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1 	YLEISKATSAUS 

Ohjeen "Teiden suunnittelu" osassa IX Suunnitelmat 

(TVH 722308) on esitetty teiden suunnitteluprosessi, eri-
asteiset suunnitelmat, asiakirjojen sisältö, esittämista-

pa ja suunnitelmien käsittely. Tämä ohje täydentää mainit-

tua julkaisua sillansuunnittelun osalta ja esittää yksi-

tyiskohtaiset oheet siltasuunnitelmari laatimiseksi. 

Sillansuunnittelu voidaan jakaa seuraaviin osatehtäviin: 

- esisuunnittelu 

- siltapaikalla tehtävät tutkimukset ja selvitykset ja sil- 

tapaikka-asiakirjojen laatiminen niiden perusteella 

- alustava suunnittelu 

- lopullinen suunnittelu 

Siltasuunnitelma on lopullisen suunnittelun tuloksena koot- 

tava siltakohtainen suunnitelma, jossa esitetään sillan 

rakentamiseksi tarvittavat tiedot kuten sillan sijainti, 

rakenteiden mitat ja kokoonpano, käytettävät rakennusaineet, 

rakennusaineille ja työlle asetettavat laatuvaatimukset se-

kä tarvittavat ohjeet rakentamista varten. Siltasuunnitelma 

on tie- ja rakennussuunnitelman osa 15. 

Siltasuunnitelmaari kuuluvat seuraavat asiakirjat: 

- sillan yleispiirustus 

- rakerinepiirustukset 

- osaluettelot 

- mandollinen siltakohtainen työselitys 

- massaluettelo ja kustannusarvio 

Siltasuunnitelmaan liitetään siltapaikka-asakirjoihin kuulu-

vat siltapaikan kartta ja siltapaikan pituus- ja poikkileik-

kaukset maaperätutkirnjstjetoineen. 
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Suunnittelun perusteena käytetty aineisto samoin kuin suun-

nittelun eri vaiheissa syntyneet muut piirustukset ja asia-

kirjat kuuluvat siltasuunnitelmasta erillään olevaan suun-

nitteluaineistoon (tie- j rakennussuunnitelman osa 20). 

2 	SILLANSUUNNITTELUN VAIHEET 

2.1 	Esisuunnittelu 

Sillan esisuunnittelu on tien pääsuuntaselvitykseen tai 

yleissuunnitteluun liittyvä suunnitteluvaihe, jossa sel-

vitetään eri tievaihtoehtoihin kuuluvien siltojen raken-

tamista ja niiden vaikutusta hankkeen kustannuksiin ja ym-

päristöön. Siltojen esisuunnittelua tarvitaan myös arvioi-

taessa erillisen siltahankkeen suuruutta ja taloudellisuut-

ta ohje1moina varten. 

Esisuunnitte lussa selvitetään suunnitteluperusteita, laadi-

taan siltaluonnoksia ja suunnitelmaselostuksia sekä vaati-

vista kohteista myös kuvasovituksia, tai penoismalleja. 

Suunnitelmaselostukseen sisältyy arvio rakennuskustannuksista 

ja tarvittaessa vaihtoehtojen vertailua varten arvio käyttö- 

ja kunnossapitokustannuksista. 

Esisuunnittelussa syntyvä aineisto kootaan ja säilytetään 

käyteväksi jatkosuunnittelun pohjana. 

2.2 	Siltapaikka-asiakirjojen laatimi- 

nen 

Sillansuunnittelun eri vaiheissa tarvittavat siltapaikka-

asiakirjat laaditaan niitä koskevan ohjeen "Siltapaikka-asia-

- 	kirjat" (TVH 722O5L) mukaan. 

Siltapaikka-asiakirjoihin kuuluvat: 

- siltapaikkaselostus 

- siltapaikkaa koskevat piirustukset 

- sillan suunnitteluun vaikuttavat lausunnot 
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Siltapaikka-asiakirjat laaditaan tarvittaessa vaiheittain 

siten, että alustavien siltapaikka-asiakirjQjen perusteella 

ratkaistaan siltapaikka ja siltatyyppi sekä jännemitat. Tä-

män jälkeen täydennetään siltapaikka-asiakirjat lopullisik- 

si yksityiskohtaisten tutkimusten tuloksilla. 

	

2.3 	Alustava suunnittelu 

Alustavassa suunnitteluvaiheessa selvitetään sillan lopul-

linen paikka sekä siltaratkaisu, joka täyttää tekniset, 

taloudelliset ja ympäristöön sopeutumisen vaatimukset. Edul-

lisimman siltapaikan löytämiseksi saattaa olla tarkoituk-

senmukaista tarkistaa tien linjausta. Ylitettävään väylään 

voidaan suunnitella muutoksia, jos ne oleellisesti heipot-

tavat työn suoritusta ja vahentävät kokonaiskustannuksia. 

Sillan pituutta, siltatyyppiä ja järinemittoja valittaessa 

erilaisia ratkaisuja vertaiflaan käyttäen apuna luonnospii-

rustuksia, kuvasovituksia ja perspektiivikuvia, sekä kustan-

nusvertailuja. Vaativissa ja maisemallisesti aroissa silta- 

kohteissa sillan sovittamiseksi maastoon käytetään hyväksi 

myös pienoismalleja. Sillan pituuteen ja jännejakoon vaikut-

tavina tekijöinä otetaan huomioon risteävän liikenteen li-

säksi veden vaihtuminen, pohjasuhteet, pengerkustannukset 

ja maisemalliset tekijät. 

Sillan perustamistapa valitaan laaditun perustamisselvityk-

sen pohjalta tehtävien teknisten ja taloudellisten vaihto-

ehtovertailujen perusteella. 

-- 	Valitusta siltaratkaisusta tehdään alustava yleispiirustus, 

alustava massaluettelo ja kustannusarvio sekä laaditaan rat-

kaisua perusteleva suunnitelmaselostus. 

	

2.14 	Lopullinen suunnittelu 

Lopullinen suunnittelu käsittää niiden asiakirjojen laatimi-

sen, joiden mukaan siltahanke toteutetaan. Sillan lopullinen 

suunnittelu perustuu alustavan suunnittelun ratkaisuihin ja 



hyväksyttyihin liikenneteknisfri mittoihin sekä mandolli-

seen vesioikeuden päätdkseen. 

Lopullisessa suunnittelussa laaditaan seuraavat asiak±rjat: 

- yleispiirustus 

- rakennepiirustukset 

- osaluettelot 

- tarvittaessa siltakohtainen työselitys 

- massaluettelot 

- kustannusarvio 

- rakennelaskelmat 

- sillan ominaistietokortti 

Lopullisen suunnittelun yhteydessä päätetään perustamisen 

yksityiskohdista. Tämi saattaa edellyttää siltapaikalla 

suoritettavia täydentäviä tutkimuksia ja lisäselvityksiä. 

Rakennelaskelmilla osoitetaan, että silta penkereineen täyt-

tää sille asetetut kantavuusvaatimukset. Laskelmat suorite-

taan voimassa olevia ohjeita ja määräyksiä sekä hyväksyttä-
viä laskentamenetelrnjä noudattaen. 

Sillanrakentamisen kustannus- ja ainemenekkiseurantaa var-

ten täytetään sillasta suunnittelun yhteydessä liitteessä 6 
esitetty ominaistietokortti. 

Sillan lopullinen suunnittelu voidaan toteuttaa kandessa 

vaiheessa, jolloin sillasta laaditaan aluksi alustavat 

rakennepiirustukset, alustavat laskelmat ja massaluet-

telot sekä tarvittaessa rakennustapaselostukset. 

Tällaista alustavaa rakennesuunnjtelmaa on mandollista käyt-

tää pyydettäessä urakkatarjouksia, selvityksenä urakoitsi-

jan omasta vaihtoehdosta tai muuna selvityksenä tutkituista 

rakenneratkaisuista. Täydellinen siltasuunnitelma laaditaan 

sovitun suunnitteluajkataulun mukaisesti. 



