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1 	YLEISKATSAUS 

Ohjeen "Teiden suunnittelu" osassa IX Suunnitelmat (TVH 

722308) on esitetty teiden suunnitteluprosessi, eriasteiset 

suunnitelmat, asiakirjojen sisöltö, esittmistapa ja suun-

nitelmien kösittely. Töm ohje töydentö mainittua julkai-

sua sillansuunnittelun osalta ja esitti yksityiskohtaiset 

ohjeet siltasuunnitelman laatimiseksi. 

Sillansuunnjttelu voidaan jakaa seuraaviin osatehtviin: 

- esisuunnittelu 

- siltapaikalla tehtvit tutkimukset ja selvitykset ja sil-

tapa i k k a - asiakirjojen laatiminen niiden perusteella 

- yleissuunnittelu 

- rakennussuurinjttelij. 

Siltasuunnitelma on rakennussuunnjttelun tuloksena koottava 

siltakohtainen suunnitelma, jossa esiteLn sillan rakenta-

miseksi tarvittavat tiedot kuten sillan sijainti, rakentei-

den mitat ja kokoonpano, kytettvöt rakennusaineet, raken-

nusaineille ja työlle asetettavat laatuvaatimukset seki 

tarvittavat ohjeet rakentamista 	varten. Siltasuunnitelma 

on tie- ja rakennussuunnitelman osa 15. 

Siltasuunni teirriaaji kuiilijvat seuraavat asiakirjat: 

- sillan yleispiirustus 

- rakennepiirustukset 

- osaluetteirji 

- siltakohtainen ty3selitys 

- ir ssaluettlo ja kiistanriirsarvio. 

Siltasuunnitelmaan lii.tetiin siltapaikka-asiakirjoihin kuu-

luvat siltapaikan kartta ja siltapaikan pituus- ja poikki- 

leikkaukset naapertutkimustietoineen. 

Suunnttteiun perusteena kyletty aineisto samoin kuin suun-

nittelun eri vaiheissa syntyneet muut piirustukset ja asia- 



kirjat kuuluvat siltasuunnitelmasta erillöön olevaan suun-

nitteluaineistoon (tie- ja rakennussuunnitelman osa 20). 

2 	SILLANSUUNNITTELUN VAIHEET 

2.1 	E s i s u u n n 1 t t e 1 u 

Sillan esisuunnittelu on tien pSsuuntaselvitykseen tai 

yleissuunnitteluun liittyvö suunnitteluvaihe, jossa selvi-

tetöön eri tievaihtoehtoihin kuuluvien siltojen periaate- 

ratkaisuja ja siltojen vaikutusta hankkeen kustannuksiin ja 

ympäristöön. Vaihtoehtoina sillalle voivat olla tunneli tai 

lauttayhteys. Esisuunnittelua tarvitaan myös arvioitaessa 

erillisen siltahankkeen suuruutta, taloudellisuutta ja vai-

kutuksia. 

Esisuunnittelussa se1vitetn suunnitteluperusteita sekä 

laaditaan luonnoksia, havainnekuvia, kustannusarvioita ja 

suunnitelmaselostuksia eri vaihtoehdoista. Tarvittaessa 

vaihtoehtojen vertailua varten arvioidaan myös käyttö- ja 

kunnossap itokustannukset. 

Esisuunnittelun tuloksena kootaan raportti, jota köytetn 

lghtöt ietona yleissuunnittelussa. 

2.2 	Siltapaikka-asiakirjojen 	laa- 

timinen 

Sillansuunnittelun eri vaiheissa tarvittavat siltapaikka-

asiakirjat laaditaan niitö koskevan ohjeen "Siltapaikka-

asiakirjat (TVH 722054)" mukaan. 

Siltapaikka-asiakirjoihin kuuluvat: 

- s i itapaikkaselostus 

- siltapaikkaa koskevat piirustukset 

- sillan suunnititelutin vaikuttavat lausunnot 

Siltapaikka-asiakirjojen ensisijaisena tehtövnö on antaa 

tarpeelliset tiedot siitapaikasta siltapaikan valintaa, 
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sillan suunnittelua ja sillan suunnitelman hallinnollista 

ksittely 	varten. 

Siltapaikka-asiakirjal laaditaan tydentyvin 	niin, ett 

eri suunnitteluvaiheita varten on köytettvissö riittvt 

tiedot si itapaikasta. 

2.3 	Y 1 e i s s u u n n i t t e 1 u 

Sillan yleissuunnittelussa se1vitetn vaihtoehtoja vertai-

lemalla sillan lopullinen paikka sekä siltaratkaisu, joka 

tyttö tekniset, taloudelliset ja ympöristöön sopeutumisen 

vaatimukset. Edullisimrnan siltapaikan löytämiseksi saattaa 

olla tarkoituksenmukaista tarkistaa tien linjausta. Ylitet-

tvn vyln voidaan suunnitella muutoksia, jos ne oleel-

lisesti helpottavat työn suoritusta ja vhentövöt kokonais-

kustannuksia. 

Sillan pituutta, siltatyyppiö ja jönnemittoja valittaessa 

vertaillaan eri vaihtoehtoja ja apuna köytetöön luonnospii-

rustuksia, havainnekuvia ja kustannusvertailuja. Vaativissa 

ja maisemallisesti aroissa siltakohteissa sillan sovittami-

seksi maastoon köytetöön hyväksi myös pienoismalleja. Sil-

lan pituuteen ja jönnejakoon vaikuttavina tekijöinö otetaan 

huomioon risteövön liikenteen lisäksi veden vaihtuminen, 

pohjasuhteet, pengerkustannukset ja maisemalliset tekijöt. 

Sillan perustamisLapa valitaan laaditun perustamisselvityk-

sen pohjalta tehtävien teknisten ja taloudellisten vaihto-

ehtovertailujen perusteella. 

• 	Valituista siltavaihtoehdoista laaditaan yleissuunnitelma, 

johon kuuluu yleispiirustus (alustava), kustannusarvio, 

alustavat laskelmat, havainnekuvat ja ratkaisua perusteleva 

suunnitelmaselostus. Hall innoll iseen kösittelyyn valitaan 

vaihtoehdoista tavallisesti yksi suunnitelma. 
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2.4 	R a k e n n u s s u u n n i t t e 1 u 

Sillan rakennussuunnittelussa laaditaan sillan rakennus- 

suunnitelma, jonka mukaan rakennustyö voidaan toteuttaa. Se 

perustuu yleissuunnittelussa tehtyihin ratkaisuihin ja hy-

vksyttyihin liikenneteknisiin mittoihi.n sek 	mandolliseen 

vesioikeuden pitökseen. 

Rakennussuunnittelussa laaditaan seuraavat asiakirjat: 

- yleispiirustus 

- rakennepiirustukset 

- osaluettelot 

- siltakohtainen ty6selitys 

- massaluettelot 

- kustannusarvio 

- rakennelaskelmat 

- sillan ominaistietokortti 

Rakennussuunnittelun yhteydessä ptetn perustamisen yk- 

sityiskohdista. Tim saattaa edellytt 	siltapaikalla suo- 

ritettavia tydentvi 	tutkimuksia ja 1isselvityksi. 

Rakennelaskeimilla osoitetaan, että silta penkereineen 

tytt 	sille asetetut kantavuusvaatimukset. Laskelmat 

suoritetaan voimassa olevia ohjeita ja mryksi sek hy- 

vksyttvi 	1askentamenetelmi 	noudattaen. 

