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A 	YLEISET TIEDOT 

B 	RAKENN USVAIH E-, M ENETELMÄ- JA M ENEKKITIEDOT 
-3100 	ALUSTAVAT TYÖT 
-3200 	KAIVU-, LOUHINTA-, UOMA- JA 

VÄY LÄTYÖT 
- 3300 MAARAKENTEET JA TÄYTTÖTYÖT 
- 3400 PAALUTUSTYÖT 
- 3500 PAIKALLA VALETUT BETONIRAKENTEET 

- TELINETYÖT 
- MUOTTITYÖT 
- RAUDOITUSTYÖT 
- JÄNNITTÄMISTYÖT 
- BETONOINTITYÖT 
- MUUT BETONOINTITÖIHIN LIITTYVÄT 

TYÖT 
- 3600 BETONIELEMENTTIRAKENTEET 
- 3700 PUURAKENTEET 
- 3800 TERÄSRAKENTEET 
- 3900 KANNEN PINTARAKENTEET, VARUSTEET 

JA LAITTEET 
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PAIKALLA VALETUT BETONIRAKENTEET 

- TELINETYÖT 
- MUOTTITYÖT 
- RAUDOITUSTYÖT 
- JÄNNITYSTYÖT 
- BETONOINTITYÖT 

MUUT BETONOINTITÖIHIN LIITTYVÄT TYÖT 

. 

3500 

. 
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Muott ityöt 

Maatuen puumuotti 

SILLANRAKENNUS 

TYÖNSUUNNITTELU 

Menetelmät iedot 

T YO KOK ON AISUUS 

tO 

REK NO 1 	SIJOITUS 

5535 B.3521 
LAATUA 1 	AIKA 

TVH / 
Rs, Rr 12.83 

. 

. 

Ulkoinen suoiitusjärjstj Muottityön ajoitus: 

- Ennen maatuen muottien rakentaiista tehdään rnaatuen perustukset 

rakentamisen kannalta tarpeelliset täytttitytSt. 

Sisäinen suoritusjärjestys: 

Mittaus ja merkitseminen 

Koolauksen ovstvtvs 

sekä työ- ja tukit elineiden 

. 

Työtel i 
Sidejuoksujen aseni ja muotin sitominen 

irkistusmittaus ja muotin tuke- 
minen 

'' Varaustsn muotit yms 

vi imeistely 

- Sisämitaltaan ahtaista muoteista rakennetaan ensin nkyvjin jäävien sivujen muotit (rinta- 

muurien etupinta ja siipimuurien ulkopinnat), jonka jälkeen asennetaari rakenteen raudoitus. 

Muottien sisäsivut rakennetaan ja muotit sidotaan vasta raudoituksen jälkeen. 

- Sisämitaltaan väljät muotit laudoitetaan ensin kokonaan valmiiksi ja raudoitus asennetaan 

muottien sisällä työskennellen. Muotit sidotaan myös tässä tapauksessa vasta raudoituksen 
jälkeen. 

- Maatuen reunapalklt voidaan laudoittaa myös kannen laudoitusvaiheessa ja valaa jälkivaluna, 

jolloin reunapalkkien muoto saadaan juohevaksi kannen reunapalkkien kanssa. 

1 TOlMlNTAVLINEET, MATERLAALIT, KALUSTO 

Muotin rakentaminen 2.. .3 	RAM 	+ 	1.. .2 	RM 
Muotin purku 2.. .4 	RM 

Materiaalit: 	 Koneetja kalusto: 
- muottilauta; 20 x 100 tai 22 x 100 	- pöytäsirkkelj 
- koolaus; 	38 x 100. . .50 x 125 	- sähköpora 

- sidejuoksut; 2 kpl 50 x 100.. .150 	muottisiteiden kiristyslai tteet 
- muottisiteet; ks sivu 8 	- työntekijöiden suojavarusteet 

v11ctee: Nenekkitiedot; kortti nro 	Muottien mitoitus; kortti nro 5537 

. 
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Sopivat työ-

ryhmät 
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MENETELMKUVAUS 	 1 	 2 

1. Puutavara varastoidaan työpaikan 	\ 
viereen ja peitetään talvella lu- 	\ 
meentumisen ja jäätymisen estämi- 
seksi. Tarvittaessa puutavara 

lujuusvaatimusten mu- 	_______________ 

2. Maatuen paikka mitataan ja merki-
Sään esim. linjalangoilla. 	3 

Muottiseinän rakentaminen 

3. Muotin alajuoksu tai alin sidejuok-
su aaennetaan paikoilleen. Tämän 
kortin lopussa on esitetty erilai-
sia sidontatapoja. 

4. Seuraavaksi pystytetään koolauksen 
nurkkatolpat ja osa välitolpista, 
jotka reivataan vinoreivoilla pys-
tyyn. 	 - 

5. En. tolppiin naulataan n. l,5...2m:n 	5 
korkeudelle sidejuoksu ja loput 
koolaustolpat naulataan kiinni en. 
sidejuoksuun. 

. Muotti laudoitetaan yleensä alhaal-
la alkaen. Laudat naulataan joka 
toiseen tai joka kolmanteen koolaus-
soiroon. Laudat jatketaan koolauk-
sen kohdalla. Kahta vlerekkäistä 
jatkosta ei saa sijoittaa samaan 
kohtaan. 

7. Tarvittaessa rakennetaan työskente-
lyä varten työteline. (ks. Rakennus-
tEiden järjestysohjeet, luku 6) 

3. Tarpeellisiin kohtiin jätetään lau-
doituksees puhdistus- ja valuaukot. 
Aukoi sijoitetaan yleensä maanvas-
talsiin pintsihln. 

9. [audoi iuks 	yläreunan korkeus mi- 	9 
tataan ja ylin lauta sahataan valu- 
pinnan mukaisesti. Laudoituksen 
yläreunaan naulataan myös viiste-
rima. 

10. Eidejuoksujen paikat mitataan ja 
sidejuoksut naulataan paikoilleen. 
Muottisiteille jätettävä rako saa-
daan aikaan 	esim. laudan pa- 
loilla. Sidojuoksujen väli saadaan 
oikeaksi esim, käyttämällä työssä 
apuna mittaiautoja. 

11. Tarvittaessa voidaan koolaussoirot 
jatkaa limittämällä ne sidejuoksun 
kohdalla kuvan mukaisesti. 

1. Sidejuoksut jatketaan päittäin 
kuvan mukaisesti. Tarvittaessa 
jatkoskohta jäykistetään soiron 
kupeeseen naulatulla laudanpätkällä. 
(ks. muotin mitoituskortti) 

IJ 

iI-I-I-I-iII 

. 

. 

Tukitel ineiden rakentaminen 

l3-14.Maatuen siipimuurien ja laakeripalk-
kien muotit tuetaan yleensä parruis-
ta rakennetuilla tukitelineillä joko 
maasta tai naatuen perus laatan pääl- 
tä. 	tämän kortin lopussa on esi- 
merkkejä erilaisista tuentatavoista. 
Puurakenteiset tukitelineet rakenne-
taan kortissa nro 5512 annettuja 
ohjeita soveltaen. Maanvaraisissa 
t;ukiteiineissä on kiinnitettävä eri-
ty ts tä huomiota maapohj ao kantavuuteen. 
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Muutin sitominen 
15 16 

15. Muottisiteiden paikat mitataan ja 
laudoitukseen porataan reiät. 
Siteet pujotetaan paikoilleen ja __________ 
kiristetään ao. 	kiristimellä. 
Tarvittaessa käytetään muotin sisä- 
puoliseen tukemiseen puukapuloita, 
jotka on ehdottomasti poistettava 
valuvaiheessa. 	Yleisimmät sidonta- 
tavat on esitetty tämän kortin 
sivulla8. ___________________________ ____________________________ 

17 	 . 18 16. Muottisiteiden päät suojataan sopi- 
villa tulpilla tai taivutetaan side- 
juoksujen valiin ainakin niila alu- / 
eilta 	joilla joudutaan liikkumaan 7 	/ 

my o he mmi n 

17 	Sidottaessa vinoja pineoja saa ta- 
vallista teras- tai alumiinisidetta kiila 

•ukisOo 

neen pienentamiseksi. 

8. 	Sidejuoksujen alla voidaan käyttää 
mybs kiiioja tai koolaus voidaan 19 

1  
20 

loveta, 	jolloin muottisiteitä ei 
tarvitse taivuttaa. - 

Tarkistusmittaus jamuotin tuenta 

. 

— 

19. Muotin sijainti ja mitat tarkiste- — 

taan ja muotti oikaistaan ja tuetaan —1 : 	: 	. 	/ — 
vinotuilla maahan, 	työtelineeseen - •• 	7 
tms. 	sopivaan paikkaan. 

• —1 
:' 

20. Maahan tuettaessa on pohjamaan kan- _________ 
tavuuteen ja tukien reivaukseen -- — __________ 
kiinnitettävä huomiota. 

21 22 
itelydt 

21. Valukorkeudet tarkistetaan ja puut- 
viisterimo 	 ll1 - tuvat viisterimat naulataan paikoil- 

ben. _____ 
}Iuom 	Viisterimaa on käytettävä kaikissa 

nkyviin jaavissa kumissa paitsi 
jos kulma on yli 120 

'7'0u - '/ /77/7/ 
1 	 ________ 

______ 

72. Kaide- ja laakerivarausten muotit 
rakennetaan ja asennetaan paikoil- 
ieen. 	Kortin lopussa on esitetty ____________________________ ____________________________ 
muutamia esimerkkejä em. muoteista. 

23 24 
23. 	Panoskiinnikkeet sijoitetaan paik1- 

1 ________________________ 

1 Muotin rakentamisjs 

5 	Maatuen muotti rakennetaan tava]li- / ii_ii_ 
sesti seuraavassa järjestyksessä: 

rintamuurin etupinta 
_____________________ 1 

siipimuurien ulkopinnat 25 
siipimuurien ala-/takapinnat _________________ 

- 	raudoitus (ahtaat seinät yms.) ____________ 

rintamuurin takapinta 
-. 	. 2 	5 	5 	2 

siipimuurien sisapinnat 

—* raudoitus (väljät rakenteet) 

varausten muotit. yms. 3 	3 

27. Ennen valua muotti puhdistetaan, 
tarkastetaan ja kastellaan. Laudoi- Tarkastukset ennen_valua: 
tus pidetään märkänä vähintään vuo- 
rokauden ja ennen valun aloittamis- - muotin puhtaus 

ts annetaan laudoituksen pinnalla - rnuotin tiiveys 
olevan veden haihtua. 

- muotin sijainti 

- muotin sisämitat 

- muotin ja valutelineiden 

tuenta 
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Muotin 	 29 
Muotin saa purkaa, kun betoni on saavut-
tanut riittävän laajuuden (ks. SYT 3500, 
kohta 2.3) 

29. Muotin tuennat poistetaan ja rnuotti-
lukot irroitetaan. Suojaputkiin 
asennetut sidetangot vedetään pois. 

30. Muotin sidejuoksut, koolaus ja lau-
doitus puretaan pois. Muottipuu-
tavara puhdistetaan ja lajitellaan 
uudelleen käyttöä varten. 

31. Muottisiteiden reiät suljetaan tar- 	31 
vittaessa sivulla 8 oievien ohjei-
den mukaisesti. 

32. Ilman suojaputkia asennetut side-
tangot katkaistaan terävällä kat-
kaisutaltalla siististi betonin 
pinnasta. 

l-iuorrd Sidetankoja ei ole syytä katkoa 
ennen kuin kannen telinesuunnitelma 
on valmis, koska tankoja voidaan 
tarvita tehneen sitomiseen. 

YLEISTÄ 

30 

  

________________ 	
: rh 	- 

VÄÄRIN 	I1IliiiliIi 

. 

Muottimateriaali t: 

- Muottipuutavaran tulee täyttää muottisuunniteiman mukaiset lujuus- yms. -vaatimukset. 

käytetystä puutavarasta on lajiteltava vaatimukset täyttärnätön (mm. rikkoutunut, iaho tms.) 

puutavara pois. 

- Nä1viinpintoihin käytettävän rnuhttiiaudan tulee olla kokonaisuudessaan tasaiaatuista, 

koska laudan laatuvaihteiut aiheuttavat kirjavuutta valupintaan. Suositeltavaa on käyttää 

näkyviin pintoihin uutta lautaa. 

- Maanvastaisissapoissa 	kannattaa käyttää myös aikaisemmin käytettyä lautaa. Muottiiau- 

doitus voidaan korvata myös muotiTilevyillä tai muottiverkolia. 

ijuot Tisiteet 

- Tukitelineohjeen 1983 mukaan tuliaari muottisiteiltä vaatimaan käyttöselosteet, joista 

ilmenee mm. siteiden saliitut kuormitukset. Sellaisten muottisiteiden käyttö ei ote suo-

tavaa, joilta tämä käyttöseloste puuttuu. 

- Viailisia tai lukituspinnoiltaan kuluneita muottilukkoja ei saa käyttää. 

Työturvallisuus: 

- Työssä käytettävien koneiden ja laitteiden (pöytäsirkkeli, naulaimet yms.) tulee olla 

tarkoitukseen hyvöksyttyjä ja niiden käytössä tulee noudattaa iaitekohtaisia määräyksiä ja 

ohjeita. 

- Työssä tulee käy 1:2 mäöräys0n mukal sis yö:e 1 mci tIi. Tyiitel meistä on annel:tu sarkempia 

ohjeita julkaisussa: Rakennustyön järjestysohjeet, 1982 Valtion painatuskeskus, Työlait-

sarja 28". 

- Työntekijöillä tulee olla henkilökohtaisena suojavarustuksena vähintään naulaanastumissuo-

jalla varustetui suojajalkinee 1 ja kypärö sekä muot tien sidontatyössä sormikasmal ii set 

suojakäsinee:, 

- Vesistösilloi ila on oltava käy t:et2:jiss2 vene ja kel iuntaiiivlt: 

- Liikenneväyiän, rautatien yms. vierellä työskennelt:äessä on noudatettava kussakin tapauk-

sessa erikseen annettuja nhjei ts ja määräyksiä. 

. 

. 

. 



1 ESIMERKKEJA MAATUEN MUOTTIRAKENTEISTA 	 1 

Huom 	Esimerkeissä ei ole esitetty mm. tyhtelineitä, jotka rakennetaan srpeen mukaan muotin 

ympärille. 

LEIKKAUS A-A 	 LEIKKAUS B-B 
Esimerkki 1: 
Siipimuurien muotit tuetaan koo-

. 

	 lauksen suulla peruslaatan pEEliä 

 

. 

LEIKKAUS C-C 	 LEIKKAUS D-D 

. 

Esimerkki 2: 
Siipimuurien muotit tuetaan tuki- 
telineellä peruslaatan päältä 

  

LEIKKAUS E-E 

x 

III 	 iiiii •iiiiii ________ 

Esimerkki 3: 
Siipimuurien muotit tuetaan rnaan'iaraiseila 

	 LEIKKAUS F-F 
tuki telineellä 

rek.nro 553 
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Esimerkki 7: 
Kannen laucloituksen yhteydessä tehty maaLe 
reunapalkin rnuotii 

Esimerkki 8: 
Muotin aiajuoksu kiinnitetään ampumalla 
perusiaattaan 

fl 

. 

EaimerL 
Muotin alareu a ueaan perustaattaan 
jätet tyjen tar.nc'jau a'u1 Is 

j 	51 5remaft 	IE 

Esimerkki 13: Laakerivarauksen muotti Esimerkki 12: Laakerivarauksen muutti 

Esimerkki 10: 
Muotin alareuna tuetaan perusiaaan muut- 
tT 1 1 0 

isimerkki 11: 
Muotin alareuna tuetaan peruslaatan muotti- 
siteisiin kiinnitettyihin parrun pätkiin 

. 

. 
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LEIKKAUS L-L 
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1 YLEISIMM)T MUOTTIEN SDONTATAVAT 	 1 
Taulukko 1: Yleisimrnät muottien sidoniatavat ja niiden käytibalueet 

Sidetyyppi Muotin sidonta Valmis rakenne EKäyiaiuelHuom! 

1. Alumiininen side- 1 Tanko katkaistaan siis- 
t anko + muo t t 1- 

tiiViS rei1 
A,B,C,D tisti hetonin pinnasta 

lukko _______ _______ esim. 	katkaisutaltalla 
(Suositeltavaa on 
käyttää tankoa 
A1S1IMg 	T6) 

2. Teräksinen side- 
tanko ilman suoja- 

tiivisreikd Tanko katkaistaan siis- 
tisti betonin pinnasta 

putkea + muotti- _______ _______ esim. 	katkaisutaitalla 
lukko 

(Side tankoina 
käytetään pyörh- 
tankoa A 220 tms) 

muovikarfl 
b) 

astik Tanko katkaistaan vähin- 
- 3 tään 30 mm:n syvyydestä 

ja kolo paikataan betoni-
laastilla 

3. Teräksinen side- 
3) / 

Muoviputki katkaistaan 
tanko asennettuna A siististi betonin pin- 
muoviputkeen ________ _________ nasta ja reikä jätetään 
+ muottiiukko tai 
vastaava lukitus 

muoviputki III% auki. 	Reikien on sijait- 
tava säänndllisin väli- 

kappale matkoin __ 

b) 
(Sidetankoina tulpat 2 Putki poistetaan vähin- 
käytetään pydrb- tiivis reiko A, 	D tään 50 mm:n syvyyteen 
tankoa A 220 tai 
erityisiä kier- hirn 	us 

ja reikä suljetaan 
vesitiiviisti 	liima- 

teeilis.iä muotti- epositms tuula tulpilla 
sidetankoja) 

Putki poistetaan vähin- 
tään 50 mm:n syvyyteen 
ja reikä täytetään 
injektointilaastilla 

a) 
4. Teräksinen side- Sidetangon reikä jäte- 

tanko + kuitu- A tään auki. 
sementti- 	tms. 

kuitusemib Reikien on sijaittava 
välike 	+ muotti- sdänntillisln välimat- 
lukko tai vastaa- koin 
va lukituskappale 

t)I ot2 
(Side tangot Sidetangon reikä sulje- 
kuten kohdassa 3) A, taan vesitiiviisti 	lii- 

matuilla 	bulpilia 

epoksi tms 
Iiimalla 

ttbalueet: A 	kuivat olosuhteet, B = vedenpinnan vaihtelualue, C = pysyvästi vedenpinnan 

alapuolelle jäävä alue, 0 = maanvastaiset pinnat. 

. 

fl 
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SILLANRAKENNUS .. REK NO 	1 SIJOITUS 

5536 1 B.3521 _____ Muottityot 
. LAATIJA 	1 AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Seinämäisen pilarin puumuotti 
12 .83 

Menetelmätiedot 

T YÖ KOK ON A ISUUS 

i i . 	 ..: 	
— 	 1 .-.. 

/ 
.- 1 

- i 	 - - -. 	— . '_ - - — 
-11:1 1 	=5 

- i 	 - — — 

1 	-. 	. 	 1 ) 	-ui- 	- - 
- 	'. 	 ... 	- 	u. 	. 

11111 	 - 

	

.i 	 — ' 	- — — 	
- —I,j____u_.--- 

1 	1111 	 5 
11 — NS1 	 - — 	- 'HIll 

1 	
Muottitauta 

Solki 

iide juoksu 

Muotttside 

Muottilukko 

ikoinensuoriärjestys: 	Muottitdiden ajoitus: 

- Pilarimuotit kannattaa asentaa kannen tukitelineiden rakentamisen yhteydessä 	ja tukea ksn- 

nen tukitelineisiin, 	jolloin erillisiä työtelineitä ei 	tarvita. 

- Jos sillan pilarit on tehtävä ennen kannen tukitelineiden rakentamista, 	tehdään ensin 	y°- 
t.e], ineet , 	joihin 	pii areiden muoti 5 	ilaun 	tukea. 

Sisäinen suoritusjärjestys 
Solkien teko 

Muotin kokoaminen 

Raudoitus 

Muotin asennus ja reivaus 

:: e,ine 	
Muotin sitominen 

Muotin purku 

- Piiarin raudoitukset voidaan asentaa muottiin joko kokonaisuudessaan tai 	osittain 	(esim, 	työ- 
ja jakoteräkset) ennen muotin nostamista paikoilleen. 	Tällöin on nostosuunnitelmassa otettava huo- 

mioon myös 	raudoituksen paino ja varmistettava, etteivät pilarin tartuntaterkset valkeuta asentamista 

- Vaihtoehtoisesti voidaan pilari raudoittaa vasta muotin asentamisen jälkeen muotin sisällä 

tyoskennellen. 

TOIMINLAVLlNEET, MATERIAALIT, KALUSTO 

Sopivat toiminta- 	Muotin siirrot ja nostot 	NKU + 2.. .3 RM 

välineet 	 Muotin rakentaminen ja asennus 	1.. .2 RAM + 1.. .2 RM 
Muotin purku 	 2. ..4 RM 

Materiaalit: 	 Kalusto: 

- muottilauta: 	mitaliistettu 20 x 100 tai 23 x 100 	- muottisiteiden kiristyslaitteet 
- soljet: 	38 x 1(X).. .50 x 125 	 - sähköpora 
- sidejuoksut: 	2 kpl 	50 x 100 tai 63 x 100 	- työntekijäin suojavarusteet 

- muottisiteet: 	ks. 	sivu 4 

Viito Menekki tiedot, kortti oro 5505 	Miottieri mitoitus, kortti nro 5537 



MENETELMÄKUVAUS 1 

puavaranvarastointiajittclU 

l• Puutavara varastoidaan tytipaikan 
viereen ja peitetään talvella 
lumeentumisen estämiseksi. 
Tarvittaessa puutavara lajitellaan ________ ________ 
muottisuunnitelman lujuusluokk- ________________________________________ 
vaatimus :eu sukSi 	etti . 

Sulkien valmistus 

3. Solkien kokuamista varten tehdään 
tybpdytään naulaussapluuna, 	jossa 
soi jet kootaan valmiiksi. 

Muotin_kokoaminen - 

4. Kokoamisalustaksi tehdään ensin - 
suora peti, 	johon mitataan side- - 
juoksujen paikat. 	Sidejuoksut 
naulataan väliaikaisesti kiinni 
kokuamisalus taan. 

5 6 
5. Solkien paikat mitataan ja suljet 

6. 

7. Muotn 	]e 	ui z 	1 l 	uL 	jiut 8 
sidejuokujon paiko 	mi t,.t iso 	5 - 
jiioksut 	naulataan paikoilleen - 	- 

Ii—i--iI1--iJ- 	-H 
solkjin kiinni. - 	 - I°11i141 	HoI]1: 

3. 	Valmiiksi 	laudoi tetun muotin ala- 
________________ 

- 	- 
pää katkaistaan suoraksi oikeasta - 
kohdasta. - ____________ 

Raudoitus 	(ei kuulu tämän kortin 

Pilarin raudoitus voidaan asentaa ____________ ________________________ _________ 

10 tässä vaiheessa muutin sisään 
joko kokonaan tai 	osittain; 	esim. 
työ- ja jatkoteräkset. 

011T ___________ 

tään. 	Muutin alapään tukemiseksi 
rakennetaan parruista peruslaatan 
päälle tukeva kehikko, 	jolla muut-- ________________________ _______ _________ 

11 	\ 
ti 	tuetaan peruslaattaan. Kehikko 
kannattaa tehdä hieman väljäksi, 
jolloin muutin asennus helpottuu. 

12 
Tt+J L -/' 

11. Seuraavaksi rakennetaan kannen 
tukitelineet tai erilliset 	töteli- 
neet, 	joihin muutti voidaan 	Lukea. 

12. Muutti nostetaan paikoilleen ja HrfH--*4'i 
ohjataan tarkasti ern. 	kehikon 
sisään. 	Huom. Nostosuunnitelma. ________________________ 

13. Muutti 	tuetaan asennusvaiheessa 13 
pystyyn sitomalla se vaakareivoilla _____ 
telineisiln. 	Matala muutti voidaan _____ 
tukea myös pelkästään vinoreivoilla ______ 
maahan. / 
Nostoliinat saa irroittaa vasta, 

______ 
/ 	_____ 

kun muutti on tukevasti 	reivattu _____ 

. 

. 

. 



 

lOOxlOO tms. 

muottiside 
tehneen pty- 	- J 
putken 

17 18 
arvioitu kannen teHneen painuma 

kannen koolaus 

20 	
J 

' 	__ 

21 
	

22 

7 1[1 rnlL..iit.s 

_____ IIIIIF.11.m11rn1 	
•IS 	1; IIIII 	
i__I -= 

23 	 Tarkastukset ennen valoa: 

muotin puhtaus 
muotin tiiveys 

muotin sijainti ja 

pystysuoruus 

muotin Sisämitat 

- rnuotin ja telineiden tuenta 

Muotin reivaus 

15. Muotin pystysuoruus tarkistetaan ja 
rnuotti sidotaari tukevasti telinel-
aiim vaaka- ja vinoreivoilla. 
Muotin reivaukset sijoitetaan mah-
dollisimman lähelle telineiden vaa-
kareivaustasoja. 

16. Terästelinesiin saadaan muotti rei-
vattua esim. kiinnittämäliä ensin 
telineisiin muottisiteillä poikit-
tainen parru, johon reivasoirot 
naulataan kiinni. 

17-1B.Muotin yläpää voidaan tukea mybs 
tyotason lankkujen väliin tai kan-
nen koolaukseen ja laudoitukseen. 
Lopuksi poistetaan asennusaikaiser 
tuet muotin sisäpuotelta. 

Muotin sitominen 

19. Muottisiteiden paikat mitataan ja 
laudoitukseen porataan siteiden 
reiät. Siteet pujotetaan paikoil-
leen ja kiristetään ao. kiristimel-
lä. Tarvittaessa käytetään muotin 
sisäpuoliseen tukemiseen puukapu-
tulta, jotka on ehdottomasti pois-
ettava pilarin valuvaiheessa. 

Yleisimmät muottien sidontatavat 
on esitetty tämän kortin lopussa. 

20. Muottisiteiden päät suojataan sopi-
villa tulpilla tai taivutetaan side-
juoksujen väliin ainakin niiltä 
alueilta, jossa joudutaan liikku-
maan mydhemmin. 

Viirneistelytyöt 

21 . Pilarin panoskiinnikkeet sijoite-
taan paikoilleen ja tuetaan kapuloilla. 
Pilarin valukorkeus mitataan ja 
merkitään. Tarvittaessa naulataan 
yläpäähän viisterimat. 

22. Valmiin muotin yläpää peitetään 
talvella, jolloin vältytään lumen 
ja jään sulattamiselta ennen valua 

23. Ennen valua muotti puhdistetaan, 
tarkastetaan ja kastellaan. Laudoi-
tus pidetään märkänä vähintään vuo-
rokauden ja ennen valun aloittamis-
ta annetaan laudoituksen pinnalla 
olevan veden haihtua. 

. 

. 

. 

. Muutin prku 	 25 
25. Muotin reivaukset irrotetaan, 

muottilukot irrotetaan ja suoja- 
putkeen asennetut sidetangot vede.-
tään pois. 

26. Muotin sidejuoksut, soljet ja lau-
doitus puretaan pois ja muottipuu-
tavara puhdistetaan ja lajitellaan 
uudelleen käytettäväksi. 

27. Muottisiteiden muoviset suojaputket 	27 poistetaan ja reiät suljetaan seu-
raavalla sivulla olevien ohjeiden 
mukaisesti. 

28. Ilman suojaputkia asennetut side-
tangot katkaistaan. Katkaistaessa 
tarikoja betonin pinnasta on katkai-
sutaltan oltava terävä, jotta tanko 
ei katkaistaessa taivu ja inurra 
betonia. 

26 

r 
28 

O4j 



1 YLEISIMMT MUOTTIEN SIDONTATAVAT 	 1 
.I1IIt7C 1: 	1 	-i -jiri2 	rniiottien sidontatavat la niiden kävttäaiueet 

Sidetyyppi 14uon 	ni inna Vaimis rakenne KäytWalue Hu m 

1. 	Alumiininen side- tvisrek j lanko katkaistaan siis- 
tanko + muutti- 
lukko 

j 
______ 

1 ( A,B 4 O,D tisti betonin pinnasta 
esim. 	kaikaisutaltaila 

(Suositeitavaa on 
käyttää iankoa 
A1SiIMg T6) __________________________ 

. 	Teräksinen side- 
a) 	 1 tiiv'srei$<o 

a)  
Tanko katkaistaan siis- 

tanko liman suoja- .. . tist.i betonin pinnasta 
putkea + muotti- TTi_4L esim. 	katkaisutaltalia 
lukko 

(Sidetankoina •- 	 . . 	. -- _____________ 
b) 
IaostipaikkVM4i 

_________ 

D 

___________________________ 
- 

Tanko katkaistaan vähin-
tään 30 mm:n syvyydestä 

käytetään pyöro- 
tankoa A 720 	trntl muovikortkt 	1 

_____ 

/ Vfjd% 
ja koio paikataan betoni- 

Iukitusloip ______________________________ 

a) 

A 

+ muottilukko 	ai muoviPutkihfl auki. 	Reikien on sijait- 
kuun 	ok tavasäännöllisin väli- ________ 

b) __________ 
Putki poistetaan vähin- 

käytetään py.irii- tiivsreikaj1.ftj A, 	0 tään 50 mm:n syvyyteen 
tankoa A 20 tai 
erityisiä kier- 30 	

j 
pjj 	u 

ja reika suljetaan 
vesitiiviisti nina- 

teefiisiä muotti- es tms viiFi lumola 	 7/!, 
tuifla tulpilla - 	. sidetankoja) 

ci / 
Putki poistetaan vähin- 
tään 50 rnm:n syvyyteen 
ja reikä täytetään 
injektointitaastil ia 

1. 	toräksinen 	side- Sidetangon reikä 	jäte- 
tanko + kuitu- A tään auki. 
sernentti- 	tms. ________ Reikien on sijaittava 
öjike+muoti säännöilisin välimat- _____ 

b ________ 
tuoat2koI r . 