5 

	

3. 	SUUNNITELMAN SISÄLTÖ 

	

3.1 	Yleispiirustus 

Yleispiirustuksessa selvitetään sillan ulkonäkö, raker!teel-

liset pääperiaatteet ja päämitat sekä sillan asema maastossa. 

Yleispiirustuksen mittakaavana käytetään 1:50, 1:100, 

1:200 tai 1:500. Poikkileikkauksia ei kuitenkaan esitetä 

pienemmässä mittakaavassa kuin 1:200. 

Sillan yleispiirustus voi olla joko alustava tai lopullinen. 

3.11 Alustava yleispiirustus 

Alustavaa yleispiirustusta käytetään pyydettäessä lausun- 

toja suunnitelmasta, haettaessa vesioikeuden lupaa hank-

keen toteuttamiselle ja muussa suunnitelman hallinnollisessa 

käsi ttelyssä. 

Alustavassa yleispiirustuksessa esitetään 

- sillan sivukuva, tasokuva ja tarpeellinen määrä poikki- 

leikkauksia 

- avattava silta sivukuvassa mybs avattuna 

- siltatyyppi 

- jännemitat 

- hyödyllinen leveys 

- sillan pääosien rakennusaine 

- tieosan päätepisteet, suuntanuolin osoitettuina 

- tielinjan sijainti ja geometria sillan kohdalla 

- tien paalulukemat, paalunumeroiden kasvusuunta vasemmalta 

oikealle 



6 

- tielinjan ja ristevn v.ylein keskilinjan leikkauspis-

teen paalulukemat ja risteyskulma 

- rautatien kohdalla rataosan pääteasemien nimet suunta- 

nuolin ja risteyskohdan km + m luku rataosalla 

- maanpinta piirrettynä tien keskilinj alla ja tarvittaessa 

sen ulkopuolella 

- maalajit, maakerrostumien rajat ja kailiopinta 

- sillan perustamistaa 

- veden virtaussuunta 

- vedenpinnan korkeudet HW, MW, NW ja tutkimuspäivän W 

sekä tarvittaessa purjehdus- ja uittckauden HW ja NW 

- suunnitellun perkauksen poikkileikkaus 

- pohjoisnuoli 

- kiintopisteiden sijainti, korkeus ja korkeusjärjestelmä 

- sillan kohdalla olemassa olevat rakenteet 

- silta-aukkojen vapaat leveydet, vesistösilloissa tarvit-

taessa myös HW:n tasolla 

- silta-aukkojen vapaat korkeudet 

- mandolliset muut silta-aukkcjsr 	'ittelemiseksi tar- 

vittavat mitat 

- alikulkevan liikenteen väatiman vaaari tilan mitat 

Kun si 	suunniteaan vaiheit.tain rakennettavaksi, esitetään 

alustavassa yleispiirustuksessa silta valmiina kaikkien 

vaiheiden jälkeen sekä selvitetään eri vaiheet. Lopullinen 

yleispiirustus laaditaan siltä vaiheesta, jonka rakentaminen 

on kysymyksessä. 

3.12 Lopullinen yieispiiruss 

Lopullista yleispiirustusta käytetään siitahankkeen toteut- 

tamisessa. Siinä esitetiän rakentamisen kannalta oleellisia 
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asioita enemmän ja yksityiskohtaisemmir. kuin alustavassa 

yleispiirustuksessa. 

Alustavassa yleisriirustuksessa esitettävien asioiden li-

säksi esitetään lopullisessa yleispiirustuksessa 

- pääpisteiden sijainti ja koordinaatit 

- tasausviivan korkeus 

- päällysrakenteen alareunan korkeuksia niin paljon, että 

niiden perusteella voidaan todeta rakenteen täyttävän 

esitetyt aukkovaatimukset 

- ajoratojen, kevyen liikenteen kaistojen, välikaisto.jen ja 

pientareiden leveydet ja sivukaltevuudet 

- sillan kannen pintarakenteet, niiden laatu ja paksuus 

- perustusten paikat, mitat ja korkeudet sekä paalujen kai-

tevuudet ja arvioidut paalujen tunkeutumistasot 

- eri perustusten pohjapaine tai paalukuormat 

- pohjanvahvistustoimenpiteet 

- sillan pääosien rakennusaineiden laatuvaatimukset 

- eristettävät betonipinnat 

- routaeristeet 

- maalattavan sillan värisävy 

- kaiteiden tyyppi, jatkokset, liikevarat ja pyiväsjako 

- pintavesien viemäröinti 

- valaistuslaitteet 

- laakerointi 

- liikuntasaumalaitteet 

- siirtymälaatat 

- panostilat 

- siltaan sijoitettavat putket, johdot, kaapelit ja muut 

laitteet 

- kosketussuojat ja maininta suojamaadoituksesta 

- sillan kohdalle suunnitellut rakenteet 

- keilojen ja luiskien muc ts ja ver'hcuknet 
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- suunnittelukuormat, oletetut j5kuormat, alusten sysyk-

set ja törmäyskuormat 

- luettelo suunnitelmaan kuuluvista p±irustuksist.a 

- vesioikeuden pät0ksen numero 

- maininta siltakohtaisesta tydselityksestd 

3.2 	Rakennepiirustukset 

Rakennepiirustuksissa esitetään rakenteiden rakennusaineet, 

muoto, mitat, työstö ja osien kokoonpano sekä tarvittavat 

työtapaa ja työjärjestystä koskevat ohjeet. 

Rakennepiirustuksjen rnittakaavoina käytetään 1:20, 1:50, 

1:100 ja 1:200. 

Yksityiskohtia esitettäessä käytetään mittakaavana 1:1, 1:2, 

1:5 tai 1:10. 

Tyyppisiltasovellutuksissa käytetään rakennepiirustuksina 

hyväksyttyjä tyyppipiirustuksia sellaisenaan tai täydentä-

mäliä niistä siltakohtaisia piirustuksia. 

3.21 Alusrakennepiirustukset 

Alusrakennepiirustuksissa esitetään sillan perustukset sekä 

pääty- ja välituet. 

Jos päätytuen tai sillan tulopenkereen perustaminen edel-

lyttää massanvaihtoa, pengerpaalutusta, penkereen kevennys- 

tä tai muita pohjanvahvistustoimenpiteitä, esitetään ne yleis-

piirustuksessa, alusrakennepiirustuksiin kuuluvassa pohjan-

vahvistuspiirustuksesse tai suunnitelman osassa 13. 

Paalutuspiirus tus 

Paalutuspiirustuksessa esitetään 

- peruslaattojen paikoilleen mittaamiseksi tarpeelliset mit-

ta- ja koordinaattitiedot 

- peruslaatan mitat se:ä ylä- js elapinnnn korkeudet 



- paalujen sijainti perusiaatan alapirinan tasossa 

- paalujen kaltevuudet 

- paalujen lukumäärä, koko ja materiaali, paalutusluokka 

- paalun tyyppipiirustuksen tunnus 

- paalujen kiinnityspituus laattaan ja mandollinen ankku-

rointi 

Jos paalusta ei ole kiytettävissä tyyppipiirustusta, esite-

tään paalun rakenne rakennepiirustuksista annettuja ohjei-
ta noudattaen. 

Pienissä siltakohteissa voidaan paalutus esittää tuen mitta-

piirustuksessa. 