Sillanrakentamisen kustannus- ja ainemenekkiseurantaa var-

ten tytetn sillasta suunnittelun yhteydessä liitteess 6 

esitetty ominaistietokortti 

Sillan rakennussuunnittelu voidaan toteuttaa kandessa vai-

heessa, jolloin sillasta laaditaan aluksi alustavat raken-

nepiirustukset, alustavat laskelmat ja massaluettelot sek 

tarvittaessa rakennustapaselostukset. 

IUaista alustavaa rakennussuunnitelmaa on mandollista 

kytt 	pyydettess urakkatarjouksia, selvityksen ura- 

koitsijan omasta vaihtoehdosta tai muuna selvityksen tut-

kituista rakenneratkaisuista. Tydel1inen suunnitelma laa-

ditaan sovitun suunnitteluaikataulun mukaisesti. 



	

3. 	SUUNNITELMAN SI5Lf 

	

3.1 	Y 1 e i s p i i r u s t u s 

Yleispiirustuksessa selvitein sillan ulkonk5, rakenteel- 

liset pöperiaatteet ja p'ömitat sekö sillan asema maastos- 

53. 

Yleispiirustuksen miit akaavana k5.ytetn 1:50, 1:100, 1:200 

tai 1:500. Poikkileikkauksia ei kuitenkaan esitet 	pienem- 

mss 	mittakaavassa kuin 1:200. 

Sillan yleispiirustus voi olla joko alustava tai. lopulli-

nen. 

	

3.11 	Alustava yleispiirustus 

Alustavaa yleispiirustusta kytetön pyydettess 	lausunto- 

ja suunnitelmasta, haettaessa vesioikeuden lupaa hankkeen 

toteuttamiselle ja muussa suunnitelman hallinnollisesso k-

s itt ei yss. 

Alustavassa yleisp iirustuksessa esi letön 

- sillan sivukuva, tasokuva ja tarpeellinen mr 	poikki- 

1 ei k k a u ks 1 a 

- avattava silta sivukuvassa mys ovat tuna 

- siltatyyppi 

- jnnemitat 

- hyödyllinen leveys 

- sillan pöosien rakennusoine 

- tieosan pö5tepisteet, suunlanuolin osoitettuina 

- tielinjan sijainti ja geometria sillan kohdalla 

- tien paalulukemat, paalunumeroiden kasvusuunta vasemmalta 

oikealle 

- tielinjan ja ristevön vy15n keskilinjan leikkauspisteen 

paalulukemat ja risteyskulma 

- rautatien kohdalla rataosan pteasemien nimet suuntanuo-

lin ja risteyskohdan km ± in luku rataosalla 
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- maanpinta piirrettyn 	tien keskilinjalla ja tarvittaessa 

sen ulkopuolella 

- maalajit, maakerrostumien rajat ja kalliopinta 

- sillan perustamistapa 

- veden virtaussuunta 

- vedenpinnan korkeudet HW, MW, NW ja tutkimuspivn W sek 

tarvittaessa purjehdus- ja uitlokauden HW ja NW 

- suunnitellun perkauksen poikkileikkaus 

- pohjoisnuoli 

- kiintopisteidori sijainti, korkeus ja korkeusjrjestelm 

- sillan kohdalla olemassa olevat rakenteet 

- silta-aukkojen vapaat leveydet, vesisti5silloissa tarvit-

taessa myös HW:n tasolla 

- silta-aukkojen vapaat korkeudt 

- mandolliset muut silta-aukkojen mirittelemiseksi tarvit-

tavat mitat 

- alikulkevan liikenteen vaatiman vapaan tilan mitat 

Kun silta suunnitellaan vaiheittain rakennettavaksi, esite-

tön alustavassa yleispiirustuksessa silta valmiina kaik-

kien vaiheiden jölkeen sekä selvitetn eri vaiheet. Lopul-

linen yleispiirustus laaditaan siitä vaiheesta, jonka ra-

kentaminen on kysymyksessä. 

3.12 	Lopullinen yleispiirustus 

Lopullista yleispitrustusta kytetn siltahankkeen toteut-

tamisessa. Siinä esitetön rakentamisen kannalta oleellisia 

asioita enemmän ja yksityiskohtaisemmin kuin alustavassa 

yle isp i irustuksessa. 

Alustavassa yleispiirustuksessa esitettvien asioiden ii-

sksi esitetöön lopullisessa yleispiirustuksessa 

- p'öpisteiden sijainti ja koordinaatit 

- tasausviivan korkeus 

- pööllysrakenteen alareunari korkeuksia niin paljon, eLt 

niiden perusteella voidaan todeta rakenteen töyttviin 

esitetyt aukkovaat imukset 
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- ajoratojen, kevyen liikenteen kaistojen, vlikaistojen j 

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 posien rakennusaineiden laatuvaatimukset 

- eristettvt betonipinnat 

- routaeristeet 

- niaalattavan sillan vrisvy 

- kaiteiden tyyppi, jatkokset, liikevarat ja pylvsjako 

- pintavesien viemröinti 

- va]aistuslaitteet 

- ].aakerointi 

- l iikuntasaumala itteet 

- siirtymlaatat 

- panostilat 

- siltaan sijoitettavat putket, johdot, kaapelit ja muut 

laitteet 

- kosketussuojat ja maininta suojamaadoituksesta 

- sillan kohdalle suunnitellut rakenteet 

- keilojen ja luiskien muoto ja verhoukset 

- suunnittelukuormat, oletetut jikuormat, alusten sysyk-

set ja törmyskuormat 

- luettelo suunnitelmaan kuuluvista piirustuksista 

- vesioikeuden ptöksen numero 

- maininta siltakohtaisesta työselityksest 

3.2 	R a k e n n e p i i ii' u s t u k s e t 

Rakennepiirust:uksissa esiLeL'in rakenteiden rakennusaineet, 

muoto, mitat, työstö ja osien kokoonpano sekä tarvittavat 

työtapaa ja ty5jrjestysti koskevat ohjeet. 

Rakeriiiepiirustuksien rnittakaavoina kytetri 1:20, 1:50, 

1:100 ja 1:200. 

Yksityiskohtia esitetLiess 	kyteLn mittakaavana 1:1, 

1:2, 1:5 tai 1: 10. 



r,i i.i 

Tyyppisiltasovellutuksissa kytetn rakennep.i irustuksina 

hyväksyttyjä tyyppipiirustuksia sellaisenaan tai täydenti-

mä1l niist siltakohtaisia piirustuksia. 

3.21 	Alusrakennepi irustukset 

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 

yleispiirustuksessa, alusrakennepiirustuksiin kuul.uvassa 

pohjanvahvistuspiirustuksessa tai suunnitelman osassa 13. 

Paal utusi irustus 

Paalutuspiirustuksessa esitetään 

- peruslaattojen paikoilleen mittaamiseksi tarpeelliset 

mitta- ja koordinaattitiedot 

- peruslaatan mitat sekä ylä- ja alapinnan korkeudet 

- paalujen sijainti peruslaatan alapinnan tasossa 

- paalujen kaltevuudet 

- paalujen lukumäärä, koko ja materiaali, paaliitusluokka 

- paalun tyyppipiirustuksen tunnus 

- paalujen kiinnityspituus laattaan ja mandollinen aukko-

roint i 

Jos paalusta ei ole käytettävissä tyyppipiirustuksia, esi-

tetään paalun rakenne rakennepi irustuksista annettuja oh-

jeita noudattaen. 