(idetangot 1 Sidetangon reika sulje- 
kuten kohdassu 3) . A, 	D taanvesitiiviisti 	lii- 

Iuimaus 
ePoksitms///j 

rnatuilla 	tulpiila 
_________ __________________________ 

Käyttöalueet: A = kuival olosuhteet, 13 - vedonpinnan vaihtelualue, 0 = pysyvästi vedenpinnan 

alapuolelle jäävä alue, D = maanvastaiset pinnat. 	 ________________ 

TYÖTU RVALLISUUS 

- Työssä on noudatettava yleisiä notSo-oheita 
- Työssä tulee käyttää määräysten mukaisia työtelineitä. Työtelineistä on annettu tarkempia ohjeita 

julkaisussa: "Rakennustyön järjestysohjeet, 1982. Valtion painatuskeskus, tyt-Ilait-sarja 28'. 

- Työssä käytettävion koneiden ja laitteiden (mm. pöytäsirkkeli, naulaimet ym.) tulee olla tar-

koitukseen hyväksyttyjä ja niiden käytössä tulee noudattaa laitekohtaisia ohjeita. 

- Työntekijöiliä on oitava henkilökohtaisena suojavarustuksena vähintään naulaanastumissuojallu 

varustetut suojajalkineet, sormikasmalliset suojakäsineet ja kypärä sekä turvavyö työsken-

neltäessä paikoissa, joissa on putoamisen vaara. 
- Vesistösilloilla on oltava käytettävissä vene ja kelluntaliivit. 
- Liikenneväylän, rautatien tms, vierellä työskenneltäessä on noudatet:ava kussakin tapauksessa 

erikseen annettuja ohjeita ja määräykniä. 

. 

. 

. 
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r . MITOITUSPERUSTEET 	 1 
Mitoitus perustuu seuraaviin ohjeisiin ja määräyksiin: 

- Suomen rakentamismääryskokoelrna, B 10 Puurakenteet, 1983 

- TL 147: Tukitelineohjeet, 1983 

- Mitoitus on tehty salli Itujen jännitysteri menetelmällä (B 10, kohta 8) 

1. teet: 

- Kuormitus: valupaine p 	(Ks tukitelineohje) 

- Aikaluokka: C, 	kost.eustila: 3 

2. Muottiiauta; mitoit 05 taipurnall.e 	a/300 

- Mitoittava, kun p 	58 kN/m2 pu avaraile '1114-3 

p 	77 kN/m2 puutavaralle 130-3 

- Mitoitetaan 3-aukkoisena, jolloin reuna,jänteen taipuma on määräävä 

f 	0,0068 pa4 /EI 	a/300, josta 
max 

5. = 	3iIEt3 	
E = 6500 MN/m2 	T24-3 

24,48 p 	 E = 7000 MN/m2 	T30-3 

3. Muottllauta; mitoitus taivutukselle 

- Mitoittava, kun p 	58 kN/m2 puutavaralle T24-3 

p 	77 kN/m2 puutavaralle T30-3 

- Mitoitetaan 3-aukkoisena 

Mmax = 0,1 pa2 	; 	= M/W • josta 

arnax = I!± 	 bsalI 
= 9,6 	/m2 	; T24-3 

0,0 P 	 °b sali 	11,1 MN/m2 ; T30-3 

4. Koolaus; mitoitus teikkaukselle 

- Käytännössä aina mitoittava, kun sidejuoksujako 12 	1,0 m 

- Mitoitetaan 3-aukkoisena 
q 	2 

' =--- 	= 0,6 q1 l 	- _ L (b + hä ) 	josta 

1 	
saii 	6K' 	

b 	 rsali 	= 0,96 MN/m2 	T l8-3...T30-3 

1 max 
0,6 	1,2 

bk = koolaussoiron leveys 

hk = koolaussoiron korkeus 

9 = s p 	 h = sidejuoksujen yhteenlaskettu 

1 cv eys 

Y20 5 mitu11uSkSkL1)aiflee1to5iLIi3JUOEaVaSt0L5fl 

- liitoittava, kun 6k 	
145 mmmi, 6 	tUli omia Il 	650 mm 

- Mitoitetaan 3-aukkosenu 

= R 	; 	R 	= 1,1.1 q 	1 
- 	max 	1 1 

Saliitun jännityksen korotuskerroin 	9 = 'V150/h , jossa ö = (mm) 

°'clsali 
2 ,i MN/m2 	T18-3 ...T 30-3 

mm;: 	1 , 13 

. 

. 

. 

. 
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6. Sidejuoksut: mitoitus leikkaukselle 

- Käytännössä aina mitoittava, kun muot:t:isidejakc t 	1,0 rn 

- Mitoitetaan jatkuvana siten, että reunimmainen jOnne on 1 = 

max = 0,50 q2 12 	josta 

1 	
= 	rsanbshs 	, jossa q = li 	p 	V sali = 0,96 MN/m2; T18-3. . .T30-3 

2max 	0,50 q2  

7.Muottisiteet;mitoitus_kiskopaineeiie sid)juoua vas Lasin 

- mitoitetaan kuten sidejuoksut kohdassa 6. (ks. kiiytthrajottukset) 

P 	sallitun jännityksen korotuskerroin 	k = 	150/h , jossa b =(mm) 
1 	A 	 0 	 0 

sal1 = k d.Lsaii  A, jossa A = muottilukon tehoilinen tukipinta-ala 

= 2,5 MN/m2 	T18-3...T30--3 

8.Muottisnoitus 

- mi toi te taas ku ten side juoksu: khlaasa 6 . 	ks . kLiy t-  tdrajo i tukse 

max = ii 1 2 p, josta saadaan muottisiteiden lukumääräksi / m2 

n = 	
(kpi/m2) ja vastaavasti sidejauksi 

p sali 

P 	(1 	1000 mm, 	ks. kohta 6) = sali 	2 
2 	i1p 

Huom 	sa1l määräytyy joko sidejuoksuja vastaan saliihin kiskopaineen perusteella (kohta 7.) 

tai muottisiteen sallitun kuormituksen perusteella. 

4. KÄYTTÖESIMERKIT 

Esimerkki 1: 

- Valupaine p = 35 kN/m2, koolaus 50 x 100, muottisiteen 0san = 12 kN ja rnuottiiukon pinta- 

ala A = 50 x 90 mm2. Mitoita koolausjako, sidejuoksujako, sidejuoksut ja rsuottisidejako. 

Ratkaisu: 

1) Koolauksen ja laudoituksen mitoitus: 

- 	Valitaan muottilauta t = 20 mm, T24-3 

koolausjako amax = 390 mm ja 

sidejuoksujako 1 	= 670 mm koolauksel.ie 50 x 100 1 max 

2) Muottisiteiden ja sidejuoksujen mitoitus: 

- 	Sidejuoksujen väli1 jOS «-' 20 uno.: 0 rako 	> m 	1 1 Iso: ohol 1 sen :ukipin 1 a-als 

A = 	X 7 = 35 cmi 

P 	= 11 kl1 	(ki:skopsiine tulee uriiSrtiIioiiksi 
= 	sali 

muottisiteitä '- 3,2 kpi/m2; sidejuoksut 2 kpl 50 x lUO rinnakkain 

- 	Muottisidejako ja sidejuoksujako voidaan valita vapaasti, kun 	muottisiteitä 

3,2 kpl/m2 ja i 	670 mm ja 12 	1000 mm 

- 	Valitaan muottisidejako koolausjakoon sopivaksi, esim: 

= 540 mm ja 12 = 585 mm 	(12 = 1,5 ui) tai 

= 405 mm ja 12 = 780 mm 	(i 	= 2 . a) 

. 



Kuva 3: 	Sideiuoksuien jatkcskohdrit 

ilat 	4,2xl25 P 	(kN) max 

pl/solro 6,7 

pl/soiro 13,3 

pl/soiro 20,0 

pl/soiro 26,7 

nI..f 4 919 	Naulamadrä mäaräytyy muottisiteen 
vetorasituksen max mukaan 

ukko 1!  py 
50 

Kuva 5: Muutin kulma 

4(4) 

- Valupaine p = 35 kN/m2, koolaus 50 x 125, muottisiteen sall = 22 kN. 

Mitoil:a koolausjako, sid8juoksujako, sidejuoksut ja vaadittava muott.ilukon tukipinta-ala. 

Ratkaisu: 

1) Koolaus ja laudoitus: 
- Muottilauta t = 20 mm, Ti 1-3 = aax = 390 mm (ks. esim. 1) 

- Side)uoksujako 1 	= 830 mm koulaukselle 50 x 125 
max 

2) Muottisiteiden ja sidejuoksujeri mii ci tus: 

- 	
sall = 22 kM - vaadittava sidejuoksukoko on 2 kpl 50 X 125 

- Sopiva tukilevyn koko; esim 80 x 120 mm2, josta midejuoksuja vastaan tultevaksi tukipinta-

alaksi jää A = 80 cm2, joka on riittävä, sillä Avaad = 78 cm2 

- Kun P 	= 22 kN, saadaan siteiden lukumääräksi n = 1,6 kpl/m2 
sai 1 

- Muottisidejako vaiitaan koolausjakoon sopivaksi, esim. 1 = 805 mm, 12 = 780 mm (12 = 2 a) 

1 5. KYTTORAJOITUKSET 

1) Muottilauta: Muottilaudan vähimmäispituus L = 3a. Laudat on jatkettava aina koolauksen 
kohdalla. Kahta vierekkäistä jatkosta ei saa sijoittaa samaan kohtaan. 

2) Koolaus: 	Koolaussoirojen vähimmäispituus 5 = 3 	Soirot jatketaan limittämällä 

si.dejuoksufl kohdalla. 
3)_Sidejuoksut: Sldejuoksujen vähimmäispituus L = 3 l. Jatkokset tehdään kuvien 3 ja 4 

mukaisesti. 
•1)Muottislteet: Muotin reunalla tai kulmassa saa reunimrnaisen siteen etäisyys kulmasta olla 

enintään 0,8 l 2 • 	( ks. kuva 5) 

. 

- jatkoskohdan etäisyys muotti-

siteestä oltava vähintään 12/4. 

- saman sidejuoksun jatkosten 

väliin on jäätävä vählnt9dn 

kaksi muottisidettä. 

- kun muottisiteiden P 	on max 
alla olevassa taulukossa ilmoi-

tettua suurempi, on sidejuok-

sujen jatkokset jäykistettävä 

kuvan a  mukaisesti 

Taulukko 1 

Sidejuoksut. P 	(kN) max 

2-50x100 15,4 

2 - 50 x 125 19,2 

2 - 50 x 150 23,0 

. 
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SILLANRAKENNLJS _____ 
Muottityot 

REK NO 	1 SIJOITUS 

5538 B.3521 _______ 

LAATUA 1 AIKA 

Rs,R( 12. 83 
TYÖNSUUNNITTELU Avattava pyöreän pilarin puumuotti 

Menetelmat iedot 

TYOKOKONAISUUS 

1Tfl1® 

d = 
- 	= Pakkausteräsvanneryhmä 

4 	= Soljen liitos 

-® 
- 	Pilarimuotista on tehty tyyppipiirustus 

Pro R15/DH 2-1 	, 	jossa on esitetty 

muotin mitat ja rakenne tarkemmin. 

iui-jn 	si3kho1kaista 	2 	= 	702.. .1300 	mm. 

Muottityön suoritusjärjestys 

Muotin kokoaminen 

Asennus ja reivaus 

Mittaus Rauituksen asennus 

- Kovettuminen 

Muotin irrotus 

Puhdistus 

Pilarin raudni tus voidaan asentaa joko pai koilleon 	asennetun muotia 	si s;2l 15 	tyokennei 1 en 	tai 
raudoitus voidaan nostaa valmiiksi koottuna häkkinä paikoilleen. 	Haluttaessa voidaan valmis 
raudoitus asentaa avattuun muottiin jo ennen muotin nostamista paikoilleen. 	Jos raudoitus 
nostetaan paikoilleen valmiiksi koottuna häkkinä tai ennalta muotin sisään asennettuna, 	on 
varmistuttava siitä, 	etteivät pilarin tartuntateräkset vaikeufa asentamista. 

TO MI NTV 	LINE E T 

Sopivat 	toiminta- 	Muutin nostot 	ja siirrot 	KAOL tai tIKU 	+ 	1.. .2 MM 
välineet: 	 Muotin kokoaminen ja 	aserinus 	1.. .2 	RAM 	+ 	1 ....2 	kM 

Muutin irroitus 	ja puhdistus 	2.. .3 3M 

ME NE TEL M A K U V A U S 

Muotin kokoaminen asennuskuntoon 1 2 
1. Muotti tarkistetaan ja vauriot 

korjataan tarvittaessa. Muotti- 
pinnat öljytään ennen muotin 
kokoamista tarkoitukseen sopi-
valla muottidljyllä. : 

2. Toinen muottipuolisko asetetaan 

rin raudoitus asentaa paikoilleen 
muottipuoliskoon tässä vaiheessa. 

3 4 3. Toinen muottipuolisko nostetaan 
edellisen päälle ja ohjataan tar- 
kasti oikeaan kohtaan. 	Jos pila- 
rin raudoitus on muotin sisällä, 
tarkastetaan, 	että raudoitusvä- 
likkeet tukeutuvat oikein ylempään ___________________ 
muottipuoliskoon. 

t—j 
4. Solkien liitospultit asennetaan 

paikoilleen ja kiristetään. 	Pultte- 
/ 

ja 	ei saa kiristää tarpeettoman tiukkaan. 

Viite: Jrkkitie27t, /5:tt 1 or 



5 
ki 	r1 	'äl IHo 	uIeva 	pakkauo- 
svaneet asenne taan ja kirje- _______________ 

___ 

7 8 
Muotin asennua alustava reivaus 

7. 	Tarvittaessa rakennetaan ennen muu- 
tin asennusta työteline tai kannen 
tukiteline, 	johon muotti voidaan 
reivata kiiflfli. L 	JDet 	 rm.etiri 

0. 	Muotin tarkka paikka mitataan ja 
merkitään. 	Muotin alapään tukemi- _____________ 
seksi 	tehdään esim. 	parruista 
kehikko, 	jonka ei sään mo . n ola- 

kiilat 	 arru 

pää voidaan 	kIi[ot. 

10 9 
0 . 	Muc 	- 	>.- 	e 1 suo 	55 

ohjataan tarkasti oikeaan kohLaan 
ja tuetaan alapäästä kiiloilla en. 
kehikon sisään. 

lv. 	Muutti 	reivataan nostovaiheessa 
tustavasti pystyyn joko vinorei- 
illa maahan tai vaakareivoilla 
0- 	tai 	tukiteiineisiin. f/l 

Ptoliinat saa irroittaa vasta, 
kun muutti on tukevasti reivattu. 

11 12 
Muutin 	reivaus 

11. 	Muutin sijainti 	ja pystysuoruus — — 	 - — 	- 	1 	 - _____ 
tarkistetaan ja muotti 	reivataan 
1 	kovasti 	vaaka- ja vinoreivoilla - 	 - - 	_______ _____________ 
yO -  tai 	tukitelineis 	n. 	Reivat 
pritään sijoittamaan mandolli- 
;irnrnan lähelle telineiden vaaka- ________________ 
ivausLasoja. - 	 - — 	_______ ____ 

\ierekkäiset pilarimuotit voidaan 
i isäksi 	sitoa toisiinsa vaaka- ja ________________ - 	 _________ ________________ 
inoreivolila. 

RoivausteUneptklila. 

13 14 

13-14. t a 

kertaisilia kääntt.il ii ttimillä. 
Muut vaaka- ja vinoreivat kiinni- 8/48 

tetään em. 	reivausputkiin kaksois- 
kääntöliittimillä. 	Kaikki 	liitok- 
sor on tehtävä mandollisimman 
läheltä ulospäin suuntautuvan _____________________ __________________________ 
reivaputken kiinnityspistettä. 15 16 

Reivaussoirolla 	(esim. 	50 x 100) 0 /kiiia _______ 

15-16. Reivaussoirot kiilataan kevyesti -. 	[L 
muottilaudoituksen ja L-terästen ff 
väliin ja naulataan kiinni L-teräk- _l-.( 
sissä olevien reikien läpi. 
Tarvittavat 	lisärelvat voidaan 
nali Latu kiinni 	en. 	re 	vuihi n. II 

VlimeistelyLyöt 17 Tarkistukset ennen valua: 
17. 	Pilarin valukorkeus mitataan ja - muotin sijainti ja pysty 

merkitään esim. 	laudanpätkäliä. _________ 
Panoskiinnikkeitä varten kiinnite- ) 	) 	) 

suuruus 
- muotin puhtaus 

tään muottiin tartuntakierrekappa- 
/ - muotin ja telineiden 

leet. 	Muutin yläpää peitetään tuenta 
talvella muutin lumeent:urnisen 	ja 

1(1 - muotin tiiveys 
jäätymisen estämiseksi. 

Ii 	uui (tarvittaessa voidaan 

1 muottia kastella ulko- 
puolelta) 

. 

. 

1] 
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. 

. 

. 

Muo t i nirrotus uhdiatus 	 19 	 20 
19. Muotin reivaukset irrotetaan 	soi- 

kien kiinnityspultit avataan ja 
teräsvanteet katkaistaan esim. pur- 	 Det. ksl4 
kuraudalla. 	 j'\. 

20. Muottipuoliskot irrotetaan varo- 	 \ 
vaati toisistaan kampeamaila esim. 
purkuraudalia solkien päissä oie- 
vista vahvikkeista muottipuoliskoja 	 1 
erilleen. Kun muotit on saatu ir- 
rotetuiksi, ne nostetaan suoralle 	 ___________ _________ ________ 
alustalle puhdistettavaksi. 

21 	 22 
21. Muottipinnat puhdistetaan väUttb-

mästi, jolloin valuroiskeet irtoa-
vat helpommin. 

33. Muottipinnat öljytään muottiöljyllä, 
jonka jälkeen muotti kootaan uudei-
ben käytettäväksi. Liitospulttien 
kierteet on syytä öljytä ruostumi-
sPfl e ämiseksi . 

Varastointi_jlukse 	 23 
23. Muotit varastoidaan ja kuljetetaan 

koottuina, jolloin ne säilyttävät 
paremmin muotonsa ja muottiiaucloi- 
tuksen reunat ovat paremmin suojat- 	 - 	______ 
tuna kolhuilta. Muotit varastoi- 	 . 	 - 
daan pelkkojen päälle. 	 _____ 

YLE STA 

Pakkausteräsvanteet: 
- pakkausteräsvanteiden lujuus- yms. -vaatimukset on esitetty muotin tyyppipiirustukser. 

- Vanteiden lukituksen onniatumiseen on syytä kiinnittää huomiota. Jos on syytä epäifl 

lukituksen lujuutta, on lukitusta kokeiitava ennen vanteiden käyttöä. Lukituksen epäonn 

fuminen voi johtua esim. viallisista tai kuluneista kiristys- ja lukitustyt5kaiuista. 

- Työmaalla voidaan vanteiden lukituksen iujuutta kokeilla esim. nostamalla vanteesta tehdy 3 

tenkillä sopivan painoista taakkaa. Vanteiden kokeilu on järjestettävä ./ir- , e'bi ro - 

1 L scsi atkeasa a een eee - a si uu 0/3 0 al000 ui eiheidi - -aere 

Muottiöljy: 

- Käytettäväiä :uothiLjyItä ulue lIs käy 	rio!1isi's 	Uu, 	-ke r0juis n 

tettava. 

Työ turval ii suu s: 

- Työssä on noudatettava yleisiä neste-ohjeita. 

- Työssä tulee käyttää määräysten mukaisia työtelineitä.. Tyhtelineisiä on annettu tarkempia 

ohjeita julkaisussa: Rakeno istvän järjestysohjee, 198. Valtion painatuskeskus, työlait-

sarja 28". 

- Työntekijöillä on oltava henkilökohtaisena suojavarustuksena vähintään nalulaanastumissuo-

jalla varustetut suojajalkineet ja kypärä sekä turvavyö työskenneltäessä paikoissa, joissa 

on putoamisen vaara. 
- Vesistösilloilla on oltava käytettävissä vene ja kelluntaliivi. 

- Liikenneväylän, rautatien yms. vierellä tydsk on [riiceeä ei. n.udot- et osa kusnakbn t- apauk-
eeori erikseen snnet nuo ohje a jo ehiiräyksin 
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Taulukko 1. Soljen teräsosien valmistusmitat 

dtmm] li(mm rimmJ rz[mm 
700 365 390 476 
800 406 440 530 
900 447 490 584 

1000 489 540 639 
1100 530 590 693 
200 572 640 747 

1300 613 690 801 

Taululukko 2. Solkivälille tulevan vanneteräsryhmän 
vähimmäispinto-ala valupoineilla 3050 kN/m 2 , 
sekä muotin paino. 

Pilarin hafi 
d Emmi 

Vonneryhmän pL ala (mm 2 ] Muotin pare 
kg/ m q=30kN q=8OkN/m q=5OkN/itt 

700 4.9 - 0.2 - 25,4 58-- 	71 
800 - 28,9 64' 	79 
900 18,8 - 32,4 7087 
1000 

- 
35.8 7695 

1100 
- - 39,2 82-102 

1200 24,4 3,5 - 42.5 88--IlO 
1300 2_ 36,0 45,8 93-118 

Soljet- - Puuosat painekyllästettyä puuta 

—Teräsosat Fe 37 B. pultit lujuus 8,8 sinkitty 

—SoI kien teräsosat teräSharjotaan ja maolotaon ruosteenestopohjomaalillo (esim. Ferres). 

Muottipuutavaro Lujuus T30-3 möärämitallisena tai sormi jatkettuna. 
Naulaus solkiin kierrenauloillo 60x25 tai vastaavan kokoisilbo kampanauloilba. 

Pakkausteräsvanteet Vähimmäisvaotimukset 	murto 650 N /mm2  ja murtovenymä 	4 % 
Lukituksen tulee kestää 	80 % vanteen murtokuormasta. 

Muottiäljy Muotin irroittamisen ja puhdistamisen helpottamiseksi on käytettävä 
muottiöljyä SYT 3500 kohdan 2 3 mukaisesti. 

Panoskiinnikkeet Panoskiinnikkeet asennetoan pibareihin tortuntakierteitä käyttäen. 

Sivutuenta TS kortin no 5538 / 83521 mukaan, 

Muotin purku Muottipuoliskat irraitetoan varovasti pilarista vääntämällä esim. purku-

raudalla solkien päistä muottipuoliskoja erilleen. 
Solkien päissä on tätä tarkoitusta varten vahvikkeet. 

. . 
	

. . 

MUOTIN SIVU KUVA 
125 

HnH'I 
Jatkospultit 10 kpl 
Mb- M12 solkien 
läpi + välilevyt tl0mm 
putttien kohdille 

MUOTIN JATKAMINEN 
1:25 

tioomI .batkos kohtaa ei saa 
tehdä näkyvään pintaan vaan 
esim. maanpinnan akxioIelle 

= Ii 

11-50/50/50 s3 

W
höylätty pinta sisäpuolelle -, 

Solj iU ISO 	 - 	Hitsaus 	3mm 

: 	
e 	 liimouksella (esim.Tommer F3). 

nnusjär estys 

Sollen puuosot kiinnitetään 
IJ-teräkseen uppokontaruuveillo 

	

________________ 	

4x50 tms sekä sään kestävällä 

MUOTIN POIKKILEIKKAUS 1:10 

oT 

Reiat 9kpl 

0 3,5 mm 

LEIKKAUS A-A I'5 	LEIKKAUS B-B 1:5 

x3L06mm 4 *  

Soljen puoliskot sovitetaan valmistuksen 
'1 	aikana toistensa paraksi. 

DET.1 SOLJEN LIITOS 1:2 

s 	1 
1,- 

n.5mm 

Vahvikkeet 
l20x40s4 

LEIKKAUS C-C 12 
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REK NO 1 	SIJOITUS 

.352i 
_____ Muottityot 

LAATIJA 1 	AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Pyörean pilarin puumuotti 	 TVH/ 
Rs, Rr 12.83 

Menetelmat iedot 

T YÖKOKONAISUUS 

1 	 sotki 

]kT ___ _______ 	 iI1!oustona ____ 

J1kojnenjorjtj'äest 	Pilareiden muottitölilen 	ajoitus: 

- Pilarimuotit kannattaa asentaa kannen tukitelineiden rakentamisen yhteydessä ja tukea kan- 
nen tukitelineisiin, 	jolloin erillisiä työtelineitä ei 	tarvita. 

- Jos sillan pilarit on tehtävä valmiiksi ennen kannen tukitelineiden rakentamista, 	tehdään 
ensin työtelineet, 	joihin pilareiden muotit voidaan tukea. 

Sisäinen suoritusjärjestys 

---- 

- 

iMuotin purku -o 

- Pilarin raudoitus voidaan asentaa paikoilLeen joko muotin sisällä työ skennellen 	tai raudoi- 

tus voidaan nostaa valmiiksi koottuna häkkinä paikoilleen. 	Jos raudoitus nostetaan paikoil- 

leen valmiiksi koottuna häkkinä, 	on varmistuttava siitä, 	etteivät pilarin tartuntateräkset 

vaikeuta asentamista. 

TOIMINTAVÄLINEET, MATERIAALIT, KONEET, KALUSTO 

Sopivat toiminta- 	Muotin siirrot ja nostot 	KANL tai NKU + 1.. .2 RM 
välineet 	 Muotin rakentaminen ja asennus 	1.. .2 RAM + 1.. .2 RM 

Muotin purku 	 1.. .3 RM 

Materiaalit: 	 Koneet ja kalusto: 

- puutavara; 	 - pöytäsirkkeli 

- soljet: 	esim. 	25x100.. .125 ja 5OxlOO.. .125 	- vannesaha (tai kuviosaha) 

- rnuottilauta: 	mitallistettu 20 x 45.. .30 x 45 tai 	- pakkausvanteiden kiristys- ja liitostyökalut 

raakalauta 	22 	x 50.. .30 x 50 	- paineilmanaulain 	(tarvittaessa') 
- sidevanteet: 	 - 	työntekijäin suojavarusteet 

- pakkausteräsvanne, 	lev. 	13.. .19 mm 

Vii te: Menekki tiedot, kcrtl - i uno 55.E3 	 P tarirnuotin mi toi tus , kortti nro 5540 

Lfl 
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MENETELMAKUVAUS 

Puut av aranvarastointiljjttelU 

1. Puutavara varastoidaan työpaikan 
viereen ja peitetään talvella lu-
meentumisen ja jäätymisen estämi- 
seksi. Tarvittaessa puutavara 
laji teilaan muottisuunni telman 
lujuusl.uokkavaatimustefl mukaIsesti 

Solkien teko; mene teimä 1 

3. Solkien puutavara katkotaan ensin 
määrämittaisiksi pätkiksi. 

4. Pätkistä sahataan vannesahalla 
sahaussapluunaa apuna käyttäen 
pois ympyräsegmentit. Sahaussap-
luunan mitat tarkistetaan tekemäl-
lä soljista mallikappale. 

5. Solkien kokoamista varten tehdään 
tycipöytään naulauosap luona. 

II 	 I 

5 
6 .o ol]et. koo'aan valmi tila ojsta 

naul auseap luunassa .Jns ent klo 
on tehtävä paljon, kannattaa työs-
eli käyttää esim. paineilmanaulain-
ts 

,lolkiio ekn; meneelmö EI 	7 

7-8.loltjet kootaan määrämittaisiksi 
katkotuista osista naulaussapluu-
onnea. Valmiiseen solkeen piirre- 

dn sahanslinja ja sotki sahataan 
irei'kst esim. kuvisahsJ la. 

Mun tiri kokoaminen 

9. Muotiin kokoamista varten tehdään 
ensin parruista suora alusta. 
tolkien paikat mitataan ja merki-
tään, ja soljet naulataan väli-
aikaisesti kiinni alustan päälle 
suoraan linjaan. 

