITÖIHIN LIITTYVÄT TYÖT 

• 
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SILLANRAKENNUS 

TYÖNSUUNNITTELU 

Rakennusvaihet iedot 

REK NO 1 SIJOITUS 

5511 	B.3531 
LAATIJA 	AIKA 

TVH/ Telinetyot 	 Rsr, Rrt 	12 .82 

KORTIN SISÄLTÖ 

Tähän korttiin on koottu telinetöiden menekkitietokorteista telinetyyppi- ja kalustokohtaiset 

karkeutetut menekkitiedot. Kortti on tarkoitettu käytettäväksi alustavaan telinetyyppien 

vertailuun ja karkeaan ajoitukseen ja kustannusten laskentaan. Työmenekkeihin sisältyy sekä 

tehneen rakentaminen että purku. 

Huom 	Työmenekkeihin Cl Sisälly kalustojen ja materiaalien kuljetuksia. 

KARKEUTETUT TYOMENEKIT 

1. 	Puute].ine 

T3 = tybnvuoroaika • 	: 
Keskimääräinen miesivömenekki T3 (tih/m2( 

ITyltät 	k/k 	1,00 m ITyltät k/k 1,50 m 
Tehneen korkeus 	h < 3,5 m 1,20 0,80 

Tehneen korkeus h = 	3,5...5,0 ni 1,60 1,05 

Tehneen korkeus 	h > 5,0 m 2,20 1,50 

- kun tehneen korkeus h >5,0 m. on arvoihin laskettu mukaan tylt3ten 

jatkaminen 

1 ,5m 

1,4 

1 3 

1,2 

11 

1,0 

0,9 

OR 

IvlieotyR:untien jakai.-

Ijuminen 

RAM: n..25 ii 

KM: n. 75 % 

Kuva 1: 

Keskimääräinen 

tylttäjako laatan 

paksuuden funk- 

t 1 on a. 

-Juom 	Käyrät ovat 

tarkoitetut käytet-

täviksi vain karke-

san suunnitteluun 

ennen kuin lopulli-

sen tehinesuunni-

telma on käytettä_ 

'issä. 

l5r, 	_____ _____ _____ _____ 

1,3 	 ________ 
"eI 

7 % 

_ 0 , 8 	 _______ L 1 J 
0,6 	0,7 	0,8 

Pyöreä puutavara 

L: 
700 =r 

Menetelmätiedot kortissa nro 5512 

Konetyö: TR. .. K : T3 	0,05 kh/m2 

TR -'- juontovinssi: T3 	0,03 kh/m2 

Sahattu puutavara 
TyItö 	 ______ 	Tvlfrff 
kik 

1 ,2 

1,1 

1,0 

0,9 

0,9 	1,0 	1,1 	 0,6 	0,7 	0,8 	0,9 	1,0 	1,1 
Laatan paksuus hf 	 1 aaton paksuus hf 

Menekkitiedot kortissa nro 5523 

Tukitorniteline 	Acrow-kalusto 

Keskimääräinen mies ivOmenekki •T3 ( lrh/mO 

________________________ f hf = 0,75m hf 	1,0_m hf = 1,25 m 

Telinekorkeus 2 kehäjaksoa 1,55 1,65 1,80 

Telinekorkeus 3 kehäjaksoa 2,00 2,10 2,30 
Tehinekorkeus 4 kehäjaksoa 2,15 2,30 2,50 

Tehinekorkeus 5 kehäjaksoa 2,55 2,70 3,00 

hf = kansilaatan paksuus 

- Jos kalusso on ruosteista, kasvaa työmenekki n. 10 % 

Roenryli: Tr. 	K : 	T3 	0,10 kh/m2 

T3 = tyh,'uor'oahka 

TO = työnvaiheaika 

TI = 1,1...1,2 T3 

Miestyötuntin jakau-

tuminen 

0 
RAM: n. 25 % 

RM: n. 75 % 

0 

0) 

Mene ehmä 1ed 1: 551 3, 5514, 5515 	MenekRi ;iedor : 5033 



0. 	TerLis1ntkkielirie 

Keskimääräinen miestytimenekki T3 (tth/m2) 

- tyovuoroaika 

T 1 	tyinval heal ks 

T 	1.15...', 

Palkklväli k/k = 0,80 m 	 1,35 

PulkkIväli k/k -- 1,20 m 	 1,00 

i'lkkiyä1l k/k - 1,6(1 rn 	 0,80 

- ,Jo 	elineen alle rakennetaan erillinen ylieline, 

10./5 	1 ym: ekl':j Ti 	+ 0, '5 	h/m 

Ilo. y 0 'cc L; j'tka; :minen 

RAM: n. 50 o 
714: 	n. 50 ;' 

Kuva 2 

Tehneen keski-

m000räinen paik-

kiväli lasI 1 

-1 iloissa III
I1!!LIuIiII'iiui 

111111 
•iuuiiuiuii 
ulIIIIuIIIIuIu. 

1: 	1.11 1: 11' 	(;,5 kS/ts 1kk 1 

ILon 

Käyräst/ on tar-

koitettu käytettä-

'iäksi vain karke-

aan suunnitteluun 

ennen kuin lopul-

linen telinesuun-

nitelma on käytet-

1 ävissä. 

. 

. 

Kon: cl t iki 	i 1 ai yO ji 	1 La 

Keck i.mtiäräinen miestyimenekki T3 ( 4 th/konsoiituki 

(.1 

2 - tyveoaik 

T4 = tyiinvalheaika 

T4 = l,l...l,2 	T 

2 konsolia/ tuki 3 kono1 ia/ t uki 

p:nn. 	1km 	tuella yht. 	10 kpl 185 - 

Ks:in. 	1km 	tuella yht. 	20 kpl 260 335 

Ks:n. 	1km 	lue 	la yht. 	30 kpl 345 430 

- Tvimenekki ei ippuu voimakkaan ti mm. 51 tsat - av en 1 iik: - 

Miestybtuntlen jakautuminen: 	levyjen mioOlä ja lisärauduLusLin mOiä vulItiifia 

HAM: n.60 % 	 Konetyö: KANL : T3 	6 kh/konsolituki 

KM: n,40 % 	 NK1: 	T3 	5 kO/konsolituki 

Menetelmätiedot kortissa nec 5516 	 Menekkitiedot koe' i.:s nec 55: .1 

4.Kaiustojsti Hiinnehe k ILO-, 	Peiner P20- ja P35 kalustol 

Keskimääräinen miestyömenekki T3 	(1 th/py IvOn) 

Pyivänkorkeus h < 	.1,0 m 0,2 

= tyiivrike Pyliäskorkr'l:: 0 	= 	4.. .1,5 	m 8,1 

74 - tybnvaiheaika Oy tväskorkeuo 0 > 	4,5 m 9,9 

T4 1,2...1,3 	T3 - 	 te.; pylväsi 	ki 	perustetaan maanvaralsocti, 	kasvas 	.y°- 

menekki 	T3 + 	1,2 	tth/pylväs 

Miestyön jakautuminen: - Jos kalusto on ruosteista, kasvaa työmenekki n. 	10. . .20 

RAM: n. 	30 % 
cM: n. 	7( 	/ Ket yo: 	KANT Tai 	RKP: 	73 0,5 kh/pylväs 

t.rce1.mä LeOn' kr' ja nr 001' 
	 Menekki 1 i€Oct kornissa  nec 5525 

. 

. 

0? 	0p 	0/ 	(J, 	OY 	i 3 O 	ii m 	 ". 	 ,.., 0 

	

Loaton poksuu hf 	 Tehneen jännen9tta 

Menetelmätiedoc k rt 1 osa uno 5518 	 tienekki t: 1dut korti saa nro 5526 

6. Kannat 	ajalel Inc 	1 eino: 2 	041-kaI 	sto 

Keskimääräinen mientyämenekki 	73 (ith/m.) 

T3 = työvuoroaika Jilia-aukon jm 8,0 	ts 0,85 

T4 = tyiinvaiheaika Oilta-aukon ja 10,0 m 1,20 

TO = 1,1 . . .1 , 2 	. 	Ti :11 ta-aukon 	jm - 	12 , 0 m 1 ,70 

- Jos kalusto on ruosteista, 	kasvaa tyiimenekki 	n. 	5.. .35 	/ 

Miestyötuntien jakautuminen: - Jos 	tehneen alle rakenneaan erillinen 	ty.iteline, 	kasvaa 

RAM: n. 	35 % työmenekki T3 ^ 0,35 tth/mJ 

KM: n. 	fiS II 	no 	yO: 	RAIlI ai 	NKLJ 	T3 	0,113 kh/m.' 

Menetelmätieoo' kortissa nr;; 5519 Menekkitiedot kortlssa nro 5527 
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7. 	Kannattaia:eline 

T3 = tynvuoroalka 

74 = työnvaiheaika 

T4 = 1,1...1,2 	T3 

Hunrrebeck -133--kaIun te 

Keskimääräinen miestvömenekki T3 (tth/m2) oeruskombinaatioille 

Kannattajien pituus 1-Li 	= 	b,5 	m HI 	= 	8,5 	rn 81 	10,5 

1 	= 	13,5 	m 1,05 1,00 0,95 

1 	= 	15,0 	ja 	16,5 m 1,15 1,10 1,05 

1 	= 	18,0 	ja 	19,5 	m 1,50 1,40 1,30 

1 	= 	21,0 	ja 	22,5 	rn 1,75 1,65 1,55 

. 

. 

. 

. 

Miestyötuntien jakautuminen: 
	

Hi = kannen hybtyleveys 

RAM: n. 55 % 
	 - Kannoi lajien lyhyitten väliooien 	(1 = 0.3 ml 	5;äänlinor 

till : 	n . 15 
	

kas:a 	no työmenekkili 	-= (,53 	rr/:ij' iv: 

Kone :y6 
	

KANL: 1 	, 1 3 2 ri 

11213: 	73 	0,02 kh/rn2 (kann. 1 < 20 ml 

7.2 	0,08 kh/m2 (kann. 1 	20.. .25 ml 

1enee1miitiedot kor5eissa nr o 5520, 5521 
	

lionekki iedo kortissa nro 5528 

KÄYTTÖESIMERKKI 

ESIMERKKI: 

Vertaa seuraavien e1 ineva1hce0tujen edul 1 

1) Puuteline 

2) Tukltorniteline (Acros) 

3) Kannattajateline (Hunnebesk 3 33) ja pylviismiet 

Sillan 3m = 16.0 - 20,0 * 16,0 m, Hi = 10,5 m, kansilaatan paksuun hf = 1,00 m ja 

tellnekorkeus H = n. 4,5 m. 

Esimerkissä laskettu kaluston kuljetus 200 km etäisyydelle. 

Alusiavien tel Iriolankelmien perusteella tiede 1 luin tel inevaihtoehdois a seuraavaa: 

1) Puuteline: 

- tyltät 100 x 100,k/k 	1,08 m, jolloin lyl:iä tarvitaan n. 550 kpl 

- koko tehneen puutavaran hankinahinia = 68 500 mk. 

21 	Tukitorniteline: 

- tehineeseen tarvitaan 	n. 	100 kpl 	3 kehäjaksoa korkeii vikiorneja 

- koko telinekaluston kuljetuskustannus 	tylumaailo=13 000 mk 

- materiaalikustannukset 	(= niskat) 	-= 	1.3 	500 mk 

- tehneen pohjajuoksuina teräspontil: 

31 	833-kannattajat + pylvästuet 

- telinekannattajia tarvitaan seuraavasti: 

- 	reuna-aukot 	2 	• 	9 	kpl 	(1 	= 	4,5 m 	-i- 	3 	• 	1.7 	m 	4,5 m 	= 	1.1,1 	ml 

- keskiaukko 	11 kpl 	(1 = 	6,0 m + 0,3 m 	4,r3 m 0.3 	m 	4,0 	m 	= 	18.0 	ml 

- pylväitä tarvitaan yhteensä 58 kpl 

- kaluston kuljetuskustannuksel: 	tlr4maalle: 

- kannattajat = 16 000 mk 

- 	5ylväät 	= 	2 800 mk 

- materiaalikustannukset 	(= 	puutäysiitväilstiillai 	= 	4 500 mk 

'{ksikkbkustannuksina käytetään seuraavia:: 

RAM = 30 mk/h, 	RM = 24 mklh, 	TR.. .K tms = 80 mk/h. 

KANL = 110 mk/h, NKU = 270 mk/h 

Tehinekalustolle ei 	1askea kalusl:oViokraa. 

Ratkaisu: 

1) Puuteline 

Tehneen ala = (15,6 + 20 + 15, 

Tybmenekki 	T4 = 1,15 . 1,50 

(tyiimenekki 	T3 = 1,50 tth/m2 

Miestytikustannukset: 	RAM: 

RM: 

11,3 = 578,6 m2 

tth/m2 • 578,6 m2 = 

saadaan interpoloim 

0,25 • 998 30 = 7 

	

0,75 	998 	24 =17 

25 

998 tth 

lla taulukosta 

425 mk 

964 

149 mk 
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TR...K: 	 0,05 kh/m:T 	578,6 m 	• 60 rnk/h - 	2 311 mk 

TR + jucntov. : 0,03 kh/rn2 . 578,6 m 	80 mk/h = 1389 

Materiaalikustannukset: 	 68 500 mk 

Puutelineen kustannukset yhteensM = 	 97 652  mk 	97 500 mk 

2) Tukitorniteline 

Tehneen ala 	= 578,6 ml 

Työmenekki T4 	= 1,15 	3,10 tth/m2 • 578,6 ml = 	1 397 tth 

	

Miestyt5menekki = RAM: 0,25 . 1 397 • 30 	= 	10 478 mk 

RM : 0,75 	1 397 	24 	 = 	25 146 

35 624 mk 

Konejustannukset: 

TR. . .K : 0,10 kh/m2 . 578,6 m2 • 80 mk/6 	 = 	4 629 mk 

Kulietuskustannukset: 	 12 000 mk 

Materiaaiiku.stannukset_ 	 12 500  mk 

Tukitorn.i tel ineen kustannukset yhteenek 	= 	64 753 mk 

65 000 mk 

3) 833-te.linepästuet 

Tehneen ala: 	reuna-aukot = 2 	• 	ltl,6 11,3 	= 330 ml 	(Koko 	tehneen ala, 	joka sis. 

keskiaukko 	= 19,0 . 	11,3 	= 214,7 m2 	pylvästukien kohdan, 	on 	578,6 mli 

3.1) 	Pylvästuet: 

Työmenekki 	T4 	1,25 	8,1 tthlkpi • 60 kpl = 608 tth 

Miestyökustannukset: 	RAM: 0,30 	. 608 • 30 = 	5 472 mk 

614: 0,70 	• 608 	24 = 	10 214 " 

15 686 mk 

Kone työkustannukeet: KATu: 0,5 kh/kpi • 60 kpl • 110 mk/h = 3 300 mk 

Kujjetuskustanflukset: 	 2 800 mk 

3.2 H33-teline: 

Työmenekki T4: 	reuna-kot = 1,15 • 1,05 tth/ml • 330 ml 	= 	398 tth 

keskiaukkn - 1 , 15 • (1,30 + 2 • 0,05) tth/n2 214,7 m2= 	346 tth 

744 tth 

141 en tylkon tannukee t : 	RAM: 	(1, 55 	744 . 30 = 12 276 mk 

ON: 	J, 15 	744. 21 	- 	 6035 

20 311 mk 

Konkustannukset: 	KANt: 	(330 	+ 	211,7) 	ml . 0,13 kh/m2 110 mk16 = 	7 789 mk 

lIKI: 	(330 	111,7) 	ml . 	0,02 kh/m2 • 270 mk/6 = 	2 941 

nLsurlfl si rTo'/etoitus (aro.) 2 000 

12 730 mk 

KujJtkuntiannukset. 16 000 mk 

Materiaahikustannukset 2 500 mk 

H33-tehine + pylvästuet; kustannukset yhteensä. = 	73 327 mk 

Yhteenveto: 	Puutehine: 97 500 mk = 169 mk/m2 - 

Tukitornitehine: 65 000 mk = 	112 mk/m2 

1133- 	tel jne 	^ 	pyiväs tuet 73 327 mk = 	127 mk/m2 

K ÄYTTÖRAJOITUKSET _____ _________________________________________ 

ei 	eo 	T.'Mht:o lljn 	 jri Yle houn 

. 

. 

. 

. 
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SILLANRAKENNUS REK NO 	1 SIJOITUS 

5512 IB.3531  Telinetyot _]J_ (ii— 
LAATIJA 1 AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Puutelineen rakentaminen 	ja 	purku RSr,Rrt 12.82 

Menetelmät iedot 

TYÖ KOKONAISUUS 

DEt - 	fflo ____ 

\:,:=2 11 
Ulkoinen suoritusjrjestys: 	Telinetbiden ajoittamiseen vaikuttavia seikkoja: - Ennen tehneen rakentamista tehdään tehneen perustamistason alapuolelle jäävät rakenteet 

ja täyttötyöt sekä maa- tai päätytuet. - Jatkuvissa silloissa tehneen rakentaminen voidaan 	ajoittaa siten, 	että tehneet valmistu- 

- Välipilareiden muotit kannattaa asentaa telinetöiden yhteydessä ja tukea 	telineisiin, 

vat vaiheittain kannen muottitöiden ja raudoituksen edellä. 

jolloin säästytään erillisten tuki- ja tyiite]ineiden rakentamiselta. 

Sisäinen suoritusjärjestys: 

Tel ineen rakentaminen 	 Tel ineen purku 

Reivauksen 	rku Pohjan tasaus 
1yttäyksenpurku tiMSprJhjajuokUjfl_asenn 

tys 	 s 
6Muot,ri pudotus 

\ _Puutavaran puhdistus 

TOIMINTAVÄLINEEN, MATERIAALIT, KALUSTO 

Sopivat toiminta- 	Pohjan puhdistus, 	tasaus ja tiivistys 	TR. . .K + JT tai RM + TL 
yksiköt eri 	työn- 	Pohjajuoksujen asennus 	TR. . .x + 3.. .4 RM 
osavaiheissa 	Tylttäyksen pystytys miestyönä 	 * 1...2 	RAM 	+ 	1.. .2 	MM 

Tylttäyksen pystytys konetyönä 	KANL tai NKU -,- 1.. .2 RAM + 2RM* * Työryhmän koko 	Tehneen reivaus 2 RAM + 1 RM 
riippuu tyltän 	Korkeuden mittaus mittalinjoihin (mittaryhmä) 1 TJ + 2 MM 
pituudesta ja 	Niskojen asennus 	

2 RAM + 1 RM 
painosta 

Reivai.jksen purku 	 2.. .4 RM 

Tylttäyksen purku 	 TR + JV + 2.. .3 RM 

Puutavaran puhdistus ja lajittelu 	 2.. .4 RM 

Materiaalit: 	yleisimmin 	käytetyt puutavarakoot 	- Tehneen rakenteet, puutavaralaadut ja - tyltät 100 x 100. . .125 x 125 tai 0 100.. .125 	mitat sekä hiitokset esitetään telinepii- - vaakareivat poikkisuuntaan 38 x 100. . .50 x 100 	rustuksissa. - vaakareivat pit.suuntaan 	22 x 100.. .25 x 100 	Työssä tarvittavaa kalustoa - vinoreivat mol. 	suuntiin 	22 x 100.. .50 x 100 	- pöytäsirkkehi - pohjajuoksut; hirsipelkka 	 - pylväshankoja ja tukkisaksla - niskat 	125 x 150. . .150 x 175 	- moottorisahoja 1-2 kpl - 	tehinelankut 38 x 125.. .38 x 150 	- työntekijöiden 	henkilökohtaiset suojavähineet 

Viite: Menekkitiedot on esitetty kortiusa nro 5522 



MENETELMÄKUVAUS 
Puutavaran v astaanottoja väl ivarastointi 
1. Puutavaraniput sijoitetaan pelkkojen 

päälle mandollisimman lähelle työ- 
kohdetta. Talvella kasat peitetään 
lumeentumisen ja jäätymisen estämi- 	tr— 	 1 

seksi. 	 II 

Huom.Vastaanotettaessa tarkistetaan, että 	____________________________________________ 
puutavara on suunnitelman mukaista. 

Tehneen pohjan puhdistus, tasaus_j 	3 
tiivistys 
3-4 Tehneen pohjalta puhdistetaan irto-

nainen pintamaa, lumi ja jää yms. 
pohjan kantavuutta heikentävät ja 
epätasaisia painumia aiheuttavat ma-
teriaalit. Pohja tasataan ja tii- 
vistetään telinesuunnitelman mukai-
seshla rnateriaahilla ja suunnitelman 
mukaiseen biiveyteen. 

Pohjajuoksujen asennus 
5-6 Juoksujen paikat mitataan ja merki-

tään. Juoksut sijoitetaan paikoii- 
teen ja juoksun ja tiivistetyn poh-
jan väliin jäävät raot sullotaan 
tiukkaan. Juoksujen välit täytetään 
telinesuunnitelman mukaisesti ja 
juoksujen sivut sullotaan tiukkaan. 
Sulamis- yms vesille järjestetään kun-
nollinen kanavointi, ettei vesi pääse 
syövyttämään ja pehmentömään tel ineperus-
tuksia. 

Tylttäyksenpystytys, menetelmä 1 
7. Tylttien paikat mitataan ja merki-

tään pohjajuoksuihin. 
8. Tyltät jatketaan tarvittaessa enna-

kolta. Jatkokset tehdään tehine-
suunnitelman mukaisesti. Työssä kan-
nattaa käyttää paineilma tms. nau-
laimia. Jatkokset sahataan siten, 
että päät asettuvat tiiviisti vas-
takkain. 

-suuret kohteet 

-pienet kohteet 
-vinot /porrostetut luiskot 

tyovatineita 	 1 
. 

. 

 

9. Tyltät nostetaan pystyyn esim. nosto- g 
hankoja apuna käyttäen. Tarvittaessa 
oikaistaan tyltän alapää suoraksi 
ennen tyltän pystytystä. 

10. Tyltät kiinnitetään naulaamalla poh-
jajuoksuun. Pystysuoruus tarkiste-
taan vatupassilla tai luotilangalla 
ja tyltät reivataan vaakareivoilla 
pystyyn. Tehneen reunalla ja tar-
vittaessa myös keskellä käytetään 
lisäksi työnaikaista vinoreivausta. 

11. Tyltät tulee asettaa aina keskeises- 11 
ti pohjajuoksujen päälle ja tyltän 
pään tulee tukeutua koko leveydel-
tään pohjajuoksuun. 

12. Jos tylttä asennetaan betonin, teräs-
palkin tms, päälle, on tyltän alapää 
reivattava vaakareivoi 1 la molempiin 
suuntiin. 

10 

I1H1 - 
iIUI - 

 

oikein 

rin 

12 

14. Tylttäyksen pystytys kannattaa aloit-
taa maatuen vierestä, jolloin ensim-
mäiset rivit voidaan reivata maatuen 
muottiin kiinni. 

Huom. Tylttäyksen pystytysvaiheessa kannat-
taa naulata alimmat vaakareivat lo-
pulhisi ila tehinesuunniteiman mukai-
sula naulamääriliä kiinni. 

Menetelmä 1 soveltuvuus 	14 
- tyltän paino pieni 

5t3 kg)(kuiva puutavara, 
tyltän pituus 2.. .5 m) 

- puutavaran siirtomatka 
pieni 



iI 

20 

24 

28 

3 ( 1) 

Menetelmä II (konetyö) 	Menetelmä II soveltuvuus 	16 
16. Tyltät siirretään ja nostetaan 	- tyltän paino suuri (>50kg 

pystyyn konetyönä (KANL tai NKU). 	(märkä tai tuore puutava- 
Muutoin menetelmä on menetelmän 	ra, tyltän pituus' 4 m) 
1 kaltainen. Kone valitaan tyl- 	- välivarasto kauempana, 
tän pituuden ja siirtomatkan mu- 	jolloin siirto kannattaa 
kaan. 	 tehdä koneella. 

Tehneen reivaus 
Tellne rTvataan telinesuunnitelman mu-
kaisesti. 
17-18.Vaakareivat naulataan tylttäykseen 

kiinni. Reivat jatketaan limittämäl-
lä tylttien kohdalla. Ennen ylimmän 
vaakareivan kiinnitystä vaaitaan 
tehneen katkaisukorkeus ja vaaka-
reiva naulataan katkaisukorkeuden 
mukaan. 

l9-20.Vaakareivauksen jälkeen naulataan 
vinoreivaus. 

Huom.Vinoreivat kiinnitetään mandolli-
simman lähelle tyltän ja vaakareivan 
liitospisteitä. 
Työtasona käytetään vaakareivojen 
päällä tehinelankkuja. 

Katkaisukorkeuden mittaus 
21. Katkaisukorkeus vaaitaan ensin 

2-3 tehneen pituussuuntaukseen lin- 
jaan jonka jälkeen se merkitään 
tehneen poikkisuunnassa suoran hau-
dan tai linjahangan avulla. 

uuipi',  _____ii1I 

"liii.. 

21  fflfXftIfl 
ir 	i 	i 

. 

. 

. 

Tylttien katkaisu ja niskojen asennus 
t a 

korkeudesta. (korkeuden justeerausta 
kiiloihla on syytä vä1ttää 
Tylttiä katkaistaessa otetaan huomi- 
oon myös tehneen ennakkokorotus, 
ellei sitä tehdä kohdassa 28 esite-
tyllä muotopuulla. 

24. Niskaparrut nostetaan tehneen pääl-
le 3-5 kpl:een nipuissa. 

23 

25. Niskat asennetaan keskeisesti tylt-
tien päälle. Jatkokset tehdään aina 
keskeisesti tyltäfl päällä. 

26. Jos muotin sivukaltevuus on pieni, 	25 
kiinnitetään ylin poikittainen vaa-
kareiva katkaisukorkeuden mukaan 
ja tyltät katkaistaan vaakareivan 
päältä reivan suuntaisesti. 

27. Jos muotin sivukahtevuus on suuri, 
kiinnitetään mittamerkkien mukaan 
tehneen pituussuuntaan ohjurihau-
dat, joiden mukaan tyhtät katkais-
taan tehneen poikkisuunnassa vaaka-
suoraan. Sivukaltevuus tasataan 
muotopuulha. 

28. Jos muoti pituussuuntainen kaare-
vuussäde on pieni (s3O0 m), 
tasataan kaarevuus niskojen päälle 
asetettavalla muotopuuhla. Muoto- 
puulla suoritetaan tällöin myös 
tehneen ennakkokorotus. 

iI  
?jjViSti 

astak koin 

! ;; eirakoo  

muotopuu 
-fl 
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29. 	Tehneen korkeus tarkistetaan nis- 29 
kojen tai muotopuiden päältä ja 
korjataan tarvittaessa muotopuulla 
niskojen päältä. 

Tarkistukset ennen valua 
- tylttien keskeisyys 
- tylttien tukeutuminen niskoihin 
- reivaukset 	(telinesuunn. mukaan) 

} 

4f\ 	ii 
Tehneen purku 31 32 
Huom. Ennen tehneen purkua ei saa purkaa 

kannen reunapalkin muotteja. - - - 

31-32. Tehneen purku aloitetaan irroit- - - 

tamalla vino- ja 	vaakareivaukset 
ylhäältä alkaen 

33. Tylttäys irroitetaan 3-6 kpl:een 
nipuissa esim. 	juontovinsoillä ja 
vedetään sillan sivuille kasoihin. 

34. Kannen muotin tukemiseksi jätetään 
muutaman 	tyltän ryhmiä n 5 ei vä- 
lein. -- 

Huom. Ryhmien ympäri laitetaan vetovaije- 33 34 
nt valmiiksi, 	jolloin rnuotin pudo- 
s::ssa ei muotin alle 	tarvit- 

•t 

35 36 35. Kannen muotti pudotetaan alas vetä- 
mällä jäljelle 	jätetyt 	tyltät 
alta pois ja irrottarnalla 	reuna- 
palkin tuennat. _____ 

36. Muotin purkamisen jälkeen kasataan _____ 
pohjajuoksut. 
Tehneen puutavara puhdistetaan ja ______ 
lajitellaan uudelleen käytettäväksi. ________________________ _________ 

1-luom. Rikkoontunut puutavara erotellaan - 

ja poistetaan käytöstä. 

YLE 1 ST 
nuut avara 

- Puutavaran kuljetus kannattaa järjestää siten, 	että kuormat voidaan purkaa mandollisimman 

lähelle työkohdetta 

- Talvella kannattaa puutavara peittää esim. 	muovilla lumeentumisen ja jäätymisen estämiseksi, 

sillä 	jäätyneen puutavaran 	käsittely kasvattaa työmenekkiä ja aiheuttaa tapaturmariskejä 

- Rikkoontunutta puutavaraa ei saa käyttää. 	Puutavaran ]aatuluokan ja kosteuden tulee olla 

tehinesuunnitelman mukainen. 

Työ turvallisuus 

- Työntekijöillä on oltava suojavarustuksena vähintään nauiaanastumissuojahia varustetut turva- 

jalkineet ja kypärä 

- Nostoissa on noudatettava yleisiä nosto-ohjeita 

- Työssä on noudatettava juontovinssin, moottorisahan, 	pöytäsirkkelin yms 	työssä tarvittavien 

laitteiden käytöstä annettuja turvalhisuusohjeita ja määräyksiä 

- Tehneen rakennus- ja purkutyön aikana ei ylemmählä työtasolla työskentelevän alapuolelle 

saa mennä työkalujen, materiaalin tms. putoamisvaaran vuoksi 

- Tehneen purkuvaiheessa ei tukemattoman muotin alle saa mennä 

- Tehineelle kiipeämistä varten on oltava määräysten mukaiset portaat tai 	tikkaat 

- Vesistösilloissa on oltava käytettävissä vene ja kelluntaliivit 

- Liikenneväylän, 	rautatien tms. vierellä työskenneltäessä on rioudatettava kussakin tapaukses- 

sa 	erikseen annettavia ohjeita ja määräyksiä. 

[I 

. 
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SILLANRAKENNUS 
_____ Telinetyöt 

REK NO 	1 SLJOITUS 

5513 B.3531 
_______ LAATUA 1 AIKA 

TYÖNSIJUNNITTELU Tukitornitelineen rakentaminen ja purku TVH! 
Rsr, Rrt 

1 
1 	12.82 

Ac row-tuk i tOrnit, (Acrow -shorload ja Acrow-shorbrace) Menetelmätiedot 

TYtiKOKONAISUUS _________ ____________________________________________________ 
IIIIIIIIItIwILLwi ___ 	j'ljjIMII 

__ 
><N ____ ___ 	>< 	><\>< 	><\>< 

____ 

>< 
____ ___ 

___ 	
>< 	>< N N ___ - 	-; ,- -i 	, 	\ 	5, \_'_ 	-- 	-, 	' 	-. -. 	,__ _ \\ __, 	"' 

Ulkoinen suoritujestys: 	Telinetöiden ajoittamiseeri vaikuttavia seikkoja: 

- Ennen tukitornitelineen rakentamista tehdään 	tehneen perustamistason alapuolelle jäävät 

rakenteet ja täyttötydt sekä maa- tai päätytuet. 

- Jatkuvissa silloissa tehneen rakentaminen voidaan ajoi!taa siten, 	et:sä tehneet valmistuvat 
vaiheittain kannen muottitöideri ja raudoituksen edellä. 

- Välipilareiden muotit kannattaa asentaa tehinetöiden yhteydessö ja tukea tehineisiin. 
Sisäinen suoritusjärjestys 

Tehneen rakentaminen, menetelmä T 	 Tehneen 	rakentaminen, menetelmä ii' 
Pohjan tasaus 	 Kaluston vastaan- 

CriPohjajuoksujen •UL 	
Tukitornjen kokoaminen varasto. viStVSc 	 varasojnti 	 alueella 

asennus 	

paikoilleen 
Kaluston 	a 	aan- 	Tehneen reiv 	 tiivistys 	asennus \jelineen rei'us... 

	

j 	c Ikdaätö 	 Ludentö 

ja niskojen asennus 	 ja niskojen as. 
Tehneen purku, 	menetelmä 1 	 Tehneen purku, 	menetelmä T 
Tehneen lask 	 Muotin sidonta kanteen 	 Muotin pudo us 

nen mu 	rku 	 sku 	 ja pur u 

ten 	u 	 sten purku 

Tuk itornien  p 	 tomien 	ku 

Pohjaj 	sujen 	 ohjaju 	ujen kasaus 
kasaus 

Kaluston huolt 	a kokoaminen 
minen kuljetuskuntoon 	 kuljetuskuntoon 

TOI MINTAV.LINEET 

Sopivat toiminta- 	Pohjan puhdistus, 	tasaus ja tiivistys 	TR. ..K + JT tai RM + TL 
yksiköt eri 	työn- 	Pohjajuoksujen asennus 	 TR. ..K + 3.. .4 RM 
osavaiheissa 	Tukitornien kokoaminen, menetelmä 1 	1 RAM + 2.. .4 RM 0 	0 

Tukitornien kokoaminen, menetelmä II; -kokoam. 	1 RAM + 1.. .2 RM 0 	® 
-nostot 	1 RAM + 1 RM + NK{J 

Tehneen reivaus 	 2 RAM ̂  1.. .2 RM ® 	0 
korkeuden säätö mittahinjoihin 	1 TJ + 2 RM (mittaryhmä) 
Korkeuden säätö poikkisuuntaan ja niskojen as. 	2.. .3 RAM + 2.. .3 RM 

Tehneen purku; 	tehneen lasku, 	reivausten purku, 

tornien purku ja kaluston kokoaminen 	3.. .4 RM 
- tornien nosto ja siirto purkupaikalle 	2 RN + NKU 
- pohjajuoksujen kasaus 	 2 RM + KANt 

Tyoryhmän koko riippuu kaluston kantomatkasta 

Työtä voidaan nopeuttaa käyttämällä kahta erillistä 	yöryhmöä. 

\Tjt 	titritI.kijcj 	en esitelty kortssa nro 5523 
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MENETELMKUVAUS 	 1 
Kaluston_vastaanottO_ja varastointi 	- nipun koko 20 kehaä 

- nostot kandella liinolla pystyputken ympari sidottuna 
1. 	Kalusto varastoidaan tyomaalla 

kokcamispaikan viereen vaakasuo- 	 ____________ 
ralle alustalle pelkkojen päälle. 	25 
Vastaanotettaessa tarkastetaan 	1 	____________ 
kaluston määrä ja kunto (mm.ruos- 	 _____ ____ 
teisuus ja viallisiksi merkityt 	 _______________ __________________ 
osat). Talvella kalusto peitetään 	I i 	i .. 
lumeentumisen ja jäätymisen estä- 
miseksi. 	 - _____ - 	______________ 

Te1ineenohjan puhdtatus, tasaus ja 	3 	 4 
tiivistys 	 s 	_______ 

3-4. Tehneen pohjalta puhdistetaan 
irtonainen pintamaa, lumi ja jää 	 1 
yms. pohjan kantavuutta heikentä- 	__J \ 	- suuretkohteet 

0 
sataan 	ja tiivistetään tehine-
suunnitelman mukaisehla materiaa- 
lilla ja suunnitelman mukaiseen 	 -pienet kohteet 

tiiveyteen. 	 - vinot/porrastetut luiskat 

Pohjajuoksen tai teräsnttien asennus 	 6 
5-6. Juoksujen paikat mitataan ja mer- 	_-,_- 	p---_---_ 	-työvulineita 

kitaan 	Tuoksut sijoitetaan pal- 	t 
koihleen ja juoksun ja tiivistetyn 	.. .. . 
pohjan väliin jäävät raot sullo-
taan tiukkaan. Juoksujen välit 
täytetääri telinesuunnitelman mu- . .. .. 
kaisesti ja juoksujen sivut sullo- 	___________________ 
taan tiukkaan. Sulamis- yms. ve-
sille järjestetään kunnollinen 
kanavointi tehneen ulkopuolelle. 