Alusrakenteen mittapiirustus 

Alusrakenteen mittapiirustuksessa esitetään 

- peruslaattojen sijainti ja mitat 

- tukien muoto ja mitat 

- laakerialustat 

- varauskolot 

- suunnitellut työsaumat ja valujärjestys 

- betonin laatu ja mandolliset lisäainevaatimukset 

- betonipinnan laatuluokka 

- rakenteeseen asennettavat tartunnat 

Jos telineiden ja muottien tuenta edellyttää tartuntojen 

tai muiden laitteiden sijoittamista varsinaisiin siltara-

kenteisiin, esitetään ne näiden rakenteiden mittapiirustuk- 

sissa. Tästä saattaa aiheutua tarvetta täydentää mittapiirus-

tuksia telinesuunnittelun yhteydessä. 

P 
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Alusrakenteen raudoituspiirustus 

Alusrakenteen raudoituspiirustuksessa esitetädn 

- raudoitus, tarvittaessa rakenteesta ulosvedettynä 

- käytettävä teräslaatu 

- betonipeite rakenteen eri osissa 

Raudoituspiirustuksen sisältö on esitetty yksityiskohtai-

semmin päällysrakenteen yhteydessä kohdassa 3.221. 

Jos sillan alusrakenteissa käytetään teräs- tai puuraken-

teita, sovelletaan piirustuksiin päällysrakenteista koh-

dissa 3.222 ja 3.223 annettuja ohjeita. 

3.22 Päällysrakennepiirustukset 

3.221 Betonirakenteen rakennepiirustukset 

Betonirakenteen mitta-, raudoitus- ja jännepiirustuksissa 

esitetään rakenteen sivukuva ja tasokuva sek tarpeellinen 

määrä pituus-, poikki- j s vaakaleikkauksia. 

Mittapiirustus 

Mittapiirustuksessa esitetään 

- rakenteen muoto kohotuksineen ja mitat 

- rakenteen paikalleen mittaamiseksi tarvittavat tiedot tar-

vittaessa taulukon muodossa 

- betonin laatu ja mandolliset lisiainevaatimukset 

- betonipinnan laatuluokka 

- suunnitelman edellyttämät työsaumat ja valujärjestys 

- betoniin kiinnivalettavat osat kuten pintavesiputket, tip- 

puputket, paineentasausputket ja varusteiden kiinnikkeet 

- myöhemmin asennettavia osia kuten kaiteita, liikuntasauma-

laitteita ja johtokiinriikkeitä varten jItettävtit vanaukset 
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- betonipintoihin tulevat eristykset, verhoukset ja pin-

noitteet 

- kannen pintarakenteet 

Raudoituspiirustus 

Raudoituspiirustuksessa esitetään terästen 

- tunnus ja sijoitus rakenteeseen 

- laatu 

lukumäärät, halkaisijat ja keskiövälit 

- taivutusmitat ja katkaisupituudet 

- kokonaismäärä rakenteen m räävissä leikkauksissa 

- betonireite 

Betoniteräkset esitetään yleensä rakenteesta ulosvedettyinä. 

Raudoituspiirustus laaditaan niin, että rakenne voidaan rau- 

doittaa ilman erillistä betoniteräsluetteloa. 

Rakenteen raudoitusta suunniteltaessa käytetään liitteessä 1 

esitettyjä betoniterästen taivutustyyppejä. 

Raudoituspiirustuksiin liittyvissä betoniteräsluetteloissa 

esitetään rakenneosittain rakenteen betoniteräkset. Betoni-

teräsluettelo on liitteenä 2. 

• 	Jännepiirustus 

Jännepiirustuksessa esitetään 

- jänteiden tunnus 

- jänteiden asennusmitat käyttöselosteen mukaisin tukemis-

välein pysty- ja vaakatasossa 

- ankkureiden sijainti ja kaltevuudet pysty- ja vaakatasossa 

- kokonaisjännevoirnt välittömästi lukituksen jälkeen ja 

kaikkien jännityshviöiUen jälkeen 
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- ohjeet jännittämisesti 

Lisäksi ilmoitetaan suunnittelun perustana oleva jlnneoene-

telmä ja seuraavat tiedot jänteistä: 

- jänneteräksen lujuusluokka ja kimmokervoin 

jännetyyppi ja jänteen pinta-ala 

- laskelmissa käytetyt kitka-arvot ja relaksaatio 

Jänteiden asennusnitat esitetään plistuksess.s. sokä päin-

roksin että tauiLvkkomuodossa. 

Jännittämisestä laaditaan lisäksi erillinen suunnitelua 

lomakkeille "Jännittmistbiden suunnitelma' (liite 3). 

Elementtirakenteiden piirustukset 

Elemenpiirustusten laadinnassa noudatetaan edellä betoni-

rakenteiden mitta-, raudoitus- ja jännepiirustuksista an-

nettuja ohjeita. 

Lisäksi elementtipiirustuksessa esitetään 

- elementin paino 

- nostokiinnikkeiden sijoitus ja rakenne 

- tarpeelliset pintojen käsittelyä sekä ulkonäköä koskevat 

vaatjm'kset.. 

Asennuspiirustuksessa esitetään elementeistä koottavan sil-

Jari asennusjärjestys, elernenttien kiinnityksissä ja liitok-

sissa käytettävät liitososat sekä juotosvalut. 

3222 Teräsr'akenteen rakenneniil'ustukset 

Teräsnakenteen rakannepiirustuksjjn kuuluvat teräsnakenteen 

yleispiirustus, rakenneosapiirustukset sekä mandolliset osa- 

piirustukset. 
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Tersrakenteen yleispiirustus 

Tersrakenteen yleispiirustuksessa esitetään rakenne koko-

naisuutena, sen kokoonpano rakenneosista ja liittyminen 

muihin rakenteisiin. 

Piirustuksessa esitetn 

- r'akenteen pmitat arinetussa 1mptilassa 

- lujuus- ja laatuluokat 

- rakenneosat ja niiden tunnukset 

- asennusjatkosten sijainti ja niiden tunnukset 

- mandolliset asennusta koskevat vaatimukset ja ohjeet 

- rakenteen muoto kuormittamattomana, asennettuna ja valmiina 

- rasitusluokka, pinnoiteyhdistelmä ja värisävy 

- luettelo teräsrakenteen rakennepiirustuksista 

Rakenneosapiirustus 

Rakenneosapiirustuksessa esitetään rakenneosan 

(esim. pääkannattajan lohko, ristikko) kokoonpano osista. 

Piirustuksessa esitetään 

- rakenneosan tunnus ja mitat annetussa lämptilassa 

- osien tunnukset 

- mitoitetut piirrokset rakenneosan kokoonpanoon käytettä-

vistä osista 

- osien toisiinsa liittäminen, tarvittaessa liittämisjär-

jestys 

- liitosten rakenne, mitat ja laatuvaatimukset sekä niiden 

tarkastusta koskevat ohjeet 

- työstömerkinnät ja valmistusta koskevat muut erityisvaa-

timukset 

- osaluettelo. 



Rakenneosapiirustukseen liitcyväss. osaluetteossa esits-

tään kunkin osan tunnus, lukumäärä, mitat, kappalepaino, 

yhteispaino, lujuus- ja laatuluokka sekä kaikkien osien yh-

teispaino. Luetteloon varataan huomautuksia varten sarake, 

jossa voidaan esim. esittää kaaviopiirroksin yksikertaisten 

osien mitat tai viittaus osapiirustukseen. Osien painot las-

kotaan nettopainoina, jolloin otetaan huomioon muut vähen-

nykset paitsi niitin- ja pultinreiät sekä hitsien raLot. 

Osaluettelo esitetäin i'ussuksen oikeassa reunassa. 

Osat ryhmitel1än luetteloon ja osien tunnukset muodostetaso 

sen mukaan, miten ne sijaitsevat rakenteessa. 

Osapiirustus 

lsapiinsn'Oesen iinr;en 01111550 no 	ecsaniirustuk sen - 

•a on tarkoituksenmukaista, jos samaa osaa käytetään usean 

rkenneosan kokoamisessa. Osapiirustuksessa esitetään täl-

iin osien lujuus ja laatuluokka, mitat, työstö ja tunnus. 