Pienissä siltakohteissa voidaan paalutus esittää tuen mit-

t upi irustuksessa. 

Alusrakenteen mittaiirustus 

Aiusrakenteen mittepiirustuksessa esitetään 

- peruslaattojen sijainti ja mitat 



- tukien muoto ja mitat 

- laakerialustat 

- varauskolot 

- suunnitellut ty5saumat ja valujrjestys 

- betonin laatu ja mandolliset lisainevaatimukset 

- betonipinnan laatuluokka 

- rakenteeseen asennettavat tartunnat 

Jos telineiden ja muottien tuenta edellytt 	tartuntojen 

tai muiden laitteiden sijoittamista varsinaisiin siltara-

kenteisiin, esitet5n ne niden rakenteiden mittapiirustuk-

sissa. Tst 	saattaa aiheutua tarvetta tydent 	mittapii- 

rustuksia telinesuunnittelun yhteydess5. 

Alusrakenteen raudoituspiirustus 

Alusrakenteen raudoituspi irustuksessa esitetn 

- raudoitus, tarvittaessa rakenteesta ulosvedettyn 

- kytettv 	terslaatu 

- betonipeite rakenteen eri osissa 

Raudoituspiirustuksen sislt6 on esitetty yksityiskohtai-

semmin pllysrakenteen yhteydess kohdassa 3.221. 

Jos sillan alusrakenteissa kytetn ters- tai puuraken-

teita, sovelletaan piirustuksiin pllysrakenteista kohdis-

sa 3.222 ja 3.223 annettuja ohjeita. 

	

3. 22 	P 	11 ys rakenne p i i r u s t u ks e t 

	

3.221 	Betonirakenteen rakennepiirustukset 

Betonirakenteen mitta-, raudoitus- ja jnnepiirustuksissa 

esitet55n rakenteen sivukuva ja tasokuva sekä tarpeellinen 

mr pituus-, poikki- ja vaakaleikkauksia. 
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Mit t apiirustus 

Mittapi irustuksessa esi tetn 

- rakenteen muoto kohotuksineen ja mitat 

rakenteen paikalleen mittaamiseksi tarvittavat tiedot 

tarvittaessa taulukon muodossa 

- betonin laatu ja mandolliset lisainevaatimukset 

- betonipinnan laatuluokka 

- suunnitelman edellyttmöt työsaumat ja valujörjestys 

- betoniin kiinnivalettavat osat kuten pintavesiputket, 

tippuputket, paineentasausputket ja varusteiden kiinnik- 

keet 

- myöhemmin asennettavia osia kuten kaiteita, liikuntasau-

malaitteita ja johtokiinnikkeitö varten jötettövöt va-

raukset 

- betonipintoihin tulevat eristykset, verhoukset ja pin-

no i t t e e t 

- kannen pintarakenteet 

Raudo itusij i irust us 

Raudo ituspi irust uksessa es itet öön teröst en 

- tunnus ja sijoitus rakenteeseen 

- laatu 

- lukumööröt, halkaisijat ja keskiövlit 

- taivutusmitat ja katkaisupituudet 

- kokonaismöör 	rakenteen möörövissö leikkauksissa 

- betonipeite 

Betoniterökset esitetön yleensö rakenteesta ulosvedettyi-

na. 

Raudoituspiirustus laaditaan niin, että rakenne voidaan 

raudoittaa ilman erillistö betoniterösluetteloa. 

Rakenteen raudoitusta suunniteltaessa kytet5n liitteessö 

1 esitettyjö betoniterösten taivutustyyppejö. 
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Raudoituspiirustuksi in 1iittyviss 	betonitersluetteloissa 

esitet5n rakenneosittain rakenteen betoniterkset. Betoni-

tersluettelo on liitteen 	2. 

Jnnei irustus 

Jnnepiirustuksessa esitetn 

- jnteiden tunnus 

- jnteiden asennusmitat kytt6se1osteen mukaisin tukemis-

v1ein pysty- ja vaakatasossa 

- ankkureiden sijainti ja kaltevuudet pysty- ja vaakatasos-

sa 

- kokonaisjnnevoimat vlittöm5sti lukituksen jälkeen ja 

kaikkien jnnityshvi6 iden j1keen 

- ohjeet jnnittmisest 

Lisksi ilmoitetaan suunnittelun perustana oleva jnnemene-

te1m ja seuraavat tiedot jnteist: 

- jnneterksen lujuusluokka ja kimmokerroin 

- jnnetyyppi ja jnteen pinta-ala 

- laskelmissa käytetyt kitka-arvot ja relaksaatio 

.]nteiden asennusmitat esitetn piirustuksessa sek 	piir- 

roksin ett 	taulukkomuodossa. 

Jnnittmisest 	laaditaan 1isksi erillinen suunnitelma lo- 

makkeille 	Jnnittmist6iden suunnitelma' (liite 3). 

Elementt irakenteiden piirustukset 

Elementtipiirustusten laadinnassa noudatetaan ede1l 	beto- 

nirakenteiden mitta-, raudoitus- ja jnnepiirustuksista an-

nettuja ohjeita. 

Lisksi elementt ipiirustuksessa esitetn 

- elementin paino 

- nostokiinnikkeiden sijoitus j 	rakenne 

- tarpeelliset pintojen ksitteIy 	sek 	ulkonk 	koskevat 

vaatimukset. 
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AsennuspiirustuksesSa esiteLn elementeist koottavan sil-

lan asennusjrjestys, elementtien kiinnityksiss ja liitok-

sissa kytettvt liitososat sekä juotosvalut. 

3.222 	Tersrakenteen rakennepiirustukset 

Terisrakenteen rakennepiirustuksi in kuuluvat tersrakenLeen 

yleispiirustus, rakenneosapi irustukset sekä mandoli iset 

osapiirustukset. 

Tersrakenteen yleispiirustus 

Tersrakenteen yleispiirustuksessa esitetn rakenne koko-

naisuutena, sen kokoonpano rakenneosista ja liittyminen 

muihin rakenteisi in. 

P iirustuksessa esitetn 

- rakenteen pmitaL annetussa lmptilassa 

- lujuus- ja laatuluokat 

- rakenneosat ja niiden tunnukset 

- asennusjatkosten sijainti ja niiden tunnukset 

- mandolliset; asennusta koskevat vaatimukset ja ohjeet 

- rakenteen muoto kuormittamattomana, asennettuna ja val- 

miina 

- rasitusluokka, pinnoiteyhdistelm ja vrisvy 

- luettelo tersrakenLeen rakennepiirustuksista 

R a ken ne o s a p 1 i r u s u s 

Rakenneosapiirustuksessa esitetn rakenneosan (esim. p-

* 	kannattimen lohko, ristikko) kokoonpano osista. 

Piirustuksessa esitetn 

- rakenneosan tunnus ja mitat annetussa lmpötilassa 

- osien tunnukset 

- mitoitetut piirrokset rakenneosan kokoonpanoon kyteLt-

vist 	osista 
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- osien toisiinsa liittminen, tarvittaessa liittmisjr-

jestys 

- liitosten rakenne, mitat ja laatuvaatimukset sekä niiden 

tarkastusta koskevat ohjeet 

- tydstömerkinnt ja valmistusta koskevat muut erityisvaa-

t imukset 

- osaluettelo. 