Tukitornien kokoaminen, menetelmä 1 7 	 8 
7. 	Tornien paikat mitataan ja merki- 

tään. Alapään säätöruuvien kor-
keusasemat vaaitaan ja merkitään. 
Säätöruuvit asetetaan paikoilleen 	________ 
ja säädetään likimain oikeaan kor- 
keuteen. Jos pohjajuoksu on kal- 	 kiila 

t.eva, tasataan kaltevuus käpälän 
alle asetettavalla kiilalia. 

9. Al imman kehä jakson kehät nostetaan 
paikoilleen ja sidotaan toisiinsa 
ristisiteillä, jotka lukitaan kii-
lapikalukoilla kehiin. Tornin ala-
osa säädetään pystyyn alapään sää-
töruuveilla. 

10. Kehien päälle nostetaan työtasoina 
käytettävät telinelankut, kun 2-3 
tornin alaosat on koottu. Toinen 
kehäjakso kootaan siten, että 
kalusto nostetaan miestyönä maasta 
käsin. 

10 

0 

0 
11. Ylemmille kehäjaksoille kalusto 

nostetaan kehien pystyputkeen 
kiinnitettävällä vintturilla tms. 
nostolaitteella. 

12. Kaluston asennustyötä voidaan no-
peuttaa hieman asentamalia liitin-
holkit kehiin jo mai.sa. 

11 12 

    

13. Ylintä kehäjaksoa kootessa asenne-
taan yläpään säätörouvit paikoil-
leen. 

14. Työn edetessa siirretään työtasoi-
na käytettäviä telinelankkuja 
tehneen pituussuunnassa samalla 
tasolla eteenpäin. 

F-luom. Korkeat tornit on syytä reivata 
alaosasta ennen ylimpien kerrosten 
kokoamista. 
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15. 	Tukitornien pystysuoruus tarkiste- 15 
taan ja säädetään ennen reivausta. - 

MentelmänlsoveltuvuusalUe: - 
- teline matala (2.. .4 kehäjaksoa) 
- kalusto voidaan varastoida lä- 

helle työpaikkaa, 	jolloin kanto- 
matka on lyhyt - 

- telineessä porrastettuja luiskia 

Tukitornien kokoaminen, menetelmä II 17 	 18 
17. Kokoamisalustaksi tehdään pelkois- 

ta suora pelkkapeti varastopaikan 
viereen. 

18. Tornit kootaan kokoamisalustan 
päällä kuvan mukaisessa asennossa. 

19. Tornien säätöruuvit asennetaan ______ JuHli paikoilleen. 	Alapään säätöruuvit 
_-.y säädetään likimain oikeaan pituu- 

- 	- _______ 

teen ja sidotaan noston ajaksi 
sidelangoilla paikoilleen. 	Vaihto- __________ 	_____________ 

19 20 	
/ \ 

ehtoisesti voidaan alapään säätö- 
ruuvit asentaa 	suoraan paikoil- 
leen pohjajuoksujen päälle kuten - 
menetelmässä 1. 

20. Tornit nostetaan paikoilleen nos- __________________ 
turilla ja säädetään pystyyn ala- ll pään säätöruuveilla. 

21-22. Vinoissa luiskissa olevien torni- 

_ 

en alaosat kootaan menetelmällä 1 
ja yläosat nostetaan valmiiksi 

____________________________ koottuina paikoilleen. 

21 22 Menetelmän Ilsoveltuvuusalue 

- teline korkea ( 	5 kehäjaksoa) 
- kalustoa ei voida varastoida 

työpaikan lähelle, 	jolloin 
tarvittaisiin välisiirtoja. 

- käytettävissä on sopiva varasto- 
ja kokoamisalue nosturin ulot- 
tuman sisällä. - - 

Tehneen reivaus 

Teline reivataan telinesuunnitelman mu -  ___________________________ ____________________________ 

23 
kaisesti. 

23-24. Vaakareivat kiinnitetään tornien 
pystyputkiln risti- tai kaksois- 60/48 

kääntöliittimillä. 	Pituussuun- _________ 
taiset vaakareivat voidaan kiin- 
nittää myös poikittaisiin vaaka- oi 
reivoihin. 	ylin ja alin reiva- 
putki kiinnitetään mand8llisim- ________ 
man lähelle kehän päätä. 

60/48 

7 _________________ 

25-26. Vinoreivat kiinnitetään vaakarei- 25 26 
voihin kaksoiskääntöliittimillä 
(48/48) 	Vinoreivat kiinnitetään - 

- mhhdolhisimman lähelle vaakarei- 
van 	ja kehän liitosta. Vino- 
reivaa ei saa kiinnittää vaaka \ / 
•putken vapaaseen päähän. - - 

27. Telineputket jatketaan vetoliit- 
>< timellä tai kandella kaksoiskään- 

-S  - - töhiittimellä. 

28. Työtasoina käytetään tehinelank- __________________________ 

27 28 kuja joko vaakareivojen tai ke-
hien vaakaputkien päällä. 	Liitti- 
met kannattaa nostaa työtasolle 
esim. peltiämpäreissä. _____ 

I---- I 	 ________ 

Huom. 	Liitinten kiristysvääntömomentit: Ö_J-vetoIiitin 
22 mm avainvälillä 50 Nm 
24 mm avainvälillä 80 Nm - 

><><>< 
____ 
N 48 /481 
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Te lineenkorkeudensäätö_jj2j3 
asennus 

29-30. Tehneen korkeus vaaitaan ja sää- 
tietään ensin 2-4 tehneen pituus-
suuntaiseen linjaan jonka jälkeen 
korkeus säädetään poikkisuuntaan 
linjalangan tai suoran laudan 
avulla. HuomL Jos yläpäässä ei 
säätövara riitä, on torni irrotettava 
reivauksista ennen kuin korkeutta 
säädetään alapään säätöruuveista. 

31-32. Tehneen niskat asennetaan ylä- 
pään säätöruuvien käpäliin. 
Niskaparrut keskistetään kiertä- 
mählä käpälä kuvan mukaiseen 
asentoon. Niskat jatketaan aina 
keskeisesti käpälän keskellä tai, 
jos niskat kootaan usearnmasta 
lankusta, telinesuunnitelrnassa 
määrätyillä alueilla. 
Niskat kiilataan puukiiloilla 
käpäliin sivukaltevissa silloissa 
sekä 2-3 käpälän välein, jos nis- 
kat köotaan useammasta rinnan 
asetetusta lankusta. 

	

33. 	Sivukaltevissa sihloissa asenne- 
taan niskojen päälle muotopuut, 
jotka on viistetty kaltevuuden 
mukaan. Pituuskaltevuus tasataan 
käpälän sisään asennettavalla 
kilialla. 

	

31. 	Jos sillan pituussuuntainen kaare- 
vuussäde on pieni (s 	300 m) 
asennetaan niskojen muotopuut, 
jotka tehdään vaaditun kaltevuu-
den ja ennakkokohotuksen mukaan. 

	

35. 	Tarkistukset 

- Tehneen korkeus tarkistetaan 
lopuksi laudoituksen päältä. 	Lisäksi tarkistetaan, ettei pohjamaa ole esim. roudan 

- Ennen valua tarkistetaan, että 	sulamisen vaikutuksesta pehmentynyt. 
kaikki säätöruuvit tukeutuvat 
tiukasti ja keskeisesti niskoi- 
hin ja pohjajunknuihLn 

Tehneen 	rku, mene te lrnö 1 

37. Teline ja kannen muotti lasketaan 
irti kannesta löysäämällä tornien 
yläpään säätöruuveista. Tämän 
jälkeen puretaan kannen muotti 
pois tehneen päältä. 

38. Tehneen reivaukset puretaan yl-
häältä alkaen. Liittimet kootaan 
purkuvaiheessa esim. peltiämpärei-
hin jdilla ne voidaan kantaa va-
rastoalueelle. 

39. Tukitornit puretaan osiin käyt-
täen työtasoina telinelankkuja. 
Matalat tornit (2-3 kehäjaksoa) 
kannattaa purkaa porrastetusti, 
jolloin kaiusto lasketaan mies- 
työnä alas. 

•10. 	Korkeammissa tehineissä kalusto 
lasketaan alas kokonaistyössä 
käytetyllä nostolaitteehla pienis-
sä nipuissa. 

II. 	Purkutyötä voidaan nopeuttaa nos- 
amalla tornien alaosat nosturil-
ILo pelkkojen päälle lappeelleen 
purettavaksi. 

Korkeat tornit voidaan yleensä 
nostaa myös kokonaisina, kun nos-
toliinat kiinnitetään tornin si-
vulle. Tällöin on kuitenkin var- 
mistuttava siitä, että tornin 
kalhistuessa se mahtuu tulemaan 
pois kannen alta. 

37 38 

1. 42 

1 __ 
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43. 	Pohjajuoksut irrotetaan, puhdis- 	43 
tetaan ja kuormataan suoraan pois-
kuljetettaviksi. 

Menetelmän 1 soveltuvuusalue: 

- muottia ei voida pudottaa koko-
naisena, koska 
- alla liikenneväylä tai vapaa 

- muottipuutavara, reunapukit, 
muottilevyt tms. halutaan saa- 
daehjinä 	 __________________________ ___________________________ 

- kannen alapinta halutaan puhdis-
taa telineeltä käsin 

Menetelmä II 
- Kannen muotti sidotaan ennen tehneen purkua kiinni kanteen muotin ennenaikaisen putoami- 

sen estämiseksi. Sidonnasta tarkemmat ohjeet muottitöiden menetelmätiedoissa. 
- Tehine puretaan alta pois kuten menetelmässä 1 (kuvan 42 mukainen nostotapa ei yleensä 

ole mandollinen). 
- Kannen muotti pudotetaan alas kokonaisena ja puretaan alhaalla. 

Menetelmän II soveltuvuusalue 

- pudotuskorkeus pieni 
- muottipuutavaralle, reunapukeille yms. ei uudelleenkäyttiiä. 

Kaluston huolto ja kasaus 

	

47. 	Kaluston kunto tarkistetaan ja 
vialliset osat erotellaan eril-
leen ja merkitään. Kalustosta 
puhdistetaan valuroiskeet. 
Kierreosat puhdistetaan ja rasva-
taan. Kehät kootaan päällekkäin 
20 kpl nipuiksi, jotka sidotaan 
sidelangoilla. Liittimet, liitos-
holkit ja tapit lajitellaan ja 
pakataan kuljetuslaatikoihin. 

YLE 1 S TÄ 
Telinekalusto: 
- Vääntyneitä tms. viallisia osia ei saa käyttää. Osien rikkoontumista voidaan estää mm. 

valvomalla, että Isehäniput varastoidaan aina suoralle alustalle pelkkojeri päälle ja ettei 

kehiä pudoteta vapaasti tornien purkuvaiheessa. 

- Kalusto tulee suojata talvella lumeentumiselta ja jäätymiseltä, sillä jäätyneen kaluston kä-
sittely lisää huomattavati kustannuksia ja voi aiheuttaa vaaratilanteita. Jäätynyt kalusto 

sulatetaan peittämällä kalusto ja käyttämällä rakennuslämmittimiä. Paikallisesti voidaan 

jäätä sulattaa myös nestekaasuhiekillä. Kalustoa ei tällöin saa kuitenkaan 1n-rrtittää tarpeettomasti. 

- Työssä on käytettävä sopivia räikkävääntimellä varustettuja hylsyavaimia. Käytännössä kannat-

taa varata 19-24 mm sarja erikoispitkiä hylsyjä, koska kalustossa voi olla sekaisin useampaa 

eri avainkokoa vaativia liittimiä. Hylsyn sisäpituus 4 cm. 

Työtasoina käytettävät telinetasot 

- Telinetasoina käytetään 38 x 125 tai 38 x 150 lankkuja, jotka naulataan 2 kpl rinnan riman 

pätkillä tai lattaterästangoilla. Tason pituus 1 	4.. .5 m. Tason paino kuivana 20.. .25 kg, 

märkänä 30.. .45 kg. Tasoja käytetään aina 3 kpl rinnan. 

Työturvallisuus 

- Työssä on noudatettava yleisiä nosto-ohjeita 
- Tehneen rakentamis- ja purkutyön aikana ei ylemmällä telinetasolla työskentelevän alapuo-

lelle saa mennä kaluston osien yms. putoamisvaaran vuoksi. 

- Purettaessa telineitä menetelmällä II on tarpeeton muotin alle meno kiellettävä. 

- Sivullisten meno muotin alle on estettävä luotettavasti tai muotti on pudotettava alas tuke-

mattomalta osalta kunkin työvuoron lopussa. 

- Työntekijöillä on oltava suojavarustuksena vähintään naulaanastumissuojalla varustetut suoja- 

jalkineet, sormikasmalliset suojakäsineet ja kypärä sekä turvavyö työskenneltäessä paikoissa 
joissa on putoaxnisvaara. 

- Vesistösilloissa on oltava käytettävissä vene ja kelluntaliivit. 

- Liikenneväylän, rautatien yms. vierellä työskenneltäessä on noudatettava kussakin tapaukses-

sa erikseen annettuja ohjeita ja määräyksiä. 

rek.nro 5513 
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1 	KALUSTOTIEDOT 	(Acrow shorload- ja Acrow shorbrace-kalustot) 	 1 
Acrow shorload- kalusto 

Acrow shorload-kalustO [H_(mm) 1 G 	(kg) 
AS 52 Säätöruuvi 0 50. 	* 7,4 

AS 28 Säätöruuvi T 50.. .' 6,1 

AS 11 Kehä 	6' 1829 31,1 

AS 12 Kehä 	5' 1524 24,8 

AS 13 Kehä 	4' 1219 21,8 

AS 14 Kehä 	3' 914 15,6 

AS 18 Liitinholkki, tapit ja sokat —1,0 

0 AS 42 Ristiside 7' x 4 7,4 

0 AS 44 Ristiside 7' x 	3' 7,0 

AS 48 Ristiside 5' x 	4' 5,9 

AS 45 Ristiside 5' x 	3' 5,3 

AS 46 Ristiside 5' x 	2' 4,9 

AS 64 Sidetanko 1 = 610 mm -1,0 

* 
HU0M 	Säätöruuvien suurin sallittu korkeus 

määräytyy kuormituksen mukaan seuraavasti. 

H450 mm 	P 	44,5 kN/säätöruuvi 

450 mm< H 	500 mm 	P 	35,6 kN/säätöruuvi 

- kehät liitetään toisiinsa aina 

liitinholkeilla ja liitinta- 
	0 

peilla 	,jotka varmistetaan 

sokkanauloilla. 

- Ristisiteet kytketään kehiin 

kiilapikalukoilla 
	0 

- Koska kiilapikalukon lukitus-

lovi on kaksiosainen, voidaan 

kehiä kytkeä yhteen sidetan-

goilla tai ristisiteillä. 

Yhteenkytkennällä voidaan muo-

dostaa kaksoistorneja sekä ii-

säkehillä vahvistettuja torneja. 

TARKISTA AINA TELINESUUNNITELMASTA KUORMITUS JA SÄÄTRUUVIEN MAX. KORKEUS 
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Acrow shorbrace-kalusto 
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. 

Acrow shorbrace-kalusto 	1 H (mm) 0 	(kg) 

SJUH Säätöruuvi 	1J 50.. .300* 8,2 

SJPH Säätöruuvi 	T** 50.. .300* 7,0 

TS 54 Teleskooppikehä 305.. .1219 27,0 

SB 64 Ristikkokehä 	6' - 1829 30,0 

SBC Ristisiteen kytkin 1,4 

*Huomi Säätöruuvien suurin sallittu korkeus 

täydellä kuormalla (P = 53,4 kN/säätöruuvi) 

on H = 300 mm. Koska tehneen korkeutta 

voidaan säätää teleskooppikehän avulla 1' 

portaissa (= 305 mm), ei säätöruuveja ole 

syytä kiertää em. maksimikorkeutta enempää 

auki pienilläkään kuormilla. 

**Huomi Säätöruuvit on suunniteltu sopimaan 

sekä ristikko- että teleskooppikehien sisään. 

Säätiiruuvin päässä on oltava levikemutteri 

silloin, kun säätöruuvi asennetaanristikko-

kehään. 

(Poikkeus: Jos teline koostuu yhdestö ristikko- 

kehästä ja ahimpaan asentoon asennetusta teles-

kooppikehästä ja alasäätöruuvin korkeus 

I-i 175 mm, ulottuu säätöruuvin pää teleskooppi-

kehän sisään, jolloin levikemutteri on poistet-

tava. Tällöin on kuitenkin varmistuttava siitä, 

että säätöruuvi on riittävän pitkälti teles-

kooppikehän sisällä). 

- Teleskooppikehät asenneaan ristikko-

kehien sisään ja lukitaan oikeaan kor-

keuteen liitintapeilla. Liitintapi t 

asennetaan joko teleskooppikehän rei-

kun tai siten, että teleskooppikehä 

tulee liitintapin päälle. 

- Ristikkokehät liitetään toisiinsa lii-

tinholkeilla ja liitiritapeilla kuten 

shorload-kalusto. 

- Teleskooppikehät sidotaan aina ristisi-

teillä kehiä vastaan kohtisuorassa suun-

nassa sekä kehien suunnassa silloin, 

kun teleskooppiosan korkeus H 	3' 

(H 914 mm). Teleskooppikehien risti- 

siteet kiinnitetään alapäästä ristisi-

siteen kytkimillä ristikkokehiin. 

- Ristisiteet ovat samoja kuin shorload-

kai ue te se a. 

Säätöruuvin paa 

kemutteri 
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Acrow shorioad-Jshorbrace-teineiden iifttimet jareivaus 

Kaksoiskäntö1iitin 48/48 

}Kaksoiskääntbiiitin 60/48 

Ristili.itin 48/48 

Ristiliitin 60/48 

- Reivaukset telineputkea 0 48,3/3,25 
- Reivaputket jatketaan tarvittaessa Peiner- tai HUnnebeck-kalusLon veto1iittirni11 48 

tai kaksoiskänt61 ii ttirni 1 1 48/48 

Liittimien kuvat 
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SILLANRAKENNUS REK NO 	SIJOITUS 

5514 	B.3531 _____ Telinetyot 
_______ LAATIJA 	AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Tuk itornitelineen rakentaminen ja purku 
R,Rrt 12.82 

Haki - kalusto Menetelmätiedot 

TYOKOKONA ISUUS 

1..Li.II''!IItII 	'' 	tiilil 	i!ii 	_____________________________________ 

J 	 iI .vJ 	L__ 	 i 
- 

Ulkoinen suoritusjärjestys: 	Telinetöiden ajoittamiseen vaikuttavia seikkoja: - Ennen tukitornitelineen rakentamista tehdään tehneen perustamistason alapuolelle jäävät 
rakenteet ja täyttötyöt sekä maa- tai päätytuet. - Jatkuvissa silloissa tehneen rakentaminen voidaan ajoittaa siten, että tehneet valmistuvat 
vaiheittain kannen muottitöiden ja raudoituksen edellä. 

Välipihareiden muotit kannattaa asentaa telinetöiden yhteydessä ja tukea tehineisiin. 
Sisäinen suoritusjärjestys: 

Tehneen rakentaminen 	menetelmä J 	 Tehneen 	rakentaminen, menetelmä liE 
Pohjan tasaus' 	 Kaluston vastaan- °'- Pohjajuol<sujefl asennus 	 Tukitornien kokoaminen varasto. 

Tehneen purku, 	menetelmä T 	 Tehneen purku, 	menetelmä jj 
Muotin sidonta kanteen 	 Muotin pudojus 

Tukitornien P 	 Tukitornien 	ku 

Pohjaj 	1 sjen 	 ohjaju 	ujen kasaus 

Kaluston huolto ja k 	0 - 	 Kaluston huolt 	•a kokoaminen 
minen kuhletuskuntoon 	 kuljetuskuntoon 

TOI MINTAVLINEET 

Sopivat toiminta- 	Pohjan puhdistus, 	tasaus ja tiivistys 	TR. . .1< + JT tai RM + TL 
yksiköt eri työn- 	Pohjajuoksujen asennus 	 TR. . .K + 3.. .4RM 
osavaiheissa 	Tukitornien kokoaminen, menetelmä 1 	1 RAM + 2.. .4 RM ® 	® 

Tukitornien kokoaminen, menetelmä II; -kokoam. 2 RAM + 1.. .2 RM ® 	® 
-nostot 	h RAM + 1 RM + NKU 

Tehneen reivaus 	 2 RAM + h. . .2 RM 
Korkeuden säätö mittahinjoihin 	1 TJ + 2 RM (mittaryhmä) 
Korkeuden säätö poikkisuuntaan ja niskojen as. 	2.. .3 RAM + 2.. .3 RM 

Tehneen purku: 	tehneen lasku, reivausten purku, 

tornien purku ja kaluston kokoaminen 	3.. .4 RM - tornien nosto ja siirto purkupaikahle 	2 RM + NKU - pohjajuoksujen kasaus 	 2 RM + KANL 

Työryhmän koko riippuu kaluston kantomatkasta 

Työtä voidaaan nopeuttaa käyttämällä kahta erillistä työryhmää. 
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MENETELMKUVAUS 1 
- nipun koko 20 kehaa Kaluston vastaanotto ja varastointi 

1 . 	 Kalusto varastoidaan työmaalla 1<o- - nostot kandella Innolla pystyputken ympäri sidottuna 

koarnispaikan viereen vaakasuoralle ___________ 
alustalle pelkkojen päälle. 	Vas- __________ 
taanotettaessa tarkastetaan kalus- 
ton määrä ja kunto 	(mm. ruostei- _____ ____ __________ 

_____________ suus ja viallisiksi merkatut osat). 
1 Talvella kalusto peitetään lumeen- 

tumisen ja jäätymisen estämiseksi. 

Tehneen pohjan puhdistus, 	tasaus ja 3 

________ 

telman mukaiseen tii vey- euhi 

_________________________ 

- vinot/porrastetut luiskot 

Pohjajuoksujen tai teräsponttien asennus 

- tyovalineita 5-6. 	Juoksujen paikat mitataan ja mer- 
kitään. 	Juoksut sijoitetaan pai- 
koilleen 	ja juoksun ja tiivistetyn 
pohjan väliin jäävät raot sullo- 
taan 	tiukkaan. 	Juoksujen välit 
täytetään teli nesuunni telman mu- 
kaisesti ja juoksujen sivut sullo- 
taan tiukkaan. 	Sulamis- yms. . 	 . 	 . 	 .. 	. 

vesille järjestetään kunnollinen 
kanavointi tehneen ulkopuolelle. 

Tukitornien kokoaminen, menetelmä 1 

7 8 7. Tornien paikat mitataan ja merki- 
tään. Alapään säätöruuvien kor- 
keusasemat vaaitaan ja merkitään. 
Säätöruuvit asetetaan paikoilleen 
ja säädetään likimain oikeaan 
korkeuteen 	Jos pohjajuoksun kai- 

________ 

tevuus 	5 %tasataan kaltevuus kä- kiila 
pälän alle asetettavalla kiilalla. 

8. Alimman kehäjakson kehät nostetaan 
paikoilleen ja sidotaan toisiinsa 
ristisiteillä. 	Tornin alaosa sää- 
detään pystyyn alapään säätöruu- 
veilla. 10 

9. Kehien päälle nostetaan työtasoi- 
na käytettävät telinelankut, kun 
2-3 tornin alaosat on koottu. 
Toinen kehäjakso kootaan siten, 
että kalusto nostetaan miestyönä 

--- 	-e 

maasta käsin. k A 
10. Toisen kehäjakson kehät asennetaan 

ensimmäisen kehäjaksofl kehiin näh- 
den ristikkäisille sivuille ja lu- 
kitaan lukkokoukuilla kiinni sekä ___________________ 	__________________________ ________ 
sidotaan ristisiteillä kuten 
edellä. 11 12 

11. Ylemmille kehäjaksoille kalusto 
nostetaan kehien pystyputkeen 
kiinnitettäVäilä nostolaitteella. - 

13. Ylintä kehäjaksoakootaessa asenne- 
taan yläpään säätöruuvit paikoil- 

_____ 

leen. 

14. Työn edetessä siirretään työtasoi- 
na käytettäviä telinelankkuja te- 
lineen pituussuuflflaSsa samalla 

13 

tasolla eteenpäin. 

Huom! 	Korkeat tornit on syytä reivata 
alaosasta ennen ylimpien kerrosten 
kokoamista. 
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15. 	Tukitornien pystysuoruus tarkiste- 15 
taan ja säädetään ennen reivausta. 

Menetelmän 1 soveltuvuusalue: 

- teline matala (2.. .4 kehäjaksoa) 
- kalusto voidaan varastoida lä- 
helle työpaikkaa, jolloin kanto- 
matka on lyhyt 

Tukitornien kokoaminen, menetelmä II 	17 
	

18 
17. 	Kokoamisalustaksi tehdään pelkois- 

ta suora pelkkapeti varastopaikan 
viereen. 

18. Tornit kootaan kokoamisalustan 
päällä kuvan mukaisessa asennossa. 

19. Tornien säätöruuvit asennetaan 
paikoilleen. Alapään säätöruuvit 
säädetään likimain oikeaan pituu-
teen ja sidotaan noston ajaksi 
sidelangoilla paikoilleen. Vaihto-
ehtoisesti voidaan alapään säätö-
ruuvit asentaa suoraan paikoil-
leen pohjajuoksujen päälle kuten 
menetelmässä 1. 

20. Tornit nostetaan paikoilleen nos-
turilla ja säädetään pystyyn ala- 
pään säätöruuveilla. 

2l-22.Vinoissa luiskissa olevien torni- 
en alaosat kootaan menetelmällä 1 
ja yläosat nostetaan valmiiksi 
koottuina paikoilleen. 

19 	 20 

----- II 

Menetelmän II soveltuvuusalue 	21 
- teline korkea ( 5 kehäjaksoa) 
- kalustoa ei voida varastoida 

työpaikan lähelle, jolloin 
tarvittaisiin välisiirtoja. 

- käytettävissä on sopiva varasto-
ja kokoamisalue nosturin ulot-
tuman sisällä. 

Tehneen reivaus 

Teline reivataan telinesuunnitelman mu-
kaisesti. 	 23 
23-24. Vaakareivat kiinnitetään tornien 

pystyputkiin risti- tai kaksois-
kääntöliittimillä. Pituussuun-
taiset vaakareivat voidaan kiin-
nittää myös poikittaisiin vaaka-
reivoihin. Ylin ja alin reiva-
putki kiinnitetään mandollisim-
man lähelle kehän päätä. 

25-26 

27. 

28. 

Vinoreivat kiinnitetään vaakarel-
voihin kaksoiskääntöliittimillä 
(48/48). Vinoreivat kiinnitetään 
mandollisimman lähelle vaakarei-
van ja kehän liitosta. Vinorei-
vaa ei saa kiinnittää vaakaputken 
vapaaseen päähän. 

Tehineputket jatketaan vetohiit-
timellä tai kandella kaksoiskään-
töliittimellä. 

Työtasoina käytetään telinelank-
kuja joko vaakareivojen tai ke- 
hien vaakaputkien päällä. Liitti- 27 met kannattaa nostaa työtasolle 
esim. peltiämpäreissd. 

Huom! Liitinten kiristysvääntömomentit 	
1 	 ______ 

22 mm avainvälillä 50 Nm 	 NvetoIutin 
24 mm avainvälillä 80 Nm 

,- 
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Tehneen korkeudensäätö ja niskojen 
asennus 

29-30 Tehneen korkeus vaaitaan ja saä-
detään ensin 2-4:ään tehneen pi-
tuussuuntaiseen linjaan jonka jäl-
keen korkeus säädetään poikkisuun-. 
taan linjalangan tai suoran laudan 
avulla. Huom! Jos yläpäässä ei 
säätövara riitä, on torni irrotet-
tava reivauksista ennen kuin kor-
keutta säädetään ahapään säätö-
ruuveista. 

31-32 Tehneen niskat asennetaan yläpään 
säätöruuvien käpäliin. Niskat kes-
kistetään kiertämällä käpähät ku-
vien mukaiseen asentoori niskan he-
veydestä riippuen. Niskat jatke- 
taan aina keskeisesti käpälän 
päällä tai, jos niskat kootaan 
ueammasta lankusta, tehinesuunni-
telmassa määrätyihlä alueilla. 

	

29 	 i 30 

	

r 31 
	

32 

M* aSskuraz6 
	

I1 
33. Sivukaltevissa silloissa asenne- 	- 

taan niskojen päälle muotopuut, 	33 
jotka on viistetty kaltevuuden 

_,7734  
mukaan. Pituuskaltevuus tasataan 
käpälän sisään asennettavalla 	kaolaus 
kiilahla. 

34. Jos sillan pituussuuntainen kaare-
vuussäde on pieni (s300 m) asen-
netaan niskojen päälle muotopuut, 
jotka tehdään vaaditun kaarevuuden 
ja ennakkokohotuksen mukaan. 

35. Tarkistukset 
	

35 
- Tehneen korkeus tarkistetaan lo-

puksi laudoituksen päältä. 
- Ennen vahua tarkistetaan, että 
kaikki säätöruuvit tukeutuvat 
tiukasti ja keskeisesti niskoihin 
ja pohjajuoksuihin. 

otouu 

& III  

Tehneen purku, menetelmä 1 

37. Tehine ja kannen muotti lasketaan 
irti kannesta höysäämällä tornien 
yläpään säätöruuveista. Tämän jäl-
keen puretaan kannen rnuotti pois 
tehneen päältä. 

38. Tehneen reivaukset puretaan yl-
häältä alkaen. Liittimet kootaan 
purkuvaiheessa esim. peltiämpä-
reihin, joilla ne voidaan kantaa 
varastoalueehle. 

39. Tukitornit puretaan osiin käyttäen 
työtasoina tehinelankkuja. Matalat 
tornit (2-3 kehäjaksoa) kannattaa 
purkaa porrastetusti, jolloin ka-
husto lasketaan miestyönä alas. 

40. Korkeammissa telineissä kalusto 
lasketaan alas kokoamistyössä 
käytetyllä nostolaitteehla pie-
nissä nipuissa. 

	

41 . 	Purkutyötä voidaan nopeuttaa nos- 
tamalla tornien alaosat nosturilla 
pelkkojen päälle lappeelleen 	4 
purettaviksi. 

	

42. 	Korkeat tornit voidaan yleensä 
nostaa myös kokonaisina, kun 
nostohiinat kiinnitetään tornin 
sivulle. Tällöin on kuitenkin var-
mistuttava siitä, että tornin kal-
listuessa se mahtuu tulemaan pois 
kannen alta. 
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43. 	Pohjajuoksut irrotetaan, puhdis- 43 
tetaan ja kuormataan suoraan pois- 
kuljetettaviksi 

Menetelmän 1 soveltuvuusalue: 

- rnuottia ei voida pudottaa koko- 
naisena, koska 
- alla liikenneväylä tai vapaa 

vesi 
- muottipuutavara, reunapukit, 
muottilevyt tms. halutaan saa- 
da ehjinä 

- kannen alapinta haJutaan puhdis- 
taa telineeltä käsin 

Menetelmä II 

- Kannen muotti siciotaan ennen tehneen purkua kiinni kanteen. Sidonnasta tarkemmat ohjeet 

muottitöiden menetelmätiedoissa. 

- Teline puretaan alta pois kuten menetelmässä 1 (kuvan 42 mukainen nostotapa ei yleensä 

ole mandollinen). 

- Kannen muotti pudotetaan alas kokonaisena ja puretaan alhaalla. 

Menetelmän II soveltuvuusalue 

- pudotuskorkeus pieni 

- muottipuutavaralle, 	reunapukeille yms. ei uudelleenkäyttöä. 

Kaluston huolto ja kasaus 

47. 	Kaluston kunto tarkisretaan ja 
vialhiset osat erotellaan eril- 
leen ja merkitään. Kalustosta 
puhdistetaan valuroiskeet. 
Kierreosat puhdistetaan ja rasva- 
taan. 	Kehät kootaan päällekkäin 
20 kpl nipuiksi, 	jotka sidotaan 
sidelangoilla. 	Liittimet, 	liiton- 
holkit ja tapit lajitellaan ja 
pakataan kuljetuslaatikoihin. 

YLE S T •A' 

Telinekalusto: 

- Vääntyneitä tms. viallista osia ei saa käyttää. Osien rikkoontumista voidaan estää mm. 

valvomalla, että kehäniput varastoidaan aina suoralle alustalle pelkkojen päälle ja ettei 

kehiä pudoteta vapaasti tornien purkuvaiheessa. 

- Kalusto tulee suojata talvella lumeentumiselta ja jäätymiseltä, sillä jäätyneen kaluston kä-

sittely lisää huomattavasti kustannuksia ja voi aiheuttaa vaaratilanteita. Jäätynyt kalusto 

sulatetaan peittämällä •kalusto ja käyttämällä rakennuslämmittimiä. Paikallisesti voidaan 

jäätä sulattaa myös nestekaasuliekillä. Kalustoa ei tällöin saa kuitenkaan lärmiittää tarpeettomasti. 

- Työssä on käytettävä sopivia räikkävääritimellä varustettuja hylsyavaimia. Käytännössä kannat-

taa varata 10-24 mm sarja erikoispitkiä hylsyjä, koska kalustossa voi olla sekaisin useampaa 

eri avainkokoa vaativia liittimiä. Hylsyn sisäpituus 4 cm. 

Työtasoina käytettävät telinetasot 

- Telinetasoina käytetään 38 x 125 tai 38 x 150 lankkuja, jotka naulataan 2 kpl rinnan riman- 

pätkillä tai lattaterästangoilla. Tason pituus 1 4.. .5 m. Tason paino kuivana 20.. .25 kg, 

märkänä 30. . .45 kg. Tasoja käytetään aina 3 kpl rinnan. 

Työturvallisuus 

- Työssä on noudatettava yleisiä nosto-ohjeita 

- Tehneen rakentamis- ja purkutyön aikana ei ylemmällä telinetasolla työskentelevän alapuo-

lelle saa mennä kaluston osien yms. putoamisvaaran vuoksi. 

- Purettaessa telineitä menetelmällä II on tarpeeton muotin alle meno kiellettävä. 

- Sivullisten meno muotin alle on estettävä luotettavasti tai muotti on pudotettava alas tuke-

mattomalta osalta kunkin työvuoron lopussa. 