10. Muotin laudoitus aloitetaan suu-
rella laudalla n oiklen aioreurnesta. 

11. Laudat jatketaan aina solkieri koh-
dalla. Kahta vierekkälstä lautaa 
cl saa jatkaa samassa kohdassa. 

12. Muottia käännetään välillä työn 
helpottamiseksi. Muotin viimeinen 
lauta kavennetaan sopivan levyi-
seksi. Tarvittaessa kavennetaan 
myös edelttstä Jautoja. 

1.2. 2nLkien i1L II. te 
efanvanl;eet asenne aarj ja kiri 
.enään paikoilleen ao. työkaluilla. 

1.1. matin alapää katkaistaan valmiiksi 
nenraan. Sahauslinjan merkitsemi- 
seä vöi käyttää apuna esim, suo- 

nnknlmtö sIs ne i.nnisae koin te.'vn 
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Muot in asennusa alustavare ivaus 

15. Tarvittaessa rakennetaan ennen 
muotin asennusta työteline tai 
kannen tukiteline, johon muotti 
voidaan reivata kiinni. 

16. I4iiotin tarkka paikka mitataan ja 
merkitään. Muotin alapään tuke-
miseksi asennetaan esim. parruista 
tehdyn kehikon varaan ylimääräinen 
sulki, jolla muotin alapää sido-
taan. 

17. Muotti nostetaan paikoilleen ja 
pujotetaan en. soljen sisään. 

18. Muotti tuetaan asennusvaiheessa 
sitomalla se vaakareivoilla teli-
neisiin. Matala muotti voidaan 
tukea mybs pelkästään vinorei-
voilla maahan. Nostoliinat saa 
irroittaa vasta, kun muotti on 
tukevasti reivattu 

Muotin reivaus 

19. Muutin pystysuoruus tarkistetaan 
ja muotti sidotaan tukevasti teli-
neisiin vaaka- ja vinoreivoilla. 
Reivat pyritään sijoittamaan mah-
dollisimman lähelle telineiden 
vaakareivaustasoja. 

26. Lisäksi voidaan vierekkälset muotit 
sitoa keskenään vaaka- ja vinorei-
voi 11 a. 

21. Reivaussoirot naulataan joko suo-
raan solkiin kiinni tai solkiin 
naulataan ensin pystysoiro, johon 
reivaukset naulataan. 

22. Terästelineisiin saadaan muottl 
sidottua esim. kiinnittämäilä 
telineisiin ensin muottisiteillä 
poikittainen parru, johon reiva-
suirot naulatasn kiinni 

. 

 

23. Muu i n y 1 	2 daan tuLe o 
kannen koolaukseen ja iaudoituk-
seen. 

2.1. Jos muottia ei pureta ennen kannen 
valua, on pilarimuotin laudoitus 
katkaistava arvioidun kannen tuki- 
tehneen painuman verran kannen 
laudoituksen pinnan alapuolelta. 

 

21. 

 

. 

nen 

T1u[T 
fl Viimeistely 	 25 

25. pjlariin tulevat panoskiinnikkeet 
asennetaan paikoilleen muottiin 
vasta pilarin raudoituksen jälkeen. 

26. Muotin yläpää peitetääh talvella, 
jolloin vältytään lumen ja jään 
sulattamiseita ennen valua. 

26 

IIIIIiiIIiIIIIIII 
iiiiHiiiiiiHiiiivi 

27. Ennen valua muutti puhdisietaan, 	27 
	

Tarkastukset ennen valua: 
tarkastetaan ja kastellaan. 	 - muotin sijainti ja pvo- 
Laudoitus on pidettävä märkänä 
	

II!Illh(IIIAU 	ty suo ruu s 
vähintään vuorokausi ja ennen 	 - muotin puhtaus 
valun aloittamista on laucloituksen 	 - muotin tiivev 
pinnalla olevan veden anne tava 	 - muotin a teil neic(en 
haihtua. 	 tuentu 

IllIlIlmIIIIII 
lImIIlIIlIInhIT 



Taulukko 1: Soljen mitat 

d b0 [ 1 Puutavara 

700 50 700 50 x 100 ja 25 x 100 

800 55 700 50 x 100 ja 25 x 100 

900 60 700 50 x 100 ja 25 x 100 

1000 65 700 50 x 100 ja 25 x 100 

1100 65 900 50 x 125 ja 25 x 125 

1200 70 900 50 x 125 ja 25 x 125 

1300 70 900 50 x 125 ja 25 x 125 . 

- Puutavara T24-3 

- Naulat esim. 2,8 x 75. Naulamäärät 

mitoitetaan soi jen vetorasituksen 

mukaan 

- Muottilaudoituksen ja soi jen naula-

usten mitoitus sekä solkia korvaa-

vien pakkausteräsvanneryhmien mi-

toitus on esitetty kortissa nro 5540. 

+ 
0 

-o 
CN 

+ 
-o 

4 

29 

29. Muotin reivaukset irrotetaan, 
sidevanteet katkaistaan ja soi-
jet irrotetaan 	purkuraudalla. 
Laudoitus irrotetaan valupinnas-
t'a ja valupinta puhdistetaan 
tarvittaessa. Muotista puretta-
vaa puutavaraa ei yleensä kannata 
lajitella ja puhdistaa. 

1 ESIMERKKI PIL.ARIMUOTIN SOLJEST.A 

L 

YLESTA 

Pakkausteräsvantee 1: 

- Vanteiden lukituksen onnistumiseen on syytä kiinnittää huomiota. Jos on aihetta epäill-ä 

lukituksen lujuutta, on lukitusta kokeiltava ennen vanteiden käyttöä. Lukituksen epäonnis-

tuminen voi johtua esim. viallisista tai kuluneista kiristys- ja lukitustyökaluista. 

- Työmaalla voidaan vanteiden lukituksen lujuutta kokeilla esim. nostamalla vanteesta tehdyllä 

lenkillä sopivan painoista taakkaa. Vanteiden kokeilu on järjestettävä siten, ettei 
mandollisesti katkeavssta vanteesta tai putoavasta taakasta aiheudu vaaraa. 

Työ turvallisuus: 

- Työssä on noudatettava yleistä nosto-ohjeita 

- Työssä tulee käyttää määräysten mukaisia tylitelineitä. Työtelineistä on annettu tarkempia 

ohjeita julkaisussa: 'Rakennustyön järjestysohjeet, 1982. Valtion painatuskeskus, työlait-

sarja 28'. 

- Työssä käytettävien koneiden; pöytäsirkkelin, vannesahan, naulainten yms. tulee olla ao. 

tarkoitukseen hyviiksyttyjä ja niiden käytLssä tulee noudattaa laitekohtaisia määräyksiä ja 

ohjeita. 

- Työntekijhi .1.111 on oltava henki lökohtatsena suojavarustuksena vähintään naulaanastumissuojalla 

varustetut suojajalkineet, sormikasmalliset suojakäsineet ja kypärä sekä turvavyö työsken-

neltäessä paikoissa, joissa on putoamisvaara. 

- Vesistösilloilla on oltava käytettävissä vene ja kelluntaliivit. 

- Liikenneväylän, rautatien yms. vierellä työskenneltäessä on noudatettava kussakin tapaukses-

sa erikseen annettuja ohjeita ja määräyksiä. 

. 

. 
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2. Solkien )a pakkausterdsvanneryhmien mitoilus 

- Solkiin syntyy valupaineesta vetorasitus, jonka suuruus on 

Tfadp 	.. 	. 	. 	.. 	- 
--------- 	 ; jossa 	a = solkijako; 	d = pilarin halkaisija ja p - valupaine 

- Solkien naulaukset mitoiletaan voimslie P 	. 	Naulojen sallitut leikkausvoimat on 
max 

esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1. 	Nelikulmaistan lankanaulojen sallitut leikkaus- 

voimat; ai[kaluokka C; 	kosteusluokka 3 

Naula sal1 	EN] 

2,5 	x 	60 430 

2,8 	x 	75 510 

3,4 	x 	100 720 

- Jos I<äytetäri pakkaustersvanneryhmi, mitoitetaan vanneryhmt myös voimalle max 

Jos vanteille ei ole annettu tarkempaa sallitun vetojännityksen arvoa, voidaan 

vaadittava vanneryhmn poikkileikkausala laskea seuraavasti: 

P 
max 	2 

4 	[mm j 	J0555 P 	kN 
vaad 	0,3 	 max 

Tdllöin vanteiden vdhimmdisvaatimukset ovat: 
> 	2. 

- Omurto - 650 N/mm ja murtovenyma - 4 % 

- vanteiden lukituksen tulee kestaa - 80 % vantaan murtokuormasta. 

3. MITOITUSPERUSTEET 

Mitoitus perustuu seuraaviin ohjeisiin ja mddrdyksiin: 

- Suomen rakentamismdrdyskokoelma, BiO Puurakenteet, 1983 

- RIL 147: Tukitelineohjeet, 1983 

Muottilaudoitus mitoitus taipumalle f 	- a/300 max 

- laudan taipuma on yleensd aina rnitoittava normaalisti kytetyillä valupaineilla 

- kuormitus: valupaine p 

- aikaluokka: 0; kosteustila 3 

- mitoitetaan 3 -aukkoisena, jolloin reuriajdnteen taipuma tulee rnddrddvdksi 

f 	0,0068 pa 4 /EI 	a/300, josta max 

a 	 E 
E t 

max 	24,48p 	
= 6 500 MN/m 2  T24-3 

E = 7 000 MN/m 2 : T30-3 

1 4. KYTTÖRAJOITUKSET 

- Muottilaudan vöhimmdispituus L = 2a 	(ts. yhden solkivdlin mittaisis pdtkid ei saa 

kdyttdd) 

- Vierekkdisid muottilsutojs ei saa jatkaa samassa kohdassa 

. 

. 

. 



[i 

. 

. 

. 

SILLANRAKENNUS REK NO 	1 SIJOITUS 

5541 B.3531 .___jiii-  Muottityot 
LAATIJA 1 AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Laattasillan kannen muottityöt Rs,Rr 12.83 

Menetelmät i edot 

TYOKOKONAISUUS 

kannen kooau 

5 	 reunapukki 

muottilaudoio; 

neunapalkin muoiri 	tuenta 

kaide 

4 	
/ 	II 	 kevennysputki 

® 	kevennyspu tken sidon 

6 

2 

Ulkoinen suoritusesj 	Muottitöiden ajoitus: 

- Ennen kannen muottitöitä tehdään kannen tukitelineet. 	Usearnpiaukkoisessa 	sifiassa voidaan 
työt ajoittaa siten, 	että tukitelineet valmistuvat vaiheittain aukko kerrallaan mucttitöiden 
edellä. 

- Kannen raudoitus seuraa v 	ittörtästi muutti iii itä. 

Sisäinen suoritusj&jestys 

Muotin 	rakentaminen Muotin 	purku; vaihtoehto 1 (kalustotelineet, 
553...552O) 

esivalrnistu:1 
0unapukkien Muotin sivuen 

ja reunapukkien asennus Tukitelineen lasku irti kannesta 

Muotin purku ;  vaihtoehto jJ (puuteline, ks kortti 5512) Muotin purku ;  vaihtoehtoiff(muotin sidonta, ks kortit 
55 13 ... 5520 

Tukitelineen purku Muotin sidonta kanteen 

puhdistus1ajgtelu 

IaJ&D 

Muotin purku 	vaihtoehto 	IV: Muotti lasketaan tehneen päällä alas ja puretaan alhaalla 

(ks kortit 5518, 5520 	ja 	5521) 

TOIMINTAVAUNEET, MATERIAALIT, KALUSTO 

Sopivat ryti- 	Reunapukkien yms. muotin osien esivalmistus 	 2 RAM + 0.. .1 RM 
ryhmät 	 Kannen koolaus ja iaudoitus ja reunapukkien asennus 	2.. .4 RAM + 1.. .2 RM 

Reunapalkin sisäreunan, kaidevarausten yms. 	teko 	2 RAM + 0.. .1 	RM 
Muotin purku ja puutavaran puhdistus ja lajittelu 	2.. .4 RM 

Yleisimmin ktet materiaalit: Tärkeimmät koneet ja kalusto 
- laudoitus: rnitallistettu 20 x 95 tai raakapontti 20 x 88 	- pöytäsirkkell 

tai muottilevy t = 12.. .21 mm - sähköpora, paineilmanaulain (tarvittaessa) 
- koolaus: 	50 x 100.. .50 x 150 - työntekijöiden suojavarusteet 

Koolauksen ja laudoltuksen mitoitus; kortti nro 5542 
Viitteet: Menekkitiedot; kortti nro 5547 	 Muottilevyn ja koolauksen mltoitus; kortti nro 5543 

0) 
Ln 
0) 

5) 
5) 

(0 
0) 

0) 

x 
H 
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MENETELMKUVAUS 	 J 1 

Puutavaran 	varastointi 	ja 	lajittelu 

1. 	Puutavara 	varastoidaan 	työmaalle 
sopivan 	nostoetäisyyden 	päähän, ______ 
jotta 	se 	voidaan 	nostaa 	nippuina 

J LWL J, _________ 
suoraan 	työkohteeLle. 	Rikkoutumisen _____________ 	 _____________ 
estämiseksi 	ei 	puutavaraa 	saa 	kipa- 
ts. 	Talvella 	puutavaraniput 	peite- 
tään. 	Puutavara 	lajitellaan 	tarvit- 
taessa 	niuottisuunnitelman 	lujuus- 
luokkavaatimusten 	mukaisesti. 3 4 

Reunapukkien 	esivalmistus 

3. Reunapukeista 	tehdään 	piirustusten 
mukaan 	mallikappale, 	jonka 	avulla 
tehdään 	työpöytään 	kokoamissapluuna ___________________ 
ja 	saadaan 	osien 	tarkat 	sahausmitat. ______________ 

4. Reunapukkien 	osat 	kannattaa 	sahata _____ 
sarjatyönä 	valmiiksi 	ennen 	kokoamis- ___________________ 
ta. 

5. Reunapukit 	kootaan 	naulaussapluunaa -  ______________________________ ______________________________ 

6 sa. 	Työssä 	kannattaa 	käyttää 	paine- 
ilmanaulaimia, 	jos 	reunapukkeja 
tehdään 	paljon. 
Huom! 	Työturvallisuusohjeet gnaikrn 

6. Esivalmistusvaiheessa 	tehdään 	yleen- sisareuno 
tuki 

sä 	varsinaiset 	reunapukit 	ja 	reuna- 
palkin 	sisäreunan 	tuet 	erikseen. 

reun 

Kannen 	koolaus 

1  

7. Koolsuspuutavara 	nostetaan 	nippuina - 
kannen 	tukitelineen 	päälle. 7 8 
Huom! 	Koolauspuutavaraa 	voidaan 
käyttää 	jo 	telinetyön 	aikana 	kulku- 
teinä 	(ks. 	telinetöiden 	menetelmä- 
tiedot). 

8. Koolausjskso 	nierkitään 	mittalautoi- 
hin, 	joiden 	avulla 	koolaussoirot 
asennetaan 	paikoilleen 	oikeiden 
väliniatkojen 	päähän 	toisistaan. 

9. Koolaussoirot 	jatketaan 	liniittämällä 

g 	 JJ ________ 10 tehneen 	niskan 	tai 	kannattajan 
päällä. 

10. Koolaus 	naulataan 	kiinni 	tehneen 
niskoihin 	tai 	muotopuihin. 	Sopiva 

kooIous 

naulatiheys 	on 	noin 	2... 3 	naulaa/ 
soiro. 

_______ 
- ______ 

Huom! 	Jos 	muotti 	ripustetaan 	kenteen _____ 	__________ - 	1 
tai 	tuetaan 	tylttäyksellä 	maahan 	te- 1 	1 

lineiden 	purkuvaiheossa, 	on 	naulauk- 
sen 	oltava 	riittävä 	pitämään 	teli- niskaoorru/ ________________ 
neen 	niskat 	ylhäällä. 

11. Jos 	koolaus 	asennetasn 	suoraan 	te- 
räskannattajien 	päälle, 	levitetään 11 ______ 12 	koolaus 

koolaus 	laudoituksen 	kanssa 	samanal- 
kaisesti, 	jolloin 	koolaus 	si.dotaan _____________ 
laudoituksen 	avulla 	paikoilleen. ______________ 

12. Tarvittaessa 	sidotaan 	koolaus 	myös - 
teräsksnrattajien 	telinesuunnitelman • 	1 mukaisesti. 	Sidontaa 	tarvitaan 

1= 
_____________ _____ 

yleensä 	vain, 	jos 	koolaus 	jatkuu 
pitkänö 	ulokkeena 	tehinekannattajien - 
ulkopuolelle 	ja 	reunspukin 	varaan . 	- 	- 
tuleekulkutie. _______________________________ _____________________________ 

13 14 Fieunojen 	koolaus __________________ 

Käytetyt 	reunapukit 	tarksstetaan 	ja 	kor- reurian taite _______ 
jataan 	tarvittaessa 	ennen 	käyttöön 	ottoa. 

13. Reunapukit 	nostetaan 	nippuina 	työ- 
- 

ohjunlauto 
kohteel le. - - 

14. Reunspukkien 	asennuslnja 	mitataan 
_________________________ ja 	merkitään 	koolsukseen. 	tarvitta- 

essa 	naulataan 	kannen 	taitekohtaan koolaus 
muta 	uhjuriksi. 

. 

. 

. 
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21. Laudoitus 	saadaan 	sopivasti 	raol- 21 
leen, 	kun 	ensin 	naulataan 	esim. 	10 
laudan 	leveyden 	välein 	ohjurilaudat 

hakamiHo;onkatarkko 
/mittosaodoonkuvan2O 

tarkkaa 	hakamittaa 	apuna 	käyttäen. mukaisestako€(oudo 
tuksesta 

22. Laudat 	jatketaan 	koolauksen 	kohdal- ____ 
la. 	Kahta 	vierekkäistä 	jatkosta 	ei 
saa 	sijoittaa 	samaan 	kohtaan. 	Lau- ___________________ 
doituksen 	sopiva 	naulaustiheys 	on 
n. 	7.. .10 	kpl/m2. \ohjuriIauj/ 

23. Jos 	laudoitusta 	ei 	voida 	tiivistää 
kastelemalla, 	on 	käytettävä 	raaka- 
ponttilautaa, 	joka 	ei 	saisi 	olla 23 
liian 	kuivaa 	turpoamisvaaran 	vuoksi. 
Käytännössä 	raakapontt ii autaa 	tarvi- 
taan 	yleensä 	vain, 	jos 	muotti 	teh- 
dään 	talvella 	ilman 	lämpösuojausta, 
jolloin 	rnuottia 	ei 	voida 	lämmittää 
ja 	kastella 	ennen 	valua. 

24. Ponttilautaa 	kaytettaessa 	voidaan 
laudat 	jatkaa 	myös 	koolauksen 	välil- _________________________ 
tä, 	jos 	lautojen 	pontit 	ovat 	ehjät 
päähän 	saakka. 

25. Sivuttaiskaarevissa 	silloissa 	lau- 25 
doitus 	taivutetaan 	sillan 	kannen 

oises' 
dään 	laudoitus 	kuvan 	mukaisesti. 
Tarvittaessa 	käytetään 	riittävän 	ks- 
peata 	lautaa 	tai 	rimaa 	jonka 	tai- 
vuttamanen 	on 	helpompaa. 	Reunapalkin ---------- 
ulkoreunasäa 	laudoitus 	tulee 	tasaus- 
viivan 	suuntaisesti. 

26. Kun 	laudoituksen 	reuna 	on 	tippuput- 
kirivin 	kohdalla, 	mitataan 	ja 	merki- 
tään 	tippuputkien 	paikat 	ja 	näihin 27 	 tippuputke2 

kohtiin 	asennetaan 	laudoituksen 	alle 
tukisoirot. 

,/'asennuSreIko 

-------------- 

27. Tippuputkien 	reiät 	porataan 	laudoi- 
tuksen 	läpi 	tukisoiroihin 	määräsy- 
vyyteen. 	Tippuputket 	asennetaan 	myö- 

- 	 .J 
hemmin 	kannen 	raudoitusvaiheessa. 	1 

28 
(ks 	esim 	8) 
Kannen 	reunalle 	tuleva 	tippu-ura 	lau-I 
doitetaan 	joko 	lautakourulla 	kol- 
miorimalla 	tai 	reunapukkien 	kylkiin 

. 

. 

22 

24 	

1j 	
, 	 1 

26 

kooaus 

,- -= -= 

tLJklsoro 

3(8) 

15. Reunapukit asennetaan paikoilleen 
ja naulataan telinesuunnitelman mu-
kaisesti kiinni koolaukseen ja rei-
vataan sivusuunnassa pystyyn. 

16. Matalahko reunatiivjste voidaan koo-
lata myös kuvan mukaisesti tekemällä 
ensin puutäytöt, joiden päälle koo-
laus naulataan. 
(ks. myös esim. 10) 

17. Reunan pystykoolauksen asennuslinja 
mitataan ja merkitään ja tarvittaes-
sa naulataan taitekohtaan lauta oh-
juriksi, jonka mukaan pystykoolaus 
naulataan paikoilleen. 

18. Työnaikaista kaidetta varten on 
koolaustoippien oltava riittävän 
pitkiä. 
(ks. esim. 1 ja 2)  

17 
reunan 
pystyk000us \ 

;iIauIa ___ 

[i 

. 

Kannen pohjan ja reunapalkin ulkoreunan 	______________________________ 
laudoitus 	 19 
19. Kannen laudoitus aloitetaan pohja-

osan laudoituksella. Jos käytetään 
kosteaa tai tuoretta puutavaraa, nau- 

tiiviiksi. 	
kuvan mukaisesti 

20. Laudoatettaessa kantta kuivalla puu- 	-» 
tavaralla on ensin kokeilemalla sel- 	j 
vitettävä lautojen todellinen tur- 	5'-' 
poaminen laudoitusta kasteltaessa. 	____ 
Riittävä koeala on n. 3.. .4 m leveä. 

20 
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29. 	Pintavesiputket 	asennetaan 	paikoil- 
leen 	ja 	tuetaan 	laudoitukseen. 	Put- 

29 30 

kien 	yläpäät 	tuetaan 	myöhemmin 	aito- - 	- 

30 	

hep:kuinraudoituksenollessa __________ 

\tukisoirot 

________ 

Kannen muotin 	teko 	muottilevyistä 

31. Muottilaudoitus 	voidaan 	korvata 
muottilevyiliä 	SYT 	3500 	kohdan 	2.2 

31 32 
- - - - 

mukaisesti. 	Sillan 	sivuille 	näky- _________________ - - 

vissä 	viistepinnoissa 	on 	suositel- 
tavaa 	käyttää 	muottilautaa. 	Reuna- 

iI 
IautatamuoftiIevy - - - 

palkin 	ulkoreunan 	muotti 	on 	aina 
tehtävä 	laudasta. 

muottievy - 
- 
- 

- 
- 

- 

32. Muottilevyt 	asennetaan 	yleensä 	mi- muottilevy - 

ten, 	että 	pintaviilun 	syyauunta 	tu- 
lee 	kohtisuoraan 	koolausta 	vastaan 

outoimuotäevv - 

(vrt, 	levyjen 	mitaitus). 	Näkyvissä 
pinnoissa 	tulee 	levysaumoista 	jaa- 

\muottilevv - aIunsyysuunta - 

33 34 vän 	kuvioinnin 	olla 	säännöllinen. 

33. Levysaumat 	asennetaan 	tiiviisti 
puskuun 	ja 	levyt 	naulataan 	koolauk- 
seen 	reunoilta 	noin 	40 	cm 	välein. 

34. Muottilevyt 	käsitellään 	muottiöl- ftj 

]:. 
I 	ij 	. 

tTv 	Ijj1J 
S 	«' 	-JLJ[I--W. 

jylla 	ennen 	raudoitusta 	Oljy 	levi- 
tetään 	tasaisesti 	välttäon 	lammi- 

LLL 

.-• 

f' 	\ 	- 	-- 
koitumista. --• /,\)I ,/' 
Huom! 	äljytty 	rnuottipinta 	on 	liukas. / 

Kevennysputkien 	asennus / 	-- -- 

35 36 	. . 35. jos 	kevennyspuiket 	toimitetaan 	työ- 
maalle 	osissa, 	ne 	yhdistetään 	suo- 
ralla 	alustalla 	ja 	liitokset 	tii- 
vistetään 	tuivistemassalla 	tai 	-tel- alatuki 
piilä. 	Kevennysputkiin 	tehdään 	myös _________________ 
tuuletusputkien 	kohdille 	reiät. 

36. Kevennysputkien 	teräksiset 	alatuot ___________________ 
asennetaan 	kannen 	alapinnan 	raudoi- 
tuksen 	päälle. 

37. Kevennysputkien 	tuuletusputket 	asen- 
netaan 	tarkasti 	oikeille 	paikoil- 37 38 
leon 	tukisoiroja 	apuna 	käyttäen 	ku- 
ten 	tippuputket. 	Putkien 	yläpäät ptapp 

alatuk, 

suljetsan 	esim. 	puutapeilla, 	jotka 
lyödään 	valun 	jälkeen 	onteloiden 
mi saa n . 

Iaipa 	tuuletusputki 
tuuletusputki 

38. Kevennysputket 	nostetaan 	paikoil- 
leen 	alatukien 	varaan 	tarkasti 	si- 

_______________________ 

ten, 	että 	putkissa 	olevat 	reiät 
asuvat 	tuuletusputkien 	kohdalle. 

uisoiro H_J L _U _____ 

39. Alatukien 	haarat 	taivutetaan 	keven- 
nysputken 	ympärille 	ja 	kiinnitetään 

sivuside 39 	7 40 
sivusiteisiin, 	joilla 	putket 	tue- 
taan 	sivusuunnassa. tai 

käysilukot 
__________________ 

ifi 	ifi 	j 
40. Lopuksi 	putket 	sidotaan 	alumj.ini- UII 	III 	)ll 

alatuki 

tetty 	tarkemmin 	esimerkissä 	7. 
- 	 - Huom! 	Alumiinisiteet 	eivät 	saa 	kas- 

kettaa 	kannen 	teräksiin. II 

Muotia 	viimeistely 

41 . 	Reunapalkin 	sisäreunan 	muotti 	raken- 41 42 
netaan 	vasta 	reunapalkin 	raudoitta- 
misen 	jälkeen. 	jos 	sisäreunan 	muotti r'--r 1  
sidotaan 	sidetangoilla, 	käytetään - 	--- 
tukena 	myös 	välikapuloita, 	jotka T 	i 	1 	1 
poistetaan 	valun 	yhteydessä. 
(ks. 	esim. 	1 	ja 	2) 

lDi.' / 
1 

. 1 

42. 	Kaidepylväiden 	varmusten 	muotit • 	•. 
asennetaan 	paikoilleen 	ja 	tuetaan 
reunapalkin 	muotteihin. 

. 

. 

. 

. 
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uia 
kul kutieY 

raudodus 

> laudoitus 

koolaus 

44 	_________ 

ku 

kulkuhe 	 4E 

IIIn- 
koolaus 

laudoitus ________________________ 

raudoitus 

47 

51 
	 52 

Tarkistukset ennen valua: 

- muotin puhtaus 

- muotin t.iiveys 

- muotin sijainti ja mitat 

- muotin ja tel.ineiden 

tuenta 

50 

Koolauksen, laudoituksen ja raudoituk-

sen keskinäinen ajoitus 

43. Vaihtoehto 1: Koolaus ja laudoitus 
tehdään sopivan pituisina jaksoina 
ja raudoitus seuraa välittömästi 
laudoitustyön perässä. 

44. Kulkutie tehdään joko tukitelineen 
varaan kannen sivulle tai kulku 
järjestetään alas kannelta sopivin 
välimatkoin. 

45. Vaihtoehto 2: Kannen koolaus ja 
reunapukit asennetaan ensin koko 
kannen osalta valmiiksi ja samalla 
tehdään kulkutio koolauksen päälle. 
Kannen laudoitus aloitetaan esim. 
sillan vastakkaisesta päästä ja 
raudoitus seuraa perässä. 

46. Normaali työjärjestys sillan poikki- 
suunnassa katsoen on seuraava: 

® pohjaosan 

Q reunojen koolaus tai reunapukt 

pohjaosan laudoitus 

(2J reunojen laudoitus 
.- 	kannen raudoitus 

reunapalkin sisäreuna ja kaide-
varaukset 

Toimenpiteet ennen valua 

47. Ennen valua muotti puhdistetaan, 
tarkastetaan ja kastellaan. Laudoi-
tus pidetään märkänä vähintään vuo-
rokauden ja ennen valun aloittamis-
ta annetaan laudoituksen pinnalla 
olevan veden haihtua. 

Muotin purku, menetelmä 1 
(tukitelineenä kalustoteline) 

49. Reunapalkin sisä- ja ulkoreunan muo-
tit voidaan purkaa pois, kun betonin 
keskimääräinen puristuslujuus on 
5 MN/m2. Purkutyössä on kuitenkin 
varottava vaurioittamasta suhteelli-
sen pehmeää betonipintaa. 