Rakenneosapiirustukseen 1iittyvss osaluettelossa esite-

tn kunkin osan tunnus, 1ukumr, mitat, kappalepaino, 

yhteispaino, lujuus- ja laatuluokka sekä kaikkien osien yh-

teispaino. Luetteloon varataan huomautuksia varten sarake, 

jossa voidaan esim. esitt 	kaaviopiirroksin yksinkertais- 

ten osien mitat tai viittaus osapiirustukseen. Osien painot 

lasketaan nettopainoina, jolloin otetaan huomioon muut v-

hennykset paitsi niitin- ja puItinreit sekä hitsien rai-

lot. Osaluettelo esitetn piirustuksen oikeassa reunassa. 

Osat ryhmitelln luetteloon ja osien tunnukset muodoste-

taan sen mukaan, miten ne sijaitsevat rakenteessa. 

Os aol i ru s t u s 

Osapiirustuksen laatiminen erilleen rakenneosapiirustukses-

ta on tarkoituksenmukaista, jos samaa osaa kytetn usean 

rakenneosan kokoamisessa. Osapiirustuksessa esitetn tul-

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

Osien sallitut mittapoikkeamat annetaan jos ne poikkeavat 

siitö, mitä on esitetty sillanrakennustöiden yleisessö työ-

se1ityksess.. 

3.223 	Puurakenteen rakennepiirustukset 

Puurakenteen rakennep i irustuks issa esiteLn 

- rakenteen muoto kohotuksineen ja mitat 

- puun lujuus- ja kosteusluokka 

- puun kyllöstystapa ja -luokku sek mandollinen pintak-

s ittely 
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- ii imapuurakenteiden ii imausluokka 

- liittimien ja muiden mandollisten tersosien rakenne, 

laatu ja sijainti 

- mandollisten elementtien asennusjrjestys ja kiinnitysta-

pa. 

	

3.23 	Varusteiden ja laitteiden piirustukset 

	

3.231 	Laakerit 

L aakero int i i irustus 

Laakerointipiirustuksella tarkoitetaan piirustusta, jossa 

esitetn sillan laakeroinnin periaatteet, laakereilta vaa-

dittavat ominaisuudet 	ja laakerin suunnittelussa tarvitta- 

vat lhtöarvot. Nit 	tietoja ovat: 

- y1eiset vaatimukset 

- sijainti ja liikesuunnat 

- kuormat ja niiden yhdiste1mt 

- liikevarat (siirtymt ja kiertymt) 

- ennakot 

- liittyvien rakenteiden asettamat ehdot 

- suurimmat pakkovoimat mitä laakeri saa aiheuttaa 

- pakkasen ja muiden ympristtekijiden asettamat ehdot 

L a a k eri n ii r u s tuk se t 

Laaker ip i irustuksissa es i tetn laaker in vaim istamiseksi 

tarvittavat mitta- ja laatutiedot, kiinnittminen rakentee-

seen sekä asentamisohjeet. 

	

3.232 	L tikuntasaumalaitteet 

Liikuntasaumalaitteen oeriaateiirustus 

Liikuntasaumalaitteen periaatepiirustuksessa esitetn sii-

t 	seuraavat tiedot: 
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- yleiset vaatimukset 

- sijainti ja pmitat 

- tarvittavat liikevarat 

- kuormat 

- ennakot 

- 1iittyvL rakenteet ja kiinnittmisen periaate 

Liikuntasaumalaitteen rakennepiirustukset 

Liikuntasaurnalaitteen valmistamiseksi tarvittavat mitta- ja 

laatutiedot, kiinnittminen rakenteeseen sekä asentamisoh-

jeet esitetn ii ikuntasaumalaitteen rakennepiirustuksis-

sa. 

3.233 Koneisto- ja shk6piirustukset 

Liikkuvien siltojen koneisto- ja shk5piirustukset kuuluvat 

siltasuunnitelman piirustuksiin ja ne nurneroidaan varustei-

den ja laitteiden piirustuksiin. 

3.234 Maadoituspiirustus 

ShkiisteLyn tai sihk6istettviin rautatien yli tehtvn 

ylikulkusillan ja -kytvn rakenteiden suojamaadoitus esi-

tetiin maadoituspiirustuksessa. 

3.235 Muut varusteet ja laitteet 

Siltaan kiinnitettvien varusteiden ja laitteiden, kuten 

kuivatusputki en, kaiteiden, valaistuslaitteiden kiinnikkel-

den ja kosketussuojien rakenne ja asentaminen on esitetty 

y1eens tyyppipiiruksissa. Siltakohtaisen rakennepiirustuk-

sen laatiminen varusteista ja laitteista on tarpeellista, 

ellei niistä ole kytettviss hyvksytty tyyppipiirustus-

ta tai tyyppipiirustus ei jostain syyst 	sovellu kohteessa 

kytettvksi 
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Jos siltakohtainen rakennepiirustus laaditaan, esitetn 

siinä laitteen valmistamiseksi ja asentamiseksi tarvittavat 

mitta- ja laatutiedot sek 	tarpeelliset tyiohjeet. 

Siltaan kiinnitettvien varusteiden ja laitteiden sekä put-

kien ja johtojen edellyttmt varaukset ja tartunnat esite-

tin siltarakenteen rakennepiirustuksissa. 

	

3.3 	Suunnitelmaan 	1iittyvt 	muut 

pi i rustukset 

Edellä esitettyjen piirustusten lisäksi liitetn silta- 

suunnitelmaan tarvittaessa geotekniset piirustukset. Geo-

teknisil1 	piirustuksiula tarkoitetaan siltapaikan karttaa 

sekä pituus- ja poikkileikkauspiirustuksia, jotka sislt-

vt tiedot siltapaikalla suoritetuista maapertutkimuksis-

ta. Nm piirustukset saadaan siltapaikka-asiakirjoista. 

Ennen siltasuunnitelmaan liittmist piirustuksiin tehdn 

seuraavat t8ydennykset: 

- siltapaikan karttaan piirretn katkoviivoilla pSSty- ja 

vlitukien riviivat sekä pengerluiskien alareunat, pen-

kereen ulottuessa veteen asti tutkimuspiv8n vedenpinnan 

ja pengerluiskien leikkausviivat 

- pituus- ja poikkileikkauksiin piirretn alimeneviin tien 

tai rautatien poikkileikkauksen yl8pinta ja ylimenevSn 

tien tasausviiva. 

Jos sillanrakentamisessa huomioonotettavia asioita esite-

tn rakennussuunnitelman muihin osiin kuuluvissa piirus-

tuksissa, mainitaan piirustuksen nimi ja numero siitasuun-

riitelman sisl lysluettelossa. 

	

3.4 	Massaluettelo 

Massaluettelossa esitetn piirustusten perusteella laske-

tut työmriit ja ainemenekit. Massaluettelon laadinnassa 

noudatetaan ohjetta TVH 722038 "Sillan massaluettelon lea-

t i min en". 
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3.5 
	

K u s t a n n usa r vi o 

Kustannusarvio laaditaan massaluettelosta saatavien masso-

jen ja arvioitujen yksikköhintojen perusteella. Kustannus- 

arvion laadinnassa noudatetaan ohjetta TVH 722039 "Sillan 

kustannusarviOfl laatiminen". 