- Työntekijöillä on oltava suojavarustuksena vähintään naulaanastumissuojalla varustetut suoja- 

jalkineet, sormikasmalliset suojkäsineet ja kypärä sekä turvavyö työskenneltäessä paikoissa 

joissa on putoamisvaara. 

- Vesistösilloissa on oltava käytettävissä vene ja kelluntahiivit. 

- Lhikenneväylän, rautatien yms. vierellä työskenneltäessä on noudatettava kussakin tapauk-

sessa erikseen annettuja ohjeita ja määräyksiä. 

rek.nro 5514 



Det B 

- Kehät liitetään toisiinsa aina 

lukkokoukuilla 

- 'fksinkertaisissa tukitorneissa 

kehät asennetaan vuorokerroksin 

ristikkäisille sivuille 

- Kehät 0,8 ja 1,5 sidotaan toi- 

siinsa ristisiteillä 0,8 ja 1,5. 

- Kehät 0,4 sidotaan poikkisiteil- 

lä 0,4. 

Tornien yhteenkytkentä: 

- Torneja ja kehiä voi kytkeä yh-

teen asentamalla kehät aina sa-

malle sivulle ja kytkemällä ke-

hät ristisiteillä tai sidetan-

goilla toisiinsa. Sidetankoa S 

käytetään kehien 1,5 ja 0,8 kyt-

kemiseen ja sidetankoa T kehien 

0,4 kytkemiseen. 
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1 KALUSTOTIEDOT ( Haki-kalusto) 

Yksinkertaiset Haki-tukitornit 

1500 	 1500 
-1 

Tukitornien yhteenkytkentä 

Haki-tukitornikalusto 	1H_(mm) G 	(kg) 

(j Yläsäätbruuvi 8 45.. .345 12,4 

Alasäätöruuvi 65.. .365 11,8 

Kehä 0,4 400 17,3 

Kehä 0,8 800 23,7 

Kehä 1,5 1500 32,3 

Poikkiside 0,4 9,5 

0 Ristiside 	0,8 5,0 

Ristiside 	1,5 6,3 

Sidetanko S 	(1=250, 	300, 400 mm) 0,8 

Sidetanko T 1,5 

© Lukkokoukku 0,15 

Det A 

d 
d 

0 

Tehneen reivausjliittimet 

Tehneen reivaukseen käytetään samoja liittirniä kuin Acrow-kalustossa 	(voidaan käyttää 

myös Peiner_ ja  Hönnebeck-kaluston hiittimiä). 
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SILLANRAKENNUS REK NO 	1 
5515 	B.3531 Telinetyöt 

fr_,JI__ 	
j 

LAATUA 1 AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Tukitornitelineen rakentaminen ja purku 12.82 

Menetelmätiedot Mestari - kalusto 

TYÖKOKONAISUUS 

,,I.I..11i'ii!tI 	tIIIIII1!!lI!II 	- 

\\ 	\•\ 	\\ 	\\\ 

Ulkoinen 	suorttujärstys: 	Telinetöiden ajoiitamiseen vaikuttavia seikkoja: 

- Ennen tukitornitelineen rakentamista tehdään tehneen perustamistason alapuolelle jäävät 
rakenteet ja täyttötyöt sekä maa- tai päätytuet. 

- Jatkuvissa silloissa tehneen rakentaminen voidaan ajoittaa siten, että tehneet valmistu- 
vat vaiheittain kannen muottitöiden ja raudoituksen edellä. 

- Välipilareiden muotit kannattaa aseritaa teiinetb iden yhteydessä ja tukea telineisiin. 
Sisäinen suoritusjärjestys: 

Tehneen rakentaminen, menetelmä T 	 Tehneen 	rakentaminen, menetelmä iii 

Pohjan tasaus 	 Kaluston vastaan- 
c:1iiPohjajuoksujen asennus 	 Tukitornien kokoaminen varasto- varasiointi alueella 

Tukitornien 	a 	inen 	 Pohjan 	Pohjajuo 	' n Tukito 	n nosto paikoilleen 

tiivistys 	asennus 	Tehneen 

ovaastoitti 	 "ätö 

ja niskojen a ennus 	 ja niskojen as 

Tehneen purku, 	menetelmä 1 	 Tehneen purku, 	menetelmä jij 

Tehneen lask 	 Muotin sidonta kanteen 	 Muotin pudo us 

Kannen muoti 	rku 	 Tehneen lasku 	 ja pur U 

Reivausten 	u 	 Reivausten purku 

Tukitornien p 	 Tujitornien 	rku 

Pohjaj 	 ohjaju 	ujen kasaus 

Kaluston huolto ja k 	- 	 Kaluston huolt 	'a kokoaminen 

minen kuljetuskuntoon 	 kuhjetuskuntoon 

TOI M IN TA VL 1. N E ET 

Sopivat toiminta- 	Pohjan puhdistus, 	tasaus ja tiivistys 	TR. . .K + JT tai RM + TL 

yksiköt eri työn- 	Pohjajuoksujen asennus 	 TR. . .K + 3.. .4 RM 
0 osavaiheissa. 	Tukitornien kokoaminen, menetelmä 1 	1 RAM + 2.. .4 RM 

® ® Tukitornien kokoaminen, menetelmä II; 	-kokoam. 	1 RAM + 1.. .2 RM 

- nostot 	1 RAM + 1 RM + NKU 

® ® Tehneen reivaus 	 2 RAM + 1.. .2 RM 

Korkeuden säätö mittalinjoihin 	1 TJ + 2 RM (mittaryhmä) 

Korkeuden säätö poikkisuuntaan ja niskojen as. 	2.. .3 + RAM -- 2.. .3 RM 

Tehneen purku; 	tehneen lasku, 	reivausten purku, 

tornien purku ja kaluston kokoaminen 	3.. .4 RM 

- tornien nosto ja siirto purkupaikahle 	2 RM + NKU 

- pohjajuoksujen kasaus 	 2 RM +. KANL 

0 	Työryhmän koko riippuu kaluston kantomatkasta 

Työtä voidaan nopeuttaa käyttämällä kahta erillistä työryhmää. 
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MENETELMK UVAUS 
Kaluston vastaanotto ja varastointi 

1. 	Kalusto varastoidaan työmaalla 
kokoami spaikan viereen vaakasuoral-
le alustalle pelkkojen päälle. Vas-
taanotettaessa tarkastetaan kalus-
ton määrä ja kunto (mm. ruosteisuus 
ja viallisiksi merkatut osat). Tal-
vella kalusto peitetään lumeentumi-
sen ja jäätymisen estämiseksi. 

Tehneen pohjan puhdistus, tasaus ja 
tiivistys 

3-4. Tehneen pohjalta puhdistetaan 
irtonainen pintamaa, lumi ja jää 
yms. pohjan kantavuutta heikentä-
vät ja epätasaisia painumia aiheut-
tavat materiaalit. Pohja tasataan 
ja tiivistetään tehinesuunnitelman 
mukaisella materiaalilla ja suun- 
nitelman mukaiseen tiiveyteen. 

Pohialuoksulen tai teräsponttien asennus 

5-6. Juoksujen paikat mitataan ja mer- 

- nipun koko 20 kehno 
- nostot koridello Inn011a pystyputken ymperi sidottuno 

Ii 

re 

- pienet kohteet 
- vinot/porrostetut luiskat 

kitään. Juoksut sijoitetaan pai-
koilleen ja juoksun ja tiivistetyn 
pohjan väliin jäävät raot sullo-
taan tiukkaan. Juoksujen välit 
täytetään telinesuunnitelman mu-
kaisesti ja juoksujen sivut sullo-
taan tiukkaan. Sulamis- yms. vesil-
le järjestetään kunnollinen kana-
vointi tehneen ulkopuolelle. 

Tukitornien kokoaminen, menetelmä 1 

7. Tornien paikat mitataan ja merki-
tään. Alapään säätöruuvien korkeus- 7 
asemat vaaitaan ja merkitään. Sää-
töruuvit asetetaan paikoilleen ja 
säädetään likimain oikeaan korkeu-
teen. Jos pohjajuoksun kaltevuus 

5 %, tasataan kaltevuus käpälän 	«------ 	 ;. 
alle asetettavalla kiilalla. 	 kuta 

8. Ahimmat vaakasiteet asetetaan sää-
töruuvien päälle kiinnityskorvak-
keet ylöspäin. 

9. Ahimmatkehät asetetaan vaakasi-
teisiin nähden ristikkäisille si-
vuille siten, että kehien vino- 
sauvat tulevat ristikkäin. Kehät 
säädetään pystyyn alapään säätö-
ruuveihla. 

10. Kehien päälle nostetaan työtasoina 
käytettävät tehinelankut 1  kun 2-3 
tornin alacsat on koottu. Toinen 
kehäjakso kootaan siten, että ka-
lusto nostetaan miestyöriä maasta 
käsin. 

11. Toisen kehäjakson kehät asennetaan 
ensimmäisen kehäjakson kehiin näh-
den ristikkäisille sivuille ja 
lukitaan asentamahla ensimmäisen 
kehäjakson vinositeet paikoilleen. 

12. Ylemmille kehäjaksoille kalusto 
nostetaan kehien pystyputkeen 
kiinnitettävällä vinssihhä tms. 
nostolai tteelha. 

13. Ylintä kehäjaksoakcoottaessa asenne - 
taan alapäähän vaakasiteet j yhä-
päähän sää töruuvi t. 

14. Työn edetessä siirretään työtasoi-
na käytettäviä telinelankkuja tehi-
neen pituussuunnassa samalla tasol-
la eteenpäin. 

Huom! Korkeat tornit on syytä reivata 
alaosasta ennen yhimpien kerrosten 
kokoamista. 

- tyovolineitu 
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15. 	Tukitornien pystysuoruus tarkiste- 15 

taan ja säädetään ennen reivausta. 7 
Menetelmän 1 soveltuvuusalue: 

- teline matala 	(2.. .4 kehäjaksoa) 
- kalusto voidaan varastoida lähelle 

työpaikkaa, 	jolloin kantomatka on ly- 
hyt 

- telineessä porrastettuja luiskia. - 
n 

________________________________ Tukitornien kokoaminen, menetelmä II 

17. Kokoamisalustaksi 	tehdään pelkois- 17 18 
ta suora pelkkapeti. Huom 	Pelkat II 	II 
on sijoitettava siten, että alta- 
päin asennettava vinoside voidaan 
asentaa. 

18. Tornit kootaan kokoamisalustan JLJ päällä. 	Tornit jäykistetään mo- == 
lemmista päistä kulmittain risti- \ 	\ 

1 	1 	1 
_________________________ ____________________ 

- L& 	4 siteillä. \ \ . 	. 	' 

19. Tornien säätöruuvit asennetaan 
paikoilleen. 	Alapään säätöruuvit 19 säädetään likimain oikeaan pituu- 
teen ja sidotaan noston ajaksi 
paikoilleen sidelangoilla. 

20. Tornit nostetaan paikoilleen nos- 
turilla ja säädetään pystyyn ala-. 

20L 

pään säätöruuveilla. 

21-22.Vinoissa luiskissa olevien tornien ________________________ 

21 22 
alaosat kootaan menetelmällä 1 ja 
yläosat nostetaan valmiiksi koot- 
tuina paikoilleen. 

Menetelmän II soveltuvuusalue: 

- teline korkea 	(5 kehäjaksoa) 
- kalustoa ei voida varastoida työpaikan 

lähelle, 	jolloin tarvittaisiin väli- 
siirto ja 

- käytettävissä on sopiva varasto- ja 
kokoamisalue nosturin ulottuman sisäl- 
lä. ______________________________ ______________________________ 

Tehneen reivaus 23 24 

Tehine reivataan telinesuunnitelman mu- 60/4 

kaisesti. ______ 
23-24 Vaakareivat kiinnitetään tornien 

pysiyputkiin risti- tai kaksois- 60/ 
kääntöliittimihlä. 	Pituussuuntai- __________ LJ? set vaakareivat voidaan kiinnittää _____ 
myös poikittaisiin vaakareivoihin. -7 

_ 

Ylin ja alin reivaputki kiinnite- 
tään mandollisimman lähelle kehän 
päätä. _______ ______ / 

25-26 Vinoreivat kiinnitetään vaakarei- 25 

7 - voihin kaksoiskääntöhiittimillä 
(48/48). 	Vinoreivat kiinnitetään 
mandollisimman lähelle vaakareivan -/-- ja kehän liitosta. Vinoreivaa ei 
saa kiinnittää vaakaputken vapaa- 

_t 8/48  
seen päähän. 

e^l6cm 
27. Tehineputket jatketaan vetohiit- 

timellä tai kandella kaksois- 
kääntöhiittimellä. 

28. Työtasoina käytetään tehinelank- 
kuja joko vaakareivojen tai 27 28 

kehien vaakaputkien päällä. 
Liittimet kannattaa nostaa työ- ______ 
tasolle esim. 	peltiämpäreissä. 

iL Huom! Liitinten kiristysvääntömomentit: 

22 mm avainvähillä 50 Nm 
24 mm avainvälihlä 80 Nm 

__ 



TeHneen korkeuden säätö 	ja niskojen 29 30 
asennus 

29-30 Tehneen korkeus vaaitaan ja sääde-
tään ensin 2-4:ään tehneen pituus- ____________________ 
suuntaiseen linjaan jonka jälkeen 
korkeus säädetään poikkisuuntaan 
linjalangan tai 	suoran laudan avul- _____ ______ 
la. 	Huorn! 	Jos yläpäässä ei säätä- _____________ _________ 

reivauksisa ennen kuin korkeutta ______ 
saadetaan alapaan saatoruuveista. 

31-32 Tehneen niskat asennetaan yläpään 31 	 32 
säätöruuvien käpäliin. 	Käpälän 
sisäleveyttä kapeammat niskat kes- 
kistetään kiertämählä käpälä kuvan 
mukaiseen asentoon. 	Niskat jatke- 

___________________ 
taan aina keskeisesti käpälän kes- 
kellä tai, 	jos niskat kootaan 
useammasta lankusta, 	telinesuunni- _______________ 
telmassa määrätyillä alueilla. _____ 
Käpälän sisäleveyttä kapeammat nis- 
kat kiilataan puukiiloilla käpäliin 
sivukaltevissa silloissa sekä 2-3 
käpälän välein, 	jos niskat on koot- - 	- 	 - 	- 
tu useammasta rinnan asetetusta 33 	 34 
lankusta. koolaus 	 _________ 

33. Jos muotin sivukaltevuus 	5 %, 
tasataan kaltevuus niskojen päälle 
asetetulla muotopuulla. 	Jos muotin - 	_______- 	 utouu 
pituuskaltevuus 	5 %, 	tasataan 
kaltevuus käpälän sisään asetetul- / 

34. :s 	

a 	

kaare- 
vuussäde on pieni 	( 	300 m) 	asen- 
netaan niskojen päälle muotopuut, ___________ -- ______ 	 _______ 
jotka tehdään vaaditun kaarevuuden 35 ja ennakkokohotuksen mukaan. 

35. - Tehneen korkeus tarkistetaan lo- 
puksi laudoituksen päällä. 

- Ennen valua tarkistetaan, että 
kaikki 	säätöruuvit tukeutuvat tiu- 
kasti 	ja keskeisesti niskoihin ja 
pohjajuoksuihin. 

Tehneen purku, menetelmä 1 

37 38 - 37. Teline ja kannen muotti lasketaan 
irti kannesta loysaamalla tornien 
ylapaan saatoruuveista 	Taman jal- 
keen puretaan kannen muotti pois :- 

1 e ineen paa 	a .-.-. 	. . - 
38. Tehneen reivaukset puretaan yl- s - 

- häältä alkaen. 	Liittimet kootaan 
purkuvaiheessa esim. 	peltiämpärei- 

voidaan kantaa varaa- - 

39. Tukitornit puretaan osiin käyttäen 

40 
työtasoina telinelankkuja. 	Matalat 
tornit 	(2-3 kehäjaksoa) kannattaa __._...., 
purkaa porrastetusti, 	jolloin ka- 
lusto lasketaan miestyönä alas. 

_______ 

40. Korkeammissa tehineissä kalusto 
lasketaan alas kokoamistyössä käy- 
tetyllä nostolaitteehla pienissä 
nipuissa. 

41. Purkutyötä voidaan nopeuttaa nosta- 
malla tornien alaosat nosturilla 
pelkkojen päälle lappeelleen puret- 41 	 _______ 42 

42. Korkeat tornit voidaan yleensä nos- 
taa myös kokonaisina, kun nosto- - 
hiinat kiinnitetään tornin sivulle. 
Tällöin on kuitenkin varmistuttava 
siitä, 	että 	tornin kalhistuessa se - 
mahtuu tulemaan pois kannen alta. 



43. 	Pohjajuoksut irrotetaan, puhdiste- 
taan ja kuormataan suoraan pois-
kuljetettavtksi. 

Menetelmän 1 soveltuvuusalue: 

- muottia ei voida pudottaa kokonai-
sena, koska 
- alla liikenneväylä tai vapaa vesi 
- muottipuutavara, reunapukit, 
muottilevyt tms, halutaan saada 
ehjänä 

- kannen alapinta halutaan puhdistaa 
telineeltä käsin. 

TT 

43 

( h) 

 

- Kannen muotti sidotaan ennen te-
lineen purkua kiinni kanteen. Si-
donnasta tarkemmat ohjeet muotti- 
töiden menetelmätiedoissa. 

- Teline puretaan alta pois kuten 
menetelmässä 1 (kuvan 42 mukainen 
nostotapa ei yleensä ole mandolli-
nen). 

Kaluston huolto ja kasaus 

47. 	Kaluston kunto tarkistetaan ja 
vialliset osat erotellaan erilleen 
ja merkitään. Kalustosta puhdiste-
taan valuroiskeet. Kierreosat puh-
distetaan ja rasvataan. Kehät koo- 
taan päällekkäin 20 kpl:een ni-
puiksi, jotka sidotaan sidelangal- 
la. Liittimet, liitosholkit ja 
tapit lajitellaan ja pakataan kul-
jetuslaatikoihin. 

- Kannen muotti pudotetaan alas kokonaisena ja 
puretaan alhaalla. 

Menetelmän II soveltuvuusalue: 

- pudotuskorkeus pieni 
- muottipuutavaralle, reunapukeille yms. ei 

uudelleenkäyttöä. 

 

YLEISTÄ 

Telinekalusto: 

- Vääntyneitä tms. viallisia osia ei saa käyttää. Osien rikkoontumista voidaan estää min. valvo-

malla, että kehäniput varastoidaan aina suoralle alustalle pelkkojen päälle ja ettei kehiä 

pudoteta vapaasti tornien purkuvaiheessa. 

- Kalusto tulee suojata talvella lumeentuiniselta ja jäätymiseltä, sillä jäätyneen kaluston 

käsittely lisää huomattavasti kustannuksia ja voi aiheuttaa vaaratilanteita. Jäätynyt 

kalusto sulatetaan peittämällä kalusto ja käyttämällä rakennuslämmittimiä. Paikallisesti 

voidaan jäätä sulattaa myös nestekaasuliekillä. Kalustoa ei tällöin saa kuitenkaan 

lämmittää tarpeettomasti. 

- Työssä on käytettävä sopivia räikkävääntimellä varustettuja hylsyavairnia. Käytännössä 

kanna1.taa varata 19 - 24 mm sarja erikoispitkiä hylsyjä, koska kalustossa voi olla sekaisin 

useampaa eri avainkokoa vaativia liittimiä. Hylsyn sisäpituus 	4 cm. 

Työtasoina käytettävät telinetasot 

- Telinetasoina käytetään 38 x 125 tai 38 x 150 lankkuja, jotka naulataan 2 kpl rinnan riman 

pätkillä tai lattaterästangoilla. Tason pituus 1 4.. .5 m. Tason paino kuivana 20.. .25 kg, 

märkänä 30.. .45 kg. Tasoja käytetään aina 3 kpl rinnan. 
Työturvallisuus 

- Työssä on noudatettava yleisiä nosto-ohjeita. 

- Tehneen rakentamis- ja purkutyön aikana ei ylemmällä telinetasolla työskentelevän ala-

puolelle saa mennä kaluston osien yms. putoamisvaaran vuoksi. 

- Purettaessa telineitä menetelmällä II on tarpeeton muotin alle meno kiellettävä. Sivullisten 

meno muotin alle on estettävä luotettavasti tai muotti on pudotettava alas tukemattomalta 

osalta kunkin työvuoron lopussa. 

- Työntekijöillä on oltava suojavarustuksena vähintään naulaanastumissuojalla varustetut suoja- 

jalkineet, sormikasmalliset suojakäsineet ja kypärä sekä turvavyö työskenneltäessä paikoissa, 

joissa on putoamisvaara. 

- Vesistösilloissa on oltava käytettävissä vene ja kelluntahiivit. 

- Liikenneväylän, rautatien yms. vierellä työskenneltäessä on noudatettava kussakin tapauksessa 

erikseen määrättyjä ohjeita ja määräyksiä. 

rek.no. 5515 
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(N 

-c 

1400 	-. 	1400 

Mestari-tukitorriikalustO G 	(kg) 

Yläsäätöruuvj h 90...340 mm 11,6 

A1asätöruuvi h 	100. . .560 mm 17,1 

Kehä h 500 mm 16,1 

Kehä h = 1000 mm 22,0 

Kehä h 1500 mm 28,1 

Ristiside 1 1980 mm 9,8 

Vaakaside 1 1400 mm, 	h = 72 mm 5,3 

® Vinoside 1 1720 mm 7,9 

Vinoside 1 2050 mm 9,2 

IWE) 
Det B 

7C 
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1 KALUSTOTIEDOT 	(Mestari - kausto) 

9 

- Kehät lukitaan toisiinsa vinositellä, jotka asennetaan kehien korvakkeisiin ja lukitaan 

kiiloilla paikoilleen. 

- Jos tukitorneja nostetaan kokonaisina on tornit tuettava nurkittain ala- ja yläpäästä 

ristisiteillä. 

Tehneen reivaus ja liittimet 

Tehneen reivaukseen käytetään samoja liittimiä kuin Acrow-kalustossa. 

(Voidaan käyttää mybs Peiner- ja HUnnebeck-kaluston 1iiimik 
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SILLANRAKENNUS 

TYÖNSUUNNITTELU 

Menetelmät ledot 

REK NO 	SIJOITUS 

Telinetyöt 	 5516 	B.3531 
LAATIJA 	AIKA 

Konsolituen rakentaminen ja purku 	TVH/ 1 
Rsr, Rrt 1 	12.82 

TYOKOKONAISUUS 

Ulkoinen suon tuärst 

Telinetöiden ajoitukseenvaikutniin snika: 	Konsolituki sillan väljtuel(a 
- Konsolit asennetaan paikoilleen völitukten raken- 

tamisen yhteydessä 

- Poikkikannattajat ja niskapalkit kannni:tna yleennö 	 - Niskapalkki 

nastaa paikoilleen samalla kertaa kuin aukon 	1 	Laskukiila 

telinekannattäjat, sillä nosturin siirtokustannuk- 	
- 	Poikkikannattaja 

set ovat yleensä aina suuremmat kuin konsolituen 

nidontavaiheen kestävän odotusajan veloitus. 	 l• 
- Ennen poikkikannattajien ja aukon telinekanna- 	 U=J 

tajien asennusta tulee välituen saavuttaa riifltint 

lujuus 

Sisäinen suoritusjärjestys: 	 Työtelineen t&(O 	 Tuen tarkistusmittaus 
Konsolituen rakentaminen 	 °0N Kons - nni 

Palkkien vastaao6' '  
7ivarastoir.-_ 	

valu 

Palkkien tarkastus...- 

asennus 

isiteiden 

Tehineiden purku 

Menetelmä 	 Tehneen 	Aukon muotin ja tehneen purku Palkkie Laskukiil en irrotus ja huolto 

°sku 	0 	 irrotus n katkaisu p ikkaus OThi 

purku 

____________ 	 nkojen asennus 	 Tehineiden _____________ 	 lasku alas 

Muotin ja 

Menetelmä j 

Tehneen lasku 	Laskukiiloen irr. ja huolto 

irti kan- Poikki a kien irrotus ja nosto 
nesta 

Konsohieii katkaisu 

purku 

1 TOIMINTAVLINEET, MATERIAALIT I<LUSTO 	 1 
Sopivat toiminta- 	i-{itsaustydt (konsoleiden teko, palkkien varustelu yms) 1 RAM + 0. . .1 RM 
välineet 
	

Mittaustydt (mittaryhmä) 	 1 TJ + 2 RN 
Konsolituen rakentaminen ja purku 	 1.. .2 RAM + 2.. .3 IlM 
Nostot 	

JJ tai KANt. 

Materiaalit: 

- Yleisimmin käytetyt palkkikoot 

- niskapalkit 	HE 220. . .300 

- poikkikannattajat HE 500. . .1000 

- konsolit 	1 300. . .600 

Konsolit, palkit ja niihin tulevat vahvis-

tukset ja sidonnat ent teään aina at-kuni 

telinepiirustuksissa 

dSsätarvjttavaaka1ustoa: 

- hitsauslajtteet varusteineen 

- polttoleikkausvä1inee J1rn:eneen 

- kulmahiomakonejta -2 kp 

- taljoja 	2 kpl 

- rromen :1 nmt.iunn i n 

- 	k;dii-1€kj .ik:h 	ue 	ee 

Viite: Menekkitiedot esitetty kertinsa nen 551 
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MENETE LMAKUVAUS 
ruvaras- 

1 n Ji 1 

1- . kaikkien varastointipaikka suurini-
ollaan ja valmistellaan etukä-
een. Paikka valitaan siten, että 
alkit voidaan nostaa paikoilleen 
ilman välisilrtoja. Palkit si-
joitetaan pelkkojen päälle siten, 
ttä ne voidaan tarkastaa ja va- 
rustella ilman välisiirtoja. 

Konsuleiden teko 

3-4. Konsolit tehdään telinepiirustus-
ten mukaan hitsaamalla paikkeihin 
tarvittavat tukilevyt, vahvikkeet 
ja tartunnat. 

5-. kalkit tarkastetaan ja niihin 
hi tsataan telinesuunnitelman mu-
kaiset tukilevyi yms. vahvikkeet. 
ko:Lkkikannattajien päälle kiinni-
tetään laskuki ilat (pienahitsillä 
klilojen nurkista). Kiilojen ilu-
kupinnat ja kierteet rasvataan 
tuoleli isesti ennen asentamista. 
Jos nosturin kapasiteetti riittää, 
uuennetaan niskapaikit poikkikan-
nutt.uj in 1 -.1iäl Jo vui.mt iksi 

K,rsie i1ou u;unu , monel:eträ 1 

- Asennus vapapu tkelllseen_p 
larlin: 

- linnen konsolin asennusta tehdään 
p1 larin raudoltusvaiheessa suun-
ilJ:elmien mukaiset raudoitusten 
siirrot ja lisäraudoitukset sekä 
usennet:aan pilarin vaippaputki 
ui k olli een. 

7. 	Non:uiin paikka mitataan ja merki- 
tiljo pilarin vaippaputkeen, johon 
'ehdään konsoliile aukko. Aukko 
kannattaa tehdä n. 15-20 mm joka 
-uuntaan väljäksi. 

2-. Konsoli nostetaan ja työnnetään 
paikoilleen ja tuetaan mandolli-
simman tarkasti oikeaan asentoon 
ja oikeaan korkeuteen. 

11-11. Konsolin ja vaippaputken väli täy-
tetään puutäytteeliä, jolla samal-
la estetään piiarin vaippaputken 
reunojen puilistuminen valun aika-
na. Tdytbn tulee ulottua n.20-30 
mm vaippaputken sisäpuolelle, 
jolloin konsoli on helpompi kat-
kaista riittävän syvältä tehneen 
purkuval heessa. 

Ii. 	Pilariin tulevat lisähaat asenne- 
taan tel. inesuunnitelman mukaisen- 

- Asennus_urwcttiin 	13 
13-14. Puumuotin tukemiseen konsoliaukon 

reunalla kiinnitetään erityistä 
huomiota. 1Vhiuten asennus tapahtuu 
samoin kuin vaippaputke 1 uneen 
p11 ari ir AL.side 



h • 200 mm betonilla 
h 50 mm atustanvolumossclk, 

18 

r. 

1 
1I 

1 
M 

.- 

15. 	Menetelmää 1 käytettäessä on var- 	15 
mistettava, että valuputki mahtuu 
konsolin ohi. Valuvaiheessa tii-
vistetään konsolin alapuoli eri-
tyisen huolellisesti, sillä kuor-
mitus konsolin alla on erittäin 
suuri. 

Menetelmän 1 soveltuvuus 

- pienet konsolit 
- puumuotilla tehtävät tuet 

Mene etrnM II 

- Ennen konsolin asennusta teh- 	17 
dään suunnitelman mukaiset 
raudoitusten siirrot ja lisä- 
raudoitukset sekä asenetaan 
konsolin alle jäävät työteräk-
set. 

17. 1-ilarin alaosa valetaan konsolin 
atapinnan mukaan määräytyvään 
korkeuteen, johon tehdään työsau-
ma. Työsauman paikka määräytyy 
konsolin alapuoliseen valuun 
käytettävän massan mukaan. 
Tytisaumasta, jota ei ole esitetty 	19 
suunnitelmissa, on tehtävä muutos- 
suunnitelma. 

18. Konsolin tarkka korkeusasema mi-
tataan ja raudoitukseen jätetyt 
työteräkset katkaistaan tähän 
korkeuteen. 

19. Konsoli nostetaan päältäpäin pai-
kalleen em. tytiteräksen varaan 
ja tuetaan pilarin raudoitukseen 
oikeaan asentoon. 

20. Pilariin tulevat lisähaat asenne- 
	21 

taan paikoilleen suunnitelmien 
rriukaari. 

11. 	Pularin yläosan vaippaputki bit- 
sataan paikoilleen joko yhdestä 
tai kolmesta osasta koottuna. 

22. Konsolin ja vaippaputken väli 
täytetään puutäytdllä kuten 
menetelmässä 1. 

23. Konsolin alapuoli vaietaan joko 
alustanvalumassalla tai notkeal-
la betonilla. Alapuoli tiivis- 	23 
tetään erityisen huolellisesti, 
sillä kuormitus konsolin alla on 
erittäin suuri. 

Menetelmän II soveltuvuus 

suuret konsolit 
työsauman saa tehdä 

Palkkien asennus 
- Ennen palkkien asennusta mita- 	25 

taan tukien sijainti tarkasti ja 
tarkastetaan, että pilareiden 
lujjus on riittävä. 

25. Poikkikannattajien paikat mita-
taan ja merkitään konsoleihin. 

26. Palkit nostetaan ja ohjataan mah-
dollisimman tarkasti paikoilleen. 

27-28. Palkit sidotaan toisiinsa suunni-
elman mukaisista kohdista poik- 
kisiteillä ja tuetaan sillan tu- 	- 
kun puutäytöillä. 	27 

- Ennen aukon kannattajien asen-
tamista tarkistetaan niskapalk-
kien sijainti. 

- Tehneen korkeus tarkistetaan 
joko aukon telineiden tai muo-
Olo päältä ja säädetään tarvit-
taessa laskuktiloilla. 
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ineet 	 29 

29-30. Työtelineet voidaan rakentaa ve-
sistösilloissa yleensä kaivinpaa-
lutyötä varten tehdyn tyhlavan 
päälle tai esim, jään varaan. 
Maasilloissa työtelineet tehdään 
maanvaraisina. Samoja telineitä 
käytetään koroteituna myhs valu- 
1 ei i n ei nä. 

Konsolituen purkti. menetelmä 1 

31. Teline lasketaan irti kannesta 
kiertämällä 'laskukiilat alas. 
Tarvittaessa käytetään apuna mo-
mentin muuntimia. Tämän jälkeen 
puretaan kannen laudoitus ja au-
kon tehneet pois. 

32. Konsolituen palkkien sidonnat 
irrotetaan ja palkit lasketaan 
taljoilla tai nosturilla työsii-
lan, penkereen, ponttoonien tms. 
varaan, josta palkit voidaan nos-
laa pois. 
laskukiilat irrotetaan palkeista 
ja huolletaan. 

33. Kaikaistavat konsolien päät tue- 
aan työtellneiden varaan ja kat- 

kaistaan 	2O mm syvyydeitä pila- 
nin pinnasta. 

:t-35. Pilarin hapon kestävään vaippa- 
putkeenhitsataan paikka ao. 
hitsauspuikoilia. Tausta injek-
toidaan paisuvalla laastilla. 
Hitsaussaumat peitataan peittaus- 
psstalla tai tarvittaessa hiotaan 

	35 	A 	 36 PArNEVALU 	EJEKTOINTI 
perusaineen tasoon ja peitataan. 	________ 	tarkistusrekd 

34. Puumuotilla tehdyssä välituessa 
rtaikkaus tehdään ejektorilla tai 
painevalumuottia käyttäen. 
Paikkauksen väri ja pinta pyri-
tään tekemään ympärhivän pinnan 
kai. - aisokui 

rjektointi 

Menetelmä II (tel irteiden aiastasku 
kierre tangoilla) 

- ennen konsolitukien purkua asennetaan sakot: teiineiden alaslaskussa käytettiivät kierretangot:, 

poikkipalkit ja tunkit paikoilleen. 

- Teline lasketaan kierretankojen varuari kiertämällä konselt:trkjen lat:kukiilat: alas. 

- Konsolituet2retaanaa pois kuten menete].mässä 1 

- Kannen tehneet ja muotti lasketaan alas kierretankojen varasua. 

- Kannen muott.i ja tehneet puretaan alhaalla. 

- Telineiden alaslaskua kierretangoilla on se.[stettu tarkemmin teräspalkkitehineiden ja 

kanna:: tajat- el ineiden menet:eimätiedol:tsa. 

YLEIST 

Konsolituenteräkit: 

Tarkastus: 

- Palke tasa ei saa olla lv :i a, tai keami 	jat:kkaia tms. lujuuttt:a hei kentäviä vikoja. 

- Mittapoikkeamista tarkistetaan vähintään sivukäyryys ja kierous joiden tulee täytti:tä nor-

mien vaatimukset:. 

- Poikkikannattajisaa ei saa aila maksimlmomentHlen alueella ia.ipeissa hitsauksia (mm. lait,-

poihin kiinni hitsattuja tukilevyjäl 

\/arustelu: 

- Jos palkeissa on vanhoja tuki levyjä, voidaan ei itä käyttää seuraavia edellytyksin 

- ukiievyt ovat vähintään telinesuunnitelmassa vaadittujen vahvuisia 

- niskapalkeissa tukilevy sijaitsee 	100 mm päässä tukialueen tai kuonnitusaitreen reunasta 

- i aik1-:ikannatajit::a ukltvv sijoitv:ee 	5tt' mmpääsnä oikeasta paikasta. 



5(5) 

1 arki susmi t taukse 
- Tukien tarkat sijainnii ja t kiväli aita aan ie:i ;aluri jälke-n. 

Jos tukien sijainnit ja tuklvälit poikkeavat telinesuunnitelmas 	 J 

enemmän, on telinesuunnitelman tarkistarniseä. 	 ii 	 . 	suin . 	i1 1 aita. 

(ks. kannattajatelineiden menetelmätidct). 