50. Ennen kannen alaosan laudoituksen 
ja koolauksen purkua lasketaan tuki- 
teline n. 10.. .15 cm irti kannen 
pinnasta. (ks. telinetyöt) 

51. Muotin purku aloitetaan purkamalla 
toisen reunan laudoitus ja irrotta-
maila reunapukit, jolloin purettava 
puutavara voidaan siirtää reunalle 
ja nostaa nippuina alas puhdistus- 
ja lajittelupaikalle. 

52. Purkutyö on tehtävä altapäin tuki- 
tehneen varaan tehdyllä työtasolta. 

53. Jos puutavara pudotetaan alas, on 
pudotusalueen oltava riittävän väl-
jä ja hyvin suojattu. 

- Menetelmä on työläs, mutta yleen-
sä aina käyttökelpoinen. 

. 

. 

. 

- 

Muotin purku, menetelmä II 
(tukitelineenä puuteline, jonka purku on 
selostettu tarkemmin kortissa nro 5512) 

55. Ennen puutehineen purkua voidaan 
reunapalkin sisäreunan muotti pur-
kaa pois, jos reuna sidotaan kuten 
menetelmässä III. 

56. Muottilaudoitusta puretaan auki yö-
hipihareiden ympäriltä ja maatukien 
vierestä sen verran, että muotti 
mahtuu putoamsan vapaasti alas. 

55 56 

rek.nro 5541 
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57. Kannen tehneet puretaan pois ja 
	 57 

muotti pudotetaan kokonaan alas. Jos 
muotti ei putoa itsestään alas tyit-
täyksen purkamisen jälkeen, voidaan 
muottia irrottaa esim. kaivinkoneen 
kauhalla kannen reunalta. 

58. Muotti puretaan maassa ja puutavara 
kasataan puhdistusta ja lajittelua 
varten sopiviksi nipuiksi. 

Muotin purku, menetelmä III 
(muotti sidotaan kanteen tai tuetaan 
maahan) 
Huom! Sidonnasta tai tuennasta on tehtä-

vä tarkka suunnitelma. 

59. Muotin sidontaa varten sijoitetaan 
ennen valua paikoilleen suojaputket, 
joiden läpi muotti voidaan ripustaa 
kanteen. Sidonta voidaan tehdä myös 
esim. paineentasausputkien läpi. 

60. Muotti sidotaan kanteen kiinni ennen 
tukitelineen purkamista. Sidontatapa 
on esitetty tämän kortin lopussa 
esinierkissä 10. 	 61 

61. Seuraavaksi puretaan kannen tukite-
line alta pois. Tässä vaiheessa pu-
retaan myös laudoitusta auki vähitu-
kien ympäriltä ja maatukieri vierestä 
sen verran, että muotti mahtuu pu-
toamaan vapaasti alas. 

62. Muotti voidaan tukea keskialueelta 
myös puutylttäyksel.lä, joka asenne-
taan paikoilleen tukitelinemn pur-
kuvaiheessa. 

58 

.. 

63. Muotti pudotetaan alas irrottamalla 
rn(jotin sidonnat. Jos muotti ei putoa 
itsestään alas, voidaan muottia ir-
rottaa esim. kaivinkoneen kauhalla 
kannen reunalta. 

64. Muotti puretaan alhaalla ja puutava-
ra kasataan puhdistusta ja lajitte-
lua varten sopiviksi nipuiksi. 

63 

  

65. Sidetankojen relät suljetaan ylä- 
päästä vesitiiviisti liimatuilla 
tulpilla ja suojaputket katkaistaan 	65 
alapäästä siististi betonipinnan 
tasalta. 

- Menetelmä on käyttökelpoinen, jos 
muotissa ei ole uudelleen käyttö-
kelpoisia reunapukkeja ja rnandol-
lisesta puutavaran rikkoutumisesta 
ei ole haittaa. 

- Menetelmä ei sovellu, jos alla on 
hiikenneväyllä tai vapaa vesi, 
johon muottia ei voi pudottaa. 

Muotin purku, menetelmä IV 	 67 
(teline ja muotti lasketaan alas kierre-
tangoilla) 

67. Kannen tukiteline ja rnuotti laske-
taan kokonaisena alas kierretan-
goilla. Menetelmä on selostettu tar-
kemmin telinetöiden korteissa 
nro 5518, 5520 ja 5521. 

68. Kannen muotti puretaan tehneen 
päältä alhaalla. 

Viimeistelytyöt 	
69 

69. Kaidepylväiden yms. varausten muotit 
puretaan ja kannen alapintaan mah-
dol 1 isest 1 jääneet laudankappaleet 
irrotetaan ja kannen valupinta puh-
distetaan. 

70. Reunapalkin muotin ja kevennys-
onteloiden sidontaankäytetyt alu-
miinitangot katkaistaan siististi 
betonin pinnasta terävällä katkaisu-
taltalla. 

. 

. 
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Puutavaran 	puhdistus 	ja 	lajittelu 71 

71. 	Muottipuutavara 	puhdistetaan 	ja 	la- 
jitellaan 	uudelleen 	käyttöä 	varten. ________ 
Rikkoontunut 	puutavara 	ja 	rikkoon- ___________ 
tuneet 	reunapukit 	poistetaan 	käy- ___________ 
töstä. 

TYÖTURVALLISUUS 
- 	Työnaikaiset 	kulkutiet 	ja 	kaiteet 	tulee 	tehdä 	määräysten 	mukaisesti. 	Kaiteiata 	ja 	kulkuteistä 

on 	annettu 	tarkempia 	ohjeita 	julkaisussa: 	'Rakennustyön 	järjestysohjeet, 	1982. 	Valtion 

painatuskeskus, 	työlait-sarja 	28. 

- 	Työsaä 	käytettävien 	käneiden 	ja 	laitteiden 	(mm. 	pöytäsirkkeli, 	naulaimet 	yms.) 	tulee 	olla 

tarkoitukseen 	hyväksyttyjä 	ja 	niiden 	käytössä 	tulee 	noudattaa 	laitekohtaisia 	ohjeita 	ja 

määräyksiä. 

- 	Käytettävälilä 	muottiöljyllä 	tulee 	olla 	käyttöturvallisuustiedote, 	jonka 	ohjeita 	ja 	määräyksiä 

on 	noudatettava. 	Koska 	öljytty 	pinta 	on 	erittäin 	liukas, 	on 	öljyäminen 	tehtävä 	mandollisimman 

myöhäisessä 	vaiheessa 	ja 	kannen 	raudoitustyössä 	on 	käytettävä 	liukuesteiliä 	varustettuja 

jalkineita. 	Tarpeeton 	liikkuminen 	öljytyllä 	pinnalla 	on 	kiellettävä. 

- 	Puutavaranippujen 	yms. 	nostoissa 	on 	noudatettava 	yleisiä 	nosto-ohjeita. 

- 	Jos 	muotti 	pudotetaan 	kokonaisena 	alas 	(menetelmät 	II 	ja 	III), 	on 	tarpeeton 	muutin 	alle 	meno 

kiejiettävä. 	Sivullisten 	meno 	muotin 	alle 	on 	estettävä 	luotettavasti 	tai 	muotti 	on 	pudotettava 

alas 	tukemattomalta 	osalta 	tukite]ineiden 	purkamisen 	yhteydessä 	aina 	kunkin 	työvuoron 	lopussa. 

- 	Työntekijöillä 	tulee 	olla 	henkilökohtaisena 	suojavarustuksena 	vähintään 	naulaanastumissuojalla 

varustetut 	suojajalkineet 	ja 	kypärä 	sekä 	turvavyö 	työskenneltäessä 	paikoissa, 	joissa 	on 

putoamisen 	vaara. 

- 	Tarvittaessa 	on 	tukitelineen 	alla 	käytettävä 	suojaverkkoa 	(ks. 	telinetäiden 	menetelmätiedot). 

- 	Vesistösilloilla 	on 	oltava 	käytettävissä 	vene 	ja 	kelluntaliivit. 

- 	Liikenneväylän, 	rautatien 	tms, 	vierellä 	työskenneltäessä 	on 	noudatettava 	kussakin 	tapauksessa 

erikseen 	annettuja 	ohjeita 	ja 	määräyksiä. 

ESIMERKKEJÄ KANNEN MUOTTIRAKENTEISTA 

kade 50I00/ 

korunn koolaus koide 50x 100 	22xlO 

/ k&de 22 • 100 

reunomuOtin tuki - _______________________________________ j ___________________ 

1 

- TOM _ 

simrkki 	2; 	P 	niip 	Ikiri 	niJOit 	ku\ltuno 	Iii 

puolelta 
-__________________ 
. - 

roudoitusiik!/' 	,/ 

sidelonko 	ALMgSi_/ 
kI50O 
(tarvitaan vain korkeissa 

reunapal keissa) 1 

- b 	- 	ii __ 

____________ 	
ka,ae 	reovpaikln _____________ _________________________________________________________________________ 1 	'aaton 	adua 

1 	naatueo reonapaikin 

___________ 	 Pd&I 	olon monta 
1 	nandaan jnlnaakal 

HL 

- - - - 
______________________________________ 	________________________________ - 	_____________________________ • 

Esimerkki 	1: 
Muotin 	reuna; 	reunakaltevuus 	1:3 Esimerkki 	3: 	Reurapalkiri 	muutin 	liittyminen 

maatuen 	reunapalkkiin 



SIS 

j' arvioitu 
k tehneen 

painuma 

muott luota 

Esimerkki 4: 	 Esimerkki 5: 
	

Esimerkki 6: 
Kannen muotin pddty maatuella 

	
Kannen muotin pty; ulokelaatta 	Muotin liittyminen 

pi larimuottiin 

sidehanka 

ympani 

puu appi 

tai a 	tuo! 	utki 

tukisoino 

_______________ 	alatueo haarat tapvutetaan 
kevennyuputken ynrparille 
ja kannitetaan vousit0008en 
joko hitsaarnahla ta 
kiipsilokoihla 

hitsaus 

pyöräters A220 010 

Iluom! 	Pystysiteiden vdli mitoitetaan 
putkeen syntyvdn nostevoiman 
mukaan. Putken valmistajan 
antamia sidevälin ohjearvoja 
ei saa y1ittä. Alumiiniside 
ei saa koskettaa kannen terdksi. 

Esimerkki 7: Kevennysputkien sidonta 

nnuotoon sahattu 
kapula ________________________________ 

- 

sidonta yläpinnan 

	

raudoitukoeen 	 - 	- 	 -- 	 — 

1 I/Z ff 	 Fi- 	' 	i_I 	 -- 

	

ott,sbde, 	
50t25 tee 

LLLJ 	-rriottlukot 	 Jjj 	- - 	 - 	 tehbnnkonnuttoja 

kki 8: 1 ippuputkie 	- 	iis 	Esimerkki 9: 
Kiiikuaukon kohdan suojaus muovilla 

VAIHTOEHTO 
	

VAIHTOEHTO 0 

t 	 mieOilukko 

	

- 	 pantu l00100tnts 

- 	 - - 	

- - sto II 

r 	- 

-------------- 

---.---- ----4-- 

	

___ 	

-- -' 	 -- 

	

_nsjt Iu a/i 	

"\par 00 00 trn 
1' IV 
pddteleuy 70 7055 mm 

Esimerkki 10: Kannen muotin sidonta kanteen ennen telineiden purkamista 

. 
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= tukitornin leveys 
- tukitornien väli 	

. 

2 	) 

Huom 	Jos betonin sitoutumisaika on hidastimen käytön tms. syyn vuoksi yli 10 5, ei laudoi- 

tusta saa mitoittaa vi tvoi tetun alueen mukaan. 

Betonin paino ( kN /m2 ) 

E 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

41 	 1,  

....... 
• 1___ 

• 

IuI jjIjjj 

•u...ui•u••u•uu 
•UUU•IU.U!..0 ••s••ui••• 

.....I-...u....... 

____-

WA 
:. 

•IL•'___ 
V'?P. 	: 

____ 
____ 

i'iiiuitiri,i1i •.uiirna,ivir• 
iir 
ii.. rI1_jt._1 
IIIiUIV1V1IJ4UU 

llImU1flIÄI4WVaWa:ur1r 

11 14 14 
JA 4 IIIIIfl1FI1iJiivr1wri!4!aji4 dl 

. 

	

IflJ I4UU I.UU I4UU 	 $.00lauksen kuörmitus q (k N /m) 

	

Laatan paksuus hf (mm 	
1800 2 	 4 	5 	6 	7 	8' 	9 	10 1 11 	12 	13 

1700 
1 = 1100, 	= 1000, valussa käytetään 

E 160 hidastusta, jolloin sitoutumisaika on 	E 	
0 

yli 10 5. Mitoita koolaus. 	
-500 

Ratkaisu: 	 o 

Muottilauta mi.toftetaan aiemman käy- 	.2. 1400 
0 

rän mukaan. 	 - 
1300 

a max = 420 mm ja 	C 

knlaus 50 x 125 T24-3 	1200 
c 

ijoo 

1000 

Kuva 3: Laudoituksen ja koolauksen mitoltus; muottilauta T30-3 

2. Koolauksen mitoitus tukitornitelineille: 

UUUF URU' 

' 

• 

•u•uIi•U.UI.UU 

• 

USUUIRU•l.. I... 

900 _________________________________________________ UUIU•UI•llUl•lUU 5UI 

. 

. 

Koolaus mi toi te taan kuvien 2 ja 3 svul la 

käyttäen koolauksen kuormituksena arvoa 

= k q ja tehneen niskajakona arvoa 1 = 1 0 

 Esimerkki 3: hf  = 700, valun sitoutumisaika 

on alle 10 h tehneen 1 = 1400 ja 1 = 1250. 0 	 1 
Mitoita koolaus, kun muottilauta on T30-3. 

Ratkaisu: Kuvasta 3 saadaan: 

a max = 490 mm ja q = 8,6 kN/m 

Kuvasta 4 saadaan kerroin k = 0,92 

= 0,92 - 8,6 = 7,9 kN/m 

> Kuvasta 3 saadaan koolaukseksi 
50 x 125 T30-3 

1,3 
k 

1,2 
s, 7 

1,1 

1,0 

0,9 

700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 

L1 (mm) 

Kuva 4: Kerroin k 



3 MITOITUSPERI.AATTEET 

Mitoitus perustuu seuraaviin ohjeisiin ja määräyksiin: 

- Suomen rakentamismääräyskokoclma, 8 10 Puurakenteet, 1982 

- RIO 147: Tukitelineohjeet, 1983 

Mitoitus on 	tehty sallittujen jännitysten menetelmällä (3 10, kohla 8) 

1. Muottilauta; mitoitus taipumaile fmax 	a/300 aikaluokassa 3 

- muottilaudan taipuma on aina mitoittava normaalisti k0ieyil10 järnev01eiiiii 

- kuormitus: betonin paino + muottilaudan oma paino 

- aikaluokka: 8, 	kosteustila: 3 

- rnitoitetaan 3-aukkoisena, jolloin reunajänteen taipuma on määräävä 

. 

f 	- 0,0068.q.a4 /EI 	a/300 max - 

a 	- max - 
24,48 q 

q = 0,025 • h f  + 0,008 t 	(MN/m) 

, josta 

2 = 5200 f1N/rn2 	; T22-3 

5 = 5600 MN/m2 	; T30-3 

2.Muottilauta;mitoitustaipumalle fmax 	a/300 aikaluokassa C 

- muottilauta voidaan mitoittaa taipumalle aikaluokassa C, jos valon sitoutumisaika on 

alle 10 h. 

- kuormitus: betonin paino + ouottilaudan oma paino + pidtakuorma 2 kil/m2 

- aikaluokka: 5 	, kosteustila: 3 

- mitoitetaan kuten kohdassa 1 

31 	3 a 	= JE t 	 2 = 6500 MN/m2 	; T24-3 

24,48 q 	 E = 7000 MN/m2 	; T30-3 

q = 0,025 h. + 0,008 t + 0,002 	(MN/rn) 

Koolausjakoa a rajoittaa muottilaudan mlt.oitus pistekuormalle P = 1 kN, jonka jakautumis-

ala A = 100 x 100 mm2. Tästä saadaan laudan paksuuden ollessa 20 mm: 

a 	460 mm puutavaralle T24-3 max 
a 	= 525 mm puutavaralle T30-3 max 

3. Koolaus; mitoitus taipumalle fmax 	5 mm 

- mitoittava yleensä, kun 1 	1500 mm 

- kuormitus betonin paino + muotin oma paino 

- aikaluokka: 8 	, kosteustila: 3 

- mitoit&taan 3-aukkoisena, jolloin reunajänteen taipuma on määräävä 

max = 0,0068-q.l 4 /EI 	0,005 	, josta 

1max = 4fbh3 	 E = 5200 MN/m2; T24-3 

V 16,32 q 	 E = 5600 MN/m2; T30-3 

q = 0,025 a h + 0,008 . (a . t + h h) 	(KOIn) 

3(4) 

. 

. 
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4. Kooiaus:mitoitustaimaliefmaX_JLQ2 

- mitoit -tava yleensä, kun 1 	1500 mm ja 

q 	6,5 kN/m puutavaraile T24-3 

q 	9 kN/m 	puutavaralle T30-3 

- kuormitus: betonin paino + muotin oma paino 

- aikaluokka: B 	, kosteustila: 3 

- mitoitetaan 3-aukkoisena, jolloin reunajänteeen taipuma on määräävä 

max = 	0,0068q'i 4 /EI 	1/300, josta 

1max = 	 b h 3 	E = 5200 MN/m2 ; T24-3 

24,48 q 	 E = 5600 MN/m2 ; T30-3 

q = 0,025 ah f  + 0,008 (at + bh) 	(MN/m) 

5. Koolaus; mitoitus taivutukseile aikaluokassa B 
	

. 

- mitoittava yleensä, kun 

q 	7 kN/m 	puutavaralle T24-3 

q 	8,5 kN/m 	puutavaralle T30-3 

- kuormitus: betonin paino + muotin oma paino 

- aikaluokka B 	, kosteustila: 3 

- mitoitetaan 3-aukkoisena 

Mmax = 	0,l - q1 2 	M 	; sailitun jännityksen korotuskerroin k = 

bsall = 	 bh max 	____________ 
0,45 q 

 

° baII = 8,2 MT'J/m2 	T24-3 

°bsaII = 9,4 M1J/m2 : T30-3 

q = 	0,025 ah 0 	0,008 (a 	bh) ( MN /m 1 

 

6. Koolaus ; mitoi lus taivusukseile al kaj uokauo 0 

- mitoittava vain iujuusluokassa T24-3, kun q = 6.. .7,5 kN/m 

- kuormitus: betonin paino + muutin oma paino ̂  pintakuorma 2 klJ/m2 

- aikal uokka: 	0 	, kos isoa ii a: 11 

- mi toi te tasa 2-atikkclaaHa 

Mmax = 	0,1 
jl 	

, joao 	-:j -: 	 -+- 0.0a 

	

(q = kokonaiskuorroa, g = pysyvä kuorma) 
	

. 

	

b—'4 	 , aaltitun jännityksen korotuskerroin 1< = 

	

W 	 4-q/g 

t max = 	bh2 	boII 	 bsaII = 	9,6 Mti/ml 	; T:14-3 

1,8 g + 0,0048 a 	 °bsaII= 11,1 J111/m2 	, T30-3 

g = 0,O5 ah,. 	+ 0,228 	+ Oli) 	 U1J)/m) 

4 KYTTÖRAJOITUKSET 

1.Muottilauta: Muottiiaudan vähimmäispituus 1 = 2 	(Ts. yhden koolausvälin 

miitaisia pätkiä ei saa käyttää) 

2.Koolaus: 	Koolaussoirojen vähimmäispituus L = 3 1. 

kuitenkin alueella, jossa taipuma on määräävä, voidaan käyttää vähimmäispituutena 

= 2 1, jos taivutusjännitys tuella ei yhtä sa]ii iLoa (Mmix = 0,125 q1 2 ) 



[1 a 	0 	a 

. 

	
2. MITOITUSKÄYRÄT 

SILLANRAKENNUS 

£L) 
TYÖNSUUNNITTELU 

REK NO 1 SIJOITUS 

Muottityöt 	 5543 B.3531 
LAATIJA 1 AIKA 

Kannen muotin mitoitus 	 TVH/ 1 
Rs,Rr 112.83 

Menetelmätiedot 	1 Muottilevyn ja kooauksen mitoitus 

1. MERKINNÄT 

a = koolausjako k/k 

1 = tehneen niskojen tai kannattajien 

väli k/k 

t = muottilevyn paksuus 

b = koolaussoiron leveys 

h = koolaussoiron korkeus 

h= laatan paksuus 

. 

1. Muottilevyn ja koolauksen mitoitus, kun tehneen niskat tai telinekannattajat ovat tasa- 

välein: 

Betonin paino (kN/m 2 ) 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 

IflIHhIP!i!i!9IIHI 
BIIIIIu1NiidE 

IIIiI!iIIIIIIIIIHI 
IIIhi!iIIIHhII 
III!IH liii 
IIIII!iIII!!ii 
IHHUhi!!iIIIiliUU! 

750 

700 

650 

600 

550 

500 

400 

350 

300 

. 

5) 
5) 

'.0 
0) 
5) 
5) 
5- 

> 

200 300 400 	500 600 700 800 900 1000 	1200 1400 
Laatan 	paksuus hf 	(mm) 1800 

Esimerkki 1: 	h 	= 450 mm, 	t = 	15 mm, - 1700 
1 = 1400 mm. 	Mitoita kooiaus. 

Ratkaisu: 	Muottiievyn t = 15 mm 1600 

mukaan rnitoitettuna saadaan.: E 
1500 

a 	=460mmja max 
koolaus 50 x 125 T24-3 

01400 
- 
.2. 

Esimerkki 2: 	hf = 950 mm, 	1 = 	1200 mm, - 	1300 

koolaus 50 x 125 T24-3 1200 
Mitoita muottilevy. 

Ratkaisu: 	Koolauksen 50 x 125 T20-3 1100 

mukaan mitoitettuna saadaan: 
1000 

a 	= 410 mm ja max 
muottiie-sy 	t 	= 	18 	mm( 	- 1.5--SO(rI ) 900 

Kuva 	2 : 	Muottivanerin 	ja 	koolauksen 	mitoitus 

iii.uutui•u•itiizuu 
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.11 . Koal auksen mi roi Luo Lukua aro i 1 1 e 

I1iiiiiII1IiI = tukitornin leveys 

= tukitornien väli 

Koolaus mitoitetaan kuvien 2 avulla k9y8efl 

koolauksen kuormituksena arvoa = k q ja 

tehneen niskajakona arvoa 1 = 

Esimerkki 3: h = 500 mm, t = 15 mm. Mitoita koolaus, 

kun l = 1500 mm ja l = 1700 mm. 

Ratkaisu: 	Kuvasta 2 saadaan: 

a 	= 440 mm ja q = 5,6 kN/m max 
Kuvasta 3 saadaan: k1 = 1,14 

= 1,14. 5,6 = 6,4 ktJ/m 

—Koo1aus 50 x 125 T30-3 (kuvasta 2) 
Kuva 3: Kerroin 

3.Mucttivanerinmitoitus,kunmuott.ilevytasennetaan_siten, että pintaviilun sysuunta tulee 

koolauksen suuntaisesti: 

- Jos muottiievy halutaan aser'itaa siten, että pintaviilujen syysuunta tulee koolauksen suun-

taiseksi, on koolausjakoa pienennottävä kohdan 1. mukaisesta mitoituksesta. 

Taulukossa 1 on on annettu kertoimien arvoja, joilla kohdan 1 mukaan saatu koolausjako on 

a 	on kerro ii ava max 

Taulukko 1: Kerroin k2  

. 

. 

Euimerkki4: Laatan paksuus h f  = 450 mm. 

Muotin koolaus on 50 x 125 T30-3 ja tel-

neen niskajako 1 = 1650 mm, josta saadaan 

koolausjaoksi amax = 390 mm. Muottivaneriri 

paksuus t = 15 mm (koivuvaneri). 

t 	(mm) Koivuvaneri Sekavaneri 

12 0,87 0,82 

15 0,87 0,84 

18 0,87 0,84 

21 0,87 0,88 

Selvitä voiko muottilevyt asentaa siten, 

että pintaviilujen syysuunta tulee koolauksen suuntaisesti 

Ratkaisu: Kun t = 15 mm ja hf  = 450, saadaan 5ax = 460 mm (ks esim. 1) 

Taulukosta 1 saadaan kertoimeksi k 2  = 0,87 

= 0,87 . 460 = 400 mm, jolloin koolaus pysyy edelleen määräävänä mitoi-

tuksessa 	levyt voidaan asentaa vapaasti 

3 MITOITUSPERUSTEET 

Mitoitus perustuu seuraaviin ohjeisiin ja määräyksiin: 

- Suomen rakentamismääräyäkokoelma, B 10 Puurakenteet, 1983 

- RIO 147 	: Tukitelineohjeet, 1983 

Mitoitus 	on tehty sailittujen jännitysten menetelmällä (BlO, kohta 8) 

. 

. 
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. 

. 

. 

1 1. Muottivaneri; rnitoitus taipumalle 	a/300 

- muottilevyn taipuma on aina rnitoittava normaalisti käy tetyillä kooiausvä].eitIä 

- kuormitus: betonin paino + muottilevyn oma paino 

- kosteustila: 3 

- mitoitetaan 3-aukkoisena laattakaistana, jolloin reunajänteen taipuma on mitoi:tava 

max = 0,0068 q a4 /EI 	a/300 	, josta 

tmmax = 	2448 q 	; 	q = 0,025 h f  + 0,008 	(tIII/m) 

Taulukko 2: Vanerien kimmokertoimet 	(NM/m2); 

taivutusrasitus; kosteusluokka 3 

Eä 	(pintaviilun syiden suunt.) E1 	(kohtia. 	p.Lntaviiiun syitä) 

t 	(mm) koivuvaneri sekavaneri koivuvaneri 
[ 	

sekavaneri 

12 8000 8000 5200 4400 

15 8000 8000 5200 4700 

18 8000 7500 5200 4500 

21 8000 6900 5200 4700 

2. Koolaus; mitoitus taipumalle 	'= 5 mm 

- mitoittava yleensä kun 1 	1500 mm 

- kuormitus. betonin paino + muotin oma paina 

- aikaluokka: B, kosteustila: 3 

- mitoitetaan 3-aukkoisena; jolloin reunajänteen taipuma on määräävä 

f 	= 0,0068 q l /61 	0,005 	, josta 
max 

1 	= 	E b h3  ' 	6 = 5200 MJJ/m2 ; max 	4 
16,32 q 	E = 5600 MN/m2 	T30-3 

q = 0,025 •a. h f  + 0,008' (a. t + b h) 	(MN/m) 

3. Koolaus; mitoitus taipumalle f,, 	1/300 

- mitoittava yleensä, kun 1l500 mm ja 

q 	6,5 kN/m puutavaralle T24-3 

q 	9 	kN/rn puutavaralle T30-3 

- kuormitus: 	betonin paino + muotin oma paino 

- aikaluokka: B 	, kosteustila: 3 

- mitoitetaan 3-aukkoisena, jolloin reunajänteen taipuma on mää räävä 

max 	
= 0,0068 q 	/ EI 	1/300, jos:a 

1 	= 3 / E b 	6 = 5200 MU/m2 	: F7.:+_3 max 
24,48 q 	6 = 5600 14fim? 	: T30-3 

q = OO2S.a.h f  + 0,008 . (a.t + b.h) 	(MN/m) 
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4.Koolaus; mitoitus taivutukselle aikaluokassa 3 

- mitoittava yleensä, kun 

q 	7 	kN/m puutavaralle T24-3 

q 	8,5 kN/m puutavaralle T30-3 

- kuormitus: betonin paino + muotin oma paino 

- aikaluokka B 	, kosteustila 3 

- mitoitetaan 3-aukkoisena 

M 	= 0,1 q1 2 	M 	; sallitun jännityksen korotuskerroin k = 4/3 
max 

1 	= 'tbsall bh2 	 °bsaIJ = 8,2 MN/m2 ; T24-3 max 
0,45 q 	 °bsaII = 9,4 MN/m2 ; T30-3 

q = 0,025 a h + 0,008 (at + bh) 	(MN/m) 

5. Koolaus; mitoitus taivutukselle aikaluokassa C 

- mitoittava vain lujuusluokassa T24-3, kun q = 6.. .7,5 kN/m 

- kuormitus: betonin paino + muotin oma paino + pintakuorma 2 kN/m2 

- aikaluokka: C 	, kosteustila: 3 

- mitoitetaan 3-aukkoisena 

3 	= 0,1 q1 2 	, jossa 	q = g + 0,02 . a (MN/m) 

(q = kokonaiskuorma, g = pysyvä kuorma) 

sj 	jännityksen korotuskerroin 	k = 
4 - q/g 

= 	
/ b3

2  d bsall 	 dbsall= 9,6 33/32 	; T24-3 

V 1,8 g + 0,0048 a 	°bsoII= 11,1 MFJ/m2 	T30-3 

g = C),0115a 	+ 0,008 (at + bb) 	(MN/m) 

KÄYTTÖRAJOITUKSET 

1. Muottilev: 	Levykaistojen vähimmäisleveys on levypaksuudella t = 12 mm ja t = 15 mm 

B 300 mm, koska tätä kapeammilla kaistoilla tulee pistekuorma p = 1 kM, jonka jakautumisala 

on 100 x 100 mm2 määrääväksi. Alle 200 mm levyistä kaistaa ei ole syytä käyttää paksummiila-

kaan levyvahvuuksilta. 