	

3.6 
	

5 1 1 t a k o h t a i n e n 	t y ö s e 1 i t y s 

Sillanrakennustöiden yleisessö työselityksessö on esitetty 

materiaaleja ja valmista rakennetta koskevat yleiset laatu-

vaatimukset sekö työnsuoritusta, laadunvalvontaa ja kelpoi-

suudentoteamista koskevia mööröyksiö ja ohjeita. 

Siltakohtaisessa työselityksessö esitetöön yleisestö työse-

lityksest poikkeavat sekä sitä tösmentvöt ja tydentvöt 

hankekohtaiset ohjeet ja mröykset. 

Siltakohtaisessa työselityksess noudatetaan samaa asioiden 

esittmisjrjestyst kuin si 1 lanrakennustöiden yleisessö 

työselityksessö. Siinä on syytö mainita ne yleisen työseli-

tyksen kohdat, joita työssä tulee noudattaa, sekä tehdö 

ratkaisu yleisessä työselityksess esitettyjen vaihtoehto-

jen völillö. 

5 iltakohtaisen työselityksen laadintaa koskevat ohjeet on 

esitetty ohjeessa TVH 723447 "Sillan työselityksen laatimi-

nen". 

	

3.7 	5 u u n n i t e 1 m a s e 1 o s t u s 

Suunnitelmaselostus on esisuunnittelussa tai yleissuunnit-

telussa tehtyjen ratkaisujen perusteluksi ja piirustusten 

töydennykseksi tehtv 	selostus. Sitä ei liitet 	lopulli- 

seen siltasuunnitelmaan, vaan erilliseen suunnitteluaineis-

toon. Suunnitelmaselostuksessa esitetöön yleensö seuraavat 

asiat 



Siltasuunni ttelun lht.öt iedot 

- siltapaikan ja sen ympäristön maisemallinen arviointi 

- maasto- ja maapersuhteet 

- aukkovaatimukset 

- teiden ja muiden rakenteiden asettamat vaatimukset 

- mandollinen vaiheittain rakentaminen 

- suunnittelukuormitus 

Tutki tut vaihtoehdot 

- perustelu jnnemittojen mrittmise1le 

- perustelu siltatyypille 

- selvitys perustuksista, tukirakenteista ja pllysraken-

t eesta 

Vaihtoehtojen vertailu 

- kustannusvertailu 

- ulkonin vertailu 

- toteuttamismandoli isuuksien vertailu 

- "parhaan" vaihtoehdon valinta 

Valitun vaihtoehdon esittely 

- siltatyyppi ja jnnemitat 

- rakennustyön y1eisjrjeste1y 

- selvitys perustusten rakennustavasta 

- selvitys Larvittav ista penqervahvistustoimenpiteist 

- ajateltu teline- ja asennusratkaisu 

- sillan myöhempien rakennusvaiheiden huomioon ottaminen 

suunnitelmassa 

4 	SUUNNITELMAN ESITYSIAPA 

4.1 	Piirustukset 

Piirustuksissa on pyrittv kyttmn seuraavia kokoja 
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(korkeus x leveys) 	594 x 420 	A2 

594 x 630 

594 x 840 Al 

594 x 1050 

Suositeltava koko on 594 x 840 (Al) 

Piirustuksiin jtetn varsinaisen kuva-alueen ulkopuolelle 

40 mm leve ns. ripustusreuna. Reuna jt:etn piirustuksen 

yhyemmlle sivulle paitsi piirustuksissa, joiden pituus 

^ :90, jolloin reuna jtetn piirustuksen ylreunaan. Pii-

rustuksen kolme muuta sivua leikataan siten, että piirus-

tukseen rajatun kytetyn piirustuskoon ulkopuolelle j 

enintn 15 mm:n reunus. 

Piirustukset tehdn arkistointikelpoiselle piirustusmuo-

ville kytten sellaisia piirustusv5iineit, ett piirus-

tuksista saadaan tervt kopiot. Piirustukset luovutetaan 

tie- ja vesirakennushallitukselle alkuperisin. 

Piirustusmerkinn5iss ja esitystavassa noudatetaan voimas-

saolevia rakennepi irustusohjeita. 

Piirustusten rnikrofilmaus edellytt, ett 	kytettv 	vii- 

vapaksuus ^ 0,25 mm ja tekstin korkeus ̂ 3,5  mm. 

Piirustuksen kansilehti, jolla tarkoitetaan piirustuksen 

alareunaan ja oikeaan reunaan rajoittuvaa pystysuuntaista 

A4-kokoista aluetta, varataan nimiöt, muutostaulukkoa ja 

m ah d o 1 1 i s t a pa i k annos k a a v i o t a v a r t en 

Nimiö sijoitetaan piirustuksen oikeaan alanurkkaan. Silta- 

piirustusten nimi6t 	koskevat ohjeet on esitetty liitteesTa 

4. Piirustusten numeroinn.issa noudatetaan liitteess 	5 an- 

nettuja ohjeita. 

4.2 	Suunnitelman 	k a n s toimi ne n 

Siltasuunnitelmaa kansioitaessa sijoitetaan suunnitelman 

alkuun sisllys1uettelo. Siin 	mainitaan siltasuunnitelmaan 
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kuuluvat asiakirjat ja piirustukset, suunnitelman liitteenä 

olevat piirustukset sek sillanrakentamiseen vaikuttavat 

rakennussuunnitelman muiden osien piirustusten numerot. 

Asiakirjat sijoitetaan kansioon sisllys1uette1on mukaiseen 

jrjestykseen 

- siltakohtainen tyFselitys 

- massaluettelo 

- kustannusarvio 

- p i i r u s t ukset numero j r j e s t yks e s s 

- piirustuksiin liittyvät osaluettelot 

- suunnitelman liitteet 

Jos samaan kansioon sijoitetaan usean eri sillan suunnitel-

mat, erotetaan ne toisistaan vlilehdi1l. 

Kansiot varustetaan otsaketeksti11, josta ky selville 

- hankkeen nimi 

- sillan nimi 

- suunnitelman osan numero (R15) 

- kansion numero 

Jokaisen kansion alkuun sijoitetaan lisöksi kansilehti sekä 

koko rakennussuunnitelman sis1lysluettelo, jossa mainitaan 

kunkin kansion sislt. 



UL- L 	 BETONITERASTEN TAIVUTUSTYYPIT 
Si lLansuunnittelutoimjsto 

Pääterö kset 
	

Hokoterdkset 

A 	 8 	 Q 	 Kperrehakc 	p 	Kierrehaka 

x kierrosten 	F 	x kierrosten 
ukumaara 	b 1 	1d 	[ukumaara 

-. ____________________ 	 1 	 e kerteen 	 c 	e- kierteen 
nousu 	 flOUSU 

C 	 D 	 ____ 	Q 	 T ___ 

_ O _ 	 __ __ 

a 	 ___ 	 b 	 ______ 

E u o 	 I 	 _ 	uHH 	V 

I 	 _______ 	 c 	 a I 

K F 	° 	 X MieIivatainen pdäters, Jon- 	W 	- 	 y Miehvaltainen hakaterds, 

r 	 a muoto ja mitat irnoite- 	 1 	jonka muoto ja mitat 1- 

	

taan terösettecssc 	 motetaan terdsluettelossa 

____________ 	 - 	______________ 

Terösten taivutusmitat ovat ulkokehön mittoja 	 Terasten taivutussäde r i!motetaan 

	

_______ 	 sisäpuolisena. Ellei teräsluettelossa 

W90° 	 fjJ9oo 	J9o° 	 ____ 	

hakaterdk&s:ö 3xd, kun d 2 ja 
' 	 1- 	-1 	 5xd kun dl2 (d= teräksen hal- 

kaisijo). 