Väli tuki en 	svaat,siakäerräessäkonsU _uk 1 a: 

- Aukon kannattajia asennettaessa on tukien betonin lujuuden oltava 	5C 	siinnite1iiiiijiiu- 

desta. 
- Kannen valuun mennessä on tukien betonin saavutettava suunnitteluluj n;. 

Huom 	Betonirakenteiden lämmityksessä ja suojauksessa on huomioitava mm, ef tS: 

- lämmitystä on jatkettava riittävän kauan, jotta edellä vaaditut lujuudet saavutetaan. 

- rakenteet on suojastava siten, ettei esim. konsolin kautta rnuodnsu kylmäsiltoja. 

Työ turvali suur: 
- Työntekijöillä on oltava suojavarustuksena vähintään naulaanastumissuojalia varustetut 

suojajalkineet, sormikasmalliset suojakäsineet ja kypärä sekä turvavyö työskenneltäessä 
paikoissa, joissa on putoamisen vaara. Ilii.saiia-, poLitoI.eikkaus- ja hiontatöissä on lisäksi 

käytettävä ao. suojavarusteita. 

- Työssä on noudatettava yleisiä nost ri-Ohjel t a. H orn Pal kkien paino on t.arkistettava aina, 

ellei sitä ole merkitty palkkeihin). 
- Työssä on noudatettava pöytäsirkkelin, hitsaus- ja polttoleikkauslaitteiden yms. työssä 

käytettävieri laitteiden käytöstä annettuja turvallisuusohjeita ja määräyksiä. 
- Tehneen alla käytetään tarvittaessa suojaverkkoa standardin SFS 4338 Suojaverkko. Käyttö 

mukaisesti. Verkon tarve selvitetään yhteistyössä piirin työsurieivarkastajan  kanssa. 

- VesistösiliLloissa on oltava käytettävissä vene ja kelluntahiivit 

- Liikenneväylän, rautatien yms. vierellä työskenrottänsä on noislsöel eva kussakin tapaik-

sesea erikseen rräiiräf t yjä oljei t 	ja iiääraykni. 

KALUSTOTI EDOT 

Htiinnebeck laskukiila 

- paino 34 kg 

- avainväli 30 mm 

240 /160 	- 

Rek.nro 5516 
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SILLANRAKENNUS REK NO 	1 SIJOITUS 

5517 	B.3531 

____ 	
_____ Telinetyot ________ LAATIJA 	1 AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Kalustopylvästukien rakentaminen ja purku Rsr,Rrt 	12.82 

Menetelmätiedot Hunnebeck H20- ja Peiner P20 - ja P35-kalustot 

TYÖKOKONAISUUS 

IV\WJV1L _ 

° 	O2' %' ,... 	----------------- 

Ulkoinen__suoritusjärjeojj 	Telinotkhien 	ajoi 	anieoti vaik 	 oeikkoja: 
- 	 Ennen pylvästukien rakentamista tehdään tehneen perustamistason alapuolelle jäävät raken- 

teet 	(mm välitukien anturat) 	ja täyttätyöt sekä sillan maatuet. 

- 	 Jatkuvissa sihloissa tehneen rakentaminen voidaan ajoittaa siten, 	että tehneet valmista- 

vat vaiheittain kannen laudoitus- ja raudoitustöiden edellä. 

- 	 Vähipilareiden muotit kannattaa asentaa pylvästukien rakentamisvaiheessa ja 	ike 	pyloti- 

niin, 	jolloin 	sääsiytään 	erillinen 	uki- 	ja 	Tvi5elineiOen 	rakr 	amisel 	u. 

Sisäinen 	suoritusjörjestys 

Tehneen 	rakentaminen 	 Tehneen purku, 	menetelmä 1 

Pylväiden 

västukien 

Tehneen purku, 	menetelmä fi 	 Tehneen purku, menetelmä 	 atuston huolto 

Muotin 	donta kanteen 	 Alaslask tankojen yms. asennus 

Tehine n lasku 	 Tehneen lasku 	Pylvaiden purku ja 

c vösIukk ksuoo  

pur U 

TO MIN TAVÄ LINE E -T 

Sopivat toiminta- 	Pylväiden ja pytväsryhmien kokoaminen 	 1 RAM ̂  	2 Rivi 
yksiköt eri 	työn- 	Maanvaral sen perin hksen 	teko 	 EMIL 	JT 	tai 	TL + 2 ... 3 P14 
osavaihe i ssa. 

Pyiväiden 	ja pylväsryhmien 	asennoo 	KAllE 	ta 	IIK[J 	+ 2 RAM + 2 	RM 
Py]zäi(lon 	rein:v..o, 	:.kiinE 	in 	niiun.n1kK-ienon. 	 - 	 2 	1314 	* 	2 	JIM 

Tel. inoen 	iakj 	 till 
Pylväs tuen purku 	 P312 	oi 	PELI 	2 	4 	JiM 
Pylväiden 	purku 	osiin 	ja kaluston 	huolto 	 2 .....1 	P11 

Vi ite: Menekkitiedot on eni tetty kontiosa nro 5525 
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iorj;:o:n 	lo javaras tein Ii 

Kluton varastointi- ja kokoamiis-
alkh. suunnitellaan ja valmistel-
Joan etukäteen. 

Rslustc, varastoidaan työmaalla 
suoralle alustaila pelkkojen pääl-
te. Vastaanotettaessa - arkaste- 
aan kaluston määrä ja kunto 
(mm. ruosteisuus ja vialiisiksi 
merkityt osat. Talvella kalusto 
peitetään lumeentumlsen ja jääty-
misen estämiseksi. 

Hmrnojnjasidetankojen asennus 

iJakenteisiin tölevat tart:unnat ja 
sidetangot asemnetaan telinesuun-
nitelman mukaisesti jo raudoitus-
;aiheess a. 

1 teen perus iListentekn 
!erus tammen 	rusiaatto en pääl 1 e 

Perus! arristason korkeus tarkiste-
man ja peruslaatan pinta tasataan 
vaakasuoraksi esim. betonilla. 

Hoanvaralnenj(erus tus 

Pohja täytetään ja tiivistetään 
telinesuunnitelman mukaisesti. 
Täytön päälle asennetaanhirsipet- 
\ciU Jc Uy1\JcIUe11 alle uuieva 	1C 

räspaikit. 

1 - aalute ttuperus tus 

7-6. Tellneen perustaksi tehdään tel.ine-
:lunnitelman mukainen lyöntipaalu-
05, joka reivataan yläpäästä. 
'aalut Ratkaistaan ja päälle asen-
netaan pylväsrivien alle tulevat 
eriinpaikit , jotka sideiiaan paalu- 

tyivitIder: kknam 1 

liairro rn kokoami sai ustaksi tehdään 
peikoista suora peikkapeti. 
tylvään osat nostetaan kokoamis-
Lustalle ja liitetään toisiinsa. 
yl -iään yläosa ja jalkaosa liite-
ään runko-osaan ja kierretään 
likimain oikeaan pituuteen. 

ryhmien kokoaminen 

11. 	Pylväiden paikat mitataan ja mer- 
kltään kokoarnisalustaan. Pylväät 
lirretään paikoilleen ja mitat 
arklstetaan (pylväiden välit ja 

ristimi tta) 

i-L. Pylväsryhmä reivataan telinesuun-
nitelman mukaisesti 

= vaakareiva 

= vinoreiva 

Reivojen ja liitinten kiinnitys- 
tavat: on esitetty tarkemmin kalus-
t:otiedoissa. Jos pyiväsriviin 
ulee reivaus molemmille puolille, 
tehdään pylväsryhrriien kokoamis-
vaiheessa vain toiron puolen rei-
vaus. 

14. 	Valmis ryhmii nosto! man väl ivaras- 
toon pelkkojon päälle. Ryhmien 
väliin asetetaan tarpeellinen mää-
rä väiipeikkoja. 

So 2  E E ui u- 	" u 	1 
I- 	2= 	>1 
Li± Ji_ J 

1 
J 

3 

- 	_I_i 
..»:.:.:.:0l 

.it1T 	•iiI 
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Yksittäistenpylväiden asenntir 
(rpaatuen rintamuuria tms. vasten) 

15-16. Pyiväiden paikat mitataan ja mer-
kitään. Pylväät nostetaan pai-
koilleen ja sidotaan rintamuuriin 
sideteräksillä. Pylväät kiilataan 
pystyyn irti rintarnuurista puu- 
tms. kiiloilla. Sideterästen päät 
taivutetaan tai suojataan kunnol-
lisilla tulpilla. 

Py iv äsrrnienasennus 

17-18. Pylväsryhmien paikat mitataan ja 
ja merkitään. Ryhmät nostetaan 
paikoilleen kbysillä ohjaten. 
Ensimmäiset ryhmät tuetaan pystyyn 
maasta väliaikaisilla vinoreivoil-
la. Seuraavat tuetaan reivaamalla 
viereisiin ryhmiin. Sidonnan 01-
tava riittävän tukeva ennen kuin 
nostoraksit saa irroittaa. Korkei-
ta pylväitä asennettaessa kannat-
taa käyttää köydellä maasta käsin 
laukaistavia laukaisukoukkuja. 

lie ivaus 

IS-tO. Reivaustyössä tarvittava työteline 
voidaan rakentaa työn edistymisen 
mukaan vaakareivojen varaan. Tar-
vittaessa käytetään erillistä tyn-
lelinettä. 

.Pylväät ja pylväsryhmät reivataan 
telinesuunnitelman mukaisesti. 
Vaakareivat kiinnitetään rivin 
suuntaisesti pylväisiin. Poikit-
taiset vaakareivat ja vinoreivat 
kiinnitetään yleensä vaakareivoi-
hin. Reivaputket jatketaan veto-
liittimillä tai kaksoiskääntöliit- 
imi1lä. Tarkemmin on reivojen 

ja liittimien kiinnitystapoja esl-
tel ty kai on oli edo jona 

*3. Pylvänryhmien vEiiet relvat kiin-
nitetään pyiväsryhmien vaakarei-
\'eihin kaksoiskääntöliittimiliä. 

*4. Pylväiden yläpäähän tulevat reivat 
voidaan kiinnittää vasta sen jäi-
keen,kun pyiväiden korkeus on sää- 
3e 1  ty. 

Pyiväiden säätöjniskapalkinasennun 

*5-25. Reunimmaiset pylväät säädetään 
ensin yläpäästä oikeaan korkeuteen. 25 
Jiiskapalkki nostetaan paikoilleen 
ja kiinnitetään keskeisesti reu-
nimmaisiin pylväisiin. Välille 
jäävien pylväiden yläpäät kierre-
tään kiinni niskapalkkiin ja kiin- 
nitetään. Kiinnitystavat on esi-
tetty tarkemmin kalustotiedoissa. 

Ennen aukon tel inekannattajien asennt;n ts akinaa -  ninkapaikkien h1i . 	mi i tul loterano- 
sit on esitetty kannattajateiineiden menetelmätiedojasa. 

Tehneen korkeus tarkist:etaan aukon telineiden päältä tai rnuo'in pähitä ja säädetään tarvit-

taessa pylväiden väkirujjveista. 
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Pylvästuen purku, menetelmä 1 

29-30. Teiine lasketaan irti kannesta 
kiertämällä pylväideri jalkaosan 
väkiruuvit aias. Koska tuen rei-
vauksia ei saa purkaa ennen teli-
neen laskua, on pylväitä lasketta-
va tasaisesti yhtä aikaa. 
Tarvittaessa voidaan pylväiden 
kuormaa keventää tunkeilla. 

Huorrd Pylväitä ei saa tunkata epäkeskei-
sesti 

Tehneen laskun jälkeen puretaan 
kannen muotti ja aukon tehneet 
pois. 

	

31. 	Tehneen niskapalkit. irrotetaan 
pylväistä ja lasketaan alas tal-
joilla tai nosturihia. 

	

33. 	Jos pylväät on sidottu maatuen 
rintamuuriin ja ne nostetaan yksi-
tellen pois, puretaan ensin pyl-
väiden reivaukset kokonaan pois. 

	

31. 	Pylväät irrotetaan tukisiteistään 
ja nostetaan yksitellen purkupaikalle 
pelkkapetin päälle purettaviksi. 

Suom. Pylväiden sidontaa maatuen tms. 
rintamuuriin ei saa irrottaa ennen 
kuin pylväät on kiinnitetty nostu-
rin varaan. 

	

35. 	Jos pylväät nostetaan pois koko- 
naisina ryhminä, irrotetaan ryh-
mien väliset reivaukset vasta, 
kun pylväsryhmä on kiinnitetty 
nosturin varaan. 

	

30. 	Pylväsryhmät nostetaan purkupai- 
kalle suoran pelkkapetin päälle, 
jossa ryhmän reivaukset puretaan. 

Suom. Pylväitä ja pylväsryhmiä ei saa 
kaataa vapaastH 

	

37. 	Pylväät puretaan osiin suoran 
pelkkapetin päällä. Kalusto puh-
distetaan ja sen kunto tarkaste-
taan ja osat paikkarnaalataan. 
Vialhiset osat erotehlaan ja mer-
kitään. Jalka- ja yläosan kier-
teet puhdistetaan huolellisesti ja 
rasvataan. Liittimet lajitellaan 
ja pakataan kuljetusiaatikoihin. 

Menetelmä II 

- Kannen muotti sidotaah ennen tehneen purkua 

kiinni kanteen. Sidonnasta tarkemmat ohjeet 

muottitäiden menetelmätiedoissa. 

- Tehine puretaan aita pois kuten man. 1 

- Sunnen muot Ii pudo le aan alus ja pure taan 

0 

.rr!3 [II 

- 	kannen tehneet lasketaan alas kierre:n- 

lla, puretaan pyivästuet alta pois siinä 

:Jheessa, kun aukon tehneet on laskettu 

kH-rretarikojen varaan. 

- trkemmin tehneen laskua kierretangoilis ,n 

:insetto 	äer.ahkkiehineidonja kannot *_ 

Menetelniänll sovehtuvuus 

- Soveltuu, ios muottipuutavaralle, reunapu-

keihle tms. ei ole uudelleen käyttää, jolloin 

rikkoontumisesta ei ole haittaa. 

- Ei sovellu, jos alla on hiikenneväylä tai 

vapaa vesi 

- Kannen eristys- yms. tOltä ei voi tehdä en-

iton tehneen purkus. 

lienetelmän III soveituvuus 

- 3. eräspaikkitehineet ja kannat:tajateiineet 
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'(L EI STÄ 

-V3äntneitä tms.viallisia osia ei saa käyttää. Koska kalusto rikkoontuu helposti, on kalusto 

varastoitava aina suoralle alustalle. Kalustoa ei saa purkaa kuormasta kippaamalla. Asennus-

ja purkuvaiheessa ei pylväitä saa päästää kaatumaan, vaan ne on sidottava tai reivattava. 

- Pvlväiden ylä- ja jalkaosien kierteet tulee puhdistaa ja rasvata huolellisesti ennen pylvöi-

den asennusta. 

- Kalusto tulee suojata talvella lumeentumiselta ja jäätymiseltä, sillä jäätyneen kaluston 

käsittely lisää huomattavasti kustannuksia ja voi aiheuttaa vaaratilanteita. 

Jäätynyt kalusto sulatetaan peittämällä kalusto ja käyttämällä rakennuslämmittimiä. 

Paikallisesti voidaan jäätä sulattaa myhs netekaasuiiekU1ii. Kalusloa ei töl:löin saa 

kuitenkaan lämmittää tarpeettomasti. 

- Työssä on käytettävä sopivia räikkövöönttmeilä tms. varustettuja hyloyavaimia. Käytännössä 

kannattaa varata 19 - 24 mm sarja erikoispitkiä hylsyjä, koska kalustossa voi olla sekaisin 

useampaa eri avainkokoa olevia liittimiä. Hylsyn sisöpituuden on oltava 40 mm. 

jturval lisuos 

- Työntekijöil lä on ol lava suojavarus uuksena vöhi n - ööri naLl(aanas'lurnissoojai ILa varuste tul 

suojajalkineet, sormikasmalliset suojakösineet, ja kypörä sekä turvavyö työskennei täessö 

paikoissa, joissa on putoamisen vaara. 

- Työssä on noudatettava yleisiä nosto-ohjeis. Taakkojen paInoI voidaan laskea kalustolle-

tojen perusteella. 

-Vesistösilloissa on oltava käytettävissä vene ja kelluntaliivit. 

- Liikenneväylän, rautatien yms. vierellä työskenneltäessä on noudatettava kussakin tapauk-

osaan erikseen annettuja ohjel ts ja möhröyksiti. 

K ALUSTOTIEDOT 

Peiner P20-kalusto h 	(mm) 6 	(kg) 

Yläosa 630. . .1220 66,0 

Jalka 230. . .360 40,0 

Jalka 230. . .510 44,0 

4 Jalka 230.. .630 50,0 

5 Keskiosa 625 21,0 

6 Keskiosa 1250 34,0 

7 Keskiosa 2500 63,0 

Peiner P35-kalusto h 	(mm) 
[ 	

0 	(kg) 

8 	Yläosa 640. . .880 64,0 

9 	Jalka 260.. .500 60,0 

10 	Keskiosa 150 17,0 

11 	Keskiosa 625 25,0 

12 	Keskiosa 937,5 36,0 

13 	Keskiosa 1250 42,0 

14 	Keskiosa 2500 84,0 

Reivaukset ja liittimet 

Yksinkertainen kääntöliitin P48 

Laippaliitin P48 

17 	Pulttiliitin P48 

18 	Kaksoiskääntöliitin P48/48 

19 	Vetoliitin 	P48 

Heivsuksel te ineoukea Ø -18,3/0,25 

Htinnebeck H20-kalusto h 	(mm) 0 	(kg) 

Yläosa 385.. .665 32,3 

Jalka 361.. .648 35,6 

Keskiosa 500 13,6 

4 	Keskiosa 1250 27,2 

5 	Keskiosa 1500 31,7 

6 	Keskiosa 200 40,5 

Ks 1 zaukse :j a 1 ii t Ilme 1 

YksinkertainenkääntöliitinH 48 

8 	Kaksoiskaantoliitin P48748 

9 	Vetoliitin P48 

10 Vaakakääntöliitin 	H48/T5C 

11 	Yleiskääntöliitin 	H48/T50 

Reivoukoet telineputkea 	48,3/3,25 

:ä e sään Peiner-kalus ten lii: Ilmiö 

Pylväsrivin ristisidonta 

Laakeripukki H20 	0 	14,6 kg 

(iJ Niska 	 0 = 71,8 kg 

14 Vetosauva H33 1 = 1200 mm, G = 9,6 kg 

15 Vetosauva H33 1 = 4800 mm, G = 27,3 kg 

Harusruuvi OW + F + R, 1 = 3720. 

50-21) mm, (2 = 55,4 kg 

kek.nr 5517 
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Niskapalkin k iinnitysdetaljejo ja reivausdetaljeja 

48/48 

Huom! 
Liitokset on tehtävä 

keskeisesti 
aina mandollisimman 	 H 48/T5 \ 	 /T50 

Reivaputken vapaaseen 
päähän ei saa liittää 
toista reivaputkea 



muotopuwiefl teko 

Tehneen purku, menetelmä J[ 
Muotin sidonta kanteen 

Tehneen lasku 

0 telie Tehneen si 

ItarvittaeSSa) 

en purku 

ien iirto 
° Päätytukien 

purku 	Muotin p 

SILLANRAKENNUS 

ir_'U__ 
TYÖNSUUNNITTELU 

Menetelmät iedot 

TYÖKOKONAISUUS 

REK NO 1 SIJOITUS 

Telinetyöt 	 5518 B.3531 
LAATUA 1 AIKA 

TVH/ 1 Teräspalkkitelineen rakentaminen ja purku 	
Rsr, Rrt! 12.82 

Teräspalkk itel ineen poikki leikkaus 

uILkoirerisuorius,j,,jjestys: 	Te] 1 ne dI Je 	njei " nkseen ne i Uni: a'; i 	ne Ekkeje 

- Ennen telinecn palkkien 	en:a:ninn nek 	nn 'een. 'ei Jne.'n eLli]''' e-' 	n.tnnn-. 

uet) 

- i'alkkieninuse 1':arLrlatiaa ne neiLel :e n 'ne, e 'i] 	elieL''! 	dii 'veRi:n pikk]lRi 	di 

	

palkit nostetaan samalla kerralla kuin tehneen pääpail<it'. 	i10m 	Idikkipaikii' je ninkupal- 

kit on tuettava luotettavasti ennen pääpalkkien nostoa. 

- Jatkuvissa silloissa voidaan tehneet tehdä eilen, etä r'i ir:eeLv Ja] "e','e! eiki'ie Penni-

laan kannen muotti- ja raudoitustdlden eLlei ii. 

Tehneen purku menetelmä 1 
Palkkien tarkatus 	 Työteline 

Palkkien vas ,'F1ja varustelu ' 'NPalkkien asennus 	'' 	 Tehneen lasku _____ 	 Paätytukien 
uojaverkon4nnTehineen_sidonta 

Muotin purku 
tarvittaes ') 

Sisäinen suoritusjärjrjestys 

Tehneen rakentaminen 

relineen purku, menetelmä 

Alashaskutankojen yms. asennus 

uneen lasku irti kannesta 

lineen pääty- 	Reikien palkkaus 
ukien pUrk Tehineei as 

Muotin purku 

Tehneen 
ja purku 

TOIMINTAVLlNEET, MTERI.ALIT, KALUSTO 

Sopivat toiminta-

yksikiit eri työn-

OSaVCihe i ssa 

Palkkien varustelu ja siderautojen yms teriisosien 	teko 	1 RAM + 0. . .1 RE 

Tukiristikoiden ja muotopuiden teko 1 RAM + 0. . .1 RM 

alkkien asennus paikoilleen NKIJ + 	2 RAM + 2.. .3 RM 

'lehineen sidonta 2 RAM + ... 3 RM 

Tehneen purku NK]] 	+ 	2 RAM 	-- 2.. .3 RM 

tiateniaal ii 

- Tehneen rakenteet ja materiaalit esitetään 

ei inepiirustuksissa 

- Tehinepalkkeina käytetään tavallisesti he-

'Jeäpaikkisia teräspaikkeja HE 300. . . HE 1000 

bssätarvlttavaakalustoa 

- päytäsirkkeil ja tybpöyä 

- taljoja 	2 kpl 

- Ei tsaus ja polt ::ehei,kkaLIsiat ':LL'e varus: eineen 

- kulmahiomakoneita 1-2 kpl. 

- Tvän teki jäi den henki 1 iikeh tai se 	n!iHs: äl inset 

dl 1 	1':: 	ii !'fl:'I'Jll iii!it 1555 i ' 	' '' Per: helin nro 5526 
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MENETELMÄKUVAUS 
1 n t 1 

1. alkkien välivarastointipaikka 
suunnitellaan ja valmistellaan e-
kieen. (Tarkisietaan kulkutie, 
käintöpaikka ja purkupaikka) 

2. Palkit varastoidaan pelkkojen 
päälle sellaiseen paikkaan, josta 
ne voidaan nostaa suoraan liman 
jäi isiirtoja paikoi lleen 
(Fiuom Nostosuunnitelrna 

palkkion tarkastusvarus tel u 

3. Palkit tarkastetaan ja niihin hit- 
sataan tel inesuunnitelman mukaiset 
vahvikkoet ja tukilevyt. 

Huom Jos palkeille on telinesuunnitei-
manua asetettu hitsattavuusvaati-
mus, on tämä tarkistettava pal-
keista. (Vanhat niitatuista tai 
puitatuista rakenteisia purelut 
palkit eivät yleensä ote hiteat' - a-
via). 

Tukiristikoiden_jamuotjuiden teko 

5. 	Tehneen Lukiristikot ja tuentaan 
kuuluvat raudat ja sidetangot 
tehdään ennalta valmiiksi. 

b. 	lalkkien päälle tulevat muotopuut 
ahataan telinesuunniteimassa 

anne ttujen mi 0 tojen mukaan 

On ltI<Ien anerinus 

7. Palkkien paikat mitataan ja merki- 
tään niskapalkkeihin. 

8. Palkkien nostopisteet määritellään 
ja tarvittaessa kiinnitetään nos- 
o'lenkkien liukumisen estävät 
laippapihdit tms. 

9. Palkit nostetaan paikoilleen ja 
ohjataan mandollisimman tarkasti 
oikeaan kohtaan. Paikkien nosto 
aloitetaan tehneen keskimmäisis-
tä paikoista, jolloin nlskapalkin 
keikahtamisen vaara on pienempi. 

10. Palkit asennetaan siten, että pal- 
km pää ulottuu tukipisteen p11 

20 cm. Välituilla palkkien päät 
ilmi tetään. 

Huom lalkkien nostotyöstä on laadittava 
eri 11 inen nostosuunni telma, jossa 
määritellään mm. nostopisteiden 
paikat, nostovälineet ja nosturin 
sijainti työn eri vaiheissa. 

TeHneen sidonta 

Palkit sidotaan tehinesuunnite iman 
mukaisesti. 

11-12. Palkkien väliin tulevat tukiristi-
kot sijoitetaan paikoilleen. Tar-
vittaessa siirretään palkkeja si-
vusuunnassa taljoills tarkasti 
oikeaan kohtaan. Ristikot kiila-
laan tiukasti kiinni palkkeihin. 
Palkkien limityskohl;iin tulevat 
tukiristikot voidaan tehdä myös 
paikan päällä. 

13. Muotopuut sijoitetaan paikoilleen 
keskeisesti palkkien päälle. 

14. Palkit sidotaan ulkopuolelta toi-
siinsa sideraudniita, jotka kiris-
te tiliin 01 ukkaan 



22 

L 

15. Palkit tuetaan pituussuuntaisesti 
joko kiilaamalla palkkien päät maa-
tukien rintamuuria vasten tai kun-
nittämällä palkit niskapalkkeihin. 

el suojverkko 

16. Tehneen rakennusvaiheessa tarvit-
Tava työtaso voidaan rakentaa paik-
kien väliin alalaippojen varaan. Fil 1 

16 

3(4) 

17 Tarvittaessa käytetään tellneTn 
alla suojaverkkoa. Verkko kiinnite- _______ 
tään telinesuunnitelman mukaan joko 
palkkien suuntaan tai poikittain. 

Korkeuden tarkistus 

18. 	Tehneen korkeus tarkistetaan joko 
muotopuiden tai valmiin muottilau-
doituksen päältä. 

18 

Teiineenurku, menetelmä 1 

	

19. 	Teline lasketaan irti kannesta 
laskukiilojen tai pylvästukien 
avulla. 

	

.10. 	Palkkien tukisidonnat irrotetaan 
ja puretaan pois. Tämän jälkeen 
puretaan kannen muotti tehneen 
päältä. Tarvittaessa rakennetaan 
tehneen alle työteline ti käyte- 
tään siirrettävää tehinettä. 

21-22. Palkit siirretään taljoilla sivu-
suunnassa niskapalkkeja pitkin 
kannen reunalle. Siirtovaiheessa 
pidetään huoli siitä, että palkin 
palkin pää on koko ajan riittävän 
pitkälti niskapalkin päällä ja 
eI tS niskapalkki pysyy paikan san 

	

13. 	Jos paikkoja joudutaan siirtämään 
pituussuunnassa, on palkkia vedet- 23 
tävä aina samanaikaisesti molem- 
mista niskapalkeista. 

	

24. 	Palkit nostetaan kannen reunalta 
joko suoraan kuljetusalustalle 
tai pelkkojen päälle välivarastoon. 

Huorn Nostosuunnitelma 

	

2.5. 	Jos niskapalkin uloke on pitkä, 
on palkkeja siirrettäessä varmis-
t,ettava, ettei niskapalkki kelkah-
da. Tarvittaessa tuetaan niska- 
palkki kauteen. 	 25 

Menetelmän 1 soveltuvuus 

24 

Ii:iiiii. 
- yleensä aina käyttökelpoinen 
matalissa telineissä 

- soveltuu kuitenkin huonosti 
erittäin vinoissa silloissa ja 
sillotn, kun tehineessä on ylipit-
kiä palkkeja pilareiden välissä, 
jolloin sivusiirto on hankalaa. 

Menetelmä II 

.4 
- --------- 

F'! FI 1:?: 

Mentelmän II soveltuvuus 

Kannen muotti sidotaan ennen tehneen 
purkua kanteen kiinni. Sidonnasta 
ohjeet muottitöiden menetelmätieto-
kortissa. 
Teline puretaan alta pois kuten mene-
telmässä 1. 
Kannen muotti pudotetaan kokonaisena 
alas ja puretaan alhaalla. 

soveltuu, jos muottipuuTavaraiie, reunapu-
keille tms, ei ole uudelleen käyttöä, jolloin 
rikkontumisesta ei ole haittaa 
ei sovellu, jos alla hiikenneväylä tai vapaa 
vesi 
kannen eristys- yms. tOitä ei voi tehdä en-
nen tehneen purkua. 
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31 

Huoiid JOS MENETELMÄÄ III AIOTAAN KÄYTTÄÄ, ON TÄMÄ 
OTETTAVA HUOMIOON TELINESUUNNITELMASSA. 

32 

-- 
3 

4 ( 4) 

Menetelmä III (tehneen lasku kierre-
tangoi lia) 

29. Kannen valuun jätetään kierretan-
goi lie reiäi telinesuunni telmassa 
eoitettyihin kohtiin tarkalleen 
niskapalkkien kohdalle. 

30. Tehneen alaslaskussa käytettävät 
kierretangot, poikki pal.klt ja lan-
ki t asennetaan pui kai i teen 

31. Telirje ja mioll IIaskelan irti 
kannes ta ki erretankojeri varaan 
tehneen päätytukien säätöruuveilla 
tai laskukiiloilla. Tämän jälkeen 
puretaan päätytuet (pylväs-, konso-
ii- tms-tuet) alta pois. 

32. Teline lasketaan kokonaisena muot_ 
teineen alas tunkkien ja kierretun-
kojen avulla. Tarvittaessa voidaan 
kannen alapinta puhdistaa telineel-
lii käsin, kun telinettä on laskettu 
työskentelykorkeuden verran. 

33. Toline ja muotti lasketaan tasai-
selle alustaile pelkkojen päälle 
tai vesistösil ioissa ponttoonien 
päälle, jossa muotti ja te] Inc 
puretaan. 

3-1. Kierretankojen reiät täytetään te- 
linesuunnitelman mukaisesti. 

Menetelmän III soveltuvuus 

- Käyttökelpoinen korkeissa sillois-
sa sekä silloin, kun palkkien 
sivusiirto on hankalaa. 
(kts. menetelmä Ii. 

- vaatii tasaisen laskualustan 
- kannen eristys- yms.töitä ei vei 

tehdä ennen tehneen purkua. 

Y L EI S TA 

Paikkien tarkastus: 

- Pahkeista tarkastetaan, että niissä ei ele mm. seuraavia hujuutia heikentäviä seikkoja: 

- lovia, halkeamia tms. vaurioita 

- hitsattuja jatkoksia 

- laippoihin tehtyjä hitsauksia makaimimomenttien kohdihla 

- Palkkien hitsattavuus tarkistetaan, jos tehinesuunnitelmassa en asetettu paikeihle hht;satta-

vuösvaatimus. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että niitatuista tai ruuvihiitokain kootuista 

rakenteista puretut palkit eivät yleensä ole hitsatiavia. 

- Palkkien mittapoikkeamista tarkastellaan ainakin sivukäyryys ja kierous. Jos mi.ttapoikkea-

mat ylittävät normeissa sShlitllt arvot, ilmoitetaan tästä tehinesuunnittehljahle. 

turvalhisuus: 

- Työntekijöillä on ei 1ava auojaJaruSluksena vähintään naulaanasumi ssuojaila varusielut suo- 

jajalkineet ja kypärä sekä turvavyä työskenneltäessä paikoissa, joissa on putoamisen vaara. 

Hitsaus-, polttoleikkaus- ja hiontatöissä on lisäksi käytettävä ao. suojavarusteita. 

- Työssä on noudatettava yleisiä nosto-ohjeita. (Huom 	Palkkien paino on tarkistettavn aina, 

ellei sitä ole merkitty palkkeihin). 

- Työssä on noudatettava pöytäsirkkelin, hitsaus- ja polttoleikkauslaitteiden yms. työssä käy-

ettävien laitteiden käytöstä annettuja turvalhisuusohjeita ja määräyksiä. 

- Tehneen alla käytetään tarvittaessa suojaverkkoa standardin 'SFS 4338 Suojaverkko. Käyttö' 

mukaisesti. 

- ösojaverkon tarve selvitetään yhteistyössä piirin työsuojelutarkastaj an kanssa. 

- Jesistösihloissa on oltava käytettävissä vene ja kelluntaliivit. 

- 2 i.kenneväy]än, rautatien yms. vierellä työskennt r iitaä on ntudste t  sa kssokin tapouk- 

1 	1 	Il1t 	1 	 rrt5 	11 



SILLANRAKENNUS REK NO 	1 	SIJOITUS 

5519 	B.3531 
_____ Telinetyot 

LAATUA 1 AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Kannattajatelineen rakentaminen ja purku RrHRt 	12.82 

Menetelmät iedot Peiner V 800 ja HLnnebeck S L 15- kalustot 

TYOKOKONAISUUS 

HHH. 	II 	I1 OU 	JLJHD IIPIIllll 	__ 

Kannattajatene / 

-2r - 	-.rw..w "-%-" <-r 

Ulkoinen 	suoritujjess: 	Telinethiden 	ajoi tiikseen vaikut 	5.T5 aetkkoja: 

- Ennen kannattajien asentamista 	rakennetaan tehneen päätytuet (pylväs-, 	konsoli,- tms tuet) 

ja asennetaan tarvittaessa aukkoon suojaverkko. 

- Kannattajien nosto 	kannattaa suunnitella 	siten, 	että tehneen 	päätytukien poikkipalklr 

ja niskapalkit nostetaan samalla kerralla kuin tehinekannattajat. 

Huom 	Poikkipalkit ja niskapalkit on tuettava ennen kannattajien nostoa. 

- Jstkuvissa silloissa voidaan 	tehneet 	tehdä siten, 	ettd te)ineet 	valmistuat 	aukko keni'ai- 
taan kannen mijotti- 	ja raudoitustdlden edelhii. 