2.Koolaus: 	Koolaussoirojen vähtmmäispituus L = 3 1 

Kuitenkin alueella, jossa taipuma on määräävä, voidaan käyit:äti vähimmäispituutena 
0 

= 	 i i 0 	 Ii 	ci 	ii i 	ali ii tu 	= 0 1 5 ( M 	= 0 105  qt 
max 

. 

. 

. 

. 
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REK NO 1 SIJOITUS 

Muottityöt 	 5544 	B.3521 
LAATIJA 1 AIKA 

Maatuen puumuotti 	 TVH/ 1 
Rs, Rr 112.83 

SILLANRAKENNUS 

ii 
TYÖNSUUNNITTELU 

Menekkit iedot 

TYOKOKONAISUUS 

1] 

Ulkoinen_suoritujärstys: Muottityön ajoitus: 

- Ennen maatuen muottien rakentamista tehdään maatuen perustukset sekä y4- ja tukitelineiden 
rakentamisen kannalta tarpeelliset täyttötybt. 

Sisäinen suoritusjärjestys; 

ja merkitseminen 

Koolauksen py 

. 

Työtet 
Sidejuoksujen aseni ja muotin sitominen 

rkistusmittaus ja muotin tuke- 
minen 

.LVaraustn muotit yms 
vi imeistely 

- Sisämitaitaan ahtaista muoteista rakennetaan ensin näkyviin jäävien sivujen muotit (rinta- 

muurien etupinta ja siipimuurien ulkopinnat), jonka jälkeen asennetaan rakenteen raudoitus. 
Muottien sisäsivut rakennetaan ja muotit sidotaan vasta raudoituksen jälkeen. 

- Sisämitaltaan väljät muotit laudoitetaan ensin kokonaan valmiiksi ja raudoitus aserinetaan 
muottien sisällä tytiskennellen. Muotit sidotaan mytis tässä, tapauksessa vasta raudoituksen 
jälkeen. 

- Maatuen reunapalkit voidaan taudoittaa mytis kannen laudoitusvaiheessa ja valaa jäik1vauna, 

jolloin reunapalkkien muoto saadaan juohevaksi kannen reunapalkkien kanssa. 

1 ERI TYYPPISTEN MAATUKIEN TYOMENEKKITIEDOT 	 1 

Taulukoissa 

on työmenekit 

ilmoitettu työ-

vuoroalkana T3. 
Vastaavat työn-

vaiheaj at 

saadaan 

kertoirnella 

T4=1,1. . .l,2T3 

Taulukko 1: Keskimääräinen miestyömenekki T3 (tth/m2) Matala massivinen maatuki 

- mUotin koolaus ja laudoitus 

() - rintamuurin etupinta 0,30.. .0,50 

- siipimuurit ja reunapalkit 0,90.. .1,30 
- rintamuurin ja laakeritason takapinnat 0,40.. .0,60 

• muotin sitominen 0,30.. .0,50 
• muotin tukeminen ja viimeistely 0,10.. .0,20 
luotin rakentaminen yhteensä 1,00.. .1,30.. .1,60 
luotin purku ja puutavaran puhdistus 0,60.. .0,70... 0,80 

(\1 
10 
0) 

0) 

10 
10 

(0 
0) 
mi 
0) 
N 

x 
> 

(8 = 1,5 ...2, 5 ml 

(A = 30.. .70 rn2) 

t(' 	I 
	 n ml toi lue: krt Ii anu 5537 



(11=2,5... 5m) 

Taulukko 3a: Keskimääräinen miestyörnenekkiT3 (tth/m2l Jalallinen 

- muutin koolaus ja laudoitus 

- maatuen jalkaosat 1,20.. .1,50 

- laakeripalkin alapinta 0,50.. .0,70 

- laakeripalkin etuseinä 0,40.. .0,60 

() - 
siipimuurit ja reunapalkit 1,50.. .2,00 

- laakeripalkin takaseinä yms. 1,00. ..1,30 
- muotin si tominen 0,30.. .0,50 

- muutin tukeminen ja viimeistely 0,10.. .0,20 

Muotin rakentaminen yhteensä 1,20.. .1,50.. .1,80 

Muutin purku ja puutavaran puhdistus 0,70.. .0,80.. .0,90 

. 

- muutin koolaus ja laudoitus 0,35.. .0,55 

- muutin sitominen 0,30.. .0,60 

- muutin tukeminen ja viimeisteily 0,05.. .0,15 

Muutin rakentaminen yhteensä 0,70.. .1,00.. .1,30 

Muutin purku ja puutavaran puhdistus 0,30.. .0,40.. .0,50 
. 

Taulukko 2: Keskimääräinen miestytimenekki T3 (tth/m2) Korkea massiivinen maatuki 

2(3) 

muoSin koo Laus 	ja laudoi tie 

- rintamuOrin etupinta 0,50.. .0,80 

- siipimuurit ja reunapalkit 0,90.. .1,30 
- rintamuurin ja laakeritason takapinnat 0,60...0,90 

- muotin sitorninen 0,30.. .0,50 
- muotin 	tukeminen ja viimeistel.y 0,10... 0,20 
Muutin rakentaminen yhteensä 1,10.. .1,40.. .1,70 

Muutin purku ja puutavaran puhdistus 0,60.. .0,70.. .0,80 

- Työmenekkeihin sisältyy myös työtelineiden osuus 

Taulukko 3h: Keskimääräinen miestyömenekki T3 (tth/m2) Laakeripalkin tukiteline 

Tukitelineen rakentaminen 

- 	tehneen korkeus h < 3,5 m 0,60.. .0,80 

- 	tehneen korkeus h = 3,5.. .5 m 0,80.. .1,10 

Tukitelineen purku 0,20.. .0,30 

- Suoritemääräilä tarkoitetaan tukitelineen alaa. 

- Jos tukiteilne tehdään rnaanvaraisena, kasvaa työmenekki n. 0,40.. .0,60 tth/m2 

Taulukko 4: Keskimääräinen miestyömenekki T3 (tth/m2) Matala seinämäinen pilari 

Taulukko 5: Keskimääräinen miestyötuntien jakautuminen 

_______________________________________________ RAM MM 
- muutin rakentaminen 	(2 RAM ̂  1 RM) 

- muutin purku 	(2.. .4 RM) 

60.. .80 % 
- 

20.. .40 % 
100 % 

- Miestyiimenekki riippuu mm. seuraavista seikuista: 

Vaikutus työmenekkiin: 

- paljon pieniä muottipintoja 	- työmenekki kasvaa 

- maatuki on kapea 
- maatuessa hankalia vinoja pintoja 

- työssä liian suuri työryhmä 

- maatuessa suuria yhtenäisiä pintoja 	- työmenekki pienenee 

- maatuen rakenteet selväpiirteiset 

- Taivityö kasvattaa työmenekkiä noin 10.. .20 %. Tyiimenekin kasvua voidaan pienentää suojaa- 
maila puutavara lumeentumiselta ja jäätymiseltä. 



. 

. 
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MATERIAALI MENEKKITIEDOT 

Taulukko 6: Yleisimmin käytetyt puutavarakoot ja vastaava materiaalimeneki»: 

Nat.lisät ML2 	+ ML3 Työnvaihernenekki ML 

Laudoi tus 

- uusi 20 x 95 mi tallistettu 10.. .15 	% 11,5 ...lRlm/rnt 

- käytetty 20 x 95 tai 22 x 100 15.. .20 % 11,5.. .12 jm/m2 

Koolaus ja sidejuoksut 50 x 100 

- valupaine p = 	25 kJ'/m2 6.. .6,5 jm/m2 

- valupaine p = 35 	" 7.. .7,5 

- valupaine p = 45 8. . .8,5 

- Taulukon 6 työnvaihemenekit on laskettu yleisimmin käytetyi lie koolaus- ja 

sidejuoksujaoille (ks. seinämäisen muotin mitoitus, kortti nro 	5537). 

- Koolaus- ja sidejuoksupuutavaran todellinen menekki voidaan laskea tarkasti 

laskemalla ensin muottisuunnitelman mukaan soirojen lukumäärä ilmi tykses yms. 

huomioon ottaen ja kertomalia lukumäärä soirojen keskipituudeila. 

Määritelmiä: 	Teoreettinen menekki M2 = piirustuksista tms. mittaamalla saatava menekki 

(esim. muottipinta-ala = betontpintojen mukaan 

mitattu ala). 

- Menetelmä- ja työnvaihelisät ML2 + ML3 sisältävät mm. työssä syntyvät hukka-

pätkät ja puutavaran limitykset sekä muottipinnan ulkopuolelle jäävät yli-

tykset, kun muotti tehdään kertaalleen puutavaraa haaskaamatta. 

- Työnvaihemenekki M4 = M2 + ML2 + ML3 	= työssä normaalisti kuluva materiaali- 

menekki, kun työ tehdään kertaalleen (vrt, kortti 5505). 

KAYTTiESIMERKK 

Esimerkki; 	Laske maatuen muottien rakentamistyön kesto, kun maatuki on massiivinen ja sen 

korkeus EI = 4 m. Maatuen muottipinta-ala. A = 96,8 m2. Työryhmä on 2 RAM + 1 RM. 

Ratkaisu: 	Keskimääräinen miestyömenekki T3 = 1,40 tth/m2 saadaan tauiukosta 2. 

1,40 	96,8 
Tyon kesto = 	3 8 	= 5,65 v = 

. 

. 
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REKNO 1 SIJOITUS 

Muottityöt 	 5545 	B.3521 
LAATIJA 1 AIKA 

Seinämäisen pilarin puumuotti 	TVH/ 1 
Rs, Rr 1 12.83 

SILLANRAKENNUS 
1ird( 

Jt 
TYÖNSUUNNITTELU 

Menekkitiedot 

TYÖKOKONAISUUS 

Muottilauta 

Solki 

Side juoksu 

Muottiside 

Muottilukko 
Ulkoinen suorituärstys: Muottitöiden ajoitus: 

- Pilarimuotit kannattaa asentaa kannen tukitelineiden rakentamisen yhteydessä ja tukea kan-

nen tukitelineisiin, jolloin erillisiä työtelineitä ei tarvita. 

- Jos sillan pilarit on tehtävä ennen kannen tukitelineiden rakentamista, tehdään ensin työ- 

te] inee t , joihin pi lare] den muoti t voidaan tukea. 
Sisöinen suoritusjörjestys 
Solkien teko 

Muotin kokoaminen 

Raudoitus 

Muotin asennus ja reivaus 

Työteline tai 	 n Suominen 
kannen tukiteline 

?Muotin purku 

- Pilarin raudoitukset voidaan asentaa muottiin joko kokonaisuudessaan tai osittain (esim. työ- 

ja jakoteräkset' ennen muotin nostamista paikoilleen. Tällöin on nostosuunnitelmassa huomioi- 

tava myös raudoituksen paino ja varmistettava, etteivät pilarin tartuntateräkset vaikeuta asentaiiista. 

- Vaihtoehtoisesti voidaan pilari raudoittaa vasta muotin asentamisen jälkeen muotin sisällä työskennel1er 

1 MIES- JA KONETYOMENEKKITIEDQT 

Taulukko 1: Keskimääräiset työmenekit T3 (tth/m2 la (kh/nilaril 

Muol:in rakentaminen ja 

asennus paikoilleen 

Pilareiden lukumäärä (sama poikkileikkaus) 

1 	kpl 1 2 	kpl J 3 kpl 5 kpl 
- A = n. 	30 m2/pilari 

- A = n. 	50 m2/pilari 

- A = n. 	70 m2/pilari 

2,1.. .2,7 

1,7.. .2,2 

1,5.. .1,9 

1,8.. .2,3 

1,5.. .1,9 

1,4.. .1,7 

1,7.. .2,1 

1,4.. .1,8 

1,3.. .1,7 

1,6.. .2,0 

1,4.. .1,8 

1,3.. .1,7 

Muotin purku 0,4.. .0,6 tth/m2 	(sisältää myös puutavaran puhd.) 

- konetyö NKU 1,5.. .2,5 kh/pilari 

- ryömenekit on laskettu vastaamaan kortissa nro 5536 esitettyä menetelmää. 

- Työmenekkeihin ei sisälly tytieiineiden I:oJUtt. (Laskettaessa on oletettu, että muotit sido-

taan kannen tukitelineisiin) 

. 

. 

. 

ei 
10 
0) 

10 

ja 
Ii) 
5) 

5) 
0) 
(5 
0) 
s 

H 

Työmenekit on 

ilmoitettu 

työvuoroaikana T3. 

Vastaavat työnvaihe-

ajat saadaan kertoi- 

me 11 a 

Tö = l,l...l,2 

Viitteet: Mene telrnätiedot; kortti nro 5536 	Muotin mitoltus kortti nro 5537 



Taulukko : Keskimääräinen miestyötuntien lakauturriinen 

1 	RAM 1 	RM 
Muotin rakentaminen ja asennus 

Muurin puEku ja puutavaran puhdis Lus 
80. . .90 % 

- 

10.. .20 	% 
100 3 

1 MATERIAALIMENEKKITIEDOT 	 1 
Laujukko 3: Keskimääräinen puutavar'amenukki M4 

Muotti laudoi tus 

- mitaliistettu 20 x 95 11,5. ..12 	jm/m2 
Muotin soi jet 
- 	50 x 	100 	tms. 	(k/k n. 	300.. .400 mm) 3,0.. .4,0 	jm/m7 
Muotin sidejuoksut 

- 	50 x 	100 	tms. 	(k/k n. 	500.. .650 mm) 3,6.. .4,6 	jmlm2 

Huorn 	 - Solkl ja sidejuoksupuutavaran menekki voi.dan laskea tarkemmin vasta 
lopullisen mitoituksen perusteella. 

Määritelmä 	 - Tytinvaihemenekki M4 	työn tekemiseen normaaj isti kuluva materiaali- 
menekki, kun Lyö tehdään kertaalleen puutavaraa haaskaamatta. 

K&YTTOESIMERKK 

Esimerkki: 	 Laske sillan välipilarelden muottittiiden kustannukset, kun pilareita on 

kclnie kappaletta ja niiden muottipinta-alaL ovat 46 rri?, 53 m2 ja 51 m7. 
l'ksikkökustannukset ovat seuraavat: 

- miestyö; RAM - 45 mk15 	 - puutasara: :10 x 95 	-3J30 mk/jm 
RM - 30 mk/5 	 50 x 100 -5,90 mk/jm 

- konetyö: NKU - 230 mk15 + siirto 800 mk 
Ratkaisu: 	 Muottipinta-ala yhteensä = 46 + 53 + 51 = iso 

Kustannukset er1te1: 	t tauL2 1 	/ 
- miestyö: RAM - Il,l 5H 0 , 85 I. 	tth/m21.1 lS0m21.45  mk/tth = 	 10 557 mk 

RM -i,15.(0,15.1,6 + 0,5)tth/m2.150 m2.30 mk/tth = 	3 830 
- konetyö: MK0 -3 kpl-2 kh/kpl.230 mk/h + 800 mk = 	 2 180 
- puutavara:(20 x 95)-.i50 m2.l1,75 jm/m2.3,50 mk/jm = 	 6 169 

	

50 x l00)-l50 m2(3,5 + 4,1) jm/rn2.5,90 mk/jm = 	6 726 
- muottisiteet (n. 350 kpl) 	 i 300 
- naulat 	 200 

Muotiikustannukset yhteensä = 	 30 962 mk 

= 206,41 mk/m2 
Huom 	 Esimerkin Koo tunnus Lie Luja ei saa käyt. LiS tarkistamottomina työnsuunni t teluun 

fl 

. 

fl 
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SILLANRAKENNUS 

g!L_ 
TYÖNSUUNNITTELU 

Menekkit iedot 

REK NO 1 SIJOITUS 
Muottityöt 	 5546 B. 3521 

LAATIJA AIKA 

TVH/ Pyöreän pilarin puumuotti 	
Rs, Rr 112.83 

 

TYOKOKONAISUUS 

 

. 

. 

Ulkoineneucru'ärje:3: PilareiJen muot:i 2öiden 

ajoitus 

- Piiarimuotit kannattaa asentaa paikoilleen kannen 

tukitelineiden rakentamisen yhteydessä ja tukea kannen 

tukitelineisiin, jolloin ei tarvita erillisiä työtelineitä. 

- Jos sillan pilarit on tehtävä valmiiksi ennen kannen 

tukitelineiden rakentamista, tehdään ensin työtelineet, 

joihin pilareiden muotit voidaan tukea. 

- Jos käytetään avattavaa pilarimuottia, on muotti 

purettava ennen kannen audoitust. 

Sisäinen suorituj jestj normaali puumuotti (ks. meneteJ.rnäkort:i. nro 5539) 

Solkien valmistus 

Muotin kokoaminen 

Muotin asennus 

Työtelineet 	 Roudoituk en asennus 
tai kannen tukitelineet 	 Volu 	kovettuminen 

Muotin purku 

Sisäinen suoritusjärjestys: avattava puumuoti (ks. menetelmäkortti nro 5538) 

Muotin kokoaminen 	 Muotin kokoaminen 

jne 

telin \ uk! s 

tai kannen tukitelineet 

irrotus 

MIES— JA KONETYCMENEKKITIEDOT 

Taulukko 1: Keskimääräiset tvtimenekit T2 ilman tvtitp1inpidn 	--= 

Normaali puumuotti Rakentaminen(tth/m2)lPurku (tth/m2) 

- pilarin halkaisija d = 	800 mm 

- pilarin halkaisija d = 1000 mm 
- pilarin halkaisija d = 1200 mm 

1,70.. .2,00 

1,50.. .1,75 

1,40.. .1,60 

0,30.. .0,40 

0,30.. .0,40 

0,30.. .0,40 

- konetyö 	(KANL tai NKU) 0,6.. .1,0 	kh/pilari ____________ 

Avattava puumuotti Yhden muottikierron työmenekit 

- miestyö 
- konetyö 	(KANL tai NKIJ) 

0,85.. .1,15 	tth/m2 

1,0.. .1,5 	kö/pilari 
1) Kaivonrenkaista rakennettu pilarimuotti Kaivonrenkaiden 	asennus 

- miestyo 
- konetyö 	(KARL) 

2.. .3 	tth/pilari-jm 

0,4 ...0,5 kh/pilari-jm 

. 

(5 

(5 
(5 
(0 
(0 

(5 
(5 

(5 

> 
(5 

Työrnenekit on 

ilmoitettu 

työvuoro-

aikana T3. 

Vastaavat 

työnvaihe-

ajat T4 

saadaan ker-

toimella 

T4 = 1,1.. .1,2'F3 

l)Kaivonrenkaita voidaan käyttää pilarimuottina, jos pilari on matala ja se jää kokonaan 

penkereen sisään. Kaivonrenkaiden käytöstä nn kuitenkin aina sovittava sillan suunnitteli-

jan kanssa, koska eräissä tapauksissa saaitaa mm. raudoltuksiin tulla muutoksia. 

Viitteet: Menetelmätiedot; kortit nro 5538, 5539 	Filarimuotin mitoitus; kortti nro 5540 



Työteli-

neet 

Taulukko 2: 	Keskimääräinen miestydmenekki T3 (tth/telinekerros) 

Tehneen rakentaminen Tehneen purku 

kokonaan pilarin ympärille 	tehty 

kandelle sivulle tehty teline 

teline 8.. .12 

3,5.. .5 

2... 

1 	. 	. 	.2 

- telinekerroksen korkeus = työtaLe.iJli = 1,8.. .2,3 m. 

1 ®teline kokonaan ympäri 	 teline kandella sivulla 

IIfl• I1 	- korkeat pilarit 	 - matalat pilarit 

Taulukko 3: Keskimääräinen miestyötuntien jakautuminen 
RAM RM 

- pil.arimuottien rakentaminen 

- muottien purku 

80. . .90 	% 
- 

10. . .20 	4 

100 % 

M AT ERI A ALI MENE K 1<1 TI E DOT 

Ts1]lnkkn 4: Keskimääräiset nuutavaramenekit M4 
	

. 

Puutavara Menekki 144 

Muotin soitjet ________________________ ____________________ 

- pilarin halkaisija d = 700.. .1000 mm 50 x 100 4,4 	jrn/pilari-jm 

25 x 100 8,8 

- pilarin halkaisija d = 1100.. .1300 mm 50 x 125 5,6 

25 x 125 11,2 
Muotin laudoitus 20 x 45(mitallist) 26 jm/m2 

- Menekit on laskettu menetelmäkortissa nro 5539 	esitetyn solkimallin mukaan. 

Muotin solkivälinä on käytetty 800 mm, jolloin joka toinen solki on korvattu 

pakkaus teräsvanneryhmäl 1 ä. 

KYTTOESIMERKK 1 

Esimerkki: Vertaa pilarin muottitbiden kustannuksia käyttäen tavallista kertakäytttitstä puu-

muottia ja avattavaa puumuottia. Pilarin halkaisija d = 800 mm ja korkeus h = 5,3 m. 

Avattavan pilarimuotin valmistuskustannukset ovat noin 4500 mk ja kuljetus- ja 

varastointikustannukset noin 500 mk. Yksikköhintoina käytetään: 

- miestyö: RAM - 45 mk/h 	 - puutavara: 50 x 100 - 5,90 mk/jm 

RM - 30 klh 	 25 x 100 - 3,85 

- konetyö: KANL - 13 mk/h 	 20 x .15 - 2,15 

Ratkaisu: 

Tavallinen puumuotti: d = 800 mm, h = 5,3 m, A - 13,32 rO 	Avattava puurnuohti: 
	

. 

- miestyö:)tau} 3l 	 - miestyö: 

RAM: 	I1,151.l0,851 	L1.l13,32 	I 	. 	[J = 	1 	084,- RAM: 	1,15' 0,85 	1,0' 1.3,32.45 	= 586,- 

RM 	1,15(0,15 	1,85 	+ 	0,35)13,3230 = 	288,- RM: 	1,15• 0,15. 	1,0' 	13,32•30 	= 69,- 

- konetyö: 	KANL:0,8• 130 = 104,- - konetyö: 	KANL: 	1,25' 130 	= 163,- 

- 	soljet 	(50 x 	100)-'5,3 .4,4 '5,90 = 	138,- - muottiöljy 20,- 
(25 	x 	100)--5,3 . 	8,8. 3,85 = 	180,- - pakkausvanteet 30,- 

- laudoitus(20 	45)-.13,32 • 25. 2,15 = 	716,- - työkust. yht.muottikiertoa kohden = 868 mk 

- naulat 30,- = 	65,17 mk/m2 
- pakkausvanteet 30,- - kustannukset mk/m2 ovat 

- koneiden vuokrat (sirkkeli yms.) 50,- 5000 mk + 65,17 mk/m2 
- kustannukset yhteensa 2 620 mk fl. 13,32 	m2 

= 196,70 	mk/m2 jossa n on käytttikertojen lukumäärä 

. 

Yhteenveto: 

muotti- 
kustannuk- 
set 
mk/m2 

Huom 

käyttlikertojen 1km 2 	 3 1 1 10 15 20 

- avattava puumuotti 252,85 	190,29 159,01 140,24 102,70 90,19 J 	83,93 

- tavallinen puumuotti 196,70 	(kertakäyttöinen) 

- Avattavan puumuotin käyttö tulee kannattavaksi, kun käytttikertojen lukumäärä on 

vähintään kolme. 

Esimerkin lukuarvoja ei saa käyttää työnsuunnitteluun tarkistamattomina. 
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SILLANRAKENNUS 

TYÖNSUUNNITTELU 

Menekkit iedot 

REK NO 1 StJOITUS 

Muottityöt 	 5547 B.3531 
LAATUA 1 AIKA 

TVH/ 1 Laattasillan kannen muottityöt 	Rs, Rr 1 12.83 

1 TYOKOKONAISUUS 

. 

. 

kannen koolaua 

reunapukki 

muottilaudoi tue 

refuikin nuc.tn Tuenra 
ka 

ki 
kevennysputken sidonta 

. 

Ulkoiriensuoritusjärjj Muottitt5iden ajoitus: 

- Ennen kannen muottitöitä tehdään kannen tukitelineet. Useampi aukkoisesaa sulassa voidaan 
työt ajoittaa siten, että tukirelineet valmistuvat vaiheittain aukko kerrallaan muor1tiiden 
edellä. 

- Kannen raudoitus seuraa vältt:U5mästi muctUt:iLrä. 
Sisäinen suoritusjärjestys 
Muotin rakentaminen 	 Muotin purku ;  vaihtoehto J (kolustotelineet ks kortit 

5513...5520) 

Reunapukkien esivalmistus 	 Muotin sivuen purku 

Kannen koolaus ja reunapukkien asennus 	 Tukitelineen lasku irti kannesta 

Tukiteline 

Muotin purku ;  vaihtoehto j (puuteline, ks kortti 5512) 	Muotin purku ;  vaihtoehtoI(muotin  sidonta, ks kortit 
55 13 ... 5520 

Tukitelineen purku 	 Muotin sidonta kanteen 

Muotin pudotus alas 	 ° 'Tukitelineen purku 

r:npuhdistusjatelu 	

npurku pu. jo Iaj 

Muotin purku ;  vaihtoehto J: Muotti lasketaan tehneen päill alas ja puretaan alhaalla 
(ks. kortit 5518 5520 ja 5521) 

K.ARKEUTETUT TYOMENEKIT 

Taulukoissa on 

työmenekit ilrrmä-

tettu työvuoro-
aikana T3. 

Vastaavat työn-

vaiheajat saadaan 

kertoimella 

T4 = l,1...1,2.T3 

Taulukko 1: Keskimääräinen miestybmenekkj T3 (tth/loo rn2) kl]n 51llSn Hi 	1fl rn 

Muotin rakentaminen Menetelmä 1 Menetelmä II Menetelmä ii] Menetelmä IV 
- koolausjako a = 200 mm 45.. .50. .55 55.. .60.. .70 77.. .85.. .100 105.. .115.. .130 

a = 300 mm 40.. .45.. .52 47. ..52.. .60 60.. .68... 78 80.. .90... .105 
a = 400 mm 38.. .43.. .50 45.. .50.. .58 55.. .60... 70 70.. .77.... 90 
a = 500 mm 37.. .41. ..47 43.. .48.. .55 50.. .57... 65 63.. .70.... 80 

Ivieneteima i: 	itaytetaan valmiita reunapukkeja ja materiaalisiirrot tehdään koneella. 
Menetelmä II: Kuten meneteJsnä 1, mutta materiaalisiirrot tehdään miestyönä (n. 20. ..30 mL 

Menetelmä III: Reunapdkit tehdään naulalmella ja materiaalisiirrot tehdään koneella. 

Menetelmä IV: Reunapukit naulataan käsityönä ja materiaalit kannetaan miestyönä. 

U) 
0) 

N 

L() 
U•) 

s 
(0 
0) 
(5 
0) 
N 

> 

(5 5551 
	 Muu is 	nus: kortit nro 5542 ja 5543 
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o Vk 	ruinEn miestvomenekki T3 (tth/lcO m2), kun sillan Hl = 8,5 m 

Muotin rakentaminen Menetelmä 1 Menetelmä IliMenetelmä III Menetelmä IV 

- koolausjakO a = 200 mm 48...53...60 58...65...73 90...lcY3...115 115...130...150 

a = 300 mm 43.. .48.. .55 50.. .56.. .66 70... .78.. .90 90.. .100.. .115 

a = 400 mm 40.. .46.. .53 48.. .54.. .62 60.. . .70.. .80 80... .87.. .100 

a = 500 mm 40.. .45.. .52 47.. .52.. .60 55... .63.. .73 70... .78... .90 

- Menetelmät 1.. .IV kuten taulukossa 1. 

k 	nS.Sr6inen miestvömenekki T3 (tth/ICO m2). kun sillan 81 = &5 m. 

Muotin rakentaminen Menetelmä 1 Menetelmä II f Menetelmä III Meneteimä TV 

- koolausjako a = 200 mm 55.. .60.. .70 65.. .75.. .85 110.. .125.. .140 155.. .170.. .200 

a 	300 mm 50...55...65 58...65...73 85....95...11C 115...130...150 

a = 400 mm 45...50...60 55...60...70 75....83...95 100...110...130 

a = 500 mm 45.. .50.. .60 50.. .57.. .67 70.. . .75.. .85 90.. .100.. .115 

- Menetelmät 1.. .IV kuten taulukossa 1. 