1-1 

tIl 

TVH 722102 



FIL- JA VLIRAKENNUSH/\LLITUS 
	

BETONITERÄSLUETTELO, lomake 1 
Si Ltansuunnittetutoimjsto 	Teräslaatu 

Sivu 

Taivu— 
ts 

Nro Ø 
mm 

L 

mm 

L 

mm 

Kpl ) 	 L 

m 

TAIVIJTUSMITAT mm 	(Taivutustyypit TVH 722102) Pituus.. 
korjaus 

mm 

Huom. 
Muutos 

a b d a 
0 

v 
0 

u x r 

YI-TEEN VETO __________________ 	 Teräksen kokonaism.nekki ( 	kg) _________ 
Sillan nimi 

0 Osa 

Pxtuu 	m Suunn. 1 1 Liittyy piir. 1 
Idino 	kg Tark. Luettelo nro 

t-1  

tri 

I\ 

() 

TVH 722101 



TIE- JA VESIRAK[INNUSHALLITUS 
	

BETONITERÄSLUETTELO, lomake 2 	 Luettelo nro 
Sittansuunnittelutoimisto 
	 Teräs laatu 

Sivu 

Taivu— 
tus— 
tyyppi 

Nro Ø 
mm 

L 

mm 

A L 

mm 

Kpl E L 

m 

TAIVUTUSMITAT mm 	(Taivutustyypit R'H 722102) ________ ________ Pituus— 
korjaus 

mm 

Huom. 
Muutos 

a b c d e 
0 

v 
0 

u x r 

__ _ Ii 

H1 

'-3 
1:11 

1 
TVH 7?23 



LIITE 2 3 (3) 

TYTTLOFiJEET 

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

- Eri teräslaatuja ei esitetä samassa luettelossa. 

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

- 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 AL ilmoitetaan terästen 
vakiosuuruinen pituusero. 

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

- L = terästen yhteenlaskettu pituus 

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

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

- Sivunumero osoittaan luetteloon kuuluvien sivujen järjestyk-
sen. Eri luetteloiden sivunumerointi aloitetaan ykkösestä. 
Sivunumero 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 lcmake "Betoniterästen taivutustyypit" TVH 722102 (1 kpl! 
suunnitelma). 

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



Aakerinusliike/SuuflnhtteiIja LI ITt 	J 1 	4 ) 
JÄNNITrÄMISTÖIDEN SUUNNITELMA 
Yleinen osa 

Lomake 1 Sivu 1 

Kohde Liittyy piirustukseen nro 

Järtnemenetelmä 

2 Jnneiyypp, 1 Pinta-ala 
Jänteet ja niiden 
laskenta-arvot ________________________________________ Ap mm 2  

Jnnetyyppi 2 Pinta-ala 

Ap mm 2  

Jnnetyyppi 3 Pinta-ala - 

Ap mm 2  
Jannetyyppi 4 Pinta-ala 

Ap mm 2  
Lujuusluokka Kimmokerroin 

st Ep N/mm 2  
Kitkakerroin Aaltousuusluku 

rad/m 
Relaksaatio 1000 ti Lopullinen 

% flQ 
3 
Betonin vaadittu lujuus 
järtriittämishetkellä Kj 	 MN/m2 
4 
Jänrtittämisjärjestys 

Lomakkeen 2 mukaan 	 Liitteen nro 	mukaan 

Suurtn sallittu 
Suunn sallittu jännittämisvoima 	on 1 .05-kertaunen 
laskettu voima 	A  tai P5 lP,nav  - 105 	A  tai 105 	B) 

jännittämisvoima 

6 Esikiristysvoumana käyteta8n 
Esikiristysvoima 

MN 	0.1 	A  ankkunila A. 0.1 P 	akkuritia B 
Venymat lasketaan ja mitataan alkaen 

Esikiristysvoimasta 	 Voimasta P - 0 
7 Lomaklueelia 2 annettuihn venymuin A ja 8 sisältyy 
Venymiin sisältyvät 
lisämuodonmuutokset 

Ankkurikappaleen ja 
puristimen välinen venymä 	..................______________ mm 

Jännittämislaitteiston muodonmuutos 	........_______________ mm 

Kiinteän ankkurin muodonmuutos ............______________ mm 

Jänteen osuus rakenteen 
kimmoisesta kokoonpuristumasta mm 
Muu 

_________________________________________ mm 

_____________________________________ mm 

_________________________________________ mm 

_________________________________________ mm 

_________ mm 

Jännittämisankkurin Iukitushäviö on .........._______________ mm 
ja se on otettu huomioon arvoissa AA ja AO lomakkeessa 2. 

804 	Rakentajain Kustannus Oy puh. 90-646 133 



Lomeke 1 	Sivu 2 
TTTmT' 3 0 (A 

8 
Rakenteen kimmoinen 
kokoonpunstuma 

Laskettu jännevoiman aiheuttama rakenteen 
kimmoinen kokoonpuristuma jänteen suunnassa 	 ______________ 	mm 

Puristimet 
Lomake 4 liifteineen liitetään suunnitelmaan ennen jännittämistä 

10 
Erityiset toimenpiteet 
jännittämisen aikana 
(esim. telineiden lasku) 

11 
Jännittämispöytäkirjan 
hyväksyminen . 	 . 	 . 

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

12 
1 njektointilaastin 

Sementti 

. 

Vessementtisuhde 

koostumus 

Runkoaine 

Lis8airieet 

Pakkasen kestAvyysvaatimus 

On 	 P1E 
Ennakkokokeiden tulokset 

13 
Liite Lomake 2, lasketut arvot 

14 
Muut Liitteet 

15 
Allekirjoitukset 

Suunnttehia 	RdkennuvuKe flakennutlaa 

P3ivärnrä. suunnittehja Pivamaara 	tarkestettu 

P4rvamaara, tarkastettu Pa vamaara baksyltv 



5;uurniIteij Rikcnnustiku 

JÄNNITFÄMISTÖIDEN SUUNNITELMA 
	 Lomake 2 

Jännittämispöytäkirja 

Koh(ie 	 nro 

Ankkuri A 	 Ankkuri B 	 _________ 	 Poikkeama 
Jännenro 	Jänteen 	 DA+B 	 Huomau- 
(tyyppi) 	pituus mm 	) A 	Al 	(A2 	PA 	PA1 	PA2 	8 	A81 	82 	P8 	P81 	PB2 	mm 	Venym 	Voima 	tuksia 

mm 	mlii 	mm 	MM 	MN 	MM 	rpm 	mm 	mm 	MM 	MM 	MM 

L - 	 __ __ ___ 	 ____ 

M _______ ______ ______ ______ _________ 

L -___  ____ ___ _____ 

M _____ _____ ____ ______ ______ _________ 

L 

M 

L 

M 

L 

M 

L 

M 	 _____ 

L 

M 

L 	 - 

M 	 _____ 

L ________ 	___________ _________ 

M 

M _______ ________ _______ 	______ 
)L— lasketut arvot, M = mitatut arvot 	 Jännittäminen tehty oheisen pöytäkirjan muK 

A, 8, D 	= venymä ennen paastöä 	 PA, PB 	voima ennen päästöä ja 	JnnitimiStÖiden työnjohtaja 	 Työnvaivoja 

	

ja lukitusta alkaen voimasta P = 	 - MN 	 lukitusta 
AA1, ABi 	= lukituksen ja paästön 	 PA1, PB1 	= voima päästön ja lukituksen 	-luokan betonityönjohtaja 	 Pivamära 

aiheuttama venynlan muutos 	 jälkeen 
AA2, 82 	= uuden jannittämisen ja lukituksen 	 PA2, P82 	voima uuden jännittämisen 

aiheuttanta venymän muutos 	 ja lukituksen jälkeen 

() 
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JÄNNIUÄMISPÖYrÄKIRJAN TÄ'vTrÖOHJEET - LOMAKE 2 

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

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

3. Venymienjajännittämisvoimien 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 B sekä venymien muutoksien A 1 , LA2 ja B1, LB2 merkitys on il-
moitettu lomakkeen alaosassa. 