Sisäinen suoritusjärjestys: 

Tehneen rakentaminen 

Kannattajien kokoaminen 

Kaluston vastaano 	 Kannattajien asennus 
ja valivarasto n i 	 LTelineen reivaus 

Tehneen purku. menetelmä ii 	 Menetelmä II 
Reivausten purku 	 Tehneen lasku 

hineen lasku 	 Reivausten purku 

Kann. siirto 	

°::. purku 
ja huolto 	 ja huolto 

Jon 	tehneen aita käy t 	ään kiintetiä 	tydt:eline 	Lii, 	rakennet- s on 	Lytitel i ne 	ennen 	tehneen 	reiva- 
usta ja puretaan pois vasta tehneen purkuvaiheessa. 	Jos kannen muotti ei pysy luotettavasti 

kannessa kiinni tai sitä ei sidota kanteen kiinni, 	on muotti purettava pois tehneen päältä 
ennen kannattajien poisnostoa. 	(Muotin 	sidonta; 	ks. 	muottitdiden menetelmätiedot) 

TOI MINTAVLINEET 

Sopivat toiminta- Kannattajien kokoaminen 	 1 RAM + 2 RM 
välineet eri Kannattajien asennus paikoilleen 	KANL tai NKU + 2 RAM + 2 RM 
tydnosavaiheessa Tehneen reivaus 	 2 RAM + 1...? 	kM 

Reivausten purku ja tehneen lasku 	 2.. .4 RM 
Kannattajien nosto pois 	 KANL trns. 	+ 2 RAM + 2 RM 

Kannattajien purku osiin ja kaluston huolto 	2.. .4 RM 

Viite: Menekkitiedot (Pelner V800) on esitetty kortissa nec 5527 
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M EN E TE LM AKU VA US 

1. 	Ysiust 	varastoidaan yömaalia 
kdioamtspaikan viereen suoralie 
-1ustalie pelkkojen päälle. Vas-
aanotettaessa tarkastetaan kaiun- 
on määrä ja kunt-o (mm ruos te suus 
ja viailiseksi merkatut osat). 
Talvella kalusto peitetään lumeen- 
lumisen ja jäätymisen estämiseksi. 

Kannaitjten kokoaminen 	3 
1. Ristikko-osan kokoaminen 

3. 	Kannait- ajien kokoamisalustaksi 
tehdään pelkoista suora pelkkapeti. 

1-3. tannat- tajat kootaan- alustalla ylOs-
Jaisin. Osat. liit:etään toisiinsa 
eppiliitoksin. Tappiliitosten rei-

ijn kohdistamisessa voidaan käyt-
t-id apuna kart;iokärkistä tuurnaa, 
lis osien reiät kiilataan koh- 

lokkain. Tappien paikoillaan py- __________________________ 
vminen varmistetaan painamaila 
- opissa oleva sanka kannattajan 	5 	 6 
tagonaalisauvan taakse tai sito- 	 © 

sotia tapit sidelangoilla. 

lopuksi säädetään ristikko-osan 
pituus, kannattajsn kaarevuos sää- 

OPi. 1 11< yo i L ei ke1 1 r 1 märnOO- 
.1 

- - . 	.r 	- 	- 	-o - 	1 	 1 - 
Pian säätää ennakolta tarkasti 	7 
ostamalla kannattajat kokoamisen 
:hlkeen pukkien varaan, jossa muo- 

säädotään linjalankaa apuna 
;-:iiyttäen. (Vaihtoehtoisesti kaare- 
j ii. - 	1 lore 	- lihtOil rivOo k 	t f 

.1 

8 	
LinatanI 

. 

9. Alajäykisletyn kannalLajan ristik- 
ko-osa kootaan ensin kuten kohdis-

-.a 3-6 on selostettu. 

10. Alajäykisteen asentamiseksi kaade- 
man ristikko-osa lappeelleen, 

	

jossa asennossa asennetaan aiajäy- 	___________________ 

:t :/at ja 

l4oyn. tlistikko-osasta on irrotettava 
janttiruuvit pois pystysauvojen 
kuhdi 1 ta. 

ii. 	hiannattiajan muoto ja alajäykisteen 
sauvojen pituudet sääde:ään kan-
nattajan ollessa lappeeliaan. 

1. 	aimis kannattaja käännetään ylOs- 	______________________ 
1 si ole ja ro 1 - O 	i ro 1 : 1 ks 1 ocr- 	__ 

1 3- - YVL 	0 »lyl i. 	0. 

oi±oij±jp_ oo»o± 
aj ien poika mi t.Laan ja 

merkitään niskapalkkeihin (tms.) 

31. 	:snnattajat nostetaan tarkasti oi- 
kiille paikoilleen. Tarvittaessa 
-ilädetään ksnnattajan pittietta 

1 1(0 	1 idi ne 	j ik - ]EEEi 
14  



15-16. Kannattajia asenne 1 taessa on 	ar- 15 	Peiner V800 16 	HUnnebeck SL15 
kistettava, 	että kannattajan käpä- 
lä tukeutuu oikein telinesuunni- 
telman mukaisesti niskapalkin tms. 

1 	0 	 00 
l 	 ,- 	L_____ 

paalle 	Kalustotiedoissa on esi— o 	 o ' 
tetty yleisimmät tukemistavat. 
Kannattajien lopullinen kaarevuus ° 
larkistetaan ja säädehään ennen 
reivausta. 

TeUneenreivaus 17 	 18 
Teline reivataan telinesuunniteiman mu- 
kaisesti. - 
17-18. Tehneen reivausta varten voidaan 

tehdä työtehine kannattajien 	ala- 
paarteen varaan tai käyttää teli- ___________________ 
neen 	alle rakennettavaa tai siir- 
rettävää työtelinettä. 	Tarvitta- ____________________ 
essa käytetään tehneen alla suoja- 
verkkoa. 

19-22. Teline reivataan seuraavassa jär- 19 	b 	- 	 20 
jestyksessä: - 
- Ala- ja yläparteen poikittaiset - b 

vaakareivat 	® 	ja 	hiitetään L 
kannattajien 	diagonaahlputkiin 
kaksoiskääntöhiittimihlä ______ 	_______ 
(Peiner P 48/35, 	Hönnebeck H48/ 
38). 	Kannattajien päissä kun- d 

nitetään vaakareiva 	silmuk- 
kaliittimillä, 	jos päätyosa on 
säädetty 	25O mm ulos. 

- '{läpaarteen vinot vaakareivat Q c 
liitetään vaakareivoihin 

____________ 

kaksoiskääntöliittirnillä 4d/48 
- Poikittaiset vinoreivat 	d kun- 

21 	 22 	ff1Mkeh1t1fl 
el6Ornm 	 b 	 b 

Huom. 	L 4B 6 
48Z35 	 74 

e16Omm 

riuolojenasennus 23 	 21. 
23. 	Koska kannattajat asennetaan pysty- J_-_- 

suoraan, 	tasataan sivukaltevissa koolaus 

silloissa kaltevuus kannattajien uot 	u 
päälle asetettavalla muotopuulla. 

Tarktstukset ennen valua 

- Ennen valua tarkistetaan, 	että 
kannattajien käpälät tukeutuvat 
oikein niskapalkkiin tms. 	sekä 
että liitostapit ovat paikoil- 
laan. _______________________ ___________ _____- ____ 

2 	 = 	-- 	 - 2 	- 	- 	- Te1ineen2rku,menetelmäI 

25. 	Tehneen reivaukset puretaan pois -Pe-se - 
- 	- esim. 	tehneen alle 	tai tehneen 

varaan rakennetulta työtasolta tai 
siirrettävältä työtelineeltä käsin. 
lytitasona voidaan 	käyttää myös esim. 

21. 	Teline lasketaan irti kannesta ra 	kannattajien vantti- ___________ 

27-28. Kannattajat nostetaan pois esim. 
nosturin puomin nokalla, etukuor- 28 
maajalla tms. 	Nostettaessa on 
rarmistettava, 	ettei kannattaja 

, L pääse putoamaan tai keikahtamaan. 
Käpälä saadaan irrotettua lyömällä _____ 
käpälän päällä oleva koolaus pa-
loma pois. 	Nostettaessa vedetään 
kannattajan käpälä sisään. 
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IVAWAI 

33 
	

34 

Menete 1 mön 1 soveituvuus 
- si1la, joissa nostokone pääsee sillan 

alle tai sllijlle (yleensä maasillat) 

Purku, menetelmä II 

29. '[eline lasketaan irti kannestate-
uneen päätytukia (esim. pylvästuet) 
askemalla. 

30. Tehneen reivaukset puretaan pois. 

31. Kannattajat vedetään esim. taljoil-
la niskapalkkia pitkin kannen reu-
nan ulkopuolelle, josta ne noste-
taan pois. 

Eluom. Kannattajia siirrettäessä on var-
mistettava, ettei niskapalkki kei-
kanda. Tarvittaessa tuetaan niska-
palkki kanteen. 

Menetelmän II soveltuvuus 
- sillat, joissa nostokone ei pää- 

se sillan sivulle tai alle 
(yleensä vesistösillat) 

KannattajIenurkua kaluston huo 1 to 

313-34. Kannattajat puretaan osiin pelkko-
jen päällä. Kannattajista irrote-
tut vanttiruuvit ja käpälät kiin- 
nitetään paikoilleen. Kaluston 
kunto tarkistetaan ja vialliset 
osat erotellaan erilleen ja merki- 
ttiän. Kalustosta puhdistetaan 
valuroiskeet. Kierreosat puhdis- 
tetaari Sa rasvataan. Liittimet 
lajitellaan ja pakataan ku'jetus-
laatikoihin. 

Y L EI S TÄ 

Telinekalusto: 

- Vaantyneita tms 	'iahlisiaosiaeisaakttad 	luen' lsnnataien 0 ll vaeriostuvat 

helposti, jos kannattajien annetaan pudota esim. tehneen purkuvaiheessa tai jos kalustoa 

pinotaan ilman välipuita päählekkäin tai puretaan kippaamalla kuljetusten yhteydessä. 

- Kalusto tulee suojata talvella lumeentumiselta ja jäätymiseltä, sillä jäätyneen kaluston 

käsittely lisää huomattavasti kustannuksia ja voi aiheuttaa vaaratilanteita. Jäätynyt ka-

lustÖ sulatetaan peittämällä kalusto ja käyttämällä rakennuslämmittimiä. Paikallisesti voi-

daan jäätä sulatt:aa myös nestekaasuliekihlä. Kalustoa ei kuitenkaan saa lämmittää tarpeetto-

masti. 
- Työssä on käytettävä sopivia esim. räikkävääntimehlä varustettuja hylsyavaimia. Käytännössä 

kannattaa varata 10-24 mm sarja erikoispitkiä avalnhylsyjä, koska kalustossa voi olla sekai-

sin useampaa eri avainkokoa olevia iiittimiä. Hylsyn sisäpituus oltava 40 mm. 

Työturval ii suus 
- Työntekijöiliä on oltava suojavarustuksena vähintään naulaanastumissiojahla var050etut 

suojajalkineet, sormikasmahliset suojaktisineel ja kypärä sekä lorjavyii iyöskenneitäe:350 

paikoissa, joissa on putoamisen vaara. 
- Tel. ineen alla on käytettävä tarvittaesse suo jsverlkc sCsnclsrdtrt 	1334 2ejsverkko 

käyttö' mukaisesti. 	Verkon tarpeellisuus seiviteiiiin yhieistyts:-;ä piirin ty: -1etiojeit:arkas- 

tajan kanssa. 
- Työssä on noudatettava yleisiä nosto-ohjeita. 

- Telinetöiden aikana on tarpeeton tehineiden alle meno kleliettävti. 

- 'esistösiiloissa on oltava käytettävissä vene ja kelluntahiivit. 
- ii ikenneväylän, rautatien yms. vierellä työskennei tissä on no dateta,'s kussekin tepauk-

0. 1r1 l'.:::.oen OnIlt. t.tu,Te ehjel ts ja rndhlnliyk0 3 
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KALUSTOTIEDOT 

Peiner V800 - kannattajat 

70 

0 
0 
('.) 

Det A 
Normaali käoäla Kiertyvä käpäla 

N-. 

'0 
CN 

10066' 

Peiner V800-kalusto 1 	(mm 

P8ätyosa, 	haru;ruu;i1iir 1250.. .1750 122,0 

2 Pätyosa, 	harusruuviton 1250.. .1750 114,0 

3 Kiertyv8 käpälä 
- 26,0 

4 Keskiosa 1500 64,0 

5 Meskiosa 2250 88,0 

6 Pystysauva 2350 45,0 

7 Pystysauva 3000 65,0 

8 Pystysauva 4000 87,5 

9 Vaakasauva 3750.. .6750 62,1 

10 Vinosauva 3800.. .7525 81,6 

11 Vinoside 359?. ..... 3802 25,0 

Det B 

Esimerkkejä erilaisista asennustavoista 

1 	Asennus maatuelle 	 2 Asennus P20-pylvaan päälle 

tasauskiiIf.- 	. I! 
(kovaa 	 0 	

T kuivaa 	 0 	 ol koivi,ia 	 o 
0 

tms) 
0 

3. 	Asennus niskapalkin paälle . 30 
j_i__ tuer 

keskist siista 
60 	10 '300 4pHH' 60x10x300 : 	0 

0 
HE2OOB 

.- 1< . 	r 	35 1 
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Hunnebeck SL 15 kannattajat 
250 

'I0 
-*1 	155 

Det A 

Normaali naatyosa 

k130 	200 

---'_________________ 
f 	 -GbG# T I  

Saadettäva Däatvosa 

176 

coE 

1 1,  cjl __ 

-t --- 
k 159 

HUnnebeck 36 	5-kalusto 1 	(mm) 0 kg)' 

1 Päätyosa, harusruuviton 1565.. .1950 93,4 

2 Päätyosa, 	harusruuvillinen 1565.. .1950 103,0 

3 Pätyosa, 	säädettävä, haar. 1565.. .1950 97,0 

4 Päätyosa, 	säädettävä, 	tap. 1565.. .1950 107,0 

Keskiosa 1500 56,3 

6 Keskiosa 2250 77,9 

Kierreputki F 3395 30,4 

8 Puristussauva 3000 61,9 

9 Puristussauva 4000 76,8 

10 Harusruuvi 	B 420.. .650 8,6 

Harusruuvi KET 1130.. .1510 18,8 

12 Harusruuvi ON + 0 + N 4980.. .6330 49,0 

13 Harusruuvi Q + 0 + R 5120.. .6510 68,7 

Peiner V 800- la HUnnebeck SL 15 telineiden reivaukset ja liitiirnet 

Kaksoiskääntöliitin P 48/35 (käytetään Peiner-kalustossa) 

Kaksoiskääntöliitin H 48/38 (käytetään HUnneheck-kaiustossa) 

Kaksoiskääntbliitifl 9 48/48 

Silmukkaliitin 	P 48 
	

(käytetään Peiner-kalustossa) 

Vetoliitin 	9 48 

rei\'aukset tetineputkea 0 4 3,3/3,25 
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SILLANRAKENNUS .. REK NO 	1 	SIJOITUS 

5520 B.3531 Telinetyot 
________ LAATIJA 	AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Kannattajatelineen rakentaminen ja purku Rsr,Rrt 12.82 

Hiinnebeck 	H 33- kalusto Menetelmätiedot 

TYÖKOKONAISUUS ____________________________________________________ 

i jji!iIi _________ 	_____________________ 

Ii:— 

Sisäinen suoritusjärjestys 

Telinetöiden ajoitukseen vaikuttavia 	seikkoja: - Ennen telinekannattajien asentamista rakennetaan tehneen päätytuet 	(pylväs-, 	konsoli- 	tms. 
tuet) 	ja asennetaan tarvittaessa aukkoon suojaverkko. - Kannattajien nosto kannattaa suunnitella siten, 	että tehneen päätytukien poikkipalkit ja 
riiskapalkit nostetaan samalla kerralla kuin tehinekannattajat. 
Huorn 	Poikkipalkit ja niskapalkit on tuettava luotettavasti ennen kannattajien nostoa. - Jatkuvissa sihloissa 	voidaan tehneet 	tehdä 	siten, 	että 	tehneet valmistuvat aukko 
kerrallaan kannen muotti- 	ja 	r'audoitustöiden edellä. 

Sisäinen suoritusjarjestys 

Tehneen rakentaminen 	 Tehneen purku, menetelmä 1 

Kannattajien kokoaminen 	 Tel i neen lasku 	 Päatytuki1 n purku 

Kaluston vastaan.. ' 0\ Kann. asennus 	 Reivausten osittainen p rku 	Kairto ja nosto 

otto ja varastointi 	 0jelineen reivaus 	 Muotin purku 	 Kann. purku 

ja kaluston huolto 
Tehneen purku, menetelmä 11 	 Tehneen purku, menetelmä 111 

Muotin sidonta kanteen 	 A laslaskutankojen asennus 

relineen lasku 	 Päätytukien purku 	elineen 	 Reikien paikkaus ° Reivausten osittain 	 Päätyt !ne 
	

MuilurkL 

sto 

lasku a 	Kannattaien 	urku 
ja kaluston huolto 	 kaluston huolto 

TOIMINTAVÄLINEET 

Sopivat toiminta-. 	Kannattajien kokoaminen 	KANL tai 	NKU + 2 RAM + 1 	RM 
yksiköt eri työn- 	Kannattajien asennus 	 MK0 + 2 RAM + 2 RM 
osavaiheissa 	Tehneen reivaus 	 2 RAM + 1 	RM 

Reivausten purku 	 1-2 RAM + 1-2 RM 
Kannattajien sivusiirto ja nosto 	NKIJ + 2 RAM + 2-3 RM 
Kannattajien purku ja kaluston huolto 	KANL tai NKU + 2 RAM + 1 	RM 

Työssä tarvittavaa kalustoa: - työntekijöiden henkilökohtaiset suojavarusteet - laukaisukoukut tms. 	kaukolaukaistavat nostolaitteet 	(kannattajien asennusvaiheessa) - sopivat avainsarjat 	(kann. 	hiitospultit avainväli 	55 mm, 	reivaushiittimet 	19-30 mm) - pöytäsirkkehi 	(muotopuiden teko) - 	taljo.ja 2 kpl 	(kannattajien 	sivusiirto). 

\Jiite: Menekkitiedot on esitetty kortissa nro 5528 
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MENETELMÄKUVAUS 
Kaluston vastaanotto ja varastoiriti 

1. Kaluston var'astointi- ja kokoamis-
paikka suunnitellaan ja vairjiistel-
laan etukäteen. 

2. Kalusto varastoidaan suoraile 
alustalle peikko jen päälle. Vas-
taano tettaessa tark i ste taa n kalus-
ton määrä ja kunto (mm.ruosteisuus 
ja vialiisiksi merkatut osat). 
Osien suoruuteen kiinnitetään eri-
tyistä huomiota. Talvella kalusto 
peitetään lurreent.umisen ja jääty-
misen estämiseksi. 

Kannattajien kokoaminen la8peellaari 
(lyhyet kannattajat; l 22 m) 
3. Kokoasisalustaksi tehdään pcI-

koista suora pelkkapeti, jonka 
korkeus maasta on. oltava6O cm, 
jotta alapuolelta asenriettavat 
pultit saadaan kiristetyksi 

4. Kannattajan osat nostetaan pai-
koilleen pelkkapetin päälle. 

5. Alapaarteen liitospultit ja väli- 5 
mutterit kiinnitetään paikoil- 
leen. 

6. Kannatta jari osat. siirretään toi-
siinsa kiinni ja liitetään lii-
tospulteii.la, joista yläpaarteen 
pul ti t ki ri st.etään lopulli seen 
tiukk uuteen. 

7. Kannattajan oikea kaarevuus sää-
detään ii njalankaa apuna käyttäen 
alapaarteen pultei sta, jotka 
kiristetään säädöri lälkeen lopul - 
liseen tiukkuuteen. 

fli.iorri. Liitoksessa tulee tappiosan olla 
hahlon sisällä vähintään Ii mm. 

8. Kannattajien päihin tulevat kalot-
tjlaakerit kiinnitetään pulteilla 
paikoilleen. 

iri 

6 	
yldpaarre 

pultit M36,95 

ciIapaarre 

5-10. Kootun kannattajan pää1le asete-
taan välipelkat ja seuraava kan-
nattaja kootaan edellisen päälle. 
Koska kannattajien alapaarre on 
hieman kapeampi kuin yläpaarre, 
kootaan kannattajat vuorotell en 
eri päin. Kannattajat koot.aan 
hieman limi ttäin, jot.ta ala-
puolelta aserinet.tavat. liit.os-
pultit voidaan kiristää. 

Kannattajien kokoaminen pystyssä 
(pitkät kannattajat; l22 ml 

11-12 Kannattajien kokoamisalustaksi 
tehdään pelkoista suora pelkka- 
peti ja rakennetaan parruista 
päätypukit, jotka asennetaan 
paikoilleen. Pohjapelkkojen pääl-
le asetetaan korokepolkat, joilla 
samalla al kaansaadaan i iki.rriai ni 
oikea kannat.t.ajin kaaeviius 

Ensimmäi sen kanna tt.ajan kokoaminen 

13-14 Kaririattajan päätyosilri kiiririite- 
tään kalottilaakerit paikoil-
leen. Ensimmäinen päätyosa nos-
tetaan paikoilleen päätypukin ja 
pelkkojen päälle ja tuetaan pys-
tyyn virioreivauksella 

iI1 
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17 
j3 

21 

23 

25 26 4e±1O 

27 Reivan kiinnitys niskapakkiini 

19 

EI IJ$ ET  

20 

H i. 
'\ 48/48 

15-16 Seuraavat osat nostetaan yksitel-
len paikoilleen ja liitetään iii-
tospulteilla kiinni sekä tuetaan 
pystyyn vinoreivauksilla n. 6-8 m 
välein. Lyhyet (300mm ja 450mm) 
väliosat liitetään pitempiin osiin 
maassa ja nostetaan yhdessä pai-
koilleen. 

17. Valmiiksi koottua kannattajaa nos-
tetaan varovasti reivauksia irrot-
tamatta, jotta saadaan alla olleet 
korokepelkat pois. Kannattaja 
lasketaan päätypukkien varaan. 

18. Seuraavat kannattajat kootaan 
n. 70 cm päähän edellisistä ja 
sidotaan kokoamisvaiheessa ylä-
paarteesta reivaputkilla toisiin-
sa. 

19-20 Kannattajien oikea kaarevuus sää-
detään kannattajien ollessa pääty-
pukkien varassa linjalankaa apuna 
käyttäen. 

Huom Kaarevuus säädetään ensin toises-
ta pultista, jonka jälkeen vastak-
kainen pultti kiristetään siten, 
että kannattaja saadaan sivu-
suunnassa suoraksi . Lopuksi kiris-
tetään liitospultit. 
Liitoksessa tulee tappiosan olla 
hahlon sisällä vähintään 8 mm. 

Kannattajien asennus 

21 . 	Ennen kannattajien asennusta tar- 
kistusmitataan niskapalkkien väli, 
joka saa poiketa kannattajien 
pituudesta korkeintaan ± 20 mm. 

Huom! Koska sallittu poikkeama on pieni, 
kannattaa mittaus tehdä mandolli- 
simman varhaisessa vaiheessa, 
jolloin tarpeelliset muutokset on 
helpompi suunnitella ja toteuttaa. 

22. Jos kannattajien sivusiirtoa var-
ten tarvitaan telavaunut, asenne-
taan telavaunujen ohjurit ja tela-
vaunut paikoilleen niskapalkkien 
päälle ennen kannattajien nostoa 
paikoilleen. 

23. Kannattajien nostopisteisiin 
kiinnitetään laukaisukoukun kans-
sa käytettävät nostoraksit. En-
simmäiseen kannattajaan kiinnite-
tään asennusaikaiset vinoreivat, 
jotka käännetään noston ajaksi 
kannattajan sivuun. 

24. Kannattajat nostetaan niskapalk-
keihin merkityille paikoilleen 
köysillä ohjaten. 

25-27 Ensimmäinen kannattaja nostetaan 
tehneen keskivaiheille. Kannat-
taja kiinnitetään päistä niska-
palkkeihin ja reivataan sivusuun- 
nassa suoraksi vinoreivoilla, 
jotka kiinnitetään niskapalkkei- 
hin tai tehneen päätytukien 
ylimpiin vaakareivoihin. 

28. 	Kannattaja lasketaan kokonaan 
päittensä varaan vasta, kun se on 
reivattu. Laukaisukoukut irrote-
taan laukaisuköydestä. 

Huom. Kannattajien jäykkyys sivusuunnas-
sa on pieni, joten kiepahtamisen 
estämiseksi ne on ehdottonasti 
reivattava ennen nostoraksien ir-
rotusta. 
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9 -30 Seuraavat kun atta jat nostetaan 
yksitellen paikoilleen ja sido-
taan edellisiin ala- ja yläpaar-
teista p 'kitta' illa vaakaroi-
voilla a' ja b 	Ensimmäiset 
kannattajat si do san 1 sOk si toi - 
siinsa vinoreivoilla e', jotka 
kiinnitetään poikittaisin vaaka-
rei voi hi n. 

31. 	Kun toisen r'eunsn kannattajat. on 
asennettu, irrotetaan ensimmäisen 
kannattajan virioreivat. ja jatke-
taan kannattajien asennusta toi-
seen reunaan. 

Huorn! Jos kanna ttajan pituus t 20 m, ei 
asennusaikaista rivausta tarvita. 
Jos kannattajan pituus l 30 m , on 
asennusaikainen rel vau suunni tel - 
tava tapauskohtaisesti. 

'ilineen reivaus 

Seline reivataan telinesuunnitelman mu-
kaisesti. Asennusaikaiset reivaukset 
jätetään osaksi lopullista r'eivausta. 

33_34 Heivaustydssä tarvittavat työteli-
neet rakennetaan kannattajien ala- 
paarteen varaan. Tarvittaessa 
asennetaan tehneen alle suoja- 
verkko. 

suo javerkko 

3538 Teli neen mi vaus asennetaan oeo-
raavassa järjestyksessä: 

- Alapa rteeri poikittaiset vaakarei-
vat a kiinnitetään yksinkertai-
sillar<ääntöliittim' 10 HL+8. 

- Teleskooppisauvat c kiinnitetään 
yläpaartei.siin pulteihla M20,l75mm 

- Yläpaart en poikittaiset vaaka-
reivat b kiinnitetään yksinker-
taisil1a'1ääntöliittimi1lä 048. 

- Yläpaarteen vinot vaakareiva 
kiinnitetään vaakareivoihin b 
kaksoiskääntölilttimillä 8/4 

- Poikittaiset vinoreivat e kiin-
nitetään vaakareivoihin a ja ® 
kaksoiskäänitöiii.t.timillä 8/48. 

- Tehneen pituussuuntaiset siteet 
kiinnitetään tehneen päissä p01-
kittaisiin vaakareivoihin. 

Pian! Lii ttimien kiri stysvääntömoment.it: 

22 mm avainivälillä 50 Ne 
24 mm avainvähihlä 80 Ne 

Muotopuut 

39. 	Sivukaltevissa aihloissa asenne- 
taan kanna ttaji en päälle muoto- 
puut, jotka sidot.aan kiinni 

rn välein. 

Tehneen korkeus tarkistetaan joko kannattajien tai muotin päältä ja säädetään tarvittaessa 

tehneen päätytuista. 

Ennen valaa Larkistetaan, että: 

- kaikki reivaukset on tehty telinesuunni LeIman mukaisesti 

- kannattajat tukeutuvat uikein tehneen päätytukiin 
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Tehneen purku, menetelmä 1 	 1 
43. 	Teline lasketaan irti kannesta 

löysäämällä päätytukien laskukii-
loista tai pylväiden väkiruuveis-
ta. Tämän jälkeen puretaan kannen 
muotti tehneen päältä pois ja 
tarvittaessa puhdistetaan kannen 
alapinta telineeltä käsin. 

45-48 Tehneen reivaukset puretaan lu-
kuunottamatta sivusiirron ja nos-
ton ajaksi jätettäviä tai asennet-
tavia reivoja. Jos kannattajat 
nostetaan pois pareittain, sido-
taan ne kuvien 45-46 mukaisesti 
Jos kannattajat siirretään ryhmis-
sä ja nostetaan yksitellen, sido-
taan ne kuvien 47-48 mukaisesti. 
Ryhmän viimeisen kanniattajan ylä-
paarre jäykistetään sivusuunnas-
sa reivaputkilla tai harustamalla. 

= alapaarteen poikittainen 
vaakareiva 

= yläpaarteen poikittainen 
vaaka rei va 
poikittainen vinoreiva 

Huom! Tehneen reivauksia ei saa pitkis-
tä kannattajista purkaa kokonaan 
pois missään vaiheessa, vaan aina 
tulee olla vähintään kuvien mu-
kainen sidonta. Ennen kannattajien 
sivusiirtoa hiotaan niskapaikista 
mandolliset kohoumat yms. ja ras-
vataan niskapahkin selkä kitkan 
pienentämiseksi (ellei käytetä 
telavaunuja) 

49. Pareittain sidotut kannattajat 
vedetään taljoilia kannen reunan 
ulkopuolelle, josta ne nostetaan 
pois. 

50. Kannattajaryhmää siirretään si-
ten, että aina reunimmainen 
kannattaja voidaan irrottaa rel-
vauksista ja nostaa pois. 

51. Taljat kiinnitetään niskapaikkien 
päihin, jolloin veto tulee niska-
palkkien suuntaisesti. Taljojen 
vetovaijerit on syytä kiinnittää 
jokaiseen kerralla siirrettävään 
kanna ttajaan. 

52. Jos niskapaikin uloke on pitkä, on 
tarkistettava, ettei niskapaikki 
keikanda. Tarvittaessa tuetaan 
niskapaikki kanteen. 

53-54 Pitkät kannattajat nostetaan 
kokoamispukkien varaan. Yksitel-
len nostetut kannattajat sidotaan 
samoin kuin kokoarnisvaiheessa 
vaaka- ja vinoreivoilla. Kannatta-
jat kiilataan peikkojen varaan ja 
puretaan irrottamalla osa kerral-
laan. Osat nostetaan joko väli-
varastoon tai suoraan kuormaan. 

55-56 Lyhyet kannattajat nostetaan peik-
kapetin päälle lappeelleen, jossa 
ne puretaan osiin. Pareittain 
nostetut kannattajat lasketaan 
ensin maahan pelkkojen päälle, 
jossa reivaukset irrotetaan. 

Huom! Peikkapetin oltava riittävän kor-
kea, koska alapuolen pultit on 
irrotettava samassa asennossa 
(kannattajaa ei saa kääntää). 

Rek.nro 5520 
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Kannattajien purkuvaiheessa tarkistetaan kaluston kunto. Maalaus- 
vauriot paikkamaalataan. 
llialliset osat eroteilaan ja inerkataan oranssinväriselili ristillä 
Kalusto puhdistetaan valuroiskeista yms. 
Liitospultit ja liittiset laji t.ellaan, rasvataan ja pakataan 
kuljetuslaatikoihin. 

Telineiden urku, menetelmä II 

- Kannen muotti sidotaan kanteen ennen tehneen purkua. 
Sidonnasta ohjeet inuottitöiden menetelmätiedoissa. 

- Teline puretaan alta pois kuteni meneteirnässä 1. 
- Kannen muotti pudoietaan kokonaisena alas ja puretaan alhaalla 

Menetelmän 1 soveltuvuus: 

- yleensä aina käyttökel-
poinen matalissa sil-
loi S sa 

- soveltuu huonosti erit-
täin vinoissa silloissa, 
koska sivusiirto on täl-
löin vaikea (ellei käy-
tetä telavaunuja). 

Menetelmän II soveltuvuus: 

- soveltuu, jos muottipuu-
tavaralle ei ole uudel-
leenkäyttöä, jolloin 
rikkoontuminen ei hait-
taa 	- 

- ei sovellu, jos alla 
liikenneväylä tai vapaa 
vesi 

- kannen eristys- yms. 
töitä ei voi tehdä ennen 
tehneen purkua. 

Menetelmä III (tehneen lasku kierre- 
tangoilia 

61. 	Kannen valuun jätetään kierretan- 
goi lie reiät tel i nesuunni telma s-
sa esitettyihin kohtiin tarkal- 
leen niskapalkkien kohdalle. 

63. 	Tehneen alaslaskussa käytettä- 
vät kierretangot, poikkipalkit ja 
tunkit asennetaan paikoilleen. 

Jos kannattajan päässä on kalotti-
laakeri , laakeri ,liiykistetään. 

63. 	Teline ja muotti lasketaan irti 
kannesta kierretankojeri varaa ni 
iöysäämäilä päätytukieri lasku-
kiiloista tai pylväiden väkiruu-
veista. Tämän jälkeen puretaan 
päätytuet (pyhväs-, konsohi- tms. 
tuet) t.elineeri ait.a pois. 

66. 	Tel inc lasketaan kokonaisena 
muottei neen alas tunkkien ja 
kierretankojen avulla, Tarvit-
taessa voidaan kannen alapi nta 
puhdistaa tehineeltä käsin. 

65. Teline lasketaan tasaiselle alus-
talle peikkojen päälle tai vesis-
tösilloissa ponttooniieni päälle, 
jossa muotti ja teline puretaan. 

66. 3i or'retankojeri reiät täytetään 
tehiniesuunni telmari mukaisesti. 

1 oeimän III soveltuvuus: 

- käyttökelpoinen korkeissa silloissa 
sekä silloin, kun kannattajien sivu- 
siirto on hankalaa 

- vaatii tasaisen laskualustari 
- kannen eritys- yms. töitä ei voi 

tehdä ennen tehineiden purkua. 
Iluom 	JOS MENETELMÄÄ III AIOTAAN KÄYTTÄÄ, ON TÄMÄ 

OTETTAVA HUOMIOON TELINESUUNNITELMASSA. 

YLEISTÄ 

Telinekalusto: 

- Vääntyneitä tms. viahlisia osia ei saak 	ä. Kannattajien osat tulee tästä syystä tarkas- 

taa vastaanotettaeSsa huolellisesti. Koska kannattajat ovat sivusuunnassa erittäin hoikkia, 

on niiden käsittelyssä huomattava seuraavaa: 

- kalustokuormat ja välivarastokasat on tehtävä siten, etteivät kannattajat pääse vääntymään 

- kalustoa ei saa purkaa kuormasta kippaamalla 

- kannattajia ei saa nostaa muualta kuin oikeist.a nostopisteistä 

- pitkien kannattajien tulee aina olla ril tt.ävsti sidotut ts. reivauksia ei saa irrottaa 

kokonaan edes väli aikal seoti 



Gi = Osan paino, vanha tyyppi 
G2 = Osan paino, uusi tyyppi 
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- Kalusto tulee suojata talvella lumeentumiselta ja jäätymiseltä, sillä jäätyneeri kaluston 

käsittely lisää huomattavasti kustannuksia ja voi aiheuttaa vaaratilanteita. 
Jäätynyt kalusto sulatetaan peittämällä kalusto ja käyttämällä rakennuslämmittimiii. 
Paikallisesti voidaan jäätä sulattaa myös r!estekaasuliekiliä. Kaiust.oa ei tällöin saa 
kuitenkaan lämmittää tarpeettomasti. 

- Työssä on käytettävä sopivia esim. räikkäväärjtimillä varustettuja avaimia . Hei vausty000n 

kannattaa käytännössä varata 19 - 24 mm sarja erikoi api tkiä (si sä pituus ̂  40 mm) hylsyjt 

sillä kalustossa voi olla sekaisin useampan avai ikokoa oi evia 11 1 ttimi 0 

Tvöturvallisuus 

- Työntekijöillä on ol tava suojavarustuksena v0hint00r na'i lanriastumi suo.jal1a varustetut 
suojajalkineet, sormikasmalliset suojakäsineet ja v:yoärä sekä turvavyö työskenneltäessä 

paikoissa, joissa on putoamisen vaara. 

- Työssä on noudatettava yleisiä nosto-ohjeita. 