I-1uom! 	 - Taulukossa 1-3 ilmoitettuihin työmenekkeihin ei sisälly seuraavia töitä, 

joiden osuus on laskettava erikseen: 

- puutavaran ja reunapukkien yms. kuljetus työmaalle 

- työpaikkojen suojaksi tai sillan kansirakenteen suojaksi rakennettavat 

sääsuojahallit 

- muotin sivulle tehtävät kulkutiet (ks. taulukko 12) 

- kevennysputkien asennustyöt (ks. taulukko 10) 

- sillan päätypalkklen ja päätyjen siipimuurien muottien rakentamistydt 

(ks. taulukko 9) 

- Jyrkästi kaarevissa silloissa on työmenekki noin 10. . .15 % suurempi 

- Jos kannen muotti rakennetaan talvella ilman sääsuojahallia, kasvaa työ- 

menekki noin 5.. .15 %. 

fl Vk-i r.r.ii hpn mi pstvhmenekki T3 (tth/100 m2). kun sillan Hi 	8,5 m. 

Muotin purku ja puutavaran puhdistusjTyömenekki T3 

- koolausjakO a = 200 mm 20.. .24. . .30 

a = 300.. .400 mm 18.. .21.. .25 

a = 500 mm 16.. .19 ... 25 

- Jos sillan hyötyleveys 81 = 6,5 m, on työmenekki noin 10.. .15 % suurempi. 

- Jos muotit puretaan altapäin tukitelineeltä tai ponttoo1lta tms. käsin, 

on työmenekki yleensä noin 10.. .20 % suurempi. 

Taulukko 5: Keskimääräinen miestybtuntien jakautuminen ___________ 

RM 	RM 

- muotin rakentaminen 	60. . .75 % 	25. . .40 % 

- muutin purku ja puutavaran puhdistus 	0.. .10 % 	90.. .100 

1 TARKEtMMAT TYÖNOSAVAIHEITTAISET TYÖMENEKIT JA TYÖSAAVUTUKSET 

. VI,i C551 	mi qtvmpnpkkl T3 (tth/kol) la ( tth) 

. 

. 

. 

Kannen muotin 

osien esivalmistus 

l...2 RAM 

Rakenneosa 	1 	f 	2 3 	1 5 6 

- käsityönä naulaten 0,8. .0,9 0,6. .0,7 0,9. .l,i 1,4. .1,6 0,1. .0,15 0,2. .0,3 

- naulairnella naulaten 0,5. .0,6 0,4. .0,5 0,55. .0,65 0,9. .1,1 

- mai.likappaleerl jo 

sapluunan teko 4.. .6 4.. .6 5...? 6.. .8 1.. .2 ____________ 

	

= Peunapukki 1:1 (TVH/DH 1-1 
	

2 = Reunspukki 1:3 (TVH/ON 1-21 
	

3 = Kapean ulokkeen reunapukki 

	

.1 = Le/eän J_oklfl r(ura6ukki 
	5 -- Reunopalkin 	;5ugafl luki 

	
6 = Kaidepylvä6n varauksen muotti 

I1J 



2,5 

0 
c 

0 

-c 

l-• 1,5 
.x 
0 c 
0 
E 
'0 

  

3 ( 4 

 

f 1 

 

Kannen pohjaosan 

1<001 aus 

2...3 RAM +0...1BN' 

-c 

1- 

-x 

'0 

Huom 

- suoritemäärällä tarkoitetaan 

koolattavaa pina-alaa 

- työmenekkeihin ei ole kuvassa 

1 sisällytetty puutavaran 

siirtoa työkohteelle 

- vinojen päätykolmioiden ja 

päätypalkkien yms. kohdalla 

työmenekki kasvaa noin 

1,5.. .2-kertaiseksi. 

. 

20(3 	300 	400 	500 	600 mm 
Koolausjako k/k 

Kuva 1: Koolauksen miestyömenekkj T3 (tth/m2) 
- Koolauspuutavaran siirto I:yökohteel.Le: 

- Nosto nippuina (KANL tai NKU + 2 RM; tytisaavu:us = l500...3000 jm/h 

- Kanta miestyönä (1.. .3 RM); työsaavutus = 1(X).. .150 jm/tth, kun kaniomatka 

on n. 20. . .30 m. 

Taulukko 7: Keskimääräinen miestyömenekki T3 (tth/kpl 

- valmiiden reunapukkien asennus paikoilleen 0,10. .0,13. .0,17 

- reunaosan koolaus paikalla tehtynä 	ks. kuva 2 

Huom 

- kuvan 2 työmenekkiin sisäl-

tyy koko reunaviisteen 

koolaus 

. 

Kannen reunan 

koolaus tai 

reunapukkien 

asennus 

2 RAM + 0.. .1 RN 

- työmenekkiin ei siehily puu-

tavaran siirtoa työkohteelle 

200 	300 	400 	500 	600 mm 
Koolausjoko k/k 

Kuva 2: Reunaosan koolaus paikalla tehtynä, miestyömenekki T3 (tth/reuna—jm) 
- Reunapukkien siirto työkohteelle: 

- Nosto nippuina (KANL tai NKU + 2 :11); työsaavutus = 150.. .300 kpl/h 

- Kanta miestyönä (l...3 RM); työsaavutus = 10. ..15. . .25 kpl/tth 

Taulukko 8: Keskimääräinen miestyhmenekki 12 (tth/m2) 

- pohjaosan laudoitus 0,09.. .0,13 

- reunaviisteiden yms. 	laucJoitus 0,12 ... 0,16 

- reunapalkin laudoitus ja viisterimat 0,30.. .0,40 

- Jos kannen pohjaosassa käytetään muottTiLe!yä, on tytimenekki hieman pienempi: 

T30,05. . .0,10 tth/m2 

- Jyrkissä kaarteissa joudutaan laudoi..n:a a0.'uitamaan, jolloin aputyövoiman 

tarve kasvaa noin 1.. .2 RM:llä. Työmenekki 13 kasvaa tällöin vastaavasti. 

- Puutavaran siirto työkohteelle: 

- Nosto nippuina (KANL tai NKU + 2 RM); työsaavutus = 150.. .250 m2/h 

Kanta miestyönä (1 ....2 RM); työsaavutus = 20.. .30 m2/tth, kun kanumsrk on n .20...30 rn. 

. 

Muotin laudoi ins 

2...3RAM+ 

1.. .2 RM 



- mitallistettu lauta 20 x 95 j 10,53 jm/m2 ks. ieva 3 1.. .3 % 

200 	300 	400 	500 	600 mm 
Koolousjako a k /k 

Kuva 	1: 	Menetelmä- ja työnvaihelisien suuruuus ML2 + ML3 	(%) 
- reunapukkien soiro-osat 	50 x 1. . .150 10. . .20 

0.. .3 	% 
- reunapukkien lautaosat 22 x 100 tms. 5. . .15 

- Koolauksen todellinen puutavaramenekki saadaan laskettua tarkasti selvit- 

Cämällä ensin koolausjako ja koolaussoirojen limitys, jonka jälkeen voi- 

daan laskea koolaussoirojen lukumäärä. 	Puutavaramenekki saadaan kerto- 

maila soirojen lukumäärä keskipituudella. 

I,ajdo 1 tus 

ReunapulU. 

Kool aus 

. 

Taulukko 9: Keskimääräinen miestyömenekki T3 (tth/m2) 

- päätypaikkien ja siipimuurien koolaus ja 

laudoitus paikalla tehynä 	1,5.. .2,5 

Taulukko 10: Keskimääräinen miestyömenekki T3 (t!:h/m2) 

- kevennysputkien asennus ja sitominen 

paikoilleen 	 0,30.. .0,35.. .0,45 

Päätypalkkien ja 

siipirnuurien koo-

1aus ja laudoitus 

Me v e nny s p otk i en 

asennus 

.3 RI4 * 	. 	
- Suon temtiäräil ä tarkoitetaan kevennvspuikien pi  ota-alaa 

Iluo tin viimel stely 

1 . . . 2 RAM 

Kulkuteiden 

rakentaminen 

cLtLup.r.L) ii. flc,nhI1Iaai Luen IIILebUyuiIuueuLeYn\L £0 	11/ reurus-ijul, 

- reunapalkiri sisäreurian muotin teko ja 

kaidevarausten muottien asennus 	0,50...0,75 

aulukko 12: }teskimääräinen mlestyhmenekki T3 (tth/rn2) 

- kulkuteiden rakentaminen muotin sivulle 

kannen koolauksen tai reunapukkien varaan 0,25. . .0,40 

- Suonitemäärällä tarkoitetaan kukuteiden pinta-alaa. 

- Työmenekkiin ei sisälly kannen tukitelineiden osuutta kulkuteiden raken- 

terruio ts 

. 

MATERIAALI MENEKKI TIE DOT 
	

. 

Teoreettinen Menetelmä- ja Työmaalisä 
nnekki 	työnvaihelisä 

Taulukko 13: Materiaalimenekkitledot 	M2 	 KL2 + MTS 	MTÄ 

- Fuutavarasta saaoaan muotin purkuvaiheessa uudelleen käyttökeipoisena noin 

95.. .99 % koolauspuutavarasta ja noin 85.. .95 % laudoituksesta. 	Kertaal- 

ieen käytettyä lautaa ei kuitenkaan ole syytä käyttää näkyviin jäävien 

pintojen muoteissa vaan esim. maanvastaisissa pinnoissa. 

Määritelmiä: Teoreettinen menekki M2 = piirustuksista mittaamalla saatava menekki. 

Menetelmä-aönvajbeljsätML2 ^ ML3 sisältävät työssä syntyvät hukkapätkät 
ja puutavaran Iimitrykset, kun työ tehdaankertaalleen 	puutavaraa haaskaamatta. 

maa1isäML4 sisältää mm. puutavaran käytön muihin tarkoituksiin, puutavaran 
rikkoontumisen ja katoamisen varastointivaiheessa ja väärin tehtyjen muotin 
osien uudelleen tekemisestä johtuvan materiaalin lisätarpeen 	(kortti 5505) 

Kokonaishukka = teoreetinen menekki lisättynä menetelmä-, työnvaihe ja työmaalisällä. 
KÄYTTÖESMERKKI 
Esimerkki: Laske kannen muotin rakentamistyön kesto, 	kun sillan hyötyleveys FIL = 10,5 m, 
- muottlpinta-ala A = 745 m2 ja koolausjako a = 300 mm. Työssä on keskimäärin 

neljä miestä ja kaikki materiaalisiirrot tehdään koneella. Työmaalla on käy- 
tettävissä valmiit reunapukit. 

Ratkai: Miestyömenekki 	T3 = 45 tth/100 m2 	(Taulukko 	1/menetelmä 1) 

45.745 Tyori kesto = 	 = 10,48 	11 tv 
4 . 8 . 100 

. 
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SILLANRAKENNUS REK NO 	1 	SIJOITUS 

5575 B.3500 Raudoitustyot 
k__,JL__ _______ LAATIJA 1 	AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Terästen vastaanotto varastointi 	TVH / 
Rs, 	Rr 	12.85 

Menetelmät iedot ja raudoitusten esivalmistus 

TYÖKOKONAISUUS 

Sisäinen suon tusjarjestys: 

Roudoitusaseman rakentaminen 

ästenvastaanotE 

- 	lassä 	kortissa 	on 	esitetty 	työmaan 	raudoitusasemalla 	tapahtuva 	terästen 	katkaisu 	ja 	taivutus 
sekä 	raudoituselementtjen 	sitominen 

- 	Kortin 	lopussa 	on 	esitetty 	eräitä 	vaihtoehtoisir 	työmaan 	raudoitusasemamalleja 	ja 	annettu 
tarkempia 	ohjeita 	mm. 	terästen 	varastoinnista 	työmaalla 

- 	Työmaan 	raudoitusasemalla 	tapahtuvaLle 	terästen 	katkaisulle 	ja 	taivutukselle 	on 	vaihtoehtoinen 
ratkaisu 	teollisten 	raudoitteiden 	käyttö, 	jolloin 	teräkset 	toimitetaan 	työmaalle 	valmiiksi 
katkottuina 	ja 	taivutettuina. 	Valinta 	em. 	vaihtoehtojen 	välillä 	on 	tehtävä 	kussakin 	tapauksessa 
erikseen 

- 	Jos 	useita 	pieniä 	siltakohteita 	on 	lähekkäin 	voidaan 	niille 	rakentaa 	yhteinen 	raudoitusasema 

MENE TE L MÄ K U VA u s 

Työmaan 	raudoitusaseman 	rakentaminen 
1 

1. 	lerästen 	varastointi-, 	katkaisu- 	ja 
taivutuspaikka 	suunnitellaan 	ja 	raken- - 
netaan 	esim, 	tämän 	kortin 	lopussa 	ole- L____ 
vien 	ohjeiden 	mukaan. )JJJ L - 	

-- 

EIi:Ii 
lerästen 	vastaanotto 	ja 	varastointi 

_____________ 

_____ 	- ________ ___________________ - __________ 
3. Teräsniput 	pyritään 	mandollisuuksien 3 

mukaan 	nostamaan 	suoraan 	kuljetusau- 
tosta 	oikeaan 	paikkaan 	teräsvarastoon. 

4. leräsniput 	oikaistaan 	varastoon 	nos- 
tettaessa 	mandollisimman 	suoriksi 	ja 
tuetaan 	tarvittaessa 	välipuilla. - 
Kiertyneen 	teräsnipun 	oikaisussa 	voi- 
daan 	käyttää 	esim, 	kuvan 	mukaista 
vääntölaitetta. 

5. leräsnippuja 	ei 	ole 	syytä 	aukaista, ______________________________ _________ ________________ 
sillä 	tiukasti 	sidotuissa 	ja 	suoraksi 6 oikaistuissa 	nipuissa 	teräkset 	pysyvät 
hyvässä 	järjestyksessä. 

6. leräsvarasto 	peitetään 	talvella 	teräs- 
ten 	Eumeentumisen 	ja 	jäätymisen 	estä- 
siseksi 	esim 	suojapeitteella 

Viite: Menekkitiedot; kortti nro 5581 
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lerdsten 	katkaisu 8 

7. 	lerdsten 	katkaisupituudet 	kootaan hukkqputka 

tankokoottain 	terdsluetteioista 	tai ! 
piirustuksista 	katkaisulistoihin 
joiden 	mukaan 	terakset 	katkaistaan 

8 	Samalla 	selvitetaan 	miten 	eri 	kat- 
kaisupituuksia 	yhdistelemalla 	saadaan 1 
materiaalihukka 	mandollisimman 	pie- ''ii LL1 1 1 

neksi. 	Yieensd 	terdsten 	katkaisu 	kan- 
nattaa 	aloittaa 	pitkistä 	teraksiath. 

9. 	Leikkuri 	siirretijan 	oikean 	teraanipun 
lio kohdalle 	ja 	terästen 	katkaisupituus 9 

mitataan 	ja 	merkitään 	mittalautaan. 

iu. 	Teraksia 	vedetaan 	nippu 	kerrallaan 
mittamerkin 	kohdalle 	ja 	katkaistaan. 

leikkuri 	mittalouta 

[i lerästen 	vetoa 	varastosta 	helpottaa, (i 	i 
jos 	taysia 	terasnippuja 	avataan 	vain 

_______ 

kulloinkin 	käytettävä 	nippu 	kerral- __________________ 
laan, 	jolloin 	teräkset 	pysyvät 	hyväs- 
sä 	järjestyksessä. 

11. Työtä 	voidaan 	helpottaa 	varsinkin 
pitkiä 	sarjoja 	katkaistaesaa 	nosta- 
malla 	teräsnippu 	nosturilla 	tarkasti 11 12 
mittamerkin 	kohdalle, 	jolloin 	kat- 
kaistaessa 	tarvitsee 	vain 	nostaa 	te- 
räksetle;kkur;nkitaanjakatkai:ta 

12. 

suoraan 	taivutuspöydäl.le 	tai 	apupöy- 
dälle, 	jolloin 	ylimääräisiä 	väli- taivstettuvat 
siir 	oja 	ei 	arvi 	a. terakset 

13. Suorat 	teräkset 	niputetaan 	ja 	varus- 
tetaan 	tunnuslapuilla 	ja 	siirretään 
tarvittaessa 	sivuun 	katkaisupaikalta. 13 
Turhia 	välisiirtoja 	on 	aina 	syytä ___________________________ 
välttää. suorotterokset 

14. Jaljel 

_________ 

lerästen 	taivutus 

15. laivutuserän 	teräkset 	nostetaan 	joko 
taivutuspöydälle 	tai 	siirrettäviille 

16 apupöydälle, 	josta 	ne 	on 	helppo 	ottaa 15 to 	ari 
taivutuskoneelle 	(ks. 	kohta 	12). 

16. Taivutusmitat 	mitataan 	ja 	taivutua- 
poytaan 	naulataan 	topparit. 

QpUaOytä 
taivutettavot 

IlIiIi 	- 	- 	Iilli 

\ 
\______________ 

17. laivutuskoneeseen 	asennetaan 	oikea 
taivutusrulla 	ja 	taivutuskulma 	sääde- 
tään. 	Ensimmäisen 	taivutetun 	teräksen 17 18 
mitat 	on 	tarkistettava 	ennen 	seuraa- 
vien 	taiviittamiata. 

18. leräkset 	taivutetaan 	tankokoosta 	ja 
pituudesta 	riippuen 	yleensä 	1...6 	kpl 
kerrallaan 	ja 	valmiit 	teräkset 	nipu- _____________ 
tetaan 	yleensä 	taivutuskoneen 	vie- 11111111 

reen, 	josta 	ne 	siirretään 	joko 	suo- ° 	— 
raan 	työkohteelle 	tai 	välivaratoon. 

19. Välivarastoon 	siirrettävät 	teräkset 
varustetaan 	tunnuslapuilla 	ja 	sijoi- - 	______________ -- 	- 
tetaari 	varastossa 	siten, 	että 	teräk- 19 
set 	on 	helppo 	ottaa 	siinä 	järjestyk- 
sessä 	kuin 	niitä 	tarvitaan. __________ 
Tarvittaessa 	suojataan 	välivarastos- 
sa 	olevat 	teräkset 	suojapeitteillä 4_4_44 
lumeentumiselta 	ja 	jäätymiseltä. 

_____ 
- 

1 

. 
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Raudoituselementtien kokoaminen 	21 
1 Pilareiden raudoituselementit 

21. Pilarin raudoituselementin tueksi 
tehdään yleensä hitsaamalia asennus-
pannat, jotka voidaan vielä tarvitta-
essa jäykistää sisäpuolisilla risti-
koilla. 

22. Paäterästen paikat mitataan asennus-
pantoihin ja terakset sidotaan tiu-
kasti kiinni pantoihin. Tarvittaessa 
voidaan teräkset kiinnittää hitsaa-
maila, mikäli käytetään vaatimukset 	23 
täyttävää hitsattavaa teräs)laatua. 

23. Pilarin kierrehaka pujotetaan pal-
koilleen ja sidotaan kiinni pääteräk-
sUn. 

24. Jos raudoituselementti on pitkä, voi-
daan se jäykistää sitomalia vielä 
ylimääräinen vastakkaissuuntainen 
kierrehaka elernentin päihin. 

II Psikkien raudoituselementit 

25. Palkkien raudoituse)lementtien kokoa- 	25 
mista varten tehdään sopivalle työa-
kentelykorkeudelile pukit, joiden va-
raan asetetaan ensin elementin ylä-
kulmiin tulevat teräkset sekä mah-
dolliset yläpinnan lisäteräkset. 

26. Raudoituselementin haat ja a1akuimiin 
tulevat teräkset pujotetaan paikoil-
leen, minkä jälkeen raudoituselement-
ti sidotaan. 

. 

27. Mandolliset alapinnan lisäteräkset 	__ 
pujotetaan paikoilleen ja sidotaan 	27 
kiinni. 

28. Tarvittaessa raudoituselementti jäy-
kistetään sitomaila lopuksi vinotuet 
raudoituselementin sisäpuolelle, min-
kä jälkeen valmis elernentti nostetaan 
välivaraatoon. 

III Pilaritarturinat 

29. Pilareiden tartuntaelementit yms. 	29 kootaan vastaavalla tavalla asennus-
pantojen ympärille kuin varsinaiset 
pilareiden raudoituselementit 

30. Pilarin raudoituselementin ja tarton-
taelementin yhteensopivuus on varmis-
tettava joko tekemällä raudoitteista 
hyvin mittatarkat tai sijoittamalla 
tartuntaelementin teräkset hieman 
sisemmäksi (HUOM! EDELLYTIÄÄ YLEENSÄ 
SUUNNITELMAN MUUI0S1A JA 1ARIUNIAIE-
RÄSTEN LISÄYSIÄ). 

31. lyöturvallisuussyistä on suositelta- 	31 
vaa käyttää kaikissa tartunnoissa 
taivutettuja teräksiä, mikäli se muu-
toin on mandollista. 

Raudoitusaseman purkaminen 

33. Jäljelle jääneet teräkset lajitellaan 
tarvittaessa ja niputetaan huolelli- 	33 
sesti tiukkoihn nippuihin. 

34. Raudoitusaaeman rakenteet (raudoitus-
pöytä, apupöydät, teräsvaraston väli-
raudat yms.) kannattaa yleensä siir-
tää muun kaluston mukana seuraavaan 
työkohteeseen. 
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1 TYÖMAAN RAUDOITUSASEMAN RAKENTAMISOHJEITA 	 1 
1. Raudoitusaseman sijoitus työmaalla 

- Raudoitusaseman sijoitus ja työmaalla käytettävä terästen siirtomenetelmä on ratkaistava 
yhdessä, si1lä eri siirtomenetelmät asettavat erilaisia vaatimuksia mm. terästen välivaraston 
ja kulkuteiden suhteen. 	Seuraavassa taulukossa on esitetty eräitä yleisimpiä vaihtoehtoja: 

laulukko 1: lerästen siirtomenetelmä- ja raudoitusaseman sijaintivaihtoehtoja 

1) terästen 	siirto 	nosturilla - 	 raudoitusaseman. on 	sijaittava 	siten, 	että 	teräkset 
voidaan 	nostaa 	ilman 	välisiirtoja 	työkohteelle 

vaihtoehto 	soveltuu 	hyvin 	mm. 	risteyssiltoihin, 
joissa 	raudoitusasema 	voidaan 	rakentaa 	ali 	menevän 
tien 	päälle 

menetelmän 	käyttökelpoisuutta 	rajoittaa 	mm. 	pitkissä 
vesistösilloissa 	se, 	että 	nosturin 	ulottuma 	ei 	yleen- 
sä 	riitä 	kannen 	keskiosan 	terästen 	nostoon 	vaan 	te- 

_____ 
riiksiä 	joudutaan 	siirtämään 	esim. 	kantamalla 

2) terästen 	siirto 	mobiilinosturilla - 	 raudoitusasema 	voidaan 	sijoittaa 	kauemmaksikin, 	sii- 
tai 	nostolaitteella 	varustetulla lä 	nosturilla 	voidaan 	kantaa 	teräkset 	nostopaikkaan 
kuorma-autolla 

- 	mobiilinosturi 	vaatii 	hyväkuntoiset 	kulkutiet 

mobiilinosturin 	ulottunia 	on 	pienempi 	kuin 	autonostu- 
rin 

menetelmä 	soveltuu 	käytettäväksi 	mm. 	silloin, 	kun 
raudoitusasemaa 	ei 	voida 	sijoittaa 	riittävän 	lähelle, 
jotta 	teräkset 	voitaisiin 	nostaa 	autonosturilla 

vesistösilloilla 	voidaan 	osa 	teräksistä 	kuljettaa 
nostolaitteel la 	varustetul la 	kuorma-autolla 	vastak- 
kaiselle 	rannalle 	ja 	nostaa 	sieltä 	esini. 	mobiiiinos- 
turilla 	työkohteelle 

3) terästen 	veto 	rullarataa 	pitkin 	tai - 	 raudoitusasema 	on 	pyrittavä 	sijoittamaan 	mandolli- 
kantaminen 	miestyönä simman 	lähelle 	ja 	likimain 	samaan 	tasoon 	sillan 	kari- 

nen 	kanssa, 	sillä 	siirtoreitillä 	ei 	saisi 	olla 	por- 
taita 	tai 	jyrkkiä 	nousuja 

rullaradan 	käyttö 	tai 	terästen 	kantaminen 	soveltuu 
_____ yleensä 	pieniin 	kohteisiin, 	joissa 	mm. 	nosturin 

käyttö 	saattaa 	tulla 	selvästi 	kalliimmaksi 

rullarataa 	ja 	kantamista 	joudutaan 	käyttämään 	myös 
mm. 	pitkien 	vesistösiltojen 	kannen 	terästen 	siirtoon 
silloin, 	kun 	nosturin 	ulottuma 	ei 	riitä 

2. Flaudoitusaseman rakenteet 
	

. 

2.1 leräsvarasto 

. 

- 	leräsvaraston pohjaksi tehdään esim. pelkoista suora alusta, joka tehdään mandollisuuksien 
mukaan hieman terästen vetosuuntaan kaltevaksi esim, käyttämällä maaston kaltevuutta hyväksi. 

- leräsvaraston viereen tehdään kunnollinen kulkutie, jotta teräskuormat voidaan purkaa suoraan 
varastoon. 

- 	leräkset varastoidaan tiukkaan sidottuina riippuina, jolloin ne pysyvät hyvässä järjestyksessä. 
leräsniput oikaistaan mandollisimman suoriksi varastoon nostettaessa, sillä oikaisu on hel-
pointa silloin, kun nippua kohotetaan sopivasta kohdasta nosturilla ja kierretään sopivalla 
vääntökangella tms. 

- 	leräsnippujen välissä käytetään tarpeen mukaan välipuita tai esim. harjateräksen pätkistä 
taivutettuja välirautoja erottamaan niput tuisistaan. 

- 	leräsvarasto peitetään talvella esim. suojapeitteillä terästen lumeentumisen ja jäätmisen 
estämiseksi. 
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Terasten katkaisupsikka sijoitetaan välittömästi teräsvaraston päähän, jolloin teräkset voi-
daan vetää suoraan leikkurille, jonka tulee olla siirrettävä, esim. kumipyörillä varustettu 
tai kiskoilla liikkuva. 

- Katkaisupaikka tehdään yleensä sorapohjaiseksi, jolloin se ei liety helposti sateella eikä 
tule liukkaaksi talvella. 	lerästen vetualueelle upotetaan jalkatueksi sopivin välimatkoin 
esim. pelkkoja, jotka jätetään hieman koholle, jolloin katkaistut teräkset jäävät aina hieman 
irti maasta. 	Tämä helpottaa terästen siirtoa välivarastoon tai taivutuspaikalle. 

- Terästen vetoa varastosta voidaan keventää käyttärnälla teräsvaraston päässä korkeudeltaan 
säädettävaä rullapukkia, jonka päälle vedettävä teräsnippu nostetaan. 

- Jos terästen siirrossa leikkurille ei käytetä nosturia, voidaan koko katkaisupaikka kattaa 
(ks. kohta 2.4). 

2.3 Terasten taivutusaikka 

6.11 m 

;i'  

_ 	1111111 

ffrfl flV[n 
- 	lerästen taivutuspaikj<a sijoitetaan katkaisupaikan viereen siten, että taivutettavat teräkset 

voidaan nostaa joka suoraan taivutuspöydälle tai taivutuspöydän viereen siirrettävien apu- 
pöytien tai pukkien päälle. 

- 	Valmiit hakateräkset yms. niputetaan esim. kuormalavan paälle, jolloin hakateräsniput on 
helppo siirtää välivarastoon tai työkohteelle esim. trukilla tms. koneella. 	Pitkät taivutetut 
teräkset niputetaan vastaavasti taivutuspöydän viereen pelkkajen päälle, josta ne siirretään 
joka suoraan työkohteelle tai välivarastoon. 

Terästen taivutuspaikka on suotavaa kattaa ainakin 	talvella (ks. kohta 2.4). 

2.4 Katokset ja tuulensuojat 

- Suasiteltavaa on kattaa ainakin taivutuspaikka sekä myös katkaisupaikka silloin, kun terästen 
siirtoon katkaisupaikalle ei käytetä njsturia 

- 	Katoksena voidaan käyttää esim, valmiita sääsuojahalleja (esim. Merpo -halli, leveys 12 m). 
Hallin on oltava riittävän tilava, jotta tarvittaessa hallin sisällä mahtuu kääntämään pitkiä 
teräksiä 

- Sääsuojahallia käytettäessä on hallin päätykatteet kiinnitettävä siten, että ne voidaan 
tarvittaessa avata helposti (esim. rullata ylös), jolloin terästen veto katkaisupaikalle ja 
valmiiden terästen siirto hallista ulos on helpompaa. 

2.5 Valmiiden terästen välivarasto 

- 	Terästen välivarastointi on pyrittävä järjestämään siten, että miestyönä tapahtuvia siirtoja 
tulisi mandollisimmar vähän ja että turhilta välisiirroilta vältyttäisiin 

- suorista teräksistä voidaan varastoida osa katkaisupaikalle tai sen viereen ja osa voidaan 
siirtää suoraan työkohteelle 

- taivutetut teräkset voidaan niputta3 taivutusvaiheessa taivutuspaikan viereen ja siirtää 
nippuina koneella joko suoraan työkohteelle tai välivarastoon. 