5. Voimien PA, PA1, PA2 ja PB,  Psi, PB2  on ilmoitettu lomakkeen alaosassa. 
6. Venymä 0 osoittaa kokonaisvenymän ennen päästää ja lukitusta. 
7. Sarakkeessa "Poikkeama" ilmoitetaan mitattujen arvojen poikkeama laskettuihin 

nähden. 	 - 
Poikkeama-prosentin laskenta tehdään venymälle kaavalla 	—1 100 

Ir-i i r- , 	- 	 L DL 	- 
ja voimalle kaavalla 	rAB,M - 1100 

(PA+P3)L 
Alaindeksi L tarkoittaa laskettuja ja alaindeksi M mitattuja arvoja. 

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

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

SILTAPIIRUSTUKSISSA KtYTETTVÄT NIMItiT 

Siltasuunnitelman piirustuksissa kytettvt nimiöt on esi-

tetty kuvissa 1, 2 ja 3. 

Kuvan 1 mukaista nimiöt kytetn TVL:n ulkopuolisen suun-

nittelutoimiston tie- ja vesirakennushallituksen toimeksi-

annosta laatimissa piirustuksissa. Kuvassa 2 on esitetty 

tie- ja vesirakennushallituksen ja kuvassa 3 tie- ja vesi-

laitoksen piireissä laadit:tavissa piirustuksissa kytett-

vt nimiöt. 

Nimiön ylosassa esitetön kohteen sijaintitietoina tie ja 

tieosa sekä sillan nimi ja sijaintikunta. Sillan nimi esi-

tetöön muusta nimiötekstist selvgsti erottuvalla isommalla 

ja/tai paksummalla tekstill. 

Näiden jö.lkeen tulevat siltatyyppi 	ja piirustuksen sisl- 

tö sekä sillan pmittoja ja suunnittelukuormaa koskevat 

tiedot. Sillan tyyppi esitetöön kyttmöllö siltojen tyyp-

piluettelon TVH 722043 mukaista tyyppinimikett. 

Nimiön alaosa on tarkoitettu suunnittelu-, tarkastus- ja 

hyvöksymisrnerkintöjö sekö mittakaava ja piirustusnumeroa 

varten. Kuvan 1 esittmssö ni.miössö on vasen puoli varattu 

suunnittelutoiniiston nime, osoitetta sekö suunnittelu- ja 

tarkastusmerkintöj 	varten. 

Piirustusnumero muodostetaan siitö annetun ohjeen mukaises-

ti. Nimiöss ei saa esiintyö minkn muun jörjeste1mn mu-

kai s t a numeroin t i a. 

Kuvan 4 mukaista nimi6t 	kyLetn A3-kokoisissa sillan 

osien sekä varusteiden ja laitteiden tyyppipiirustuksissa. 
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MERKKI PVM MUUTOS TEHNYT TARKASTANUT 

Paikallistien 19651 parantaminen välillä Koivu- 
Suoli joki 

SILLAN NIMI 	SUOLIJOEN SILTA, Tervola 
TYYPPI 	Teräsbetoninen ulokelaatta (Bul) 	 silta 

Yleis - piirustus 

JM, 	3,00 + 12,50 + 3,00 m 	HL 	6,50 m 
SUUNNITTELUKUORMA 	Lk 1 , Ek 1 /TVH 82 	VINOUS 

SUUNNITTELUTOIMISTO 
OSOITE 
PUHELINNUMERO 

TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
SILLANSUUNNITTELU 

PIIRT. TARK. 1 
SUUNN. TARK. 

TARK . 1 HYV. __________________________ 

TVH/Tg TVH/Tv MITTAK. 

1 	:100 

PIIR. NRO 

R15/10665 a 

Kuva 1 

MERKKI PVM MUUTOS TEHNYT 1 TARKASTANUT 

Paikallistien 13333 parantaminen 

SILLAN NIMI VUNIKAN KEVYENLIIKENTEEN SILTA. Parkano 
TYYPPI 	Jännitetty 	kevyenliikenteen 	silta 	(Jbe ]I[ ) 	silta 

Maatuen mitta - 	 piirustus 

JM,'* 	23,40 m 	 HL 4,25 m 
SUUNNITTELUKUORMA 	KI k / TVH 82 	 VINOUS 

TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
SILLANSUUNNITTELU 

PURT. MITTAK. 

1 	: 	5, 	1 	: 	JO 
___________________________ 

SUUNN . _________ _________________________________ 

TARK . __________ ______________________________________ 

HYV. __________ ____________________________________ PIIR. NRO 

RI5/10523 b-I Tg ___________ 
TARK. 

Tv 
TARK. ___________________ 

Kuva 2 
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MERKKI PVM MUUTOS TEHNYT TARKASTANUT 

Maantien 344 parantaminen välillä Ruhala - 
Vilppula 

SILLAN NIMI 	SULUSSILTA, Vilppula 
TYYPPI 	Jännifetty 	elementtisilta ] 	(Jbe 	) 	 silta 

Yleis- 	 Diirustus 

9,40 m 	 HL 7,50 m 
SUUNNITTELUKUORMA 	Lk 1 , Ek 1/TVH 82 	VINOUS 

TIE —  JA VESIRAKENNUSLAITOS 
HÄMEEN 	PIIRI 

PIIRT. _________ ___________________________________ MITTAK. 

1 	100 
__________________________ 

SUUNN . _________ _________________________________ 

TARK . ______ ___________________________________ 

HYV. _________ ___________________________________- PIIR. NRO 

R15/10559 a TVH/Sss __________ 
TARK. ____________________ 

TVH/Tg 
TARK. ___________________ 

Kuva 3 

MERKKI 	PVM 	MUUTOS 	TEHNYT TARKASTANUT 

TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
SILLANSUUNNITTELU _________ 

TYYPPIPIIRUSTUS 
Korkea sillankaide 

MITTAK. 

1:20, 	1:5 Harva kaide 
PIIRT. PIIR. NRO 

RI 	/ 
___________ 

SUUNN. 
TARK. 
HYV. 

Kuva 4 
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SILTASULINNITELMA 

SILTAPI IRUSTUSTEN NUMEROINTI 

	

1. 	Siltasuunnitelma 

	

1.1 	Perussuunnitelma 

Piirustuksen numero muodostetaan rakennussuunnitelman sil-

tasuunnitelmaa tarkoittavasta tunnuksesta R15, tst kaut-

taviivalla erotetusta siltasuunnitelman numerosta sekä pii-

rustuksen laatua ja jrjestyst suunnitelmassa osoittavasta 

k i r 1 a i n - numero y h d i s tel m s t . 