- Tehneen alla käytetään tarvittaessa suojaverkkoa standardin "SFS4?30 Osojaverkko. Käyttö' 

mukaisesti. Verkon tarve selvitetään yhteistyössä piirin työsuojelutarkastaian kanssa. 
- Vesistösihloissa on oltava käytettävissä vene ja keliunt.aliivit. 

- Liikenneväylän, rantatien yms. vierellä tyhakenneltäessä On noudatetts va kossaki ri tapauksessa 

erikseen annettuja ohjeita ja määräyksiä. 

KALUSTOT 1 EDOT 

Hunnebeck H 33-kannattaja , vanha tyyppi 

Hi:nnebeck H33-kannattaja, uusi tyyppi 

Hönnebeck H33-kalusto { 1 	(mm) 	oi 	(kg) [02 	(kg) 

1 Päätyosa 450, haarukka 	4500 506 550 

2 Päätyosa 450, tappi 4500 506 550 

3 Päätyosa 600, haarukka 	6000 463 589 

4 Päätyosa 600, tappi 6000 463 589 

5 Väliosa 30 300 108 106 

6 Vähiosa 45 450 74 

7 Keskiosa 170 1700 195 205 

8 Keskiosa 300 3000 304 315 

9 Keskiosa 450 4500 444 465 

10 Keskiosa 600 6000 583 614 
19,5 11 	Korotusosa 	h = 260 mm 

12 Pultti M 36 x 190 + 3 mutteria 3,4 

13 Pultti M 36 x 95 + mutteri 1,8 

14 Telavaunu 21,4 

Kalottilaakeri 20,6 



Puutavara T24-2 

Kann. 	paino Niska Tolpat 

1650 	kg 125 x 	125 100 x 	100 

1650-2900 kg 150 	x 	150 125 	x 	125 

2900-4000 kg 150 	x 	175 150 	x 	150 

rei'iauk 
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Reivaukset ja liittimet 

16 	Teleskooppisauva 1 	2000-3100 mm, 24,6 kg 	19 	Yksinkertainen kääntöliitin H 48 

17 	Kaksoiskääntöliitin 1-1 48/76 	0 	Vetoliitin 48 

Kaksoiskääntöliitin 48/48 	 Reivaukset telineputkea 0 48,3/3,25 

0 
III 
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SILLANRAKENNUS .. REK NO 	SIJOITUS 

5521 	B.3531 ____ Telinetyot 
_______ LAATIJA 	AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Kannattajatelineen rakentaminen ja purku Rsr,Rrt 12.82 

Peiner E 2000- kalusto Menetelmät:edot 

TYÖKOKON Al SUUS 

Sisäinen suor'itusjärjestys 

Telinetöiden ajoitukseen vaikuttavia seikkoja: 

- 	Ennen 	telinekarinattajien asentamista 	rakennetaan 	tehneen 	päLitvtuet 	(pylväs-, 	konsohi - 	tms. 
tuet) 	ja asennetaan tarvittaessa aukkoon suojaverkko. 

- Kannattajien nosto kannattaa suunnitella siten 	että tehneen päätytukien poikkipaikit ja 
niskapalkit nostetaan samalla kerralla kuin telinekannattajat. 

Huom! 	Poikkipalkit ja niskapalkit on tuettava luotettavasti ennen kannattajien nostoa. 
- Jatkuvissa 	silloissa voidaan tehneet tehdä siten, 	että tehneet valmistuvat aukko 

kerrallaan 	kannen muotti- ja raudoitustöiden edellä. 
Sisainen suoritusjarjestys 

Tehneen rakentaminen 	 Tehneen purku, menetelmä 1 

Kannattajien kokoaminen 	 Tehneen lasku 	 PaatYtuki1!n purku 
Kalustonvasta °\nasennus 	 Reivausten osittainen p rku 	Kairto ja nosto 

otto ja varastointu 	 eIineen reivaus 	 Muotin purku 	 Kann. purku 

ja kaluston huolto 
Tehneen purku, menetelmä 11 	 Tehneen purku, menetelmä 111 

Muotin sidonta kanteen 	 Alaslaskutankojen asennus 

Telineen lasku 	 Päätytukienpurku 	ehineenasku irti 	Reikien paikkaus 

ja kaluston huolto 	 kaluston huolto 

TOMNTAVÄLINEET, MATERIAILIT, KALUSTO 

Sopivat toiminta- 	Kannattajien kokoaminen 	KANL tai NKU + 2 RAM + 1 	RM 
yksiköt eri työn- 	Kannattajien asennus 	 NKU + 2 RAM + 2 RM 
osavaiheissa 	Tehneen reivaus 	 2 RAM + 1 	RM 

Reivausteri purku 	 1-2 RAM + 	1-2 	RM 
Kannattajien sivusiirto ja nosto 	NKU + 2 RAM + 2-3 RM 
Kannattajien purku 	ja kaluston huolto 	KANL tai 	NKU + 2 RAM ± 1 	RM 

Työssä tarvittavaa kalustoa: 

- työntekijäiden henkilökohtaiset suojavarusteet 

- laukaisukoukut tms. kaukolaukaistavat nostolaitteet 	(kannattajien asennusvaiheessa) 

- sopivat avainsarjat (reivaushiittimet 19-24 mm) 

- pöytäsirkkeli 	(muotopuiden teko) 

- 	tajoja 2 kpl 	(kannattajien sivusiirto) 
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MENETELMAKUVAUS 
Kaluston vastaanotto ja varastointi 

1. Kaluston varastoint.i- ja kokoamis-
paikka suunnitellaan ja valmistel-
laan etukäteen. 

2. Kalusto varastoidaan suoralle alus-
talle pelkkojen päälle. Vastaan- 
otettaessa tarkistetaan kaluston 
määrä ja kunto (mm. ruosteisuus ja 
viallisiksi merkatut osat). Talvella 
kalusto peitetään lumeentumisen ja 
jäätymisen estämiseksi 

Kannattajien kokoaminen lappeellaan 
(lyhyet kannattajat; l2O m) 
3. Kokoamisalustaksi tehdään pelkoista 

suora pelkkapeti.. 
L1 Kannattajan osat nostetaan paikoil-

leen pelkkapotin päälle. 

5. Kannattajan osat liitetään toisiin-
sa sokkatapeilla. Tarvittaessa voi-
daan käyttää liitosreikien kohdis-
taniiseen kartiokärkistä tuurnaa. 
Alapaarteen vanttiruuvit kierretätin 
asennusvaiheessa likimain oikeaan 
pituuteen. 

kuorn!Vanttiruuveista on tarkistettava, 
että molemmat päät ovat likimain 
yhtä pitkälti kierreputken sisällä. 

6. Kannattajan kaarevuus säädetään 
linjalankaa apuna käyttäen ala-
paarteen vanttiruuveista. 

IJi!ill 
i kannattajien kokoaminen 

Fi 	Fi 	Ii 	Ii 
\ (flf  

1 	1 	1 	1 	1 

7-t.Kootun kannattajan päälle asetetaan 
välipelkat ja seuraava kannattaja 
kootaan edellisen päälle. Koska 
alapaarre on hieman kapeampi, 
kootaan kanna tta jat vuorotellen 
er päin. 

Kannattajien kokoaminen pystyssä 
(pitkät kannattajat; l2O mT 

Q-lO.Kannattajien kokoamisalustaksi 
tehdään pelkoista suora pelkkapeti 
ja rakennetaan par'rui sta pää t.ypu-
kit, jotka asennetaani paikoilleen. 
Pohjapelkkojefl päälle asetetaan ko-
rokepelkat, joilla samalla aikaan- 
saadaan likimain oikea kanniatta jari 
kaa revuus. 

0 kosimmäisen kannattajan kokoaminen: 
il-l2Kannattajan päätyosa nostetaan pai-

koilleen päätypukiri ja pelkkojeri 
;iiie ja tut.aani pystyyn vino- 
r'e i v nk re 1 1 a 

13- l43puraavat. 	if no; 	taar yksitellen 
paikoi lieen ja lii tetääii ii tos-
tapeilla ja vanttiruuveilla kiinni 
sekä tuetaan vinoreivauksella pys-
tyyn n . 6-8 rn välel ri. Vanitti ruuvi t 
kierretään likimain oikeaan pituu-
teen siten, että kannattaja lepää 
tasaisesti pelkkojen päällä. 

Huom!VanttiruuVeiSta eri tarkistettaVa, 
tt.ä molemmat päät. ovat likimain 
ii t k 1 t k l 1 t 1 P1 in pa t n s i  53 1 - 

1 	 12 

Det. 

__ 48/8 
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15. Valmiiksi koottua kannattajaa nos-
tetaan varovasti reivauksia irrot-
tamatta, jotta saadaan alla olleet 
korokepelkat pois. Kannattaja las-
ketaan päätypukkieri varaan. 

16. Seuraavat kannattajat kootaan 
n. 60 cm päähän edellisistä ja 
sidotaan kokoamisvaiheessa ylä-
paarteesta reivaputkilla toisiin-
sa. 

17-18 Kannattajien oikea kaarevuus sää- 	17 detään kannattajien ollessa pääty-
pukkien varassa linjalankaa apuna 
käyttäen. 

Kannattajien asennus 
19. Ennen kannattajien aserinusta tar-

kistusmitataari niskapalkkien väli 
Huom! Koska kannattajien käpälän pituus-

säätövara on pieni, kannattaa mit-
taus tehdä mandollisimman aikai-
sessa vaiheessa. 

20. Kannattajien nostopisteisiin kiin-
nitetään laukaisukoukkujen kanssa 
käytettävät nostoraksit. Ensimmäi-
seen kannattajaan kiinnitetään 
lisäksi asennusaikaiset. vinorei - 
vat, jotka käännetään rioston ajak-
si kannattajan sivulle. 

21-22 Kannattajat nostetaan niskapalk- 
kei hin mer'ki tyil le paikoilleen 
köysillä ohjaten. Tarvittaessa 
säädetään kannattajan pituus sää-
dettävästä käpälästä tarkalleen 
aukkoon sopivaksi. Kannattajat 
säädetään sivusuunnassa pystysuo-
raan käpälän säätöpulteilla. 

1EI 
20 

22 

 

23_2Lf Ensimmäinen kannattaja nostetaan 
tehneen keskivaiheille ja reiva- 	23 
taan sivusuunnassa suoraksi vino-
reivoilla, jotka kiinnitetään 
niskapalkkeihin tai tehneen pää-
tytukien ylimpiin vaakareivoihin. 

25-26 Seuraavat kannattajat nostetaan 
yksitellen paikoilleen ja sidotaan 
edelhisiin ala- ja yläpaarteista 
oikitt silla vaakareivoilla 

a ja b' . Ensimmäiset kannatta-
jat sido aan 11 ksi toisiinsa 
vinoreivo.ihla e , jotka kiinni-
tetään poikittaisiin vaakareivoj-
hin. 

27. 	Kun toi sen reunan kannattajat on 
asennettu, irrotetaan ensimsjäisen 
kannattajan vinoreivat ja jatke-
taan asennusta tehneen toiseen 
reunaan. 

Roos! Jos kannattajien pituus 116,4 rn, 
ei asennusaikaista reivausta tar-
vita. J05 kannattajien pituus 
l 	25 m, on asennusaikainen 
reivaus suunniteltsva tapauskoh-
tai sesti 

HIH e ±IOmmHH 
24 

Reivan kiinnitys niskQpakkiin 
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33 

35 
- 	kootuus 

1 

39 

41 
42 L 

II 

Tehneen reivaus 
Teline rei vataan telinesuunnitel-
man mukaisesti. Asennusaikaiset 
reivaukset jätetään osaksi lopul-
lista reivausta. 

29-30 Heivaustyössä tarvittavat työteli-
neet rakennetaan kannatta.lien ala-
paarteiden varaan. Tarvittaessa 
asennetaan tehneen alle suola- 
verkko. 

31-34 Tehneen reivaukset asennetaan 
seuraavassa järjestyksessä: 

- Ala- ja yläpaarteen poikittaiset 
vaakareivat® ja 	kiinnitetään 
kannattajien vertikaaliputkiin 
kaksoiskääntöhiittimihlä 48/48 
mandollisimman lähelle paarretta. 
Kannattajan pissä kiinnitetään 
vaakareivat b yläpaarteeseen 
kääntöhiittirnillä P48. 

- Teleskooppisauvat 	kiinnitetään 
yläpaarteisiin pulteilla. 

- Yläpaarteen vinot vaakareivat 
liitetään vaakareivoihin ® tai 
kannattajien vertikaaleihin kak-
soiskääntöhiittimillä 48/48. 

- Poikittaiset vinoreivat 	kiinni- 
tetaan vaakareivoihin 	ja 
kaksoiskääntöhiittimilla 48/48. 

- Tehneen pituussuuntainen sidonta 
kiinnitetään tehneen poikittai-
sun vaakareivoihin. 

Hom! Liittimien kiristysvääntömomentit: 

22 mm avainvälillä 50 äm 
24 mm avairivähillä 80 Mm 

Muu topuut 
35. 	Sivukaltevissa silloissa asenne- 

taan kannattajien päälle muoto- 
puut. 

':lineen korkeus tarkistetaan joko kannattajien tai muotin päältä. Korkeus säädetään tarvitta-
eusa päätytukien avulla ja kaarevuus kannattajien vantti ruuveista. 

innen valoa tarkistetaan, että: 
- kaikki reivaukset on tehty telinesuunni teimari roukai sesti 
- kannattajien hiitostapit ovat paikoillaan 
- kannattajat tukeutuvat oikein päätytukiin. 

1 

0 Tehneen purku, mene te]un ä 1 
33 . 	Teline lasketaan irti kannesta 

löysäämählä päätytukien laskukii-
loista tai pylväiden väkiruuveis-
ta. 
Tämän jälkeen puretaan kannen 
muotti tehneen päältä pois ja 
tarvittaessa puhdistetaan kannen 
alapinta t,ehineoi tS käsin. 

41-44 Tehneen rel vauk set puretaan lu-
kuunottama tta si vusii rron ja nos-
ton ajaksi jätettäviä tai asennet-
tavia reivoja. Jos kannattajat. 
nostetaan pareittain, sidotaan ne 
kuvien 41-42 mukaisesti. Jos kan-
nattaja t siirretään ryhmissä ja 
nostetaan pois yksitellen, sido-
taan ne kuvien 43-44 mukaisesti. 
Hyhmän viimeisen kannattajan ylä-
paarre jäykistetään sivusuunnassa 
reivaputkilla tai hariistamahla 
vai jerri 1 ha 
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Tehineiden purku, menetelmä Ii 

- Kannen muotti sidotaan kantee - 	en reiineiion 
pur-kua. Si. donniast.a ohjeet muottitöiden menetelmk-
tiedoi ssa. 

- Teline puretaan alta pois kuten menetelmässä 1. 
- Kannen muotti pudotetaan alas ja puretaan alhaalla. 

L3 
a' z alapaarteen poikittaineri vaakareiva 

b' yläpaarteen poikittainen vaakareiva 

= poikittainen vinoreiva 

Huom! Tehneen reivauksja ei saa pitkis- 
tä kannattajista purkaa kokonaan 
pois missään vaiheessa, vaan aina 
tulee olla vähintään kuvien mukai- 
nen sidonta. Ennen kannattajien 
sivusiirtoa hiotaan niskapalki st.a 
kohoumat tms. ja rasvataan niska- 
n1kin =relLa 	 FC,,iI,_ 

4D 
51. 

45. Pareittain sidotut kannattajat 
vedetään taljoilla kannen reunan 
ulkopuolelle, josta ne nostetaan 
pois. 

46. Kannattajaryhmää siirretään siten, 
että aina reunimmainen kannattaja 
voidaan irrottaa reivauksista ja 
nostaa pois. 

47. Taljat kiinnitetään niskapa:lkkien 
päihin, jolloin veto tulee niska-
palkkien suuntaiseksi . Taljojen 
vetovaijerit on syytä kiinnittää 
jokaiseen kerralla sii rrettävään 
kannattajaari. 

Huorn. Sivusiirtoa ei saa koskaan suorit-
taa vetämällä kannattajan vino- 
tai pystyputkista. 

48. Jos nostopalkin uloke on pitkä, 
on tarkistettava, ettei niska-
palkki keikanda. Tarvittaessa 
tuetaan niskapalkki kanteen 

49-50 Pitkät kannattajat. nostetaan ko-
koamispukkien varaan. Yksitellen 
nostetut kannattajat sidotaan 
samoin kuin kokoamisvaiheessa 
vaaka- ja vinoreivoflla. 
Kannattajat kiilataan pelkkojen 
varaan ja puretaan irrottamahla 
osa kerrallaan. Osat nostetaan 
joko vähivarastoon tai suoraan 
kuormaan. 

51-52 Lyhyet kannattajat nostetaan 
pelkkapetin päälle lappeelleen, 
jossa ne puretaan Osiin. Pareit.-
tain nostetut kannattajat laske- 
taan ensin maahan pelkkojen 
päälle, jossa reivaukset irrote-
taan. 

Kannattajien purkuvaiheessa tar 
kistetaan kaluston kunto. Vialli-
set osat erotellaan ja merkataan. 
Kalusto puhdistetaari valurois-
keista yms. Ruostejset kohdat te-
räsharjataan ja paikkamaalataan. 
Kierreosat puhdistetaan ja rasva-
taan huolellisesti. Liittimet 
lajitellaan ja pakataan kuljetus-
laatikoihin. 
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yiärteen harustus 	 4L. 

7pp 
12 

liE! 

Menetelmän 1 soveltuvuusalue: 
yleensä aina käyttökelpoinen 
matahissa silloi saa 
soveltuu huonosti erittäin 
vinoissa suluissa, koska sivu- 
siirto on tkllöin Vaikea 

Menetelmän II sovel tuvuusalue: 
- soveltuu, jos muotti puutavarallil ei ole a'icihJeen- 

käyttöä, jolloin rikkoontumisest.a ei ole haittaa 
- ei sovellu, jos alla on liikenneväylä tai vapaa 

vesi 
- kannen eristy: yr. 	ti ei voi tehdk ennen teli- 

n-1 deti piiri: 10 

ieei:.:rci. 
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Tijneeu purku , menetelmä III 
(tehneen lasku kierret.angohila) 

57. Kannen valuun jätetään kierre-
tangoille reiät telinesLlunnitel-
massa esi tettyi hiri kohtii n te r-
kalleen ni.skapelkkien kohdalle. 
Kannattaja on kiinnitettävä niska - 
palkkiin suunnitelman mukaisesti, 
ettei kannattaja putoa, jos niska-
palkki kallistuu. 

58. Tehneen alaslaskussa käytettävät 
kierretantot, poikkipaikit ja 
tunkit asenr-taaii paikoi 1 leer. 

59. Teline ja muotti iasktaan irti 
kannasta kierretankojen varaan 
löysäämällä päätytukieri lasku-
kiiloista tai pylväiden väki-
ruuveista. Tämän jälkeen puretaan 
päätytuet (pylväs-, konsoli tms. 
tuet) tehneen alta pois. 

60. Tehine lasketaan kokonaisena 
muottei neen alas tunkki en ja 
kierretankojen avulla. Tarvi tta-
essa voidaan kannen alapinta puh-
distaa tehineeltä käsin. 

61. Teline lasketaan tasaiselle alus-
tahle pelkkojen päälle tai 
vesistösilloissa ponttoonien 
päälle, jossa muotti ja t,ehine 
puretaan. 

62. Kierretankojen reiät täytetään 
telinesuunnitelman mukaisesti. 

Menetelmän III sovehtuvuus: 

- käyttökelpoinen korkeissa silloissa 
sekä silloin, kun kannattajien 	Huom! JOS MENETELM1Ä III AIOTAAN KYTTÄ, ON 
sivusiirto on hankala 	 TAMA OTETTAVA HUOMIOON TELINESUUNNITELMASSA. 

- vaatii tasaisen laskualustan 
- kannen enist.ys- yms. töitä ei voi 

tehdä ennen tehineiden purkua. 

YLEISTÄ 

Tel 1 nkal nato: 

- Vääntyneitä tms. viahlisia osia ei saa käyttää. Kannattajien osat tulee tästä syystä 

tarkastaa vastaanotettaessa huolellisesti. Koska kannattajat ovat sivusuunnassa erittäin 

hoikkia, on niiden käsittelyssä huomattava mm. seuraavaa: 

- kalustokuormat ja välivarastokasat on tehtävä siten, etteivät kannattajat pääse 

vääntymään 

- kalust.oa ei saa purkaa kuormasta kippaamalla 

- kannattajia ei saa nostaa muualta kuin oikeista nostopistei stä 

- pitkien kannattajien tulee aina olla riittävästi sidottuna ts. reivauksia ei saa 

irrottaa kokonaan edes väliaikaisesti. 

- Kalusto tulee suojata talvella lumeentumiselta ja jäätymiseltä, sillä jäätyneen kaluston 

käsittely lisää huomattavasti kustannuksia ja voi aiheuttaa vaaratilanteita. Jäätynyt 

kalusto sulatetaan peittämählä kalusto ja käyttämällä rakennuslämmittimiä. Paikallisesti 

voidaan :jäätä sulattaa myös nestekaasuhiekillä. Kalustoa ei tällöin saa kuitenkaan 

lämmittää tarpeettomasti. 

- Työssä on käytettävä sopivia esim. räikkävääntimehlä varustettuja avaimia. Reivaustyöhon 

kannattaa käytännössä varata 19 - 24 mm sarja erikoispitkiä (sisäpituus40 mm) hyisyjä, 

sillä kaiiiutouu voi ohio skoisiti 0000mpoo uvoirikoku olovio hiittimiä. 

0 

0 
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Työturvallisuus 

- Työntekijöill on oltava suojavarustuksena vthint5Jn naulsor 	u rI io,: o ju1 i varuitotut 
suojajalkineet, sormikasmalliset suojakäsineet ja kypärä sekä turvavyn tyoskennelttessJ 

paikoissa, joissa on putoarnisen vaara. 

- Työssä on noudatettava yleisiä nosto-ohjeita. 

- Tehneen alla käytetään tarvittaessa suojaverkkoa stöardin "öFSö3.k Suojaverkko. Käyttö' 

mukaisesti. Verkon tarve selvitetään yhteistyössä piirin työsuojelutarkastajan kansso. 

- Vesistösilloissa on oltava käytettävissä vene ja kehluntaliivit. 

- Liikenneväylän, rautatien yms. vierellä työskenneltäees on nouda totta va kussakin tapaukseasa 

erikseen annettuja ohjeita ja oääröyksiö 



Kiinteä käpala 

Yksinkertainen k8n0 1 1 tin 

KaksoiskääntOliitin 8 48' 13 

'fetoliltin P 48 

Reivaukset: tel ineputkea 	- 

•1 

8(8) 

K ALUSTOFIEDOT 

8 
0 

Peiner E 2000-kalusto 1 	(mm) 0 	(kg) 

® P8ätyosa harusruuviton 3700 335,0 

Päätyosa harunruuviliinen 3700 390,0 

Keskiosa 180 1800 225,0 

0 Keskiosa 360 3600 405,0 

Keski osa 5)u 5400 580,0 

Reivaukseja1iitt:imet 

2500 	 2300. .2500 

Puutavara T24-8 

Kann.pituus Tuska 1lipat 

< 18,20 mm 125x125 125x125 

> 18,10 150x150 1.25x125 

1200 	1200 	1200 	1200 
0 	 14-4 



SILLANRAKENNUS 

TYÖNSUUNNITTE LU 

Menekki tiedot 

T YÖ KOKONAISUUS 

1(4) 

REK NO 1 SIJOITUS 

Telinetyöt 	 5522 B.3531 
LAATIJA AIKA 

TVH! 1 Puutelineen rakentaminen ja purku 	
Rsr, Rrt 1 12.82 

Ulkoinen suoritusjärjessvs: Tet tne:iioen )pt a)imiseen uaikut avi a seikkoja: 

- Ennen tehneen rakentamista tehdään tehneen perustamistason alapuolelle jäävät rakenteet 

ja täyttötyöt sekä maa- ta päätytuet. 

- Jatkuvissa silloissa tehneen rakentaminen voidaan ajoittaa siten, että tehneet valmistu-

vat vaiheittain kannen muottitöiden ja raudoituksen edellä. 

- Välipilareiden muotit kannattaa asentaa tehinetöiden yhteydessä ja tukea telineisiin, 

jolloin säästytään eriljisten tuki- ja tvdteline[den rakentamiselta. 

Sisäinen suoritusjärjestvs: 

Tehneen rakentaminen 	 Tehneen Durku 

Pohjan tasaus 

ja t11S pohjajuoksujen asennus 
tYS 	

tyty 

Tyittien jatka nen 
tarvittaessa) 	 -Niskojen 

1 KARKEUTETUT TYÖMENEKIT 

Reivaukser, niin 

itt 

pudotus 

Muotin purku 

Puutavaran puhdistus ja Iaiittelu 

1 

1 

TAULUKKO 2 

Keskimäärainen miestybmenekki T3 (tth/m2) TAIJIIJKKO 1 

Tehneen rakentaminen Tylttäys k/k 1000 1 Tylttäys k/k 1500 
Tehneen korkeus h 	3,5 m 0,65.. .0,75.. .0,90 0,40.. .0,50.. .0,60 
Tehneen korkeus h = 3,5.. .5 m 0,80.. .1,00.. .1,15 0,50.. .0,65.. .0,75 
Tehneen korkeus h 	5 m 1,00.. .1,20.. .1,40 0,65.. .0,80.. .0,95 
Km. 	arvoihin lisätään, 	jos 

- perustukset tehdään miestyönä + 	0,13.. .0,15 + 	0,09.. .0,10 
- tyltät jatketaan + 	0,21.. .0,23 + 	0,15.. .0,17 

Tehneen purku Tylttäys k/k 1000 Tylttäys k/k 1500 
Tehneen korkeus h43,5 m O,40...0,45...Q,5Q 0,25...0,3Q...O,35 
Tehneen korkeus h = 3,5.. .5 m 0,50.. .0,60.. .0,70 0,35.. .0,40.. .0,45 
Tehneen korkeus h 	5 m 0,65.. .0,80.. .0,90 0,45.. .0,55.. .0,65 

Miestydtuntien jakautuminen RAM [KM 
Tehneen rakentaminen 

Tehneen purku 
35. . .45 % 

- 

55.. .65 % 

100 % 

Taulukossa työ-

menekit on 

ilmoitettu 

työvuoroaikana 

T3. 

Vastaavat työn-

vaiheajat saa-

daan kertoimella 

T4 = 1,1.. .1,2 T3 

Viite: Menetelmätjedot on esitetty kortissa nro 5512 



Juoksujen asennus tiivistetyhle pohjalle 	O,08...O,12 

Pohjan tasaus miestyönä, tiivistys TL:llä 

ja juoksujen asennus 	 0,20.. .0,25 

Juoksujen asennus vinoissa huiskissa 

sisältäen tiivistyksen TL:hlä 	0,30.. .0,40 

Toimintayksikön työsaavutus (kpl/tv) 	TAULUKKO 5 

Tylttien pystytys miestyönä 	90.. .135 

Tylttien pystytys koneehla nostaen 	80. . .120 

- Jos tyltät joudutaan jatkamaan, tenokan tyo 	KAM:n tyorynmaiia 

etikijteen. 	Kekjmääräinen 1 yörnenekkl T3 	0,18. . .3,23 tth/kpl. 

ioaitoimintayksikit: 

- Pystytys miestybnä; tylttien pituus h 3,5 	m; 	1 RAM + 1 RM 

- " 	 " h =3,5...5m; 	1RAM+2RM 

- " h . 	 5m: 	2RAM ^ 2RM 

- Pystytys konetyönä; tylttien pituus h = 	5. . .7 	m; 	NKU + 1 RAM + 2 RM 

h > 	7 m; 	NKIJ 2 RAM + 2 KM 

Työryhmän yiaavutus (rei'ra-m/tv) TAULUKKO 6 

Vaakareivaus tylttien alapään reivaus 700.. .850 

Vaakareivaus; tehneen ylemmät reivatasot 250.. .500 * 

Vinoreivaus 550. . .700 

KiVA 3 	 KUVA 4 
Kesk imääräl nen 	 Sahottu puutavara 	 Pyöreä puutavora 

tylttäjako laatan 	Tyfttk 	 TyItät 

paksuuden f'unk- 	lSm 	 1,5 

tiona. 	1,4 	 14 

Huum. Kuvat 3-4 ovat 	1,3 	 1,3 

tarkoitetut käytet- 
12 	 1,2 	 _______ 

täviksi vain karke- 
11 	________ 	 11 

aan suunnitteluun 

ennen kuin lopulli- 	1,0 	 1,0 

nen telinesuunni- 	0,9 	 0,9 

telrna on käytettä- 	08 _____ _____ ____ __________ 	08 	________________ 
0,6 	0,7 	0,8 	0,9 	10 	1,1 m 	0 	0,7 	0,8 	0,9 	1,0 	1,1 m 

Laatan poksuus hf 	 Laotan poksuus hf 

TÄRKEIMMÄT TYÖNOSAVAIHEITTAISET TYÖMENEKIT JA TYÖSAAVUTUKSET 

Työsaavutus K3 (m2/h) 	 TAULUKKO 3 

l00 100 /t 
- , M• _,- 

Pohjan tasaus TR. . . K:lla 

Tiivistys täryjyrällä 	
190 

Ilmoitetut arvot koskevat maanpinnan tai täytemaiden tasausta ja tiivis-

'ystä. Jos tehneen perustaksi rakennetaan penger, käytetään soveltaen 

ien tekemisen TS-tietoja. 

Miestvdmenekki T3 (tth/jm) 	 TAULUKKO 4 

Pohjan tasaus 

ja tiivistys 

TR. . . 1< ̂  ii 

1 

Pohj ajuoksujen 

asennus 

3...4RM 

+ TR tai KANL 

ry itt hyk sen 

pyst yt y s 

Tel ineen 

reivaus 

2 RAM + 1 RM 

KUVA 5 

jm/t 500 

450 

400 

350 

300 

ZSD 

200 

1 

1 

Vaakoreivaus; ylemmät reivatasot 

Huom 	Tylttäyksen pystytys- 

vaiheessa tehtävää n 1,7... 

1,9 m korkeudella olevaa vaaka-

reivausta ei lasketa mukaan. 

0,9 	10 	1,1 	1,2 	1,3 	1,4 	1,5 m 	TyIttiys k/k 



Korkeuden mittau 

merkkaus, tyltti 

en katkaisu ja 

niskojen asennus 

2 RAM + 1 RM 

Reivausten purku 

2 .....M 

1iestyömeflekki T3 (tth/niska-jm) 	TAU1UKKO 7 

Korkeuden mittaiis, nerkkaus, tylttien 

katkaisu ja niskojen asennus 	0,15.. .0,20 

- 
Jos niskojen päälle asennetaan muotopuut, kasvaa ilmoitettu tyomenei 

0,10...0,15 tth/jm sivukaltevissa silloissa ja 	0,20...0,25 tthljrn 

pystykaareviasa silloissa. 

Mi stvimeenekki T3 (tth/rc via - jm) 	 TAULUKKO 8 

Reivausten irrotus ja pudotus 

alas kasoihin 	 0,02.. .0,03 

3( 

Tnimintsvksikdn tvösaavutus (kl/tv 	TAULUKKO 9 

Tyl t täyksen 

purku 

2...3RM ^ TR+ 

juontovinssi 

Puutavaran kasa-

us, lajittelu ja 

puhdis tus 

2...4 MM 

TTy1ttäy1en irrotus ja kasaus 

nippuihin juontovinssillä 	300.. .400 

- r 	,,rneiiq ( ini/t.v' 	 TAULUKKO 10 __________________________________________ 

Pohjajuoksujen kasaus 	 1200.. .2000 

Puutavaran puhdistus, lajittelu ja 

kasaus; soirot 50 x 100 yms 	400.. .600 

	

parrut 100 x 100 yms 	400.. .800 

M AT E R 1 AA L 1 ME NE K K 1 TIEDOT 
Menetelmä- ja 	Työmaalisä 
työnvaihelisä 	ML 4 

AULUKKO 11 
	 ML 2 + ML 3 

Pohjajuoksut 

Tyltät 

Reivaukset 

Niskat 

Määritelmiä 

Hirsipelkka tms; jatketaan päittäin päälle. 

lyötävällä soiron pätkällä. 

- tehneen pituussuuntaisena 	1.. .3 % 	 0.. .2 % 

- tehneen poikkisuuntaisena 	5...25 % 	0...2 % 

5Tarkemmin todellinen nenekki voidaan laskea lukumäärän ja keskipituuden 

mukaan. 
mATrTnvwr i 	 ML 2 + ML 3 	ML 4 

Parru 100 x 100. . .125 x 125 tai pyöreä 

puutavara 0 latva 	l00 

- jatkamattomana 	 4.. .40% 	 0. . .2 % 

- jatkettuna (h 	4,5 m) 	 3...l5% 	0.. .2% 

[aIaeLlIJIl-LlI LUUe 1£ Jii5 

den mukaan. Menekkiä voidaan pienentää hankkimalla pituudeltaan sopivaa 

puut avaraa. 

muTTWvO i2 	 ML 2 + ML 3 	ML 4 

Lauta 22 x 100 tms. vaakareivauksena pituus- 	- 

suuntaan; jatketaan limittämällä 	0,8 - 1,0 m 18.. .23 % 

Lauta 22 x 100 tms. vinoreivauksena; 	 3.. .5 % 

jatketaan limittämällä 	 15.. .25 % 

Soiro 50 x 100 tms. vaakreivauksena poikkisuun- 

taan; jatketaan tylttien kohdalla 	10. . .25 % 	3.. .5 % 

Tylttäyksen pystytysvaiheessa teFtävä 

vaakareivaus pituus- ja poikkisuuntaan 	25. . .40 % 

5Tarkemmin todellinen määrä voidaan laskea lukumäärän ja puutavaran keski- 

pituuden mukaan. 
TAULUKKO 14 	 ML 2 + ML 3 	ML 4 

Parru 125 x 100 tms; jatketaan tylttien kohdalla 

- tylttärivit k/k 1000 	 8... 14 % 	0.. .2 % 

- tylttärivit k/k 1500 	 14. . .20 % 

- Teoreettinen menekki M2 = piirustuksista mittaamalla saatava rakenne- 

teoreettinen puutavaramäärä ilman hukkapätkiä, liitoksia ja limityksiä. 
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- Todellinen rakenteeseen kuluva materiaalimenekki saadaan lisäämällä 

teor'eettiseen menekkiin menetelmä- ja työnvaihelisä, ML 2 + ML 3, 

joka on ilmoitettu prosentteina teoreettisesta menekistä 

- Työmaalisä ML 4 sisältää mm. työn uudelleen teosta ja materiaalin muihin 

tarkoituksiin käytöstä johtuvan lisätarpeen. 

KÄYTTOESIMERKIT 

4 	 4 	1 

Arvioi karkeasti 3-aukkoisen laattasillan puutetineiden rakentarntstyön kesto, kun keskimäärin 

työssä on neljä miestä. Sillan jm = 12,8 + 16,0 + 12,8 m; 1-11 = 13,5 m; hf = 0,75 m; teline- 

korkeus h 4.. .4,5 m. 