Osien sallitut mittapoikkeamat annetaan, jos ne poikkeavat 

siitä, mitä on esitetty sillanrakennustöiden yleisessä työ-

selityksessO. 

1. ?23 Puura:enteer rakenneejirustukset 

Ouurakenteen rakennepiirustuksissa esitetään 

- :ekenteen muoto kohotuksineen ja mitat 

r:'un lujuus- ja kosteus luokka 

:nuri kyllästystapa ja -luokka sekä mandollinen pintakäsit-

tely 

- liimapuurenteiden liimausluokka 

- liittimien ja muiden mandollisten teräsosien rakenne, laa-

tu ja sijainti 

- mandollisten elementtier. asennusjrjestys ja ].iinnibystapa. 



3.23 	Varusteiden ja lallteiden piirustukset 

Siltaan kiinnitet.tvien varusteiden ja laitteiden, kuten 

laakereiden, liikuntasaumalaitteiden, kuivatusputkieri, kai- 

teiden, valaistuslaitteiden kiinnikkeiden ja kosketussuojien 

rakenne ja asentaminen on esitetty tyyppipiirustuksissa. 

Siltakohtaisen rakennepiirustuksen laatiminen varusteista 

ja laitteista on tarpeellista, ellei niistä. ole käytett-

viss. hyväksyttyä tyyppipiirustusta tai tyyppipiirustus ei 

jostain syystä sovellu. koteessa kytettväksi. 

Jos siltacohtainen rakennepiirustus laaditaan, esitetn sli-

n. laitteen valmistamiseksi ja asentarniseksi tarvittavat 

mitta- ja laatutiedot sek tarpeelliset. tydohjeet. 

Siltaari kiinnitettvien varusteiden ja laitteiden sekd put-

kien ja johtojen edellyttrn.t varaukset ja tartunnat esite-

tän siltarakenteen rakennepiirustuksissa. 

L aake ro i nt i p ii r' u s t u s 

Laakerointipiirustuksella tarkoitetaan sillarisuunnittelij ar 

laatimaa piirustusta, jossa esitetn laakerien suunnitte-

lussa tarvittavat lhtöarvot ja laakereilta vaadittavat cmi-

naisuuclet. 

Laakerointipiirustukseri sisltd on mandollista esittäl myds 

alusrakenteen mittapiiru:tuksessa. 

Maadoituspiirus t us 

Sähköistetyn tai shkdistettv.n rautasien yli tehttn yli-

kulkusillan ja -käytävn rakenteiden suojamaadoitus esite-

tän maadoituspiirustuksessa. 

Koneis°to- ja shköpiirustukset 

Liikkuvien siltojen koneisto- ja sdhköpiirustukset kuuluvat 

siltasuunnitelmar. piirustuksiin ja ne numeroidaen varustei-

den ja laitteiden piirustuksiin. 
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3.3 	Suunri 1 te imaan liittyvät muut 

p 1 1 	u s t u k s e t 

Edellä esitettyjen piirustusten lisäksi liitetään silta- 

suunnitelmaan geotekniset piirustukset. Geoteknisillä pii-

rustuksilla tarkoitetaan siltapaikan karttaa sekä pituus- 

ja pikkileikkauspiirustuksia, jotka sisältävät tiedot sil-

tapaikalla suoritetuista maaperätutkirnuksista. Nämä piirus- 

tukset saadaan siltapaikka-asiakirjoista. Ennen siltasuunni-

telmaan liittämistä piirustuksiin tehdään seuraavat täyden-

nykset: 

- siltapaikan karttaan piirretään katkoviivoilla pääty- ja 

välitukien ääriviivat sekä penger]uislden alareunat, pen-

kereen ulottuessa veteen asti tutkimuspäivän vedenpinnan 

ja pengerluiskien leikkausviivat 

- pituus- ja poikkileikkauksiin piirretään alimenevän tien 

tai rautatien poikkileikkauksen yläpinta ja ylirnenevän 

tien tasausviiva. 

Näitä piirustuksia ei nurneroida siltasuunnitelmaan kuulu-

viksi, vaan ne mainitaan sisällysluettelossa siltasuunni-

telman liitteinä. 

Jos sillarirakentamisessa huomioonotettavia asioita esitetään 

rakennussuunnitelman muihin osiin kuuluvissa piirustu.ksissa, 

mainitaan piirustuksen nimi ja numero siltasuunnitelman si-

sällysluettelossa. 

3.14 	M a S 8 a 1 u e t t e 1 0 

Massaluettelossa esitetään piirustusten perusteella lasketut 

työmäärät ja ainemenekit. Massaluettelon laadinnassa nouda-

tetaan ohjetta TVH 722038 "Sillan massaluettelon laatiminen T'. 

3•5 	Kustannusarvjo 

Kustannusarvio laaditaan massaluettelosta saatavien massojen 

ja arvioitujen yksikköhinten perusteella. Kustannusarvion 

laadinnassa noudatetaan ohjetta TVH 722039 "Sillan kustan-
nus arvion laatirninen". 



	

3.6 	Siltakohtaineri työselitys 

Sillanrakennustöiden yleisessä työselityksessä on esitetty 

materiaaleja ja valmista rakennetta koskevat yleiset laatu-

vaatimukset sekä työnsuoritusta, laadunvalvontaa ja kelpoi-

suudentoteamista koskevia määräyksiä ja ohjeita. 

Siltakohtaisessa työselityksessä. esitetään yleisestä työ-

selityksestä poikkeavat sekä sitä täsmentävät ja täydentä-

vät hankekohtaiset ohjeet ja määräykset. 

Siltakohtaisessa työselityksessä noudatetaan samaa asioiden 

esittämisjärjestystä kuin sillanrakennustöiden yleisessä 

työselityksessä. Siinä on syytä mainita ne yleisen työseli-

tyksen kohdat, joita työssä tulee noudattaa, sekä tehdä 

ratkaisu yleisessä työselityksessä esitettyjen vaihtoehto-

jen välillä. 

Tavainomaisissa siltakohteissa, joissa siltakohtaista työse-

litystä ei yleensä laadita, esitetään työselitysasiat tar-

vittavassa laajuudessaan siltapiirustuksissa. 

	

3.7 	Suunnitelmaselostus 

tai alustavassa suun-

ksi ja piirustusten 

liitetä lopulli- 

suunnitteluaineis- 

yleensä seuraavat 

Suunni telmaselostus on esisuunnittelussa 

nittelussa tehtyjen ratkaisujen perusteli 

täydennykseksi tehtävä selostus. Sitä ei 

seen siltasuunnitelmaan, vaan erilliseen 

toon. Suunnitelmaselostuksessa esitetään 

asiat 

Siltasuunnittelun lähtötiedot 

- siltapaikan ja sen ympäristön maisemallinen arviointi 

- maasto- ja maaperäsuhteet 

- aukkovaatimukset 

- teiden ja muiden rakenteiden asettamat vaatimukset 

- mandollinen vaiheitain rakentaminen 

- suunnittelukuormitus 
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Tutkitut vaihtoehdot 

- perustelu jnnemittojen rrLärittärnise11e 

perustelu siltatyypille 

- selvitys Derustuksista?  tukirakenteista ja pllysraken-

teesta 

Vaihtoehtoj en vertai lu. 

- kustarinusvertailu 

- ulkonön vertailu 

- toteuttamismandollisuuksien vertailu 

- "parhaan" vaihtoehdon valinta 

Valitun vaihtoehdon esittely 

- siltatyyppi ja jnnemitat 

- rakennustyön yleisjärjestely 

- selvitys perustusten rakennustavasta 

- selvitys tarvittavista pengervahvistustoimenpiteistä 

- ajateltu teline- ja asennusratkaisu 

- sillan myöhempien rakennusvaiheiden huomioon ottaminen 

suunnitelmassa. 