- 	leräkset on sijoitettava välivarastossa sellaiseen järjestykseen, että ne on helppo ottaa 
järjestyksessä ulos. 

- 	leräkset on suojattava talvella esim. suojapeitteillä lumeentumisen ja jäätymisen estämiseksi. 

Rek.nro 	575 



- sekä katkaisu- että taivutuspaikat 
ovat hallin sisällä, jolloin 
työskentely ei keskeydy esim. 
lumisateen, pakkasen tai pimeyden 
vuoksi 

- hallin koko mandollistaa ainakin 
pienehköjen raudoituselementtien 
sitomisen hallin sisällä 

- koska hallin pääty saadaan koko-
naan auki, voidaan valmiit teräk-
set siirtää nippuina esim. mnbii-
linosturilla suoraan hallista työ-
kohteelle (tai välivarastoon) 

. 
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1 ESIMERKKEJÄ ERILAISISTA RAUDOITUSASEMISTA 

1 Esimerkki 1: Kattamaton raudoitusasema 

30.. .35 m 

. ci*!tTi . NIF 
(toiute 	HHIj 	aWUtUSkone ] 

Esimerkki 2: Söänsuojshallilla esim. 12 x 2Dm katettu 
raudoi tusasema 

tapyutuskonp 

Ieikkuri 

\.ääsuojahaiii (iii6rn) 

Esimerkki 3: Säänsuojahallilla 12 x 15 m katettu raudoi-
tusasema 

__ _ 

• 	

T ;;;;O 

L.__.____ \sääsuojahalli (12...15m) 

Esimerkki 4: Säänsuojahallilla 12 x 10 katettu raudoi-
tusaaema 

- soveltuu lähinna kesaolosuhtei-
sun, sillä sääsuojaa ei tällöin 
välttämättä tarvita 

- nostur.in käyttö on mandollista 
kaikissa terästen siirroissa 

- katkaisu-, taivutus- ja sitomis-
paikat voidaan sijoittaa suhteel-
lisen väljästi 

- valmiiden teriisten välivarastoin-
tipaikat voidaan sijoittaa vapaas-
ti maasto- yms. olosuhteiden mu-
kaan 

- sekä katkaisu- että taivutuspaikat 
ovat hallin sisällä 

- valmiit teräkset voidaan siirtää 
nippuina esim. mohiilinoaturilla 
suoraan hallista työkohteelle 

- teräsvaraston vieressä olevaa ti-
laa voidaan käyttää myös valmii-
den teriisten välivarastointiin 

LIJ 

. 

- katkaisupaikka on ksttamaton, jol-
loin katkaistavien terästen siir-

toivutuskone 	 toon voidaan käyttää nosturia 

- halli soveltuu käytettäväksi myös 
kesällä, jolloin toinen pääty pi-
detään koko ajan avoimena 

välivarosto 



. 

. 

. 
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SILLANRAKENNUS 
________ _______ 

Raudoitustyöt 
______________________________________________ 

REK NO 	1 	SIJOITUS 

5576 B.3512 
3522 1 U:_3532 

_______ LAATIJA 	1 	AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Terästen siirtomenetelmät TVH/ 
Rs,Rr 1 	12.85 

Menetelmät iedot 

T YÖKOKONAISUUS 

lahän 	korttiin 	on 	koottu 	sillanrakennustyömailla 	käytettäviä 	terästen 	ja 	vainriiden 	raudoitus- 

elementtien 	siirtomenetelmia 	sekä 	tietoja 	eri 	menetelmien 	soveltuvuijdesta. 

MENETELMÄKUVAUKSET 	JA MENETELMIEN 	SOVELTUVUUS 

Meneteirna 	1: 	terästen 	kantaminen 	miestyönä 

Työryhmä: 	työkohteen 	koosta 	riippuen 	1...4 	IlM 

Menetelmän 	käyttökohteita: 

- 	pienet 	teräserät, 	esim. 	peruslaattojen 'tms. 	teräkset 

- 	pienehköt 	siltatydmaat, 	joilla 	koneiden 	kayttö 	tulisi 	kohtuuttoman 
siirt,okustannusten 	vuoksi 

kalliiksi 	ram. 	koneiden 

- 	kohteet, 	joihin 	nosturilla 	ei 	ulotu, 	esim, 	pitkän 	vesistösillan kannen 	keskiosa 

- 	muiden 	siirtomeneteirnjen 	ohella 	tarpeen 	mukaan 

- 	 jos 	kannen 	terästen 	siirtomatka 	on 	yli 	20 	m 	tulee 	rullarata 	yleensä 	halvemmaksi 

Yleistä 	menetelmän 	soveltuvuudesta: 

- 	menetelmä 	on 	työntekijöille 	raskas 

- 	 terästen 	siirtoreitin 	tulee 	olla 	riittävän 	tasainen 	ja 	vapaa 	esteistä 	sekä 	mandollisimman 
lyhyt 

- 	siirtoreitillä 	ei 	saa 	olla 	teräsnippuja, 	puutavaraa 	tms, 	tavaraa 	varastoituna 

- 	portaita 	ja 	jyrkkiä 	nousuja 	on 	vältettävä 

- 	kulkusiltojen 	yms. 	on 	oltava 	määräysten 	mukaiset 	ja 	mm. 	valmiin 
on 	käytettävä 	riittävän 	leve.itä 	kulkusiltoja 

raudoituksen 	päällä 	on 

- 	 teräksiä 	varastoitaessa 	ne 	tulisi 	sijoittaa 	aina 	siten, 	ettei teräksiä 	tarvitse 	kääntää 
siirtovaiheessa 

- 	menetelmä 	ei 	sovellu 	painavien 	raudoituselementtien 	siirtoon 

MENETELMÄKUVAUS 1 2 

1. lerästen 	kantoreitti 	kunnostetaan 
ja 	tarvittavat 	kulkusillat 	tms. 
as.ennetaan 	paikoilleen. 

2. Lyhyet 	teräkset 	ja 	hakateräkset 
kannetaan 	yksin 	sopivan 	suuruisina 
nippuina 	(nipun 	paino 	on 	yleensä 
noin 	15. ..20 	kg). 

3. Pitkiä 	sekä 	ylipitkiä 	teräksiä 	kan -  _________________________ _______________________ 
netaan 	2.. .4 	RM:n 	työryhmissä, 	jol- 
loin 	taakan 	paino 	yhtä 	miestä 	kohti 
on 	yleensä 	noin 	10... 15 	kg. 	Varsin- 
kin 	ylipitkiä 	ja 	paksuja 	teräksiä 
kannmttaessa 	tulee 	kantoreitjn 	olla 
hyvässä 	kunnossa. 

4. Työkohteella 	teräkset 	yleensä 	jae- 
taan 	suoraan 	paikoilleen, 	jolloin 
välivarastointia 	ei 	tarvita. 

5. Eräissä 	tapauksissa 	joudutaan 	mm. 
ylipitkiä 	teräksiä 	pujottamaan 
mieatyönä 	paikoilleen, 	jolloin 	te- 5 
rästä 	joutuu 	karrnattelemaan 	pujotus- 
vaiheessa. 

6. lyössä 	on 	käytettävä 	hiertymien 
yms. 	vammojen 	estämiseksi 	suojakä- 
sineitä 	sekä 	olkapäällä 	sopivaa 
pehmustetta. 1 	IILIII jfti Lii 
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Menetelmä II: 	terästen veto rullarataa pitkin 

lyöryhmä: 	työkohteen koosta riippuen 1.. .3 RM 

Kalusto: 	korkeudeltaan säädettävät rullapukit noin 3 ...4 rn:n valein 

Menetelmän kayttökohtei ta: 

- pienehköt siltatyömaat, joilla koneiden käyttö tulisi kohtuuttoman kalliiksi mm. koneiden 
siirtokustannusten vuoksi 

- kohteet, joihin nosturilia ei ulotu, esim, pitkän vesistösillan kannen keskiosa 

- siirtomatkan on yleensä oltava vähintään 20 m, jotta menetelmä II olisi edullisempi kuin 
menetelmä 1 

Yleistä menetelmän soveltuvuudests: 

- terästen siirtoreitin tulee olla suhteellisen suora ja tasainen sekä vapaa esteistä 

- teräksiä varastoitaessa ne tulisi sijoittaa siten, ettei teräksiä tarvitse käsntää tai 
nostaa toisten teräsnippujen yli rullaradalle 

- menetelmä soveltuu vain suurien tai toisesta päästä taivutettujen terästen siirtoon 

- menetelmä ei sovellu kovin lyhyiden terästen siirtoon eikä myöskään hakaterästen tai 
molemmista päistä taivutettujen terästen siirtoon 

MENETELMÄKUVAUS 	 8 

7. lerästen siirtoreitti kunnostetaan 
ja rullapukit asennetaan paikoilleen 
noin 3...4 m:n välein. Rullapukkeja 

joloinne 	
0s r0 	1 	1 

vissämm. työkohteen puoleisessa 

p aassa. 	 -------- 

8. Jos rullapukit asennetaan kannen lau- 	 - -- 
doituksen päälle, käytetään pukkien 
alla esim. kumityynyjä tms. vaimenta- -__________ 	 __________ 
maan terästen vetämisestä syntyvää 	9 	 10 
melua. 

9. Teräksiä nostetaan välivarastosta 
rullapukkien päälle kerrallaan yleen-
sä noin 30.. .60 kg:n nippu. 

teräksiä ei tarvitse ksnnatella ja 
tärinä ei välity yhtä voimakkaana 
käsiin. 

11. laivutettuja teräksiä voi vetää kuvan 	 12 
esittämällä tavalla pitäen kiinni te- 
rästen taivutetusta päästä. 

12. lyökohteella teräkset nostetaan 
jolloin 

Menetelmä lii: terästen ja raudoituselementiien nosto sutonosturilla 

lyöryhmä: 	yleensä 2 RM 

Koneet: 	autonosturi (NKtJ) 

Menetelmän käyttökohteita: 

- kohteet, joissa työmaan raudoitusasema on nosturin ulottuman sisällä, esim. risteyssallat 

- kohteet, joissa käytetään teollista raudoitusta tai teräkset kuljetetaan esim. työmaan 
raudoitusasemalta työkohteen lähelle kuorma-autolla, jolloin teräsniput voidaan joko nos-
taa suoraan kuormasta tai pudotuspaikalta työkohteelle 

- kohteet, joissa käytetään raskaita raudoituselementtejä, esLm. suuria pilariraudoitteita 

Yleistä menetelmän soveltuvuudesta: 

- menetelmän käyttö edellyttää nostojen tarkkaa suunnittelua, jolloin: 

- nosturirn koko voidaan valita aina tarkoitukaenmukaisimmalla tavalla 

- nosturin erillisten käyntikertojen määrää voidaan supistaa ja samalla saadaan nosturin 
si irtokustannukaet pidettyä kohtuull laina 

- menetelmän kannattavuus heikkenee, jos joudutaan tekemään välisiirtoja (esim. siirtämään 
raudoitusasemalta kuorma-autolla nosiurin lähelle, jolloin vaihtoehtona on menetelmä IV) 

. 

. 
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MENETELMÄKUVAUS 	 13 

13. Autonosturjn tarvitsemat kuikutiet 
ja nostopaikat raivataan ja kunnos-
tetaan ennalta valmiiksi. 

14. Teräkset nostetaan työkohteille 
tiukkaan sidottuina nippuina. Pitkiä 
teräsnippuja nostettaessa käytetään 1 
välipuomia, johon niput saadaan si-
dotuksi useamrnasta kohdasta. 

15. Työkohteella teräsniput oikaistaan 
mandollisimman suoraksi, jolloin 
terästen otto nipusta helpottuu. 

16. lyökohteella teräsniput sijoitetaan 
siten, että teräkset on helppo ja-
kaa paikoilleen ja ettei teräsnip-
puja tarvitse enää raudoitusvaj-
heessa siirtää. Esim, kannen teräs-
nippujen paikät on aina syytä suun-
nitella ennalta. 

17. Valmiit raudoituselementjt noste-
taan suoraan paikoilleen muottiin. 
Tarvittaessa raudoituselernenttjä 
kannatetaan nosturilla kunnes ele-
mentti on saatu tuetuksi kunnolla 
paikoil leen raudoi tusväl ikkeiden 
varaan. 

. 

[I 

[IJ 

Menetelma IV: 	teräsnippujen Ja raudoituselementtieri siirto ja nosto mobiilinosturilia 

Työryhmä: 	yleensä 2 RM 

Koneet: 	mobiilinosturj (NKIJ) 

Menetelmän käyttökohtei ta: 

- kohteet, joissa autonosturin ulottuma ei riitä, ts. tarvitaan nosturi, jolla voidaan 

kantaa taakkaa lähemmäksi 

Yle istä menetelmän soveltuvuudesta: 

- terasten kanto nosturilla vaatii ehdottomasti hyväkuntoiset ja tasaiset kiilkutiet 

- mobiilinosturin nostokapasiteetti on yleensä pienempi kuin autonosturin 

- nosturin käyttö edellyttää nostojen tarkkaa suunnittelua kuten meneteirnässä III 

Menetelmä V: 	teräsnippujen ja raudoituselementtien siirto nostolaitteella varustetulla 

kuorma-autolla 

Työryhmä: 	yleensä 2 RM 

Koneet: 	nostolaitteella varustettu kuorma-auto (KANL) 

Menetelmän käyttökohteita: 

- kohteet, joissa siirtomatka raudoitusasemalta työkohteelle on pitkä 

Yleistä menetelmän soveltuvuudesta: 

- kuorma-autojen nostolaitteiden nostokyky on yleensä verrattain pieni ja ulottuma lyhyt, 

joten 	nostolaitetta voidaan käyttää vain kuormaamiseen viereltä ja kuorman purkuun 

- menetelmaä kaytetään yleensä terästen välisiirtoon lähemmäksi työkohdetta ja loppusiirto 

tehdään tapauskohtaisesti esim. rniestyönä kantaen, nosturilla nostaen tms. 

. 
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Menetelmä VI: 	terästen siirto kiskojeri IITIS. varassa kulkevaLa siirtovaunujia 

lyöryhmä: 	yleensä 2... 3 RM 

Kslusto: 	tarkoitukseen soveltuva siirtovaunu; 

kiskoilla kulkeva teraspyörainen vaunu 
- kiskot asennetaan esim, kannen koolsuksen tai leudoitiikueri jile 
- teräspalkkisilloilla kiskot voidaan asritaa myös teraspalkkieri postia 

- kumipyöräinen vaunu 
- vaunuile voidaan tehdä rata esim. isnkui ota kannen koolsuksen pasi le 

- siirtovaunu on varustettava aina kunnollisilla jarrulaitte.illa 

- siirtovaunu voidaan varustaa myös koneellisella käyttölaitteella, esim. 
vinssillä 

Käyttökohteita: 

- kohteet, joissa nosturin ulottuma ei riitii, esim. pitkät vesistösillat 

- kohteet, joissa siirtovaunua tarvitaan myös kannen muottimaterisalien siirtoon ja/tai janne-
terästen asennukseen (ks. menetelmäkortti nro 5554, menetelmä III) 

Yleistä menetelmän soveltuvuudesta: 

- siirtovaunun käyttö kannattas suunnitella kokonaisuutena siten, etta vaunua voidaan käyttäa 
mandollisimman tehokkaasti hyödyksi, esim. mijottien yms. materiaalien s.iirtoon 

- vaunun käyttö on otettava huomioon jo kannen telinesuunnitteluvaiheessa 

MENEKKI TIETOJA 

Isulukko 1: Keskimääräisiä mies- ja konetyomenekkeja 

Miestyö Konetyö 

13 	(tth/i000 kg) 13 	(kh/1000 kg 

- 	terästen karito 	miestyönä (1...4 	RM) 

- 	mastukien yms. 	teräkset 3,5.. .10,0 - 

- 	kannen teräkset 2,0... 7,0 - 

- 	terästen veto 	rullarataa pitkin 	(1...) 	RM) 

- 	kannen teräkset® 1,2... 2,5 - 

- 	terästen siirto 	ja 	nosto mobiilinosturilla 

(1 	IlM 	+ NKU) 0,7... 1,5 0,7...1,5 

- 	terästen nosto 	autonosturilla 	(2 	IlM 	+ 	NKU) 0,6... 1,2 0,3...0,6 

1 maatukien yms. teräkset; tankokoko 0 12...20 mm, taivutus-% yleensä noin 
40. ..70 % 

2 kannen teräkset 	; tankokoko 0 16. ..32 mm, taivutus-% yleensä noin 
10. ..20 % 

II 

90 
- 
0 
o 80 
0 

70 

60 

1: 
20 

kanto miestyön 

(maatukien teräk-

set 

kanto miestyönä 

(kannen terkset) 

veto rullaradalla 

(kannen teräkset) 

siirto mobiili-

nosturilla 

[] 

IV 	jii 	JU 	4V 	ZU 	OU 	/U 	OU 

Siirtomatka (m) 

Kuva 1: Keskimääräisiä miestyömenekkejä siirtomatkan funktiona 

. 

. 
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SILLAN RAKENNUS REK NO 	1 	SIJOITUS 

5577 B.3512 _____ Raudoitustyöt 
_______ LAATIJA 	1 	AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Peruslaattojen raudoitusten TVH/ 1 
Rs, Rr 12.85 

asennus Menetelmätiedot 

TYÖKOKONAISUUS 

Töiden yleinen suoritusjarjestys: 

Menetelmä 	1: Menetelmä 	II: 

(raudoitus 	kootaan 	raudoituselementeiksi, 	jot- (raudoitus 	irtotanqoista 	kuivatyänii 
ka 	asennetaan 	kuivatyönä 	valmiiseen 	muottiin) 

0Muotti 
Raudoituselementtien teko 

aennus tU5 ruot  ifl 5itominen 
in 	sitominen 

muotin 
-------------------------------- 

Menetelmä 	IV: 

purku (raudoitus 	kootaan 	raudoituselementeiksi, 	jotka 
asennetaan 	vedenalaisena 	työnä 	muottiinl 

Menetelmä 	III: Raudoitusel menttien teko 

(vedenalaisen 	peruslaatan 	muotti 	ja 	raudoitus muoin sidonta (tarvittaessa) 0ponttiIoatikko, 
tehdaän 	kuivatyönä 	ja 	niuotti 	raudoituksineen 
siirretään 	valmiiksi 	ruopattuun 	peruskuoppaan) tms. muotti 	 volu 	 _ opp9us 

kuivaksi 
raudoitus Menetelmä V: 

. 

rau 	ituksen sitominen muot, (raudoitus 	irtotanqoista 	vedenalaisena 	työnä) 
1:akentei5 ominen Pontti laati kk 

n ja raud. siirto 
sukeltajatyönä 

erusku 	valu (tarvittaessa) koivu tai 	 tms ruoppaus valu asennus 	pumppauS 
?pumpus 

kuivaksi kuivaksi 

TOIM 1 NT AVÄ L 1 NE E T 

Sopiva 	työryhmä: 	1 	RAM 	+ 	1 	RM 	sekä 	sukeltajatöissö 	sukeitaja 	+ 	apumies 

Koneet: 	 NKU 	tms. 	raudoituselementtien nostoissa 

Kalusto: 	 - 	sidontakoukkuja, 	työntekijöiden 	suojavarusteet, 	tarvittaessa 	hitsauslaitteet 
varusteineen 

- 	sukeitajatöissä 	ao. 	varustus 

- 	veteen 	rakennettaessa 	ponttoonilautta tms. 	käytettävän 	menetelmän 	mukaan 

Apumateriaalit: 	sidelankaa, 	raucfoitusvälikkeitä, 	työteriiksiä 

Viitteet: Menekkitiedot; kortti nro 5582 	Meneteimätjedot: kortti nro 5575 (raudoitusten esivaimistus) 
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1. Peruslaatan raudoitus kootaan esim. 
seuraavanlaisiksi raudoituselemen-
teiksi: 
- pohja- ja sivuosien verkko 
- pintaverkko 
- tartuntaraudoitus 
- pintaverkon tuet 

3. Pohjaverkon korkeusasema mitataan 
ja kaivannon pohjalle asetetaan 
verkon tueksi esim. betoniset kom-
kekappaleet 

4. Pohjaverkko nostetaan paikoilleen 
ja tuetaan em. korokekappaleiden va-
raan. Sivuilta verkko tuetaan irti 
muottipinnasta raudoitusviilikkel Ilä, 
jotka sidotaan kiinni raudoitukseen. 

5. Pintaverkon tukiraudat sidotaan 
pohjaverkon päälle ja tukirautojen 
kohdalle laitetaan tarpeen mukaan 
lisaä raudoi tuksen korokekappalei-
ts, jotta pohjaverkko ei taipuisi 
pintaverkon ja tartuntaraudoituksen 
painosta. 

6. Pintaverkko nostetaan paikoilleen 
ja sidotaan kiinni tukirautoihin 
sekä reunoilta myös sivuseinien te- 
r ä ks i i n. 

7. lartuntaelementin tarkka paikka mi-
tataan ja ellementti nostetaan pai-
koilleen ja sidotaan kiinni pinta- 
verkkoon. larvittaessa tartuntaele-
mentti tuetaan vielä esim. soiroil-
la muotin tukirakenteisiin. 

9. Peruslaatan muotin seiniin kiinnite-
tään alumiininauloi lis raudoitusvä-
likkeet, joihin sidotaan kiinni työ-
teräkset. Kaivannon pohjalle työte-
räkset asennetaan esim. betonisten 
korokekappaleiden varaan. 

10. Peruslaatan pohjaverkon ja sivusei-
nien teräkset asennetaan työterästen 
varaan ja sidotaan kiinni. 

11. Pintaverkon tuet ja työteräkset si-
dotaan pohjaverkon päälle ja tukien 
alle laitetaan tarpeen mukaan lisää 
korokekappalei ts. 

12. Pintaverkon teräkset jaetaan pai-
koilleen ja sidotaan kiinni. 

13. Tartuntaterästen tarkka paikka mi-
tataan ja pintaverkkoon sidotaan 
asennusteräkaet, joihin tartuntate-
räkset sidotaan tiukasti kiinni. 
Pyöreiden pilareiden tartuntateräk-
set on aina syytä asentaa paikoil-
leen valmiiksi sidottuna elementti-
nä, sillä muutoin on vaikeuksia 
päästä riittävään mittatarkkuuteen. 

14. lartuntateräkset sidotaan vielä ylä- 
päästä kiinni asennusteräkseen sekä 
tuetaan tarvittaessa esim. soiroil-
la muotin tukirakenteisiin. 
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23. Pohjaverkko nostetaan paikoilleen 
työterästen varaan ja tuetaan sukel-
tajatyönä irti muotista esim. riit-
tviri korkejila raudoi tusviilikkei 1-
lä. 

2A. Pintaverkko ja tartuntaraudoitus 
nostetaan paikoilleen ja ripustetaan 
oikeaan korkeuteen sidetangoilla. 
Sivuilta pintaverkko tuetaan irti 
muotista kuten menetelmässä III 
(ks. kohta 18). 

25. Tartuntaraudoitus tuetaan vielä tar- 
vittaessa esim. sidetangoilla tai 
soiroil la muotin tukirakentmjsj in. 

21. Feruslaatan raudoitus kootaan joko 
yhdeksi asennusvalmiiksi eiementiksi 
tai siten, että toisen elementan 
muodostaa pohjaverkko ja toisen pin-
taverkko ja tartuntaraudoitus. 

22. Pohjaverkon tueksi lasketaan perus-
kuopan pohjalle esim. betonilohka-
reita, joiden varaan tuetaan sukel-
tajatyönä ensin työteräkset. 

H5 
Menetelmä III 

15. Vedenalaisena valettavan peruslaatan 
muotti rakennetaan kuivatyönä maalla 
ja peruslaatan raudoitus asennetaan 
muotin sisään samalla kertaa. 

16. Alapinnan verkko kootaan esim. par-
rujen varaan ja tuetaan sivuilta ir-
ti muottipinnasta esim, riittävän 
korkeilla raudoitusvälikkej]lä . Vai-
mis alapinnan raudoitus sidotaan 
kiinni muutin tukjrakentejsijn esim. 
kuvan mukaisilla ripustustangoilla. 

17. Yläpinnan työteräkset voidaan joko 
tukea alapinnan verkon varaan tai 
ripustaa muotin tukirakenteiden va-
raan. Yläpinnan verkko tehdään sen 
jälkeen työterästen vAraan. 

18. Sivuilta y.täpinnan verkko tuetaan 
irti rnuottipinnasta esim, kuvan mu-
kaisesti asennusterästen ja riittä-
vän korkeiden välikkeiden avulla. 

19. lartuntateräkset sidotaan ja tuetaan 
paikoilleen kuten menetelmissä 1 ja 
II. 

20. Valmis muotti ja raudoitus nostetaan 
paikoilleen peruskuoppaan ja tarkas-
Letaan sukeltajatyönä vielä ennen 
valua. 

2L 23 \ 

t .  

olopinnon 

tjg1 rauditus 
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SIVU 

2/. Ennen terästen asentamista mitataan 
ja merkitään esim. heijastaval1a 
maalilla teräsjaot reunimmaisiin 
työteräksiin ja verkkojen alimpiin 
teräksiin, jolloin terästen sijoit-
taminen oikeille paikoille sukeltaja_ 
työnä helpottuu. 

28. Pohjaverkon työteräkset asennetaan 
paikoilleen kuten menetelmässä IV 
(ks. kohta 22). 

28 
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29. Pohjaverkon terökset lasketaan yksi- 	29 
tellen alas sukeltajalle ja sidotaan 
työteräksiin ja risteyskohdista toi-
siinsa kiinni. lerasten ylos taivu-
tetut piiötsidotaan myös työteräk- 
seen ja verkko tuetaan irti muntista 
esim. r.iitthvhn korkeilla völikkeil-
lö 

31]. Pintaverkon työterökset ripustetaan 
oikeaan korkeuteen esim. niuntin tu-
kirakenteiden ja työtelineiden va-
raan. Pintaverkon terökset asenne- 
taan paikoilleen samoin kuin pohja- 31 
verkon tierökset sukeltajatyönö. 

31. lartuntarsudoitus kootaan tukikehi-
kon varaan raudoituselementiksi ja 
nostetaan ja tuetaan paikoilleen ku-
ten menetelmössö IV (ks. kohta 25). 
Paikalla sitoen tartuntaraudoitus 
tehdöön vain, jos riitt]ivön ulottu-
vaa nostiiria ei ole kiiytettöv issö 

30 

______ 	 -- 

. MENETELMIEN SOVELTUVUUS 

laulukko 1: 	Eri menetelmien soveltuvuus 

men 1 men II rnen 	III nien 	IV men V 

Kuivatyönö 	raudoitettavat 	perus.laatat 

- 	kaikki 	lauta- 	tai 	vaneripintaiset 	muotit X X 

Vedenalaisena 	työnö 	raudoitettavat 	peruslaatat: 

- 	sisöpuolisiila 	vaakatuilla 	tuetut 	tukiseinöt 

(ks. 	TS 	-kortit 	nro 	5555 	ja 	5567) X 

- 	sisöpuolisulla 	kehillö 	tuetut 	tukiseinöt X X 

(ks. 	15 	-kortit 	nro 	5555 	ja 	5565) 

- 	kuivatyönö 	tehtövöt 	eaivalmisteiset 	muotit 

(ks. 	TS 	-kortti 	aro 	5555) __________ _________ X 

Huoin! ________ ________ ________ ________ ________ 

® 	Menetelmän köytettöessö on peruskuopan oltava valmiiksi kaivettu ja tarvittaessa tasattu 
soralla tms, si.11d muotin ja raudoituksen nostamisen jölkeen ei kaivu- tai tayttötoit.n 
enaö voida tehdii. 

Menetelmö soveltuu köytettövöksi silloin, kun tukiseinhin tai muotin tukirakenteet eivöt 
ole tiellö. 

® 	Menetelmän joudutaan köyttömööri silloin, kun esim. tukiseinön vaakatuet estavat menetel- 
mön IV köytön tai nosturin ulottunia ei ruth tya{kohteelle. 