Ratkaisu 

Valitaan tylttäykseen puutavara 100 x 100, jolloin keskimääräiseksi tylttäjaoksi tulee -1,2 m 

(kuva 3). Interpoloimalla saadaan keskimääräiseksi työmenekiksi T3 	0,86 tth/m2. 
T3 £ 

piirretyn apukuvion avulla (yhdenmuotoiset kolmiot) ________________ 	
Interpolointi suoritettu taulukon 1 perusteella 

1,0 
065 

3, 	x-0,65 	= 1,5-1,2 
1,0 	1,2 	15 

1,0 - 0,65 	1,5 - 1,0 tyIttöväi m 

x = 0,86 tth/rn2 

Tuettava ala = (12,5 + 	16,0 + 	12,5) (13,5 	0.8) 	= 	586 m2 	(tehneen pituus x kannen leveys) 

Työmenekki 	= 586 m2 0,86 tth/m2 = 504 tth 

Kesto 	= 5041(4 8) 	= 15,75 	tv16tV 

Esimerkki 2 

Laske viikkosuunnittelua varten eri työnosavaiheiden kestot em. esimerkistä. 

Työvoimayahvuus työmaalla on 3 RAM + 3 RM. Työmäärät telinesuunnitelrpasta mitattuna ovat: 

- pohjajuoksut 	500 jm 

- tylttäys 	444 kpl (100 x 100; täyspitkää puutavaraa) 

- vaakareivaus 1550 jm 	(ei sisällä 	1,8 m korkeudelle tulevaa roivausta, 

- vinoreivaus 	1400 jm 	joka tehdään tylttäyksen pystytysvaiheessa) 

- niskat 	500 ja 

Ratkaisu 

1) Pohjatytit ja pohjajuoksujen asennus (3 RM) 	(taulukko 4) 

500 ja 	0,23 tth/jm/ (3 . 8) tth/tv = 4,79 tv 	Stv 

2) Tylttäyksen pystytys 	(1 RAM + 2 RM) (taulukko 5) 

444 kpl / 110 kpl/tv = 4,04 tv 	 4,5tv 

3) Reivaus 	(2 RAM + 1 EM) 

- vaakareivaus 1550 jm/380 jm/tv 	= 4,08 tv (kuva 5) 

- vinoreivaus 1400 jm/625 jm/tv 	=2,24 tv Taul. 6) 

	

6,32 tv 	6,5 tv 
4) Niskojen asennus (1 RAM + 2 RM) sama työryhmä kuin tylttäyksen pystytyksessä, vrt.aikataulu 

500 jm - 0,18 tth/jm 1(3 . 8) tth/tv = 3,75 	4 iv 	(taulukko 7) 
5) Aloitus- ja lopetustoimet 	 2,5 iv 

- puutavaran vastaanottopaikkojen valmistelu yms. 

- tehneen lopputarkastus 

vkol yko2 vko3 - 

Pohjatyöt 

Tylttäys 

Reivaus 

Niskat 

Aloitus + lopetus - 

- 

- 

- 

- - - - 
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SILLANRAKENNUS 

TYÖNSUUNNITTELU 

Menekk it iedot 

T YOK OK ON A ISU US 

REK NO 1 SIJOITUS 

Telinetyöt 	 5523 B.3531 
LAATIJA 1 AIKA 

TVH/ 1 Tukitornitelineen rakentaminen ja purku 	Rsr, Rrt 1 12.82 

Acrow- kalusto 

Ulkoinen suoritusjärjestys: 	Telinetöiden ajoittamiseen vaikuttavia seikkoja: 

- Ennen tukitornitelineen rakentamista tehdään tehneen perustarnistason alapuolelle jäävät 

rakenteet ja täyttötyöt sekä maa- tai päätytuet. 

- Jatkuvissa silloissa tehneen rakentaminen voidaan ajoittaa siten, 	että tehneet valmistuvat 

vaiheittain kannen muottitöiden ja raudoituksen edellä. 

- Vähipilareiden muotit kannattaa asentaa tehinetöiden yhteydessä ja tukea 	tehineisiin. 

Sisäinen suoritusjärjestys: 

Tehneen rakentaminen 	menetelmä J Tehneen 	rakentaminen, menetelma Ti 
Pohjan tasaus Kaluston vastaan- 

Pohjajuoksujen asennus Tukitornien kokoaminen varasto. varasointj 	 alueella 
Pohjan 	Pohjajuujen Tukitien nosto paikoilleen 

Kaluston 	a 	aan- 	Tehneen reiv 	s 
Jato•t c: euden 1 ätö udenätö 

ja niskojen as. 

Tehneen purku, 	menetelmä 1 Tehneen purku. 	menetelmä j 
Tehneen lask Muotin sidonta kanteen 	 Muotin pudo us 

nen muoti 	rku sku ja pur u 

Reivausten purku 

omien 	rku 

Poh ohjaju ujen kasaus 
kasaus 

Kaluston huolto ja k 	- Kaluston huolt 	a kokoaminen 

minen kuljetuskuntoon kuljetuskuntoon 

KARKEUTETUT MENEKKITIEDOT 
Keskimääräinen tvömenekki 	T3 (tth!m2) 	TAULUKKO 1 

_______________________________ 1 Tehneen rakentaminen Tehneen purku 

Tehneen korkeus 2 kehäjaksoa 1,00.. .1,15.. .1,35 0,45.. .0,50.. .0,60 

Tehneen korkeus 3 kehäjaksoa 1,25.. .1,40.. .1,60 0,60.. .0,70.. .0,80 

Tehneen korkeus 4 kehäjaksoa 1,30.. .1,50.. .1,70 0,70.. .0,80.. .0,90 

Tehneen korkeus 5 kehäjaksoa 1,60.. .1,75.. .2,00 0,85.. .0,95.. .1,05 

- jos kahusta on ruosteista, lisätään rakennusvaiheen arvoihin 0.. .10 % 

Taulukossa työ-

menekit on 

ilmoite.ttu 

työvuoroaika- 

na T3. 

Miestyötuntien jakautuminen 	TAULUKKO 2 

______________________________ RAM 	RM 

Tehneen rakentaminen 

tehneen purku 

30.. .40 % 

- 

60. . .70 % 

100 % 

Kansilaatan paksuuden (= painon) vaikutus työmenekkeihin TAULUKKO 3 

Laatan paksuus hf 0,75 m 1,00 m 1,25 m 

Kerroin 	ki 0,94 1,00 1,10 

- vaikutus johtuu siitä, että tehiriekaluston määrä tehine-m2 kohden on 

riippuvainen laatan painosta. 

Vastaavat työn-

vaiheajat saa- 

10 
	

daan kertoimella 
5) 

10 
	T4 = 1,1.. .1,2 T3 

5) 
(5 
10 
10 

10 
10 
0) 
ei 
5) 
ei 

ei 

Jiite: Merieteimätiedot esitetty kort:ises risc 55t3 
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Suoritemäärän vaikutus työmenekkeihin 	TAULUKKO 4 

Suoritemäärä 100.. .200 m2 400.. .600 m2 lOOO m2 

Kerroin 	k2 1,20 1,0 0,98 

Vuodenajan vaikutus työmenekkeihin 	TAULUKKO 5 

Vuodenaika Kevät Kesä Syksy Talvi 

Kerroin 	k2 1,0 1,0 1,0 1,05.. .1,10 

Työmenekit riippuvat varsin voimakkaasti mm. työryhmän kokeneisuudesta 

käytettyjen työr3'hmien koosta. 

Taulukoissa ilmoitettuja arvoja käytetään seuraavasti: 

Pienet arvot: 	 Suuret arvot: 

- kokenut työryhmä 	 - kokematon tai liian suuri työ- 

- kaluston siirtomatka pieni 	ryhmä 

- kalusto hyväkuntoiota 	- kaluston siirtomatka pitkä 

- kalusto huonokuntoista 

1 TÄRKEIMMÄT TYONOSAVAIHEITT1AISET TYOMENEKIT JA TYOSAAVUTUKSET 	 1 

Pohjan tasaus 

ja tiivistys 

TR. . . K + JT 

Työsaavutus (m2/h) 	 TAULUKKO 6 

Pohjan tasaus TR . K:l1a 

Tiivistys täryjyrällä 	 190 

Ilmoitetut arvot koskevat maanpinnan tai täytemaiden tasausta ja tiivistys-

tä. Jos tehneen perustaksi rakennetaan penger, käytetään soveltaen tien 

tekemiseen TS-tieoja. 

Miestyömenekki T3 (tth/jm) 
	

TAULUKKO 7 

Pohjajuoksujen 

asennus 

3...4RM 

+ TR tai KANL 

Tukitornien 

kokoaminen 

miestyönä 

(Menetelmä 1) 

1RAM+2...4RM) 

Teräsponttien asennus pohjajuoksuiksi 

Asennus tilvistetylle pohjalle 	0,10.. .0,15 

Pohjan tasaus miestyönä, tiivistys TL:llä 

ja juoksujen asennus 	 0,25.. .0,35 

Asennus vinoissa luiskissa 

sisältäen tiivistyksen TL:llä 	0,35.. .0,45 _________________ 

- Jos pohjajuoksuiksi asennetaan puupelkat, on työmenekki T3 n.l5 - 20 % 

pienempi. 

Työryhmän työsaavutus (tukitornia/tv) 	TAULUKKO 8 

Tehneen korkeus 2 kehäjaksoa 22.. .27 

Tehneen korkeus 3 kehäjaksoa 18.. .23 

Tehneen korkeus 4 kehäjaksoa 14.. .19 

Tehneen korkeus 5 kehäjaksoa 12.. .16 

- Yhdellä hisäkehählä vahvistetut tornit; kerroin = 0,83 

- Kandella lisäkehählä vahvistetut tornit;kerroin = 0,70 

- Kaksoistornit; kerroin = 0,55 

Tukitornien 

kokoaminen 

maassa ja 

nosto nosturilla. 

(Menetelmä 11) 

- Työryhmän sopiva koko: 

- kaluston kantomatka keskimäärin 	5 m; 	1. RAM + 2 RM 

- kaluston kantomatka keskimäärin 5... 15 m; 1 RAM + 3 RM 

- kaluston kantomatka keskimäärin 	15 m; 1 RAM + 4 RM 

- Jos tukitornien säätöruuveja joudutaan puhdistamaan ruosteesta, 

varataan työhön 1.. .2 RM. Työmenekki T3 - 0,5.. .1,5 tth/tukitorni. 

Toimintayksikön työsaavutus (tukitornia/tv) TAULUKKO 9 

Tukitornien kokoaminen pelkkojen päällä _______________ _________________ 

Tehneen korkeus 2 kehäjaksoa 30. . .45 

Tehneen korkeus 3 kehäjaksoa 27.. .40 

Tehneen korkeus 4 kehäjaksoa 23. . .35 

Tehneen korkeus 5 kehäjaksoa 20.. .30 

Tornien nosto ja säätö pystyyn 30.. .40 



0,1 	0,2 03 0,4 O5 0,6 0,7 0,8 0,9 	0,1 Liittimiä/reiva-jm 

®aIin voakareiva-
taso ( asennus 
maasta käsin) 

® = ylemmät vaaka-
reivatasot 

asennus tel ineeltä) 

©. vinoreivaukset 

Sopivat toimintayksiköt: 

- Tukitornien kokoaminen 

- kaluston keskimääräinen kantornat:ka 	10 m: 1 RAM + 1 OK 

- kaluston keskimääräinen kantornatka 	l0 m; 1 RAM + 2 RM 

- Tornien nosto ja säätö pystyyn; NKU + 1 RAM + 1 RM 

3(4' 

Kuva 2 

Tehneen 

reivaus 

2 RAM+ l...2 RM 

Korkeuden säätö 

ja niskojen 

asennus 

2. .3 RAM ̂  2.. .3 MM 

Työryhmän sopiva koko: 

- kaluston keskimääräinen kantomatka 	l0 m; 2 RAM -4- 1 RM 

- kaluston keskimääräinen kantomatka -lO m; 2 RAM + 2 RM 

- jos liittimiä joudutaan puhdistamaan ja öljyämään, varataan työhön 

1. ..2 RM. Keskimääräinen työmenekki T3 = 0,03.. .0,05 tth/liitLn 

tiestyömenekki P3 (tth/niska-jm) 	TAULUKKO 10 

e1ineen korkeuden säätö ja niskojen 

sennus 	 0,30. . .0,45 

- Jos niskojen päälle asennetaan muotopuut, kasvaa ilmoitettu työmenekki 

+ O,l0...0,15 tth/jm sivukaltevissa ja m+ 0,2O...0,25 tth/jm pysty-

kaarevissa silloissa 

Miestyömenekki P3 (tth/säätöruuvi) 	TAULUKKO 11 

Tehneen lasku 

2...4RM 

- 	 Työryhmän työsaavutus (reiva-jm/tv) 
Jm/tv 	 _______ 
1100 
1000 

900 
800 

700 

600 

-1S 

- 

. 

--- ---- 

---- ......- 
--- 

---- 

----- 

I--------I1 

Niskojen purku 

3...4RM 

Kuva 3 

Reivausten 

purku 

3...4RM 

'elinen lasku irti kannesta 

riäpään säätöruuveista 	 0,04.. .0,06 

liestyörnenekkiT3 (tthIniska-jm 	TAULUKKO 12 

Jiskojen irroitus ja pudotus 

tlas kasoihin 	 0,09.. .0,11 

®- vinoreivaukset 
®, vaakareivaukset 

300 	 i. 
0,1 0,2 0,3 04 05 06 07 08 t9 	10 	L,utttmia, reuva-jm 

Työsaavutusarvot on laskettu 3 RM:n työryhmähhe. 

4 RM:n työryhmählä työsaavutus on n. 30 % suurempi. 



Työryhmän työsaavutus (tukitor'nia/tv) 	TAULUKKO 13 

Tehneen korkeus 2 kehäjaksoa 40. . .50 

Tehneen korkeus 3 kehäjaksoa 25.. .35 

Tehneen korkeus 4 kehäjaksoa 18.. .26 

Tehneen korkeus 5 kehäjaksoa 15.. .20 

Toimintavksikön tvösaavutus (tukitornia/tv) TAULUKKO 14 

Nosto ja siirto purkupaikalle 40.. .60 

Tukitornien purku osiin pelkkojen päällä ________________ ________________ 

Tehneen korkeus 2 kehäjaksoa 40.. .60 

Tehneen korkeus 3 kehäjakoa 30. . .45 

Tehneen korkeus 4 kehäjaka 25.. .40 

Tehneen korkeus kehäjaksoa 20.. .35 

Toimintayksikön työsaavutus (jm/tvJ 	TAULUKKO 15 

Pohjajuoksujen irrotus ja 

kuorrnaus 	 400. . .600 

Miestyömenekki T3 (tth/tukitorni) 	TAULUKKO 16 

Tehneen korkeus 2 kehäjaksoa 0,40.. .0,70 

Tehneen korkeus 3 kehäjaksoa 0,50.. .0,90 

Tehneen korkeus 4 kehäjaksoa 0,60.. .1,10 

Tehneen korkeus 5 kehäjaksoa 0,70.. .1,30 

4 ( 4) 

Tuki tornien 

purku mies- 

työnä 

3.. .4 RM 

Tukitorriien 

nosto ja purku 

maassa 

2 RM + NKU 

P ohi 5 j u Ok 5 uj en 

kasaus 

2 RM + KANL 

Kaluston huolto 

ja kasaus kulje-

tuskuntoon 

KAYTTÖESIMERK IT 

Esimerkki 1 

Arvioi karkeasti 3-aukkoisen laattasillan tehineiden rakentamistyön kesto. 

Keskimääräinen työvoimavahvuus on 4 miestä. Sillan jm = 12,8 m + 16,0 m + 12,8 m; Hl = 13,5 m; 

hf = 0,.85 m; tehinekorkeus h 	4,8 rn 

Ratkaisu 

Sopiva tehneen kokoonpano on Acrow-kalustohla 2 kpl 5 kehiä + 1 kpl 4 kehiä (ks. menetelmä- 

tiedot) 

Tuet;tava ala = (12,5 + 16,0 + 12,5) 	(13,5 	0,8) 	= 586 m2 (tehneen pituus x kannen leveys) 

kansilaatan paksuus hf = 0,85 m 	= 	kerroin kl = 0,96 	(taulukko 3) 

Työmenekki T3 = 586 m2 	0,96 	1,40 tth/m2 = 788 tth 	(taulukko 1) 

Kesto = 788/(4.8) = 24,6 tv 	25v 

Esimerkki 2 

Laske em. esimerkin tukitornien pystytysvaiheen kesto. 

Tehinesuunnitelman mukaan tehineeseen tulee 76 kpl yksinkertaisia, 6 kpl yhdellä hisäkehällä 

vahvistettuja ja 8 kpl kaksoistorneja. Tornien kokoonpano on sama kuin edellä (= 3 kehäjak-

soa). Kaluston keskimääräinen kantomatka on noin 10 m. 

Ratkaisu 

Valitaan työryhmäksi 1 RAM + 3 MM, joista 1 RAM kokoaa tehineitä ja 3 RM kantaa ja nostaa 

kalustoa työkohteeseen. 

Työn kesto: 	- yksinkertaiset tornit 	76 kph/20 kpl/tv 	= 3,80 tv (taulukko 8) 

- vahvistetut tornit 	6 kpJJ(O,83 	20 kph/tv)= 0,36 " (taulukko 8) 

- kaksoistornit 	8 kplI(O,55 . 20 kph/tv)=O73" (taulukko 8) 

4,89 tv 

5 tv 
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SILLANRAKENNUS 

TYÖNSUUNNITTELU 

Menekkit iedot 

TYOKOKONASUUS 

REK NO 1 SIJOITUS 

Telinetyöt 	 5524 B.3531 
LAATIJA 1 AIKA 

Konsolituen rakentaminen ja purku 	TVH/ 1 
Rsr, Rrt 1 12.82 

VIitukien konsohrakenteet 

Ulkoinen suoritusjärjestys: 

Telinetöiden ajoitukseen vaikuttavia seikkoja: 

- Konsolit asennetaan paikoilleen välitukien raken-

tamisen yhteydessä 

- Poikkikannattajat ja niskapalkit kannattaa yleensä 

nostaa paikoilleen samalla kertaa kuin aukon 

telinekannattajat, sillä nosturin siirtokustannuk-

set ovat yleensä aina suuremmat kuin konsolituen 

sidontavaiheen kestävän odotusajan veloitus. 

- Ennen poikkikannattajien ja aukon telinekannat-

tajien asennusta tulee välituen saavuttaa riittävä 

lujuus. 

Sisäinen suoritusjärjestys: 	 Työtelineen telu 

Konsolituen rakentaminen 

Konsohituki sillan välituella 

lkkien 
	 valu 	 asennus 

tarkastu 

:eu •Pojkkjsjteident 

1 

Telineiden purku 

Menetelmä 1 	Tehneen 	Aukon muotin 

ja tehneen purku Palkkien Laskukiil •en irrotus ja huolto 

°lasku 	 irrOtus n katkaisu p ikkaus 
c :: 0TIL.en  

purku 

lasku alas Menetelmä 11 	 Laskutankojen asennus 	 Teh,neiden 

Tehneen lasku 	Laskukiiloen irr. ja huolto Muotin ja 

ja 	

telin Idi 

nesta 	
Konsolieri. katkaisu 

purku 

n 

KARKEUTETUT TYOMENEKlT 

Keskimääräinen miestyömenekki T3 (tth/konsolltukfl 	TAlli IIVI(fl 1 

Konsoljtuen rakentaminen 
}_2 

konsolia/tuki 1 3 konsolia/tukj 
Kannattajien 1km tuella yht. 10 kpl 90... 115.. .140 - 

Kannattajien 1km tuella yht. 20 kpl 130.. .165.. .200 160.. .210 .... 60 
Kannattajien 1km tuella yht. 30 kpl 190.. .225. . .260 220. . .280. . .350 
Konsolituen purku 

Kannattajienl tuella yht. 10 kpl 60.. .70.. .80 - 

Kannattajien 1km tuella yht. 20 kpl 80.. .95.. .110 110.. .125.. .140 

Kannattajien 1km tuella yht. 30 kpl 100.. .120.. .140 130.. .150.. .175 

- MiestyomenekKi riippuu voimaKRaasti lopullisesta tellnesuunnitelmasta 

Tärkeimmät vaikuttavat tekijät ovat: 

- hitsattavien tukilevyjen määrä 

- lisäraudoitusten määrä välipil.areissa 

Taulukossa työ-

menekit on 

ilmoitettu työ-

vuoroaikana T3. 

Vastaavat työn-

vaiheajat saa-

daan kertoimelle 

T4 = 1,1.. .1,2 T3 

Vilte: Menetelmätiedot on esitetty kortissa nro 5516 



Poikkipalkkien 

ja niskapalkkien 

asennus 

1.. .2 RAM + 2.. .3 KM 

+ NKU 

Konetyö: nosto ja odotus alustavan 

sidonnan ajan 2,0.. .2,5 

Miestyö: 

- mittaukset, nosto ja alustava sidonta 10.. .12 

- lopullinen sidonta 6... 12 1 
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TAULUKKO 2 

Miestyötuntien jakautuminen RAM RM 

Konsolituen rakentaminen 
Konsolituen purku 

65.. .75 % 

40. . .50 % 

25.. .35 % 

50. . .60 % 

1 TRKEIMMT TYONOSAVAIHEITTAISET TYOMENEKIT 	 1 

Miestvömenekki T3 	TAULUKKO 3 

Hitsaus- yms. 	työt; 	1 RAM _______________ 

Konsolipalkkien katkaisu 0,5.. .1,0 	tth/kpl 

Tukilevyjen ja tartuntapuittien 

teko ja hitsaus konsoleihin 0,10.. .0,15 	tth/kg 

Tukilevyjen teko ja hitsaus 

poikkipalkkeihin ja niskapalkkeihin 0,15.. .0,20 	tth/kg 

Laskukiilojen asennus 0,4. . .0,5 	tth/kpl 

Siderautojen ja -tankojen valmistus 0,5. . .0,8 	tth/pari ________________ 
Aputyö; 	1 KM 	n.30...40 % ammattityöstä 

Miestyömenekki T3 (tth/konsoli) 	TAULUKKO 4 

Menetelmä 1 (ks. menetelmätiedot) 	5,0.. .7,0 

Menetelmä II ( 	- " - 	) 	10. . .15 

- Menetelmä 1: mittaustyöt, aukkojen teko pilarin vaippaputkeen, konsolin 

asentaminen ja tukeminen 

Menetelmä II; mittaustyöt, työterästen katkaisu, konsolin asennus, 

aukkojen leikkaus vaippaputkeen ja vaippaputken asennus 

- Menetelmien tarkempi sisältö ja soveltuvuus on esitetty rnenetelmätie-

doissa 

Miestyömenekki T3 (tth/kg) 	TAULUKKO 5 

Lisähakojen valmistus ja asennus 	0,05.. .0,10.. .0,15 

- Työmenekki riippuu raudoituksen ahtaudesta 

Konsoleiden 

teko ja palkkien 

varustelu 

1 RAM + 1 KM 

Konsoleiden 

asennus 

1.. .2 RAM + 1. . .2 KM 

+ KANL 

Pilarin lisä-

raudot tuo 

1 RAM + 1 KM 

Työmenekki T3 (tth/tuki); (kh/tuki) 	TAULUKKO 6 

- Yleensä työ kannattaa toteuttaa siten, että palkkien nostamisen jälkeen 

ne sidotaan alustavasti paikoilleen, jolloin aukon kannattajat voidaan 

nostaa paikoilleen samalla kertaa. 

HUOM! 	Työt on ajoitettava siten, että pilareiden betoni ehtii saavuttaa 

vaaditut lujuudet: 

- ennen aukon telineiden asentamista 50 	% suunnittelulujuudesta 

- ennen kannen valua 	90 % suunnittelulujuudesta 

Miestvömenekki T3 (tth/m2) 	TAULUKKO 7 

1 

Työtelineet Työtelineiden rakentaminen 	0,25.. .0,50 

Työtelineiden purku 	 O,O5...0,1O 

- Arvot koskevat maan, jään tai työlavan varaan rakennettavia tyotell-

neitä, joiden korkeus h 	4 m. 

- Pinta-alaltaan pienissä työtelineissä on työmenekki suhteellisesti 

suurempi. 



Palkkien nosto 

1.. .2 RAM + 2.. .3 RM 

KANL tai NKU tms. 

Konsoleiden kat-

kaisu ja aukkojen 

paikkaus 

1 RAM + 1 RM 1 

3(3) 

Tehneen lasku 

0...1RAN+2...38N 

Sidosteri purku 

O...1RAI4+2...3RM 

MiestyömenekkiT3 (tth/laskukiila 	TAULUKKO 8 	________________ 
Telinen lasku irti kannesta 

Kiertämällä laskukihlat alas 	0,5.. .1,0 

Miestyörnenekki T3 (tth/side) 	TAULUKKO 9 	_______________ 

kittaisten sidosten irrotus 

ja kasaus 	 0,5.. .0,7 	_______________ 

Työn kesto (h/kOflsOiituRl) 	 1AULUYU\U 10 	_______________ 

Palkkien lasku alas, siirto ja 

nosto varastoalueehle 	 l,5...3,0 

Miestyömenekki 	T3 (tth/konsoli) TAULUKKO 11 	_______________ 

Konsoleiden katkaisu (1 	300.. .1600) 10.. .25 

Aukkojen paikkaus ja injektointi 8.. .15 

1 

. 

KYTTESIMERKKI 

Esimerkki 
Laske karkeasti sillan välituelle rakennettavan konsolituen rakentamisen ja purkutyön mies- 

työ- ja konetyökustannukset. Tuella on kaksi pilaria. Kannattajien lukumäärät alustavan 

suunnitelman mukaan ovat reuna-ukossa 8 kpl ja keskiaukossa 15 kpl. Miestyökustannukset, 

RAM 	40 mk/h, RM 	24 mk/h. Konetyökustannukset NKIJ 	250 mk/h, KANL 	180 mk/h. 

Ratkaisu 

- kannattajien 1km = 8 + 15 = 23 kpl 

=, interpoloidaan työmenekit T3 	(taul. 1) 

- rak. 	T3 = 148.. .183.. .218 tth 

- purku T3 = 86.. .103... 119 tth 

- lasketaan keskimääräisillä arvoilla 

T4 = 1,15 T3 

- rakent. 	T4 = 1,15 	183 = 210 tth 

- purku 	T4 = 1,15 	103 = 118 tth 

- Konetyötunnit: (taul. 6 ja 10): 

- NKU: 	 - KANL: 	(arvioitu): 

- palkkien nosto 	2,0 kh 	- korisoleiden nosto 	2,0 kh 

- palkkien pois nosto 	2,0 kh 	- palkkien pois nosto 	2,0 kh 

- aloitus + lopetus 2 x 0,5 	1,0 kh 	- mat. siirrot yms. 	-2,Okh 

5,0 kh 	 6,0 kh 

Kustannukset: 

	

- Miestyö; RAM: (0,70 . 210 -i- 0,45 . 118) . 40 = 8004,- 	(taul. 2) 

RM: 	(0,30 210 + 0,55 118) . 24 =3070,- 

	

11074,- 	11 000 mk 

- Konetyö; NKU: 5,0 	250 	1250,- 

KANL: 6,0 	180 = 	1080- 

	

2330 	2 300 mk 
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SILLANRAKENNUS 	 REK NO 1 SIJOITUS 

_____ 	Tel inetyöt 	 5525 B. 3531 
_______ 	 LAATIJA 1 AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Kalustopylvästukien rakentaminen ja purku TVH / 1 
_____________________________________________________ 

Rsr, Rrt 1 12.82 

Menekkitiedot 	Hönnebeck H20- ja Peiner P20 - ja P35-kalustot 

T YÖKOKONAISUUS 

- I 
Ii 
II 
III 

Iii 
II 

Ulkoinen suoritusjärjestys: Telinettiden ajoittamiseen vaikuttavia seikkoja: 

- Ennen pylvästukien rakentamista tehdään tehneen perustamistason alapuolelle jäävät raken-

teet (mm. välitukien anturat) ja täyttötydt sekä sillan maatuet. 

- Jatkuvissa silloissa tehneen rakentaminen voidaan ajoittaa siten, että tehneet valrnistu-

vat vaiheittain kannen laudoitus- ja raudoitustt5iden edellä. 

- Välipilareiden muotit kannattaa asentaa pylvästukien rakentamisvaiheessa ja tukea pylväi-

sun, jolloin säästytään erihlisten tuki- ja työtelineiden rakentamiselta. 

Sisäinen suoritusjirjestys 

Tehneen rakentaminen 	 Tehneen purku !  menetelmä 1 

Pylväiden 

kokoaminen P lv. asen us 
vastaanotto 

ci».—.-...c( 
0 ustun 	 Reivau 	 Kannen muotin ja 

ur u ja 
Tehneen purku, menetelmä 11 	 Tehneen purku, menetelma jjj 	 aluston huo 

0L 01i

Muotin donta kanteen Alaslask tonkojen yms. asennus 

n lasku 

	

lasku 	Pylviiden purku ja 

kie auson 
skual 

ja pur u 	

pur U 	Tehneen 
purku 	Muotin pud tus 	

Muoti Tehneen 
pur u 

KARKEUTETUT TYÖMENEKIT 

Keskimääräinen miestyömenekki T3 (tth/pylväs) 	mITTTTVVO 

Pylvästuen rakentaminen h 	4 m h = 4...6,5 m h = 6,5. ..9 m 
Maatukea vasten rak. pylväsrivi 3,2.. .3,8.. .4,5 4,2.. .5,0.. .5,8 5,2.. .6,1.. .7,0 
Välitukien pylväsryhmät 3,0.. .4,0.. .5,0 4,0.. .5,0.. .6,0 4,8.. .6,0.. .7,3 
- em. arvoihin lisätään, jos 

- pylväät perustetaan maanvar. + C),8. . .1,6 + 	0,8.. .1,6 + 	0,8.. .1,6 
- kalusto on ruosteista + 0.. .1,2 + 	0.. .1,4 + 	0.. .1,6 

Pylvästuen purku 1,7.. .2,3.. .2,9 2,2.. .3,1.. .3,9 2,7.. .3,8.. .4,9 

Miestyötuntien jakautuminen RAM RM 

Pylvästuen rakentaminen 

Pylvästuen purku 
40. . .50 % 

- 

50. . .60 % 

100 % 

Taulukossa työ-

menekit on ilmoi-

tettu työvuoro-

aikana T3. 

Vastaavat työn-

vaiheajat saadaan 

kertoimella 

T4l,2. ..l,3 	T3 

TAULUKKO 2 

Viite: Menetelmätiedot on esitetty kortissa nro 5517 
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TAULUKKO 3 

Suon 1:emäärän 

vaikutus tybmenek- 

keibin 	 - 

Tikon 	f3-or;jo 	1äy'et 	iän :uroav 

t)tene 	arvoi n- e 	arvot 
- tottunut 	tybryhmä - 	tottumaton tyi5ryhmä 
- kalusto hyväkuntoista - kalusto htionokuntoista 
- maasilta (= kaluston - vesistUsiita 	(= kaiu on 	simm- 

siirrot heippoja) hankalia) 

TÄRKEIMMÄT TYÖNOSAVAIHEITTAISET TYÖMENEKIT JA TYÖSAAVUTUKSET 

Työsaavutus 	(kpl/tv) 	Ks. huom. 1 

Pylväiden kokonaismäärä 5.. .10 kpl 15.. .20 kpl 3O kpl 
Keskimääräinen kerroin 1,2.. .1,1 1,0 0,95 

Pyiväiden ja pyl-

väsryhmien 

koko am Inc n 

1 RAM + 2 R21 

Ks . 5 ii on . 1 	( 

Pylväiden kokoaminen alustalla 	 TAULUKKO 4 

- väliosia 2 kpl/pylväs 25. . .40 
- väliosia 3 kpl/pylväs 20. . .33 
- väliosia 4 kpl/pylväs 18.. .28 ________________ 

T5 r1 	(rrl xrd 	hr,S5 / , 	 TAULUKKO 5 

Pylväsryhmien kokoaminen alustalla T 2 pylv./ryhmäf 3 pylv./ryhmä 
- pylväsryhmän korkeus h 	4 m 9. . .14 6. . .9 
- pylväsryhmän korkeus h = 4.. .6,5 m 6.. .9 4.. .6 
- pylväsryhmän korkeus h = 6,5.. .9 m 5.. .7 3.. .5 
- Sisältää rnyds pylväiden kokoamisen 

Työmenekki T3 (tth/m2) 	 TAULUKKO 6 

Alustan tasaus, täyttö, tiivistys TL:llä, 

pelkkojen ja teräspalkkien asennus 	 0,3.. .0,6 

Tydmenekki T3 /tth/kg) 	 TAULUKKO 7 

Tukilevyjen teko ja hitsaus 

teräspalkkeihin 	 0,10.. .0,15 

TvNmnkki TS (tth /r-,1 	 TA1ntJKT<( 5 

Maatuen pylväsrivin asennus 

- pylvään korkeus h 4 m 2,5.. .3,6 
- pylvään korkeus h = 	4.. .6,5 	rn 3,4.. .4,7 
- pylvään korkeus h = 	6,5.. .9 	m 4,3.. .5,8 ________________ 
Väiltuen pylväsryhmien asennus kolmen pylvään ryhmistä 

- pylvään korkeus h 4 m 2,0.. .3,0 
- pylvään korkeus h = 	4.. .6,5 	m 2,5.. .4,0 

- pylvään korkeus h = 	6,5.. .9 	rn 3,0.. .5,0 - _______________ 

Maanvarainy n 

perustus 

2-3 RM + TL + TR... K 

Paikkien 

varus te lu 

1 RAM 

Pylväiden ja 

pylväsryhmien 

asennus 

2 RAM + 2 RM + 

KANL tai NKU 

1 Ks. huorn. 1-3 

- Sisältää pylväiden tai pylväsryhmien noston paikoilleen, reivauksen, 

tyhtelineiden rakentamisen, korkeuden säädön ja niskapalkkien asen-
tamisen. 

- Jos välituen pylväsryhmät kootaan kanden pylvään ryhmistä on työ- 

menekki T3 = 0,5.. .1,0 tth/pylväs taulukossa ilmoitettua suurempi. 

Tyiimenekki T3 (tth/pylväsrivi) 	 TAULUKKO 9 

Pylväsrivin risti- 

sidonta (HLinn.) 
1 RAM + 2 - 3 KM) 

Pylvästuen purku 

2-4 RM 

+ KANI tai NKU 

Laakeripukkien, niskojen ja veto- 

sauvojen asennus ja kiristys 	 25.. .35 

Tvömenekki T3 (tth/ovlväs) 	 TAULUKKO 10 

Tehneen lasku irti kannesta 1 	0,7.. .0.9 	1 
Pylvästuen purku, h 	4 m 1,0.. .2,0 

h 	= 	4. ..6,5 	m 1,5...3,O 

h 	= 	6,5. ..9 	m 2,0...4,0 
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Huom! 