4 	SUUNNITELMAN ESITYSTAPA 

14.1 	Pi i rustukse t 

Piirustuksissa on pyrittävä käyttämään seuraavia kokoja 

(korkeus x leveys) 	594x 1420 	A2 
5914 x 630 
594 x 8140 	Al 
5914 x 1050 

Suositeltava koko on 5914 x 8140 (Al) 
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Piirustuksiin jätetään varsinaisen kuva-alueen ulkopuolelle 
40 min leveä ns. ripustusreuna. Reuna jätetään piirustukses 
lyhyenimälle sivulle paitsi piirustuksissa, joiden pituus 

890, jo1ioinreuna jätetään piirustuksen ylär'eunaan. P11-
ruksen kolme muuta sivua leikataan siten, että piirustuksee 
rajatun käytetyn piirustuskoon ulkopuolelle jäb enintlän 
15 min:n reunus. 

Piirustukset tehdään arkistointikelpoiselle Piirustusmuovii-
le käyttäen sellaisia piirustusvälineitä, että piirustuksis-
ta saadaan terävät kopiot. Piirustukset luovutetaan tie- ja 
vesirakennushallitukselle alkuperäisinä. 

Piirustusmerkinnöissä ja esitystavassa noudatetaan voimassa.- 
olevia rak-ennep±irustusohjeita. 

Piirustusten mikrofilmaus edellyttää, että käytettävä viiva- 
paksuus 	0,25 mm ja tekstin korkeus 	3,5 mm. 

Piirustuksen kansilehti, jolla tarkoitetaan piirustuksen ala-
reunaan ja oikeaan reunaan rajoittuvaa pystysuuntaista A-ko-
koista aluetta, varataan nimiötä, muutostaulukkoa ja mandol-
lista paikannuskaaviota varten. 

Nimiö sijoitetaan piirustuksen oikeaan alanurkkaan. Silta- 
piirustusten nimiötä koskevat ohjeet on esitetty liittees-
sä Piirustusten numeroinnissa noudatetaan liitteessä 5 
annettuja ohjeita. 

L2 	S uunn ± te iman k an s loi mi ne n 

Siltasuunnitelmaa kansioitaessa sijoitetaan suunnitelman 
alkuun sisällysluettelo. Siinä mainitaan siltasuunnitelmaan 
kuuluvat asiakirjat ja piirustukset, suunnitelman liitteenä 
olevat piirustukset sekä sillanrakentamiseen vaikuttavat 
rakennussuunnitelman muiden osien piirustusten numerot. Asia-
kirjat sijoitetaan kansioon sisällysluett1cn mukaiseen jär-
j estykseen 

- siltakohtainen työsel.ity 

- massaluettelo 



20 

- kustannusarvio 

- piirustukset numeroj ärjestyksessä 

- piirustuksiin liittyvät osaluettelot 

- suunnitelman liitteet 

Jos samaan kansioon sijoitetaan usean eri sillan suunnitel-

mat, erotetaan ne toisistaan välilehdillä. 

Kansiot varustetaan otsaketekstillä, josta käy selville 

- hankkeen nimi 

- sillan nimi 

- suunnitelman osan numero (R15) 

- kansion numero 

Jokaisen kansion alkuun sijoitetaan lisäksi kansilehti sekä 

koko rakennussuunnitelman sisällysluettelo. jossa mainitaan 

kunkin kansion sisältö. 

5 	SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 

Siltasuunnitelmat, joiden rakenteita varten laaditaan ra-

kennepiirustukset, hyväksytään TVH:ssa. Piiri voi hyväksyä 

niiden siltojen suunnitelmat, joiden rakenteita varten on 

käytettävissä yksityiskohtaiset tyyppipiirustukset. Menette-

lystä on annettu ohjeet TVH:n kirjeellä nro Sss-79/C.2.3.0/ 

16.3.1983. 



TIE- JA VESIRAKENNUSL1ALLTUS 
	

BETONITERÄSTEN TAIVUTUSTYYPIT 
Si L lansuunnittetutoimisto 

Pääterökset 

A 

Ho kote rd kset 

1 J 	
x kterrosten 	

b 	
1 x 

8 	 1 	
O 

Kerrehakc 	 p ______ 

iukumddrd 	jd 	Lukumäärä 
___ 	 JLI 
_______ a 	1 	e:kierteer 	c 	e kierteen 

nousu 	1 	 nousu 

c 
L 	C 

D 	 ____ 

___q.__ 

h i^ 
/  

Q __ 
i.voI _ 

u 	 __ 

1 	F.--1l 

L b 	- 

H 

T 

 IL-_Ei 
- 

v 

a-- 

K 
	 x r1iehvaItainen päterds, jon- 	w 	 y Mielivaltainen hakaterds, 

ka muoto ja mtat Jrnote- 	 jonka muoto ja mitat ;I 
faon teräsIuettcssc 
	5 0 	 rnoitetaan terasluettelossa 

-- -- 

Terästen toivutusmitat ovat ulkokehän mittoja 

V.c90° 	 ]jJ90 0 	_____ 

Terdsten tai vufussöde r ilmoitetaan 

______ sisäpuoliseno. Ellei teräsluettelossa 
muuta mainita, kytetaän toivu-
tussäteenä pdaterdksissä lO"d ja 
hakateraksissä 3d, kun d $2 ja 
5Md, kun dl2 (d ferdksen hal-
kaisijo). 

H 

'-3 
rIl 

TVH 722102 



TIE- JA \iESIRAKENNWHALLITUS 
	

BETONITERSLUETTELO, lotuake 1 
Si ttansuunnittetutoimisto 
	Teraslaatu 

Sivu 

Taivu-. 
tua- 
tyyppi 

Nro Ø 

mm 

L 

mm 

t L 

mm 

Kpl Z L 
m 

TAIVUTUSI4ITAT mm 	(Taivutuetyypit TVH 722102) 	________ ________ Pituus- 
korjaum 

Huom. 
Muutos 

a b c d v°  u0  x r 

YlITEENVETO 	Teräksen kokonaismenekki ( 	kg) ________ 
Sillan nimi 
___________________________________________________________________________________________ 

W mm 
T Osa 

Pituus m Suunn. Liittyy piir. 

Paino kg Tark. 	1 [uette10 nro 

t-4  
I-4 
'-3 
tri 

() 

TH 722i0 	 A4L 1 000 12.82 



TIE-- JA VESIRAKENNUSHALLITIJS 	BETONITERASLUETTELO, lomake 2 	1 Luettelo ro Sj[tansuunnjttetutojmjsto 	Teräslaatu 	 ______________________________ 

1 

Tivu-. 
tus— 
bYYPP 1  

Nro Ø 
mm 

L 

mm 

L 

mm 

Kpl E L 
m 

TATVIJTUSMITAT mm 	(Taivutustyypit VH_722102) ______ ________ Pituus— 
korjaus 

mm 	- 

Huom. 
kjutos 

a b c d 

________ 

e 

_____ 
o 

v 
- 

_______ 

0 
u x r 

--1 

VH 7::71D 	 :it 	1 000 	2.89 



LIITE 2 3 (3) 

TÄYTT5OHJEET 

- Luettelo laaditaan rakenneosittain. Alusrakenne ja päällys- 
rakenne esitetään yleensä eri luettelossa. 

- Eri teräslaatuja ei esitetä samassa luettelossa. 

- 	- Teräksen numero on piirustuksessa teräksen tunnuksena käy- 
tetty numero. Teräkset esitetään nurnerojärjestyksessä. 

- 0 = teräksen halkaisija 

- L = teräksen katkaisupituus 

• 	- Teräkset, jotka poikkeavat toisistaan vain yhdessä taivutus- 
mitassa olevalla vakiosuuruisella pituuserolla, voidaan nu-
meroida samalla numerolla. Tällöin ilmoitetaan teräksen kat-
kaisupituudelle ja muuttuvalle taivutusmitalle kaksi arvoa, 
suurin ja pienin arvo. Sarakkeessa L ilmoitetaan terästen 
vakiosuuruinen pituusero. 