Piirustuksen laatua osoittava kirlaintunnus 

Piirustuksen laatua osoittavat kirjaintunnukset ovat: 

a 	yleispiirustus 

b 	alusrakenne 

c 	pl1ysrakenne 

d = varusteet ja laitteet 

g 	geotekniset piirustukset 

e 	asennus- tai telinepiirustus 

f 	varasilta 

r 	erillinen korjaussuunnitelma 

Samaa laatua olevat piirustukset numeroidaan kirjaintunnuk-

sen jälkeen siitä vaakaviivaila erotetulla juoksevalla nu-

merolla alkaen ykkösest, jolloin muodostuu edellä mainittu 

k 1 r j a i n - no me r oy h d 1 s te 1 m 

	

1.2 	Vaihtoehtoineri siitasuunnitelma 

Vaihtoehtoiseen si itasuunnitelmaan kuuluvat piirustukset 

numeroidaan suunnitelmanumerolla, jonka perusosa on sama 

kuin perussuunnitelmassa, mutta joka sen 1isksi sisltg 

isosta kirjaimesta muodostetun kirjaintunnuksen. Muut 
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piirustuksen numeroon 1iittyv.t osat tulevat niistä ede1.l 

annettujen ohjeiden mukaan. 

2. Yleissuunnitelma 

Yleissuunnitelma numeroidaan muuten kuten kohdassa 1 on 

esitetty siltasuunnitelmasta, mutta sen yhteydessä ei käy-

tet 	tunnusta R15. 

3. Muutoksen merkitseminen 

Tehtess muutoksia hyvksyttvyn piirustukseen, si1yy pii-

rustuksen numero ennallaan, mutta muutostunnus (iso kirjain 

A, B jne.) merkitn piirustuksen nimiön ylöpuolelle sijoi-

tettuun muutostaulukkoon. P i irustusluetteloihin merkitn 

piirustusnumeron jälkeen sulkeisiin muutostunnus, esim. 

R15/10857 b-2 (A). 

4. Numeron varaus ja sijoitus 	iirustukseen 

5 i itasuunnitelman numero varataan suunnitelmanumeroluette- 

losta sillansuunnittelutoimiston piirustusarkistosta. 

Piirustuksen numero sijoitetaan sille varattuun paikkaan 

nimiöön ja lisöksi piirustukseen jötetyn leveön reunuksen 

vasemmanpuoleiseen pööhön kuva-alueelle kyseisen reunuksen 

suunta isena. 

5. Esimerkkejä 

5.1 	Yle issuunni telma 

10751 	a-1 	alustava yleispiirustus 

5.2 	51 itasuunnite ima 

R15/10751 	a-1 	yleispiirustus 

R15/10751 	b-1 	alusrakennepiirustus 
R15/10751A b-1 	ensimmöisen vaihtoehtoisen suunni- 

telman alusrakennepiirustus 



SILLAN OMINAISTIETOKORTTI 	 T TTmr ( 1 /1 

Sillan nimi Suunnitelma 
nro 

Tieosa 
+ 

Kunta 
'J 

Piiri 

Vesistösiita 
Maasilto 	 0 

Toimenpide: 	rakentaminen 	 L11, 	leventäminen 	j 
pääiiysrakenteen uusiminen 	0 

Sivukuva 

Poikkileikkaus 

Tyyppi 	 Kuormitus 

Jännemitat 	 Kokonoispituus L 	 m 
Hyödyllinen leveys HP 	 Vinous 	Kokonaispinta-ala HIxL 	m 2  
Vapaa-auk3t 	 Vapaa korkeus 	 m 
Pääliysrakenteen rakennekorkeus, aukossa 	 m, tuella 	 m 
Kalliolle perustettu o, MaavarainenEj, Poalutettu 0 JPääilysrak.pinta-ala A=HtxJm 
Perusiaaton alareunan Ja tsv:n välinen mitta 	 m 

Kovan pohjan ja tsv:n välinen mitta 	 m 

KUS TANNUKSET 
Koko silta 	 Päällysrakenne 	Indeksi 

Arvio mk 	rrtk/m 2, Yht.kust% mk 

Toteutuma mk 	mk/m 2, Yht.kustY. mk 

AINEMENEKKI 	 Per ustukset 	 Tuet 	Päällysrakenne 
____________________ 	Maatuet 	Välit uef 	Maat uet 	Välit uet 

Laud. pintoja 	m 2  __________ ___________ __________ __________ m2 
m 2/m3  ___________ ____________ ___________ ___________ m2/A 

Betoniterästö 	kg _______ _______ __________ __________ kg 
kg/m 3  ___________ ___________ ___________ ___________ kg/m 

3etonia/luokka pv. m 3  ___________ m 3 	m 3/A 

elem. m3  ___________ ___________ m3 	m 3  JA 
P coluja 	kpl/m __________ ___________ Jönneferästä kg 	kg/m 
Paaluja 	kpl/m __________ ___________ Rakennet erästä kg 	kg/A 
Huomautuksia - maalattu pinta m 2  

/ 	19 ___ 

rVH 722083 A4 
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Sillan ominaistietokortin täyttöohjeet: 

- Teksti kirjoitetaan kirjoituskoneella tai musteella tekstaa-
malla. 

- Suunnitelman nro tarkoittaa numeroa, joka on sillan suunnitel-
man tunnuksena TVH:ssa ja joka voidaan varata suunnitelmaluette-
losta si 1 lansuunni ttelutoimiston pi i rustusarkistosta. 

- Piiri esitetään lyhenteitä käyttäen (U, T, H, Ky, M, P-K, Ku, 
K-S, V, K-P, 0, Kn ja L) 

- Sivukuva esitetään siten, että siitä ilmenee myös sillan perus-
tamis tapa. 

- Vapaa korkeus ilmoitetaan kulkuaukossa. 

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

- Peruslaatan alareunan ja tsv:n välinen mitta ilmoitetaan kulta- 
km tuelta vasemmalta lukien. 

- Kovan pohjan ja tsv:n välinen mitta ilmoitetaan kultakin tuelta 
vasemmalta lukien. 

- Koko sillan kustannukset ilmoitetaan yhteiskustannuksineen. 
Päällysrakenteen kustannukset ilmoitetaan ilman yhteiskustan-
nuksia. Koko sillan kustannuksiin luetaan myös siltaan välittö-
mästi liittyvien tietöiden suoriteryhmittelyyn kuuluvien raken-
teiden, kuten keilojen, verhouksien ja maatuken taustojen täy-
tön kustannukset. Koko sillan kustannus (mk/m ) lasketaan koko-
naispinta-alan neliömetriä kohti. Päällysrakenteen kustannukset 
koostuvat litteroista 3530, 3540, (3550), 3600, 3700, 3800 ja 
3900. 

- Indeksi tarkoittaa rakennuskustannusindeksin pistelukua, ryhmät 
1-6 ja 8-9 Rakennustekniset työt. Indeksi on sillan kustan-
nusarvion laatimisajankohdan indeksi. 

- Ainemenekki ilmoitetaan vain kantavan rakenteen osalta, joten 
esim. suojabetonia, siirtymälaattoja, kaiteita ja liikuntasau-
malaitteita ei oteta huomioon. A=Hl* Jm 

- Paaluista ilmoitetaan laatu (esim. t 	300, 	250, Ø 1200) 
otsikkosarakkeessa. 



VAPK Kampin VALT1MO 
Hels,nk 1988 	 ISBN )51-46-5639-3 
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