Tottuneellii lydryhmkli)i '; i 	y 	saru' in 	 ma''' a 	uu'emr - . 	 ':5,:.5 :H 	•' 

mattomalla työryhmäl] t 	1 	y ,a'u' 	4 ins iiu: 	- 	 'ernaiik 1 :,lr.4lrlkI.1 	v1n -eu-: 

vaiheessa. 

Jos kalunnu nn elba' ei:315, ks:na' s - 	y 1 	:-u's' s 	YM 	ndti uIIi:tsr'iaurb 	.5 1nsvaamaan 

kalustoa. Pylväiden kierreosien puhdistus- ja rasvaustyön työmenekki T3 = 0,5.. .1,0 (h/ 

pylväs. 

Jos liittirnet ovat ruosteisia, kannattaa työhön varata 1-2 RM puhdistamaan ja öljyämä'än 

liittimiä, Keskimääräinen työmenekki T3 = 0,03.. .0,05 tth/liitin. 

KÄYTTÖESIMERK IT 

4 	,-, 	 4 	1 

Arvioi karkean' i 3-alkk 1 en ei 1 lan nyl :45 'bk'-bi i' - fl:cnt enin' 'ju 	i'i's'u, kun työssä on keski- 

määrin kolme miestä. 
Telinekalusto alustavan telinesuunnileLrn-in mukaan: 

- maatuet: 2 x 10 pylvästä, h 	4 m 

- välituet: 2 x 10 pylvästä reuna-aukkojen puolol,, n 	5.. . m 

2 x 12 pylvästä keskiauknn puolella, 	4 	5.. . r. 

- 	kalkki py(:dö' a,;nn- lan ml u'alua''-j --alli 1 

Ratkai en 

1. Siaatukien pylväsnivii. 

20 kpl x 3,8 tth/kpl 	= 76 '»'4 (taul. ]4 

2. Välitukien pylväaryhmät 

44 kpl x 5,0 tth/kpl 220 tth (taul. 1) 

3. Kalustosta ruosl- ein - a ar",ijts 5(1 	7'- - i aliyn 	y rrlenl'kke 1 

maatuilla 

20 kpl x 0,5 x 1,2 	'»h/kpl 1 1,6 ( 1,) 

välituilla 

44 kpl x 0,5 X 1,4 tth/kpl 	= 31 tth (taul. 31 

339 tth 

4. Suoritemäärän vaikutus; kerroin = 0,95 	0,95 x 339 tch - 322 tth = 13,4 tv 	lJ sv (t.aul.3) 
Esimerkki 2 

Laske em. esimerkin pyi:1der 	ja y1':ar'3hni -n kk lami "y 	k-'n' ' aLi Mk:: -  iunnl 	etnr4 ','ur'en. 

Työryhmä 1 RAM 	2 RM. 

Kalusto: 

- maatuet: 	20 pylsästä 	(jalka -- 3 '!liliue.ea 	yläosa); 11 	-1,4 m 

- välituet: 44 pylvästä (jalka + 4 väliosaa ̂  yläosa, 14 	5,5 m 

välitukien pylväät kootaan ryhmiksi seurauvua'I 

8 kpl 	2 p'ylvään ryhmiä 

'1 kpl 	3 pyl 'jään rylimi 4 

Ratkais 

1. Maa(ukien pyIl'jäi den kekuarninen al xn ui ts 	' 11 il. :) 

Käytetään työsaavutuksena 25 kpl/tv 

20 kpl/25 kpl/tv 	= 0,80 tv 

2. Välitukien pylväsryhmien kokoaminen alustaila 

Käytetään työsaavutuksena 7,5 kpl/tv kanden pylvään ryhmille ja 

5 kpl/tv kolmen pylvään ryhmille 	(ruI 5) 

8 kpl/7,5 kpl/tv 	= 1,07 tv 

4 kpl/5 	kpl/tv 	- 0,80 tv 

1,87 tv 

Työn kesto = 0,80 + 1,87 = 2,67 	3tv 
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SILLANRAKENNUS REK NO 

5526 B.3531 Telinetyöt 

_____ _______ LAATUA 	AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Teräspalkkitelineen rakentaminen ja purku 12.82 

Menekkitiedot 

TYÖKOKONAISUUS 

Teräspalkkitelineen 	poikkileikkaus 

Vi
!Stuki KOfl:ol,tuk, 	 ___ 

UlkeJnen 	suor 	uej5rjef 	Tel irief 	cieeajei 	ikaeen 	Jalkfe1ia 	eeiOkeja: 

- Ennen tehneen palkkien asentamista rakennetaan tehneen päätytuet 	(pylväs-, 	koneuU- 	ima.- 

tuet). 

- Palkkion nosto kannattaa suunnitella siten, 	että tehneen päätytukien poikkipalkit ja niska- 

palkit nostetaan samalla kerralla kuin tehneen pääpalkit. 	Huom 	Poikkipalkit ja niskapal- 

kit on tuettava luotettavasti ennen pääpalkkien nostoa. 

- Jatkuvissa silloissa voidaan tehneet tehdO eien, 	eYii ':eiineet valmistuvat aukko kerral- 

laan kannen muutti- ja raudciust8iden edeilO. 

Sisäinen suoritusjärjärjestys 

Tehneen rakentaminen 	 Tehneen purku, menetelmä 1 
Palkkien tarkastus 	 Työtehine 

Palkkien vasta r2ja varustelu 	jalkkien asennus 	 lasku 	 Päätytukien 
sia 

muotopuiden teko 

Tehneen 	purku, menetelmä jJ 	 Tehneen purku, menetelmä II[ 
Muotin sidonta kanteen 	 AlasIaskutankoen s 

0 1iieen lasku 	 jhinefl Ia:1u irti 	k:n:esta 
0 tee 	 purku 	 Ilinn pääty- 	Reikien palkkaus 
(tarvittaessa) 	 tukien 

' jMuotin purku 
purku 

KARKEUTETUT 	TYÖMENEKIT 

Keskimääräinen miesty&imenekki T3 	(tth/m2) 	TAULUKKO 1 

Taulukossa tyd- 	Tehneen rakentaminen 	Palkit k/k 800 	k/k 1200 	Oik 1600 

menekit 	on 	Työmenekin perusarvo 	0,70.. .0,85.. .1,00 	0,50.. .0,63.. .0,75 	0,40.. .0,50.. .0,00 

ilmoitettu 	työ- 	-Ern, arvoihin lisätään, js 

vuoroalkana T3. 	-palkkeihin hits. tukilevyt = + 0,30...0,70 	+ 0,20...0,45 	+ 0,15...O,35 

-tehneen alle rakennetaan tytitehine 	= + 0,25 ....'35 tth/rn2 

Vastaavat työn- 

vaiheajat 	saa- 	Tehneen purku 	5/1: 80'' 	5/5 1200 	5/0 1600 

daan 	kertolmehla 	Työmenekin perusarvo 	0,35.. .0,50.. .0,65 	0,25.. .0,35.. .0,35 	",2o.. .0,28.. .0,35 

T4 	1,15.. .1,25 T3 	- TyStelineen purkutyöstö johtuva lisi'ivs 	+ 0,05.. .0,08 tth/m2 

Tukien tekeminen ei sisälly menekkeibin. 

- 5 523 en esitetty kortissa nro 

LO 

Lfl 

lf) 
(0 

N 

x 



Keskimääräinen 

palkkiväli laatta-

silloissa 

iva 

• 

iIi1T u"  

•rIiMIuiiIL! 
liiil 
uuIIIIliuIU 
lultIuulIluuuu' 

u 	up u,, up U, 	I,U 1,1 rn 
Laatan paksuus hf 	 Tehneen jännemitta 

2(3') 

Huom 

Käyrästh on tar-

koitettu käytettä-

väksi vain karkeaar 

suunnitteluun en-

nen kuin lopullinen 

telinesuunnitelma 

on käytettävissä. 

RAM IRM 
Tehneen rakentaminen 

Tehneen purku 

60.. .65 % 
30.. .35 % 

35.. .40 % 
65.. .70 % 

Miestyötuntien jakautuminen 
	

TAULUKKO 2 

1 TYÖNOSAVAIHEITTAISET TYÖMENEKIT JA TYÖSAAVUTUKSET 	 1 

Miestyörnenekki T3 (tth/kg) 
	

TAULUKKO 3 

Palkkien varustelu 

1 RAM + 1 RM 

Tukilevyjen teko ja hitsaus 

palkkeihin; levyt t = 12.. .16 mm 	0,15.. .0,25 

Aputybt (1 RM) 	 0,03.. .0,05 

- Palkkien katkaisu; HE 400.. .HE 1000-palkit T3 = 0,5.. .1,0 tth/pahkki 

Miestyömenekki T3 	TAULUKKO 4 

1 

1 

Muotopuiden teko sirkkehihlä (1 RAM + 1 RM 0,20. ..O,30 tth/jm 

Tukiristikoiden ja kiilojen teko (1 RAM') O,50...O,8O tth/kpl 

Siderautojen ja tankojen teko (1 RAM') O,5O...O,8O tth/pari 

Muotopuiden, tuki-

ristikoiden ja 

sideratojen valmistus 

Palkkien nosto 

NKU+2RAM+2...4RM 

Tehneen sidonta 

ja muotopuiden 

asennus 

2...3RAM+l...2R 

Toimintayksikön työsaavutus (kpl/h) TAULUKKO 5 	______________ 

Palkkien nosto ilman välisiirtoja 	4.. .8 

Ahoitus- ja lopetustoimet 	-- 0,5 h 

Miestyömenekki T3 (tth/palkki') 	TAULUKKO 6 	______________ 
Poikittaisia sidontoja 2 kpl/palkki 	2,3.. .3,7 

Poikittaisia sidontoja 3 kph/palkki 	3,0.. .4,8 

Poikittaisia sidontoja 4 kph/palkki 	3,4...5,7 	_____________ 

0 

0 
iestybmenekki T3 (tth/palkki') 	TAULUKKO 7 

1 Telineiden lasku 	Telineiden lasku laskukiilojen tai 

pylvästukien avulla 	 1,0.. .2,0 

Miestyömenekki T3 (tth/palkki') 	TAULUKKO 8 

Siteiden ja tukiris-

tikoiden purku ja 

palkkien siirto reu-

nalle 

Siteiden ja tukiristikoiden irrotus (2.. .3 HM) 

- Poikittaisia sidontoja 2 kph/palkki 0,30.. .0,40 

- Poikittaisia sidoritoja 3 kph/palkki 0,40. . .0,60 

- Poikittaisia sidontoja 4 kpl/palkki 0,55.. .0,80 

Palkkien 	siirto taljoilla 	( 2 RAM + 2 RM) 1,0.. .1,5 _______________ 

Toimintayksikön työsaavutus (kpl/h) TAULUKKO 9 

Palkkien nosto 	[alkkien nosto 	 3.. .6 

(NKU + 2 RAM ̂  2. ..4RMI Aloitus- ja lopetustoimet 	- 0,5 h 
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1 Tydtelineet 

1 	 '1' Alli 1 YIIVfl 1 11 iiiestyomeneai i 	urrt,tni 

Työtehineiden teko puusta maan- tai jään 

päälle; h ^ 4 m 	(2. ..3 RAM + 1 RM) 	0,25.. .0,35 

Työtehineiden purku (2.. .3 RM) 

1 KÄYTTÖESIMERKKI 

Esimerkki: Laske karkeasti telinethiden miestyökustannukset kulkuaukon teräspalkkitelineen 

osalta, kun kulkuaukon tehneen jännemitra jm = 7,5 m, sillan kannen leveys 

B = 11,3 m ja laatan paksuus hf = 0,9 m. 

Käytettävissä on HE 300 B-palkkeja. 

Miestyökustannukset; RAM - 35 mk/h, RM - 24 rnk/h 

Ratkaisu: 	Palkkiväli saadaan kuvasta 3; 

kun tehneen jm = 7,5 m; laatan paksuus hf = 0,9 m ja palkit HE 300, saadaan 

palkkiväliksi n. 1,3 m, jolloin palkkeja tarvitaan (11,3/1,3) + 1 = 10 kpl. 

Palkin leveys = 0,3 m, - todellinen palkkivähi = 	hh,3_- 0,3 
= 1 22 m 

Tehneen ala = 7,5 • 11,3 = 84,8 m2 	10 - 1 

Työmenekit T3 saadaan taulukosta 1 in terpohoirnahla. Käytettäessä keskimääräisiä 

arvoja saadaan työmenekeiksi: 

- tehneen rakentaminen 	T3 = 0,62 tth/m2 

- tehneen purku 	T3 = Q35 tth/m2 

T3 = 0,97 tth/m2 

> T4=l,2 0,97 = 1,16 tth/m2 

Työmenekkieri jakautuminen saadaan tauhukosta 2. 

Miestyökustannukset yhteensä 

RAM; 0,60 . 84,8 m2 	1,16 tth/rn2 . 35 mk/tth = 2066 mk 

RM: 0,40 	84,8 m2 . 1,16 tth/m2 	24 mk/tth = 944 

3010 mk 



Tehneen rakentaminen TeHneen purku 
Sihta-aukon ja = 	8,0 m 0,45.. .0,55.. .0,65 0,25.. .0,30.. .0,35 
Sihta-aukon ja = 10,0 m 0,65.. .0,78.. .0,90 0,30.. .0,40.. .0,50 
Sihta-aukon jm = 12.0 m 1,00.. .1,15.. .1,30 0,45.. .0,55.. .0,65 

(5 Taulukossa työ- 

menekit on 

N ilmoitettu työ- 
(5 
LO vuoroaikana T3. 
0 

1 ( 3) 

SILLANRAKENNUS 

TYÖNSUUNNITTELU 

Menekki tiedot 

TYOKOKONAISUUS 

	

REK NO 	SiJOITUS 

Tel i netyöt 	 5527 B. 3531 
LAATUA AIKA 

- 	 TVH/ Kannattajatetineen rakentaminen ja purku 	Rsr, Rrt 	12.82 

Peiner V800-kalusto 

1 
Ulkoinen__suoritusjäestys 	Tehon t0 den ajil ukseen vaikuttavia seikkoja 

- Ennen kannattajien asentamista rakennetaan tehneen päätytuet (pyiväs-, konshi-, tms. tuet) 

ja asennetaan tarvittaessa aukkoon suojaverkko. 

- Kannattajien nosto kannattaa suunnitella siten, että tehneen päätytukien nolkkipalkit 

ja niskapalkit nostetaan samalla kerralla kuin tehinekannattajat. 

Huom! Poikkipalkit ja niskapalkit on tuettava ennen kannattajien nostaa. 

- Jatkuvissa sihloissa voidaan tehneet tehda 1ten, et3 leijonat valmistuvat -  aukko kerri- 
laan kannen rnuotti- ja raudohtustöiden edeilö. 

Sisäinen suoritusjärjestys: 
Tehneen rakentaminen 

Kannattajien kokoaminen 

luston 	 Kannattajien asennus 

,LTelineen reivaus 

Tehneen purku, menetelmä 1 	 Menetelmä II 
Reivausten purku 	

?lineen lasku 

	 ineen lasku 	
purku 

tajien nosto 

Kann. 
ja huolto 	 ja huolto 

Jos tehneen aila käytetään kiintedä Lytielinettä, rakennetaan työteline ennen tehneen reiia-

usta ja puretaan pois vasta tehneen purkuvaiheessa. Jos kannen muotti ei pysy luotettavasol 

kannessa kiinni tai sitä ei sidota kanteen kiinni, on muotti purettava pois tehneen päältä 

ennen kannattajien nostoa pois. (muotin sidonta: ks. muottitöiden meneteimätiedot) 

KARKEUTETUT TYOMENEKIT 
Keskimääräjnei-  miestvi-impnpkki 	TS (h/s't 

5) 
5) 

(5 
(5 

5- 
5- 

- uun aiuso on nuonoKuncolsta ja ruosteista, kasvaa ilmoitettu tyhmenekki 
Vastaava työn- 	n. 25. . .35 % johtuen kaluston puhdistus- ja k.unnoustöistä. 

vaiheaika 	- Jos tehneen alle rakennetaan erillinen työteline, kasvaa työmenekki 
T4h,h...1,2 . T3 	T3 	+ 0,25...0,35 tth/m2 rakennus- ja T3 	u- 0,05...0,08 tth/rn2 purku- 

\ralbeessa 
Taulukko ei sisällä tukien tsömenekkejä. 

Viite: Menetelmdtiedctt on 



____ .. - 
- 

Vaakareivaukset työryhmän työsaavutus (reiva-jm/tv 

jm/tv 
150 

KUVA 3 

. 

50 	 / 
0,5 	0,6 	0,7 	0,8 	0,9 	1 	1,1 	1,2 	liittumiä (kpl/jm) 

- Poikittaiset vinoreivaukset; työmenekki T3 = 0,30.. .0,50 tth/reiva 

- Jos hiittimiä joudutaan puhdistamaan ruosteesta ja öljyämään, varataan 

työhön 1.. .2 RM. Keskimääräinen työmenekki T3 = 0,03. ..0,05 tth/hiitin 

2(3 

Uuori temöörän vaikutus työrnenekkeihin 	TAUIIJKKO 2 

Suoritemäärti 75.. .100 	m2 1250.. .300 	m2 600 m2 

Kerroin: 	- tehneen rakentaminen 

- tehneen purku 
1,3 

1,05 

1,0 

1,0 

0,8 

1,0 Mi 	tvitnnti n iakaiituminen 	TA[1T.IrKKC) 2 

RAM RM 

Tehneen rakentaminen 

Tehneen purku 

	

45,. .55 	% 

	

0... 15 	% 

45.. .55 % 

85. . .100 % 

1 TARKEIMMAT TYO'NOSAVAIHEITTAISET TYGMENEKIT JA TYOSAAVUTUKSET 

Kiestyörnenekki T3 /tth/kannattaja) 	TAULUKKO 4 

Kannattajien 

kokoaminen 

alus talla 

1 RAM + 3M 

Kokoonpano; päätyosa + päätyosa 	0,70.. .1,05 

Kokoonpano; päätyosa + vähiosa + päätyosa 	1,00.. .1,45 

Kokoonpano; päätyosa + 2 väliosaa +päätyosa 	1,30.. .1,85 

Kokoonpano: pä.ätyosa + 3 vähiosaa + päätyosa 	1,60.. .2,25 

Kokoonpano; päätyosa + 4 väliosaa + päätyosa 1,90.. .2,65 	______________ 

- Atajäykisteiden asennustyön työmenekit: 

- 1-kertainen ahajäykiste T3 = 0,8.. .1,6 tth/kannattaja 

- 2-kertainen alajäykitie T3 	2,0.. .3,5 tth/kannattaja 

TAULUKKO 5 

Kanna2tajien 

asennus ja 

muodon säätö 

2 RAM + 1 RM 

+ NKU tai KANL 

Tehneen reivaus 

2RAM+l...2RM 

onetyö: kannattajien nosto 	8.. .10 kpl/h 

liestyö: mittaukset, asennus ja säätö 	1,0.. .1,5 tth/ 
kannattaja 

Reivausten 

purku 

2...4 RM 

Työryhmän työsaavutus (reiva-jm/tv'l 

jm Itv_____ 	 _____ 
900. 

700 

500. 

40C 

menekki 

0,050 
:0,060 

"Ö,5 	0,6 	0,7 	08 	Q9 	1 	1,1 	i, 	Iiittimiä( kpl/jm) 

- Työryhmän työsaavutukset on laskettu 3 RM:n työryhmälle. 

______ 	 ______ 	 0,025 miestyb- 

800. 	______ ______ 	_______________________________ 0,030 (tth/jm) 
_____ 	 .0,035 
____________ 	 ____________ .0,040 	KUVA 4 600  ____________ ___________________ 	______ 	0,045 

_________________________________ 	 0,070 
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Miestv6rnenekkl T3 (tth!kannatta.ia) 	TAULUKKO 6 

Kannattajien 

irrotus, nosto 

ja purku osiin 

1. • .2 RAM + 2...3 

RM + KANL tai NKU 

Mlestybmenekki Menetelmä 1 Menetelsä II 

Kannattaja; päätyosa ̂  päätyosa 1,60.. .2,60 2,20.. .3,70 

päätyosa + 2 väliosaa + päätyosa 2,00.. .3,20 2,60.. .4,30 

päätyosa + 4 väliosaa + päätyosa 2,40.. .3,80 3,00.. .4,90 

Konetyö; kannattajien nosto 2.. .4 	kpl/h 7.. .10 	kpl/h 

- Menetelmä 1 = kannattajat lasketaan irti kannesta vanttiruuveja löysää-

mällä ja nostetaan sillan sivulta käsin pois. 

- Menetelmä II = kannattajat siirretään taljoilla niskapalkkia pitkin kan-

nen reunalle, josta ne nostetaan pois. 

- Jos kannattajissa on alajäykisteet, kasvaa tyhmenekki seuraavasti: 

- yksinkertainen alajäykiste; T3 = + 0,5.. .1,0 tth/kann. 

- kaksinkertainen alajäykiste; T3 = + 1 ..... 2,0 tth/kann. 

Miestyömenekki T3 (tth/m2) 
	

TAULUKKO 7 

' (h 	4 m) 

TyUtelineen rakentaminen (2 RAM + 1 RM 	0,25.. .0,35 

Työtelineen purku 	(3.. .4 RM) 	0,05. . .0,08 

KSYTTOESIMERKK 1 

Esimerkki 

Laske karkeasti telinetöiden miestyökustannukset Peiner V800-telineen osalta. 

Silta-aukon •jm = 11,0 m ja 81 = 10,5 m. Miestyökustannukset; RAM -. 35 mk/h, RM - 24 mk/h. 

Ratkaisu 

Tehneen ala = 10,5 x (10,5 + 0,8) = 118,7 m2 (tehneen pituus = kannen leveys) 

Työmenekit T4 

- tehneen rakentaminen: 	T4 = 1,15 	118,7 m2 • 0,97 tth/m2 = 132 tthinterpolointi 

- tehneen purku: 	T4 = 1,15 . 118,7 tn2 . 0,48 tth/m2 = 66 tthJ taulukosta 1 

- työtelineen rakentaminen: T4 = 1,15 • 118,7 m2 • 0,30 tth/m2 = 41 tthl)  taul. 7 
- työtelineen purkw 	T4 = 1,15 . 118,7 m2 . 0,07 tth/m2 = 10 tthJ 

Miestyökustannukset: 

- vaihtoehto 1; teline rakennetaan ja puretaan ilman erillisiä työtehineitä 

(= käytetään henkilönostokoreja tms) 
RAM: (0,50 132 + 0,10 • 66) 35 = 2541 mk 	(kertoimet taul. 3) 

RM: 	(0,50 . 132 + 0,90 . 66) . 24 = 3010 mk 

5551 mk = 46,80 mk/m2 

- vaihtoehto 2; tehneen alle rakennetaan erillinen tydtehine 

=> lisäkustannukset: 

RAM: 	(0,67 • 41) . 35 	= 961 mk 	(kertoimet taul. 7') 

RM 	(0,33 . 41 + 10) • 24 	= 565mk 

1526 mk 

= kust. yht. 	7077 mk = 59,60 mk/m2 

. 
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SILLANRAKENNUS rri 
TYÖNSUUNN ITTE LU 

Menekk it iedot 

TYÖKOKONAISUUS 

REK NO J SIJOITUS 

Telinetyöt 	 5528 	B.3531 
LAATIJA 1 AIKA 

Kannattajatelineen rakentaminen ja purku 	Rs,f/t 	12.82 

HOnnebeck H33- kalusto 

. 

. 

Sisäinen suoritusjärjestys 

Telinetöiden ajoitukseen vaikuttavia seikkoja: 

- Ennen telinekannattajien asentamista rakennetaan tehneen päätytuet (pylväs-, konsohi tms.-

tuet) ja asennetaan tarvLttaessa aukkoon suojaverkko 

- Kannattajien nosto kannattaa suunnitella siten, että tehneen päätytukien poikkipalkit ja 

niskapalkit nostetaan samalla kerralla kuin tehinekannattajat. 

Huom 	Poikkipalkit ja niskapalkit on tuettava luotettavasti ennen kannattajien nostoa. 

- Jatkuvissa sihloissa voidaan tehneet tehdä siten, että telineet valmistuvat aukko kerral-

laan kannen muotti- ja raudoitustt5iden edellä. 

Sisäinen suoritusjarjestys 

Tehneen rakentaminen Tehneen purku, menetelmä 1 

Kannattajien kokoaminen Tehneen lasku Paätytuki1 n purku 

°eiausten osittainen an_Ja nosto 

Otto ja varast Tehneen reivaus Kann. purku 

ja kaluston ht2lto 
Tehneen purku 	menetelmä II Tehneen purku. menetelma IU 

Muotin sidonta kanteen 
o—o Alaslaskutankojen asennus 

Tehneen lasku Pätytukien purku ° 	eIineen 1 ku irti 
C) 

Reikien paikkaus 

°Reivausten_osittaine 
____________ 

? 	tin pudotus 	Paatyt ;:: ,../" n 
______ 

purku 
purku 4n.jijto 	ja purku 

lasku alas 'N, 	Kannattaien purku"ja 
ja kaluston huolto kaluston huolto 

1 KARKEUTETUT TYÖMENEKIT 

Keskimääräinen miestyömenekki T3 (tth/m2) 	TAULUKKO 1 

Taulukossa työ- 

rnenekit on ilmoi- 

Kannattajan pituus 1 Tehneen 	rakentaminen Tehneen purku 

1 = 13,5 m 0,50.. .0,60.. .0,70 0,28.. .0,33.. .0,38 

tettu tybvuoroai- 1 = 15,0 ja 16,5 m 0,60.. .0,70.. .0,80 0,28.. .0,33.. .0,38 

koina T3. 1 = 	18,0 ja 19,5 m 0,80.. .0,90.. .1,00 0,36.. .0,43.. .0,50 

1 	= 21,0 	ja 22,5 m 0,95.. .1,05.. .1,15 0,43.. .0,50.. .0,57 

Vastaavat työn- 	- Työmenekit on laskettu laattasilloille (Hi ,1O,5 ml ja kannattajien 

vaiheajat saadaan 	peruskombinaatioilhe. Jos kannattajissa käytetään väliosia (1 = 300 mm), 

kertoimella 	kasvaa työmenekki 	O,03.. .0,04 tth/m2/väliosa rakentamisvaiheessa ja 

P4 = 1,1.. .1,2 x T3 	0,O0l5. . .0,02 tth/m2/ vä1ioa purkuvaiheessa. 

- Palkkisillohlle voidaan karkea työmenekki laskea vasta alustavan tehine-

suunnitelman perusteella, koska kannen oman painon ja kuormituksen jakau-

tumisen vaihteluista johtuen tehinekaluston määrä vaihtelee tapauskohtaisesti. 

Viite: Menetelmätiedot on esitetty kortissa nro 5520 

,- 
L() 

(-\J 

U•) 

L) 
(0 

c'J 



Kannen Hi:n vaikutus tvömenekkeihin laattasiiloissa 

(4 

TAUlUKKO 2 

TAULUKKO 3 

Kannen Hi 10,5 m 8,5 	m 	i 6,5 m 

Kerroin, 	tehneen rakentam. 

Kerroin, 	tehneen purku 

1,00 

1,00 

1,08 

1,05 

1,15 

1,10 

Miestyötuntien jakautuminen RAM 1 	RM 

Tehneen rakentaminen 

Tehneen purku 

55.. .65 

35.. .45 

% 
% 

35.. .45 

55.. .65 

% 
% 

TÄRKE IMMÄT TYÖNOSAVAI HE ITTAISET TYÖMENE K IT JA TYÖSAAVUTUKSET 

Kannattajien 	kpl /tv 
	Toimintayksikon työsaavutus ( kann. /tv) 

kokoaminen 	15 
	 KUVA 3 

2 RAM + 1 RM 

+ KANL tai NKU 
10 
9 
8 

7 

6 

5 

4 

3 

Kannat taj ien 

asennus 

2RAM+3...4RM 

+ NKU 

0 	 väliosien 1km 

2 
	

(völiosat 1.300 
3 
	

ja 1=450 mm) 
4 
5 
6 

keskiosien 1km 

- Kannattajien kokoamispaikan ja kokoamistehineiden teko 

Työmenekit T3: 

- 6.. .8 kann. teline; 	T3 	30.. .45 tth 

- 12.. .16 kann. teline; T3 - 55.. .75 tth 

- Kannattajien muoton säätö kokoamispukkien pääLlä. 

Työmenekki T3 	0,7.. .0,8 tth/säätöpiste 

Toirnintayksikön työsaavutus (kann./h) 	TAULUKKO 4 

Lyhyiden kannattajien nosto 	7.. .10 

Pitkien kannattajieh nosto ja 

asennusaikainen sidonta 	 1,5...2,5 

. 

. 

jm/tv 
350 

Tehneen 
300 

re ivaus 

2RAM+1...2RM 	250 

2(X) 

150 

Työryhmän työsaavutus (reiva-jm /tv) 

KUVA 4 

Huom Asennus-

vaiheessa kiinni-

tettyjä reivoja ei 

lasketa mukaan. 

ico 1 	 1 

0,4 	0,5 	0,6 	07 	0,8 	0,9 	1,0 i.iittimiö (kpl/jm) 
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- Teleskooppisauvojen asennus. Työryhmän työsaavutus = 25.. .30 kpl/tv. 

- Poikittaisten vino- ja ristireivojen asennus 	Työryhmän työsaavutus 

= 60.. .80 kpl/tv 

- Jos liittimiä joudutaan puhdistamaan ruosteesta ja öljyämään, varataan 

työhön 1.. .2 RM. Työmenekki keskimäärin T3 = 0,03.. .0,025 tth/liitin. 

Miestyörnenekki T3 /tth/m) 	TAULUKKO 5 

1  Muotopuiden sahaus ja asennus 
[kannattaiien päälle 	 O,09...0,12 

Työryhmän työsaovutus ( reiva-jm/tv) 	 MietvömpnpIrk; 

KUVA 5 

- 0035 

- 0,040 

1 0,060 

1 oo 

04 	05 	0,6 	0,7 	q8 	09 	1,0 	1,1 	Löttimiä( kpl/jm) 

- Työryhmän työsaavutusarvot on laskettu kolmen miehen työryhmälle 

(esim. 1 RAM + 2 RM'). 

- Huom 	Pitkissä kannattajissa on asennusaikainen reivaus jätettävä pur- 

kamatta (ks. Menetelmätiedot) 

- Teleskooppisauvojen irrotus. Työmenekki T3 = 0,12. ..0,15 tth/kpl 

- Jos vesistösilloissa  käytetään proomua tai lauttaa kaluston siirtoon, 

kasvaa työryhmän koko 2.. .3 RM:llä. 

Toimintayksikön työsaavutus (kann./h) 	TAULUKKO 6 

Lyhyet kannattajat: 	 - ______________ ______________ 
- siirto taljoilla kannen reunalle 	l,5...3,0 

- nosto purkupaikalle 	 7.. .10 

Pitkät kannattajat: 

- siirto taljoilla reunalle, kannattajan 

irrotus reivauksista ja nosto purkupaik. 	O,8..1,2 

Muotopuut 

Kannattajien 

nosto pois 

2RAM ^ 3...4RM 

+ NKU 

Reivausten purku 	900 
800 

0...2RAM+l...2RN 
700 

600 

500 

400 

jm/tv 1000 	________ ______ 

J±L 
_____________ _____ 

-0,025 

______ _____ 
-  0,030 

L__4 ____ ____ 
Li - 

________________ 	
-  0,045 

- -_ 
- - - 

____________________ 	
• 0050 

\\ 

____ 

L- 
'\: 

H '  _____ 

[II 

 

kpl/tv 25 

20 

15 

10 
9 
8 
7 
6 

5 

4 

0 

2 
3 
4 
5 
6 

Tomintayksikön tyäsasvutus (kann./tv) 

. 

Kannattajien 

purku osiin 

kokoamisteli-

neellä 

1 RAM + 2 RM tai 

2 RAM + 1 RM 

+ KANL tai NKU 

 

keskiosien 1km 

KUVA 6 

Väliosien 1km 

(väliosat 1 = 300 

ja 1 = 450 mm) 
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KÄYTTOESIMERK IT 

Arvioi karkeasti 3-aukkoisen laattasillan telineiden rakentamistyön kesto H-33-telineiden 

osalta. 	Sillan jm = 18,0 + 22,5 + 18,0 m; 1-11 = 8,5 m 

Ratkaisu 

- kannattajakombinaatiot: 

- reuna-aukot: jm = 18,0 m = va 	17,2 m - kannattajan pituus 1 = 16,8 m (ks. kalusto- 
tiedot') 

16,8 m = paatyosa 600 + valiosa 30 + keskiosa 450 + päätyosa 600 

- keskiaukko: jm = 22,5 m => va 	21,4 m 	kannattajan pituus 1 = 21,0 m 

21,0 = päätyosa 600 - keskiosa 600 + keskiosa 300 + päätyosa 600 

- Hl = 8,5 m 	kerroin = 1,08 	(taul. 2) 

- reuna-aukon kannattajissa 1 väliosa 	lisäys = 0,03 tthlm2 (taul. 1) 

- tehneen ala; - reuna-aukot: 17,2 	(8,5 + 0,8)= 160,0 m2 (tehneen pituus x kannen leveys') 

	

- keskiaukko: 21,4 	(8,5 + 0,8)= 199,0 m2 

Työmenekki T3 

- reuna-aukot T3 = 2 	160,0 	1,08 (0,70 + 0,03)= 252 tth (taul. 1) 

- keskiaukko 	T3 = 199,0 . 1,08 	1,05 	=226 tth (taul. 1) 

478 tth 

Työn kesto: 

- jos työssä käytetään työryhmänä 2 RAM + 1 M  on kesto 

4781(3 8) = 19,9 tv 	20 tv 

Esimerkki 2 

Laske tehneen kannattajien kokoamistyön työmenekki ja kesto. 

Telinesuunniteirnan mukaan kannattajia on reuna-aukoissa 2 x 7 kpl ja keskiaukossa 10 kpl. 

Ratkaisu 

- Reuna-aukoissa pyritään käyttämään samoja kokoamistelineitä, asentamalla toisen reuna- 

aukon kannattajat paikoilleen aikaisemmin. 

Työmenekit ja kesto työryhmälle 2 RAM + 1 RM 

- kokoamistelineiden teko: (ks. 	s.2) 

- reuna-aukko (7 kann.) T3 40 tth 

- keskiaukko (10 kann.) P3 60 tth 

100 tth = 	4,17 tv 

- kannattajien kokoaminen: (kuva 3): 

- reuna-aukot 	(1 vähiosa + 1 keskiosa/kann.) kesto - 	2 7/8,3 = 	1,69 	tv 

- keskiaukko 	(2 keskiosaa/kann.) kesto = 	10 / 	7,5 = 	1,33 	tv 

- kannattajien muodon säätö: (ks. 	s. 	2) 

- reuna-aukot 	(2 säätöpist.,kann); 	T3 	= •7 2 	0,75 = 21,0 	tth 

- keskiaukko 	(3 säätöpist./kannj;T3 = 10 3 •Q,75 	= 22,5 tth 

43,5 	tth = 	1,81 	tv 

9,0 tv 

n 

U 

. 
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