- Vakioiduista taivutustyypeistä poikkeava teräs voidaan piir-
tää ja mitoittaa taivutusmitoille varattuihin sarakkeisiin. 

- äL 	terästen yhteenlaskettu pituus 

- Sarakkeeseen "pituuskorjeus" merkitään luku (yleensä 	nega- 
tiivinen), joka on lisättävä teräksen taivutusmittojen sum-
maan, jotta saataisiin katkaisupituus L. 

- Luettelon numero muodostetaan suunnitelman numerosta ja jär-
jestysnuinerosta, joka merkitään sulkuihin, esim. 9780 (2). 
Järjestysnumero erottaa luettelon saman suunnitelman muista 
lue ttelois ta. 

- Sivunumero osoittaan luetteloon kuuluvien sivujen järjestyk-
sen. Eri luetteloiden sivunuinerointi aloitetaan ykkösestä. 
Sivunuxnero merkitään luettelon oikeaan yläkulmaan. Sivunume-
ron jälkeen sulkuihin merkitään kyseisen luettelon sivujen 
kokonaismäärä, esim. 2 (4). 

Betoniteräsluettelosta on käytössä kaksi lomaketta. Lomaketta 
1 käytetään luettelon ensimmäisenä sivuna. Siinä esitetään 
myös luettelon otsikkotiedot sekä yhteenveto luettelossa esi-
tetyistä teräksistä. Lomaketta 2 käytetään tarvittaessa luet-
telon seuraavina sivuina. Betoniteräsluetteloihin liitetään 
myös lomake "Betoniterästen taivutustyypit" TVH 722102 (1 kpl/ 
suunnitelma). 

Betoniteräsluettelon lomakenuxnerot ovat: 
lomake 1 TVH 722101 
lomake 2 TVH 722105 



RskennusliikmlSuunn!ttelqa 3 i n 	3 '4 ) 
JÄNNITTÄMISTÖIDEN SUUNNITELMA 
Yleinen osa 

Lomake Svu 1 

Kohde J Luttyy puirustuksee' 	o 

Jännemenetelma 

2 J&nnetyyppl 1 Pinta-ala 
Jänteet ja niiden 
Iaskenta-arvot ______________________________________ Ap -_______ 

Jännetyyppi 2 Plntaala 

__________________________________________ Ap mm 
Jannetyyppi 3 Pinta-ala 

__________________________________________ Ap - mm 3  
Jnnetyyppi 4 Pinta-ala 

______________________________________ Ap rnm 
Lujuusluokka Kimmokerroin 

St Ep N/mrn2 
Xitkakeryoin Aaltotsuusluku 

A _____________________________ 
Relaksaatio 1000 h 	 Lopullinen 

1 	
/ 	

flQ 
3  
Betonin vaadittu lujuus 
jannittamishetkella Kt 	 MN/m 
4 
Jannittamisjajiestys 1 Lomakkeen 2 mukaan 	 Liitteen nro 	mukaan 
5 	 . 
Suunn sallittu 
jannittamlsvoima 

Suufin sallittu jännitt*misvof me P, 	on 1,05-kertainen 
laskettu voima P 	tai PB (P,,, 	— 1.05 P 	tai 105 Pa) 

6 Eslkmstysvolmana kaytetun 
Esikiristysvoima 

- P 	 MN 	[1 0,1 P 	ankkurilla A, 0,1 P 	akkurilla 9 
Venym&t lasketaan ja  mitataan alkaen 

________________________________ 1 Esikiiistysvoimasta 	 ri Voimasta P — 0 
7 Lomakkeella 2 annettuihin veriymiin A ja B sisaltyy 
Venymiin sisältyvät 
lisämuodonmuutokset 

Ankkurikappaleen ja 
punstimen välinen venymä ..................______________ mm 

Jännittämislaitteiston muodonmuutos ........______________ mm 

Kiinteän ankkunn muodonmuutos ............______________ mm 

Jänteen osuus rakenteen 
kimmoisesta kokoonpuristumasta mm 
Muu 

_________________________________________ mm 

________________________________________ mm 

______________________________________ mm 

________________________________________ mm 

mm 

Jännittämisankkutin lukitushäviö on ..........____________ 	mm 
ja se on otettu huomioon arvoissa AA ja 	8 omakkeessa 2. 



Lomake 	 Sivu 2 

LIITE 3 2 (4) 
8 
Rakenteen kimmoinen 
kokoonpuristuma 

Laskettu jännevoiman aiheuttama rakenteen 
kimmoirien kokoonpuristuma jänteen suunnassa 	 -- 	mm 

9 
Puristimet 

Lomake 4 liitteineen liitetään suunnitelmaan ennen jännittämistä 

Entyiset toimenpiteet 
jännittämisen aikana 
(esim. telineiden lasku) 

11 
Jännittämispöytäkirjan 
hyväksyminen 

Injektointia, jänteiden päiden katkaisemista tai muita uudelleen jännittämistä estäviä 
toimenpiteitä ei saa suorittaa ennenkuin jänriittämispöytäkirja on hyväksytty. 

12 
Injektointilaastin 

Sementti Vesementtisuhd 

koostumus 

Runkoaine 

Us8aineet 

PacMsenkestvyysvaatimus 

1 On 	 flEi ___________________________ 
Ennakkokoke,den tulokset 

13 
Liite Lomake 2, tasketut arvot 

14 
Muut Liitteet 

15 
Aitekirjoltukset 

Suunnittelija 	Rakennu&iike 
—j 

Rakennuttaja 

Paivmaara, suunnittelija Pmr5 tark5stetlu 

p4ivamaara, tarkastettu Ptim&är5, Pjvksytty 



SJunnUeUja/Rakonnu&iike 

JÄNNITTÄMISTÖIDEN SUUNNITELMA 
	 Lomake 2 

Jännittämispöytäkiija 

LHttyy piirusluksean nro 

Janne nro Jnteen 
ituus mm 9 

Ankkurf A ________ Ankkuri B _____ _________ ________ 
D — A+B 
mm 

Poikkeama 
Huomau 
tuksia A 

mm 

- 

tA1 
mm 

- 

tA2 
mm 

________- 
PA 
MN 

________ 
PAI 
MN 

- 

________ 

PA2 
MN 

- 

8 
mm 

tB1 
mm 

_____ 
t82 
mm 

_____- 
P8 
MN 

P51 
MN 

P82 
UN 

Venym Volme 

L_________ _________ _____ ______ _____ _____ __________ ________ _______ ________ 

____ ___ M ___ ___ __ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

L 

_______ M ______ ______ ____ ____ ____ ______ _______ ______ _____ _______ 

L__________ __________ _______ ______ ______ __________ __________ ______ 

M ___ 

M 

L___ ____ ___ __ ____ ____ ____ ___ 

____ 

L __________ __________ _______ ______ ______ __________ ___________ __________ ________ ________ 

M ______ _______ ______ ____ ____ _______ ______ _____ ______ 

L________ _______ _______ 

M ___ ___ __ __ __ ___ __ __ 

L__________ __________ _________ ______ ______ ______ _________ _______ __________ 

M ___ ___ ___ __ __ __ ___ ___ ___ 

L__________ __________ __________ ______ ______ ______ __________ 

____ 

__________ __________ ______ ______ 

M ______ ______ ______ ____ _____ ______ ______ ____ _____ 

-..-.--- -------.------- 

L____ ___ __ __ ___ __ 
t-4  
H ___ M ----- ------ ---- ___ ----.- -----.- -- -- ____ ------ ------- --:---- -_..--- --- 

- M 

- 	 -: 

___ ___ 

____ ______ 

___ __ 

- ___ 

__ __ 

_____ ______ 

___ __ ___ - 

___ 

) L — lasketut arvot, M — mitatut arvot 
A, B, D 	— venym 	ennen pstÖä 

ja lukitusta alkaen voimasta P — 	 __________- MN 
tA1, 	B1 	— lukituksen ja pMstÖn 

aiheuttama venymn muutos 
AA2, 82 	— uuden jännitttmisen ja lukituksen 

a'heuttamn vwiymän muutos 

PA, PB 	— voima ennen pstÖa ja 
lukitusta 

PA1, PB1 	— voima pästÖn ja lukituksen 
jälkeen 

PA2, P82 	— voima uuden jännittämisen 
ja lukituksen jälkeen 

Jnnittminen tehty oheisen pöytakirjan muiaan 
JännUtAmiatøiden tyøniohtaia 	 Työnvalvoja 

luokn betonityenjohtaja PAIvAmAArA 

- 
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JÄNNflÄMISPÖVTÄK1RJAN TÄYTTÖOHJEET - LQMAKE 2 

1. Jänteet merkitään lomakkeeseen yleensä jännittämisärjestyksessä. Jos samaan 
iomakkeese.en merkitään eri jännetyyppejä sjoitetaan jännetyyppiä  koskeva tun-
nus sulkuihin jänteen nro:n alle. 

2. Pituus ilmoitetaan jännettä pitkin mitattuna ankkurikappaeen ulkopinnasta ulko-
pintaan. 

3. Venymien jajännfttämisvoimien ilmoittamiseksi on kutakin jännettä kohti kaksi ri-
viä. Toisessa (rivi L) ilmoitetaan laskettu arvo, toisessa (rivi M) ilmoitetaan työ-
maalla mitattu arvo. 

4. Venymien Aja 8 sekä venymien muutoksien LA 1 , IA2 ja iB1, B2 merkitys on ii-
moitettu lomakkeen alaosassa. 

5. Voimien PA, PA1, PA2 ja PB,  P81, P82 on ilmoitettu lomakkeen alaosassa. 
6. Venymä D osoittaa kokonaisvenymän ennen päästöä ja lukitusta. 
7. Sarakkeessa "Poikkeama" ilmoitetaan mitattujen arvojen poikkeama laskettuihin 

nähden. 	 r0 	1 
Poikkeama-prosentin laskenta tehdään venymälle kaavalla 	- .- oo 

LDL 
ja voimalte kaavalla _______ - 1 100 

L(PA+PB) 
Alaindeksi L tarkoittaa laskettuja ja alaindeksi M mitattuja arvoja. 

8. Sarakkeessa "Huomautuksia" voidaan merkitä huomautuksen nro, jolloin huo-
mautus esitetään erillisellä liitteellä. 

9. Jännittämiseen liittyvät toimenpiteet, kuten esim. telineiden lasku, voidaan esittää 
lomakkeen vaakarivillä. 



SILTA SUUNNITELMA 
	

LIITE L. 

SILTAPIIRF.USTUKS. :rssA KÄYTETTÄVT NIMIT 

S±ltasuunniteman piirrustuksissa kyttetvt nimöt on es! 

tetty kuvissa 1, 2 a 5. 

Kuvan 1 mukaista nirniötä kytetin ys!tyisen suunntte.-

toimiston tie- ja vesirakennushallituksen toimeksiannosta 

laatimissa piirustuksissa. Kuvassa 2 on esitetty tie- ja 

vesirakennushallituksen ja kuvassa ) tie- ja vesilaitoksen 

piireissä laadlttavlssa pilrustuksissa käytettvät n1mi3t. 

NimIön yläosassa esitetään ko'iteen sijaintit1etona tie ja 

tieosa sekä sillan nimi ja sijaintikunta. Sillan nimi esite-

tään muusta nimiötekstistä selvästi erottavalla isommalla 

ja/tai paksummalla tekstillä. 

Näiden jälkeen tulevat siltatyyppiä ja piirustuksen sisältöä 

sekä sillan päämittoja ja suunnittelukuormaa koskevat tiedot. 

Sillan tyyppi esitetään käyttämällä SlltOjCfl tyyppiluettelon 

TVH 722043 mukaista tyypinirnikettI. 

NimIön alaosa on tarkoitettu suunnittelu-, tarkastus- ja hy-

väksymismerkintöjä sekä mittakaava ja piirustusnumeroa varten. 

Kuvan 1 esiitämässä nimiössä on vasen puoli varattu suunnit-

telutoirniston nimeä, osoitetta ja puhelnnurneroa sekä suun-

nittelu- ja tarkastusmerkintöjä varten. 

P±irustusnumero muodostetaan siitä annetun ohjeen mukaisesti. 

Nimiössä ei saa esiintyä minkään muun järjestelmän mukaista 

numerointia. 

Kuvan 4 mukaista nirnötä kiytetn A3-kokoisissa sillan osien 

sekä varusteiden ja laitteiden tyypplpiirustuksissa. 



MERKKI PVM 	 MUUTOS 	 TEHNYT 	TARKASTANUT 

Paikallistien 	19651 	parantaminen 	vdHHd 
Koivu-Suolijoki 

SUOLIJOEN 	SILTA 	Tervola 
Terdsbetoninen 	ulokelaatta 
Yleis-p11 rusus 

-- 3,00+ 12,50 1-  3,00 m 	MI 6,50m 
1 SUUNNITTELUKUORMA 	Lk I 	Ek 	1/ TVH S2VInOUS 

Suunnittelutoimisto 

Osoite 
Puhelinnumero 

TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
S! LLANSU UNNtTTELUTOIM 1 STO 

PIIRT. 	1 TARK. 

SUUNN. TARK. _________________________ 

TARK. 	1 1 HYV. 

TVH/Rm ITVH/Rsot MIYTAK. 	1PIIR. 

1:100 
NRO 

R15/10665a 

Kuva 1 

MERKKI 1 	PVM - 	MUUTOS 	 lTEHNYTJARKASTANUTL 

Paikaltistien 13333 	parantaminen 

SILLAN N)MIVI'NlKAN KEVYENLIIKENTEEN SILTA, Parkano 
TYYPPI Jännittetty kevyenliikenteen silta 	(beI) 

Maatuen mitta - piirustus 

23,40 m HI 4,25 m 
SUUNNITTELUKUORMA K 1 k / TVH 82 	Virous 

TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
SILLAN SUUNN ITTELUTOIM ISTO 

PIIRT. MITTAK. 

f:5 	1:10 SUUNN. _______ _________________________ 

TARK. 

MYy. PIIR. MRD 

R 15/ 10523 b- 1 
Rm ____________ 

TARK. 

iRsot 
TARK. ____________ 

Kuva 2 



i5 (_ 

PVM JTEHNYT ITARKASTANU 

Maantien 344 parantaminen 	vdtiltä 	Ruhala- 
Viippula -___ 

SULUS 5 ILTA 	Vi ppu!a ____ 
TYYPPI 	Jännitetty 	eVementtista (Jbe) 

Yleis— rus*ts 

JM 	9,4O m HI 7,50 m 
SUUNNITTELLJXUOfiP 	L k 1, E k 1 / T V H 82 	Vnous 

TIE -  JA VES1RIAKENNUSLAITOS 
HÄMEEN 	PIIRI 

LPT . _________ ___________________________________ MITTAK. 

: SUUNN . _________ _________________________________ 

TARK. 

HYV. PIIR. NRO 

R 15/ O559 a ______ 

Kuva 3 

	

RXI1IMJ 1 UTOS 	 TEHNYT TARKASTANUT 

TtE- JA VESIRAKENNUSHAWTUS 
SftLANSUUNNITTELUTOIMISTO 	____________ 

TYYPPIPIIRU$TU 	 MITTAt( 
Korkea si1jankaide 

tHcrva koie 	 1:20 h5 

L• 	 PIIR. NRO 

1 SUUN. 	________________ 	_____ 

R15/DKI4 

Kuva 4 



SILTASUUNNITELMA 	 LIIT 5 	(2) 

SILTAPIIRUSTUSTEN NUMEROINTI 

	

1. 	Siltasuunnitelma 

	

1.1 	Perussuunnitelma 

Pijrustuksen numero muodostetaan rakennussuunnitelman 

siltasuunnitelmaa tarkoittavasta tunnuksesta Rl5, tästä 

kauttaviivalla erotetusta siltasuunniteiraan numerosta 

sekä piirustuksen laatua ja järjestystä suunnitelmassa 

osoittavasta kirjain-numeroyhdistelmstä. 

Piirustuksen laatua osoittava kirjaintunnus 

Piirustuksen laatua osoittavat kirjaintunnukset ovat: 

a 	yleispiirustus 

b 	alusrakenne 

c päällysrakenne 

d 	varusteet ja laitteet 

(e= asennus- tai telinepiirustus) 

(f varasilta) 

(r= erillinen korjaussuunnitelma) 

Samaa laatua olevat piirustukset numeroidaan kirjaintun-

nuksen jälkeen siitä vaakaviivalla erotetulla juoksevalla 

numerolla alkaen ykkösestä, jolloin muodostuu edellä mai-

nittu kirjain-numeroyhdistelmä. 

	

1.2 	Vaihtoehtoinen siltasuunnitelma 

Vaihtoehtoiseen siltasuunniteJan kuuluvat piirustukset 

numeroidaan suunnitelmanumerolla, jonka perusosa on sama 

kuin perussuunnitelmassa, mutta joka sen lisäksi sisältää isos-

ta kirjaimesta muodostetun kirjaintunnuksen. Muut piirus- 
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tuksen numeroon liitcyvät osat tulevat niistä. ajoi-

Ftk annettujen ohjeiden mui<aan. 

j.ute\JaSuu.nriteima 

iustava suunnitelma numeroidaan muuten kuten kohdassa 1 

on esitetty siltasuunnitelmasta, mutta sen yhteydessä ei 

K0ytetä tunnusta R15, 

5. 	TuuLckseri merkltseminen 

Tehtäessä muutoksia hyväKsyttyyn piirustukseen, säilyy pii-

rustuksen numero ennallaan, mutta muutostunnus (iso kirjain 

A, B jne.) merkitään piirustuksen nimiön yläpuolelle sijoi-

tettuun muutostaulukkoon. Piirustusluettelojhjn merkitään 

piirustusnurneron jälkeen suikeisiin muutostunnus, esim. 

R15/10857 b-2 (A). 

0. 	kumeron varaus ja sijoitus piirustukseen 

Siltasuunnitelman numero varataan suunnitelmanumeroluette-

losta sillansuunnittelutoimiston piirustusarkistosta. 

Piirustuksen numero sijoitetaan sille varattuun paikkaan ni-

miöön ja lisäksi piirustukseen jätetyn leveän reunuksen va-

semmanpuoleiseen päähän kuva-alueelle kyseisen reunuksen 

suunt aisena. 

5. 	___________ 

5.1 	 Alustava suunnitelma 

10751 a-1 	alustava yleispiirustus 

5.2 	Siitasuunniteima 

R15/10751 a-1 	yleispiirustus 

R15/10751 b-1 	alusrakennepiirustus 

R15/10751A b-1 	ensimmäisen vaihtoehtoisen suun- 

nitelman alusrakennepiirustus 

/MeSi 



SiLLAN OMINAISTIETOKORTTI 	 LIITE 6 1 (2 

rv 72?fl 	A4 

Sillan nimi Suunnitelma 
nro 

Tieosa Kunta Piiri 

Vesistösilta 
Maasilta 

0 
0 

Toimenpide: 	rakentaminen 	0, 
pøöllysrakenteen uusiminen 0 

leventdminen 	0 

Sivu kuva 

Poikkilei kkaus 

Tyyppi Kuormitis 
Jdnnemitat Itkonaispituus L m 
Hyödyllinen leveys Hl: vinous Kokonaispinta-ala HIxL 
Riällysrakenteen pinta-ala A 	Hix 	Jm 	 rr 
Fbillysrakenteen 	rakennekorkeus, aukossa 	m, tuella m 
Frus1aatan alareunan jo tsv:n 	völinen mitta H m 
Kalliolle perustettu EJ, Maavarainen 	0, Rialutettu 0 

Tehneet n, Arvio 	 mk, Toteutuma mk 

KUSTANNUKSET 
_____________ Koko silta Päöhlysrakenne Indeksi 
Arvio mk 	mk/rr?,Yht.kust.% mk 
Toteutuma mk 	mk/n1, Yht. kust% mk 

AINEMENEKKI 
_____________ Perustukset 	Maa-ja välituet Röllysrakenne 
FkaIuja kpl m ____________________ _____________________ 
Laud pinta ja rr m2/m3  nf rn/A 
Betoniterdstd kg kg kg /rr kg l/m3  
Beton.a/luokka ____________________ 
-paikalla valetti fil' m' m3  m'iA 
-elementti ________________________ rri m3  m3/A 

Jdnneterästd St _____________________ kg kgtT 
Rakenneteräst 	Fe kg kg kg/A 
Foinekyhhdstettyä puutavaroa m m3  m3/A 
Huomautuksia 

/ 19 ___ 
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Sillan ominaistietokortin täyttöohjeet: 

- Teksti kirjoitetaan kirjoituskoneeUa tai musteella tekstaa-
maIla. 

- Suunnitelman nro tarkoittaa numeroa, joka on sillan suunnitel-
man tunnuksena TVH:ssa ja joka voidaan varata suunnitelmaluet-
telosta s illansuunnitte lutoimi ston piirustusarkistosta. 

- Piiri esitetään lyhenteitä käyttäen (U, T, H, Ky, i'1, P-K, Ku, 
K-S, V, K-P, 0, Kn, L). 

- Sivukuva esitetään siten, että siitä ilmenee myös sillan pe-
rustamistapa. 

- Päällysrakenteen rakennekorkeus ilmoitetaan kahtena lukuna, 
jossa on ensin kantava rakenne ja sin pintarakenteet, 
esim. 0,80 + 0,12 rn. 

- Peruslaatan alareunan ja tsv:n välinen mitta H ilmoitetaan kul-
takin tuelta vasemmalta lukien. 

- Telineiden määrä (m2 ) saadaan päällysrakenteen projektiopirita-
alasta vaakatasolla. 

- Koko sillan kustannukset ilmoitetaan yhteiskustannuksineen. 
Päällysrakenteen kustannukset ilmoitetaan ilman yhteiskustannuk-
sia. 
Koko sillan kustannuksiin luetaan myös siltaan välittömästi liit-
tyvien tietöiden suoriteryhmittelyyn kuuluvien rakenteiden, ku-
ten keilojen, verhouksien ja maatukien taustojen täytön kustan-
riukset. Koko sillan kustannus (mk/m 2 ) lasketaan kokonaispinta-
alan neliömetriä kohti. Päällysrakenteen kustannukset koostuvat 
litteroista 3530,  35140,  (3550), 3600, 3700, 3800 ja 3900. 

- Indeksi tarkoittaa rakennuskustannusindeksin pistelukua, ryhmät 
1-6 ja 8 - 9. Rakennusteknilliset työt. Indeksi on sillan kustan-
nusarvion laatimisaj ankohdan indeksi. 

- Ainemenekkj ilmoitetaan vain kantavan rakenteen osalta, joten 
esim. suojabetonia, siirtymälaattoja, kaiteita ja liikuritasauma-
laitteita ei oteta huomioon. 



ISBN 951-46-5€3-3 
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