YLEISTÄ 

Betoniteräksiä koskevia vaatimuksia: 

- betoniterästen on täytettävä lujuus- ja laatuluokkatunnuksen mukaan määräytyvän SF'S-standardin 
vaatimukset 

- jos raudoituselementtejä koottaessa käytetään hitsausliitoksia, on terästen oltava hitsattavaa 
laatua ja hitsausliitokset on tehtävä SYT 3500 kohdan 3.25 mukaisesti (=SFS-standardi nro 1251) 

- teräkset saavat olla korkeintaan kevyesti pintaruostuneita, mutta teräksissä ei saa olla syöpymiä 

Raudoitusvälikkeitä ja työteräksiä koskevia vaatimuksia: 

- raudoitusvälikkeiden tulee olla materiaaliltaan pysyvää ainetta, esim. betonia, muovia tms, 

- välikkeideri tulee olla muodoltaan sellaisia, ettei valuun pääse syntymähn niiden kohdalle onteloita 

- talvityössä välikkeiden tulee olla höyrytyksen ja lämmityksen kestäviä 

- välikkeitä ja työteräksiä tulee käyttää riittävästi: 

- muottien pystypinnat: 

- työteräksinä käytetään yleensä 4) 10 tai 4) 12 cm:n teräksiä 

- työteräkset ja välikkeet on asennettava siten, että välikkeet tulevat enintään noin 1 ,0. . . 1,2 m:n ruutuun 

- maata vasten: 

- alapinnan raudoituksen alla käytetään työteräksinä yleensä 4) 20.. .32 cm:n teräksiä, jotka 
asennetaan esim. betonikartioiden tai teräsbetonipaalun pätkien varaan 

- raudoitusvälikkeiden määrä tulee mitoittaa siten, ettei leimapaine maata vasten yhtä arvoa 0,2 N/rruii2 

- välikkeiden tukipinnan maata vasten tulee olla vähintään 5 000 mm2. 

. 

1 
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lerästen asennustoleranssit: 

- peruslaattojen raudoituksia ja tartuntateräksiä koskevat käytännössä seuraavat asennustole-

ranssit 

1 . Peruslaattoien raudoitukset 

- raudoituksen asema saa poiketa enintään seuraavasti: 

rakenteen mitta toimivassa suunnassa 	poikkeama enintään 

200... 500 mm 	 10 mm 

500.. .2000 mm 	 20 mm 

yli 	2000 mm 	 30 mm 

- samansuuntaisten tankojen väli saa poiketa enintään seuraavasti 

- rakenteen toimivassa suunnassa enintään 	10 mm 

- muussa suunnassa enintään 	50 mm 

- yksittäisen tangon pituussuuntainen poikkeama saa olla enintään 	100 mm 

2. 1 aruntaterakset 

- tartuntojen ankkurointipituudet saavat alittua enintään seuraavasti: 

- enintään 20 mm, kun tangon halkaisija 	16 mm 

- enintään L0 mm, kun tangon halkaisija f > 16 mm 

- tartuntaterästen pituudet eivät saa alittua enempää kuin 50 mm 

- tartuntaterasten sijainti ei saa poiketa enempää kuin maa- ja välitukien sallittujen sijainti-

poikkeamien verran: 

- sallittu poikkeama peruslaatan sijaintiin nähden on enintään 50 mm 

- pilareiden keskeinen etäisyys samalla tuella saa poiketa enintään 30 mm 

- sillan pituussuunnassa sijaintipoikkeamat saavat olla enintään sellaisia. että sillan 

jännernitta tai vapaan aukon mitta poikkeavat enintään -30... ^60 mm 

lyöturvallisuus ja erqonomia: 

- 	työntekijöiden 	suojavarustus: raudoittajan 	suojahaslarit, 	auojakäsineet, 	naulasnastumia- 
suojalla 	varustetut 	turvasaappaat, 	kypärä 	sekä 	terästen 	kanta- 
mistyössä 	hiertymiä 	estävät 	olkasuojat 

- 	työtelineet 	ja 	kulkutiet: työskentelyä 	varten 	on 	tehtävä 	määräysten mukaiset 	työtelineet 
ja 	kulkusillat 	yms. 	(ks. 	Rakennustyön 	järjestysohjeet) 

- 	 i'audoitusten 	asennus: 	- terästen 	asennusjärjestys 	on 	suunniteltava 	siten, 	että 	työsken- 
telyä 	hankalissa 	työasennoissa 	(kumara, 	kurkottava 	jne.) 	tai 
liian 	ahtaissa 	tiloissa 	voidaan 	välttää 

- valmiita 	raudoituselementtejä 	muottiin 	asennettaessa 	on 	varot- 
tava 	jättämästä 	käsiä 	tai 	jalkoja 	raudoituselementin 	ja 	muotin 
väliin 

- kaikissa 	nostoissa 	on 	noudatettava 	yleisiä 	nosto-ohjeita 

- 	yloiset 	tvdmaaarjeutei\t: 	- työkohteen 	kulkutiet 	ja 	työskentelyalueet 	on 	pidettävä 	esteistö 
vapaana, 	esim. 	laudoitustyöstä 	yli 	jäänyt 	puutavara 	on 	siivot- 
lava 	pois 	ennen 	raudoitustyön 	aloittamista 

- kaikki 	esiin 	pistävät 	terästen 	päät 	on 	suojattava 	ainakin 
kulkuteiden 	ja 	työskentelytasojen, 	esim. 	valutasojen, 	lähei- 
syydessä 

- tartuntateräksinä 	on 	käytettävä 	mandollisuuksien 	mukaan 	taivu- 
tuttuja 	tartuntoja 

- sukeltajatöissö 	on 	noudatettavs 	ao. 	ohjeita 	ja 	määräyksiä 

Iii k - n r ii 	7 7 
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SILLANRAKENNUS REK NO 	1 SIJOITUS 

5578 B.3522 _____ Raudoitustyot 
________ LAATUA 	AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Maatukien 	yms. seinämäisten ja TVH/ 1 
Rs, Rr 12.85 

palkki maisten rakenteiden raudoitusten asennus Menetelmätiedot 

T YÖKOKONAISUUS 

t öferäkset p rflE[ eli 	i•i 

	

__ 	 - 

- 

- 

Ulkoinen suoritusjarjestys: 

- 	Ennen 	niaatuen 	raudoitusten 	asentamista 	tehdään 	maatuen 	muotit 	seuraavasti: 
- 	sisamitaltaan 	ahtaista 	muoteista 	rakennetaan 	ensin 	näkyviin 	jäävien 	sivujen 	muotit 	(rinta- 

muurin 	etupnta 	ja 	siipimuurien 	ulkopinnat) 

- 	sisämitaltaan 	väljiit 	muotit 	rakennetaan 	molemrnjlta 	sivuiltaan 	täysin 	valmiiksi 

- 	Maatuen 	raudoitusten 	asentarnisen 	jälkeen 	laudoitetaan 	kapeiden 	seinämien 	sisäpinnat 	ja 	muotit 
sidotaan 	ja 	tuetaan 	valukuntoon. 

Sisäinen suoritusjärjestys: 

Menetelmä 	1: 	kapean 	seinän 	raudoitus 	Menetelmä 	II: 	rnassiivisen 	seinän 	raudoitus 

Ulkopinnan 	työteräkset 	 Työteräkset 

uIIopnroudoitus 	 ?moiemp ntoenr udoitus 

uIkop. 	äpinnon 	työteräkset 	muotti 
muotti 

)
. japinnan 	raudoitus _____________ 	 muoti 	itominen 

—0... 
viimeistely 

pi 	uotti 	Menetelmä 	IV: 	palkin 	raudoitus 	paikalla 	tehden 

muoti 	T öteräkset 

s tominen 	akset 
Menetelmä 	1 II : 	pa] k 	n 	raijdo i t US 	raudoi t us- ivu 	intojen 	päteräkset 

element i ilM ylä 	innan terästen tuet 
Työterdkset (tarvittaessa) 

fraudoituselemetin asennus 	 lä innan pööterökset 
-o 	 viimeist ely 

m 	ieistely 
m 	ttteet 	muoti 

muot.sitominen 	 sitominen o- -0 

TOIM INTAVÄLINEET 

Sopiva 	tyärhnä: 	1 	RAM 	+ 	1 	ilM 

Koneet: 	NKU 	Lan. 	terasnippujen 	ja 	raudoituselementtien 	noatoissa 

Kalusto: 	sidontakoukkuja, 	työtelineet 	tarpsen 	mukaan, 	työntekijoiden 	suojavarusteet 

Apumateriaalit: 	sidelankaa, 	raidoitusvälikkeitä, 	työteräkaiä 

Vii t teet : Meiiekk i t 1 edut 	kor t 1 n o i '83 	liene 1 e irniit 1 edot 	kor t i aro 5575 (raudoitusten esivaimistua) 



2(4) 

MENETELMÄKUVAUS 	 1 1 2 

Menetelmö 	1: 	kapean 	seinän 	raudoitus 
(esim. 	siipimuurien 	raudoitus) 

1. Ennen 	kapean 	seinän 	raudoitusta 
tehdään 	ulkopinnan 	muotti laudoitus 
täysin 	valmiiksi. 

2. Työterästen 	paikat 	mitataan 	ja 
muottiin 	naulataan 	kiinni 	raudoi- 
tusvälikkeet, 	joihin 	sidotaan 	kun- 
ni 	työteräkset. 	Näkyviin 	jäävissä ___________ 	_____ 
pinnoissa 	on 	raudoitusviilikkeet - _____ -- 	- 
kiinnitettävä 	aina 	alumiininauloil- 3 
la 	tms. 	ruostumattomilla 	kiinnik- jotet 

IL_l1_ lt 	Ii 

keillä. 

3. Jakoterästen 	paikat 	mitataan 	ja 	ja- 
koteräkset 	sidotaan 	paikoilleen 
työteräksiin 	kiinni. 	Tarvittaessa 
sidotaan 	tai vutet tujen 	j akoterästen 
vapaat 	päät 	vielä 	erilhiseen 	työte- 
räkseen 	kiinni. 

4.  Ulknpinnan 	pääterästen 	paikat 	mita- 
taun 	ja 	pääteräkset 	sidotaan 	jako- ___________ 	-. 	_____________ ___________________ - 	________ 
teräksiin 	kiinni. 6 	 i 	teraet 

5.  Samoin 	sidotaan myös 	sisäpinnan 	pää- jakoferäs 
teräkset 	jakoteräksiin 	kiinni, 	jos 
seinän 	jakoraudoitus 	kiertää 	haka- 
maisesti 	ulkopinnasta 	sisäpintaan. 
Valmiit 	sisä- 	ja 	ulkopinnan 	raudoi- nnun 

ii 

tukset 	sidotaan 	vielä 	tarvittaessa poaterakset 
toisiinsa 	esim, 	kuvan 	mukaisilla 
tuula 	ja 	siteillä. 

6. Jos 	seinien 	raudoitukset 	ovat 	koko- 
naan 	erilliset, 	sidotaan 	ensin 	ui- 
koaeinän 	raudoitukseen 	sisäpinnan 
raudoituksen 	tuet, 	joihin 	sidotaan 7 
sisäpinnan 	työteräkset. 	Sisäpinnan 
raudoitus 	sidotaan 	tämän 	jälkeen 
työterästen 	varaan 	samoin 	kuin 	ulko- 
pinnan 	raudoitus. rooitus- 

7.  Lopuksi 	sisäpinnan 	raudoitukseen 	si- 
dotaan 	kiinni 	tarpeellinen 	määrä 
raudoitusvälikkeitä 	pitämään 	raudoi- 
tus 	irti 	muotista. 	Vähikkeet 	on 
asennettava 	ainakin 	raudoitusten 	vä- 
listen 	tukien 	kohdille. 

Menetelmä 	II: massiivisen seinän raudoitus 
- 	 (esim. 	rintamuurin raudoitus) 9 1O 

9. Massiivisen 	seinän 	molempien 	pinto- 
jen 	muotit 	voidaan 	tehdä 	täysin 	val- 
miiksi 	ennen 	raudoitusta. 

10. Raudoitus 	asennetaan 	molempiin 	sei- 
niin 	muotin 	sisällä 	työskennellen 

_ MFHW työterästen 	varaan 	kuten 	edellä 	koh- 
dissa 	2.. .4 	on 	selostettu. 

Menetelmä 	III: 	palkkien raudoituselementin 
asennus (esim. 	laakeripalkki) 

12 11. Raudoitus 	kootaan 	täysin 	asennusval- 
miiksi 	raudoituselementeiksi . 	Lisäk- 
si 	kevyisiin 	elementteihin 	sidotaan reLJnap99<Ifl 

raudortus- 
raudoitusvälikkeet 	kiinni 	ennen 
asennusta. 

12.  Kevyet 	raudoituselementit 	nostetaan 
suoraan 	paikoilleen 	muottiin 	ja 	tue- 
taan 	tarvittaessa 	lisäämällä 	tarvit- __ taviin 	kohtiin 	raudoitusvähikkeitä. 
Erityisesti 	on 	tarkastettava, 	ettei- 
vät 	palkin 	haat 	pääse 	painumaan 	lii- 
an 	lähelle 	muottipintaa. - - 

13 
13. Painavan 	raudoituselementin 	tukemi- 

seksi 	asennetaan 	muotin 	pohjalle 	ja n 	ji 
sivujen 	alalaitaan 	työteräkset 	ennen II 	JtI 	oterakset 
elenientin 	nostaa 	paikoilleen. 

. 

. 

. 

. 
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2 

19 	 20 

23 

14. Raudoituselementti nostetaan paikoil-
leen työterasten varaan ja tuetaan 
sivuilta raudoitusvalikkeillä irti 
muoti st Ei. 

Raudoitusvälikkel tä käytetään normaa-
lia enemmän, koska raudoituselementin 
paino saattaa jakautua epätasaisesti 
välikkeille. 

lelinekonsolit ja liittyvien raken- 
teiden tartuntaraudoitukset on otet-
tava huomioon menetelmän III soveltu- 
vuutta arvioitaessa. 	15 

Menetelmä IV:palkkien paikalla raudoitus 

15. Palkin pohjalle ja sivuille naulataan 
raudoitusvälikkeet, joihin 	idotaan 
kiinni työteräkset. 

16. Palkin hakaterästen paikat mitataan 
ja haat sidotaan paikoilleen kiinni 
työteräksi in. 

3(4) 

17. Palkin pohjan ja sivujen pääteräkset 
sijoitetaan paikoilleen ja sidotaan 
kiinni hskateräksiin. Jos palkin poh-
jalla on teräksiä useammassa kerrok-
sessa, käytetään terästen välissä ko-
rokkeena esim, sopivan paksuisia te-
räksen pätkiä, jotka sidotaan pääte-
räksiin. 

18. Palkin 'yläpinnan terästen tukemiseksi 
asennetaan alapinnan terästen päälle 
esim. hitsatut tukiraudat. lukien 
kohdalle sijoitetaan vielä erilliset 
raudoitusvälikkeet, jotka kantavat 
yläpinnan terästen painon. 

19. Yläpinnari teräkset sijoitetaan pai-
koilleen ja sidotaan em. tukiin kiin-
ni. Tarvittaessa voidaan jättäa kui-
tenkin valua varten sitornatta joita-
kIn teräksiä, jotka sidotaan valuvai-
heessa, kun valuaukkoa ei enää tarvi-
ta. 

20. Lopuksi palkin yläpinnan irtohaat 
asennetaan ja sidotaan paikoilleen 
tai umpihaat taivutetaan ja päät 51-
dotaan kiinni. 

. 

. 

. 

. 

MaaIuen raudoitusdetaljeja 	21 

21. Reunapalkkien raudoituksen on asen-
nettava erityisen huolellisesti ja 
siten, että teräksiä suojaava betoni-
peite tulee riittävän paksuksi. Tar-
kemmin reunapalkkien raudoitusta on 
selostettu menetelrnäkortissa nro 
5580, kannen raudoitusten asennus. 

23. Laakerialustojen raudoitukset sido-
taan yleensä laakerialustojen muot-
teihin kiinni ja laakerislustojen 
muotit ja raudoitukset asennetaan 
paikoilleen vasta vi imeistelyvaihees-
sa. 
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YLE ISTÄ 

Raudoitusvälikkei tä koskevia vaatimuksia: 

- raudoitusvälikkeiden tulee olla materiaaliltaan pysyvaä ainetta, esim. betonia, muovia tms. 

- näkyviin pintoihin asennettaessa välikkeiden tulee olla betonin värisiä ja ne on joko kiinni-
tettävä muottiin ruostumattomilla kiinnikkeilli3, esim. alurniininauloilla, tai sidottava tuke-
vasti raudoitukseen kiinni 

- raudoitusvälikkeiden tulee olla muodoltaan sellaisia, ettei valuun pääse syntymään niiden koh-
dalle onteloita 

- välikkeitä on käytettävä riittävän tiheasti 

- pystypinnoilla saa välikkeiden väli olla enintään noin 1,0...1,2 m 

-vinoillaja vaakasuorilla pinnoilla on välikkeiden 2 määrä mitoitettava siten, ettei leimapaine 
muottilaudoitusta vasten yHtä arvoa p 	4,5 N/mm 

- lisäksi lautamuattien vaakapinnoilla on välikkeiden tukipinnan oltava vähintään 200 mm 2  

- talvityössä välikkeiden tulee olla höyrytyksen ja lämmityksen kestäviä 

leräksiä koskevia vaatimuksia: 

- betoniterästen on täytettävä Iujuuo- ja laatuluokkatunnuksen mukaan määräytyvän SF5 -standsrdin 
vaatimukset 

- teräksel: saavat olla korkeintaan keviesti pintaruostuneita, mutta teräksissä ei saa olla Hö-
p5miä 

lerästen asennustoleranssit: 

- raudoituksen asemassa sallitaan enintään seuraavat poikkeamat: 

rakenteen mitta toiniivassa suunnassa 	poikkeama enintään 

alle 	200 mm 	 5 mm 

200... 500 mm 	 10 mm 

500.. .2000 mm 	 20 mm 

iii 	2000 mm 	 10 mm 

- samansuuntaisten tankojen väli saa poiketa: 

- rakenteen toimivassa suunnassa enintään 	10 mii 

- muussa suunnassa enintään 	50 mm 

- aamansuuntaisten €ankojen vapaan välin tulee olla kaikkialla, myös jatkosten kohdalla vähin-
tään suurin arvoista: 

- tangon halkaisija 

- 1,2 x betonin runkoaineen maksimiraekoko 

- 25 mm 

- yksittäisen tangon pituussuuntainen poikkeama saa olla enintään 	100 mm 

- tankojen ankkurointi-, jatkos- ja tartuntapituudet saavat alittua: 

- enintään 20 mm, kun tangon halkaisija tt 	16 mm 

- enintään 40 mm, kun tangon halkaisija tt > 16 mm 

lyöturvaltisuus ja erqonoluia: 

- 	 työntekijöiden 	suojavarustus: raudoittajan 	suojahaalarit, 	suojakäsineet, 	naulaanastumis- 
suojalla 	varustetut 	turvasaappaat, 	kypärä 	sekä 	terästen 	kanta- 
mistyössä 	hiertyniiä 	estävät 	olkasuojat 

- 	 työtelineet 	ja 	kulkutiet: työskentelyä 	varten 	on 	tehtävä 	määräysten 	mukaiset 	työtelineet 
ja 	kulkusillat 	yms. 	(ks. 	Rakennustyön 	järjestysohjeet) 

- 	 raudoitusten 	asennus: 	 - terästen 	asennusjärjestys 	on 	suunniteltava 	siten, 	että 	työsken- 
telyä 	hankalissa 	työasennoissa 	(kumara, 	kurkottava 	jne.) 	tai 
liian 	ahtaissa 	tiloissa 	voidaan 	välttää 

- valmiita 	raudoituselementtejä 	muottiin 	asennettaessa 	on 	varat- 
tava 	jättämästä 	käsiä 	tai 	jalkoja 	raudoituselementin 	ja 	muotin 
väliin 

- kaikissa 	nostoissa 	on 	noudatettava 	yleisiä 	nosto-ohjeita 

- 	 leiset 	Lyhmaajärjestulyt : 	 - työkohteen 	kulkutiet 	ja 	työskentelyalueet 	on 	pidettävä 	esteistä 
vapaana, 	esim. 	laudoitustyöstä 	yli 	jäänyt 	puutavara 	on 	siivotta- 
vii 	pois 	ennen 	naudoitustyön 	aloittamista 

- kaikki 	esiin 	pistävät 	terästen 	päät 	on 	suojattava 	ainakin 	kulku- 
teiden 	ja 	työskentelytasojen, 	esim. 	valutasojen, 	läheisyydestä 

- tarttjntateräksinä 	on 	käytettävä 	mandollisuuksien 	mukaan 	taivu- 
tettuja 	tartuntojo 

. 

. 
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REK NO 1 SIJOITUS 1 

Raudoitustyöt 	 5579 B.3522 
LAATIJA 1 AIKA 

Pilareiden raudoitusten asennus TVH! 1 
RsRr 	1 12.85 

SILLAN RAKENNUS 

TYÖNSUUNNITTELU 

Menetelmät iedot 

TYÖKOKONAISUUS 

. 

. 

. 

. 

Töiden yleinen suoritus jar iestys: 

Menetelma 1: avattava pilarimuotti 
(ks. kortti 5538) 

Raudotuselementin teko 
0 

raudoituselementun asennus 

muotin 	 muotin kokoaminen 

puh istus ja 	 muotin ja raudoituksen 
öljyöminen 	

t öteii 	
nosto paikoilleen 	

1 
irrotus 

Menetelmä III: 

Raudoituselementin teko 

osennus 

uotti 	

muotin 
pu 0  

Menetelmä II: avattsva pilarirnuotti 
(ks. kortti 5538) 

Roudoituselementjn teko 

muotin osennus 

muoti 	muotin i puoliskon asennus 
0- 

urrotus 

Menetelmä LV: paikalla sitominen 

Työtelineet ja muotti 

rasten asennus 

hakaterästen asennus 

äterösten asennus 

valu ____ 	muotin 

---o--0  
Menetelmä V: se.inämainen p.ilari 

(ks. kortti 5536) 
Muotin teko kokoamisolustolla 

°raudoitus ( haot yms) 

rnuotin ja raud. nosto paikoilleen 

raudoitus (pääteräkset) 

muotin sitominen 

	

työtelineet 	 Ivalu 	 muotin purku 
0 	 0 	 0-0--------- 

TOIMINTAVÄLINEET 

I1.......t.-.1...X 	LIT - 

Työteline 

tus 	

kokoaminen 

° 1puaoi  

i muotin 
Ö-o 

0 
r-. 	

Sopiva työryhmä: 	1 RAM + 1 RM 

Koneet 	: 	NKU tms. raudoituselementtjen ja pilariniuottien nostoissa 

Kalusto 	: 	sidontakoukkuja, työntekijöiden suojavarustukset, hitsauslaitteet tarvittaessa 

= 
	Apumateriaalit 	sidelankaa, raudoitusvälikkeitä, työteräksiä, suojatulppia terästen päihin 

> 

Viitteet: Menetelmiitiedot; kortti ero 5575 (terJaten katkaisu ja taivutus) Menekkitiedot; kortti nro 5584 
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Menetelmä 1 

1. Valmiiksi kootun raudoituselementin 
mitat tarkistetaan ja siihen sido- 
Laan tarpeelJinen määrä raudoitus- 
välikkeitä, joilla elementti saadaan 
tuettua keskeisesti muotin sisään. 

2. Raudoituselementti nostetaan suoral-
la alustalla olevan muottipuo.liskon 
sisään ja ohjataan paikoilleen si-
ten. että raudoituselernentti tukeu- 	3 
tuu hyvin välikkeiden varaan. 

3. loinen muottipuolisko nostetaan pai-
koilleen ja sidotaan kiinni. Muotti-
puoliskoa asennettaesaa on tarkis-
tettava, että raudoitusvälikkeet tu-
keutuvat hyvin muottipuoliskoon. 

4. Raudoitus sidotaan tukevasti noston 
ajaksi kiinni muotin yläpaähän esim. 
teraksestä taivutetuilla koukuil.la. 

5. Muotti raudoituksineen nostetaan 
paikoilleen ja ohjataan tarkasti 	5 
pilarin tartuntaterästen päälle. 
Tässä vaiheessa on seurattava, että 
pilarin tartuntateräkset eivät pääse 
tarttumaan pilarin raudoituselement-
tim 	tai vääntymaän raudoituselemen- 
tin muotin valiin. Raudoltus tarkas-
tetaan lopuksi, kun muotti on tuettu 
kunnolla paikoilleen. 

Menetelmä II 

7. Pilarimuotin toinen puolisko asenne-
taan ja tuetaan ensin paikoilleen ja 7 
pilarin tartuntaterästen sijainti 
Larkastetaan. 

8. Valmiin raudoituselementin mitat 
tarkastetaan ja elementti nostetaan 
paikoilleen ja tuetaan raudoitusvä-
likkeillä irti muottipinnasta. 

2 

1 

Raudoituselementin liittyminen pila-H____ 
rio tartuntateräksiin tarkastetaan 
ja tartuntateräkset sidotaan kiinni 
raudoituselementtiin. 

Joista muottipuoliskoa vasten tukeu-
tuvat raudoitusvälikkeet sidotaan 
raudoitumelementitiin ja toinen muot-
tipuolisko nostetaan ja tuetaan pai-
koilleen. Tässä vaiheessa on seurat-
tava, että raudoitusvälikkeet tukeu-
tuvat hyvin muottipintaan. 

9 

10 

10 

12 
TTT 

11. Pilarin tartuntaterästen sijainti 
tarkamtetaan ennen pilarimuotin 
aaentamista paikoilleen. larvittaes-
sa taivutetaan tartuntateräksiä hie-
man sisäänpäin ja ne sidotaan ylä- 
päästään kiinni, minkä jälkeen asen-
netaan pilarin muotti paikoilleen. 

12. Valmiin raudoituselementin mitat 
tarkastetaan ja elementin alapäähän 
sidotaan kiinni raudoitusvälikkeet 

13. Raudoituselementti nostetaan ja oh-
jataan paikoilleen pilarimuotin si-
sään. Elementtiä laskettaesaa on 
seurattava, että raudoituselementti 
menee oikein tartuntaterästen pääl-
le. 

14. Lopuksi raudoituselementti tuetaan 
irti rnuotista raudoitusvälikkel ilä, 
jotka sijoitetaan rnuotin sisällä 
työskennellen paikoilleen. 

. 

13 
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15. Pilarin tartuntaterästen sijainti 
tarkastetaan ja pilarin muotti 
asennetaan ja tuetaan paikoilleen. 

16. Pilarimuotin sisällä työskennellen 
kiinnitetään muottiin ensin raudoi-
tusvä.tikkeet alurniininauloi lis 
4.. .6:een pystysuoraan riviin ja 
raudoitusväl ikkeisi jo sidotaan 
kiinni työteräkset. 

17. Pilarin kierrehaka pujotetaan pai-
koilleen ja sidotaan kiinni työ-
teräksiin. 

18. Pilarin pääteräkset nostetaan pai-
koilleen ja sidotaan kiinni kierre-
hakaan ja alapääätä myös pilarin 
tartuntateräksiin. 

Menetelmä V 

19. Pilarimuotin sisään asennetaan rau-
doitusvälikkeet, työteräkaet ja pi-
larin hakateräkaet pilarimuotin ol-
lessa esim. kokoamisalustallaan 
maassa. Mikäli noaturin kapasi-
teetti riittää, voidaan myös pila-
rio pääteräksiä asentaa paikoilleen 
jo tässä vaiheessa. 

20. Pilarin tartuntaterästen sijainti 
tarkastetaan ja tarvittaessa tar-
tuntateräksiä taivutetaan ja ne 
sidotaan. 

21. Pilarimuotti teräksineen nostetaan 
ja tuetaan paikoilleen. Muotin las-
kuvaiheessa on seurattava, etteivät 
tartuntateräkset tartu pilarin te-
räksiin kiinni tai väänny muottia 
vasten. 

22. Kun muotti on tuettu, asennetaan 
pilarin pääteräkset paikoilleen 
muotin sisältä käsin. 

23. Pilarin raudoittamista ja muotin 
asentamista varten tehdään ensin 
työtelineet. 

24. Pilarin raudoitukaen tueksi tehdään 
joko taivutettuja tai hitsattuja 
asennusteräksiä, jotka tuetaan esim. 
soiroilla tarkasti oikeaan kohtaan 
työtelineen työtasojen varaan. 

25. Pilarin mandolliset umpihaat nipu-
tetaan em. asennusterästen päälle 
ennen pääterästen asennusta. Irto-
haat voidaan sijoittaa paikoilleen 
pääterästen asentamisen jälkeen. 

26. Pilarin pääteräkset nostetaan pai-
koilleen ja sidotaan kiinni asen-
nusteräksiin sekä alapäästä eyös 
pilarin tartuntateräksiin. 

27. Pilarin haat jaetaan paikoilleen ja 
sidotaan kiinni pääteräksiin. lar-
vittaesaa voidaan pilarin raudoitus-
ta jäykistää raudoitukaen sisäpuc-
lelle sidottavilla vinotangoilla. 

28. Valmiiseen raudoitukseen sidotaan 
kiinni raudoitusvälikkeet ja asen-
nusteräksiä kannattavat soirot pois-
tetaan. Pilarin muatti voidaan koo-
ta esim. valmiista muottisiivuista 
raudoituksen päälle. 
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1 MENETELMIEN SOVELTUVUUS 	 1 
Taulukko 1: 	Menetelmien soveltuvuus erilaisten muottityyppien kanssa 

sen 	1 efl 	ii sen 	ITT sen 	IV sen 	V men 	VI 

Pyöreöt 	pilarit: 

- 	avattava 	puuniuotti 
(ks. 	15-kortti 	nro 	5538) X X X X 

- 	avattava 	terösmuotti 	tai 
lasikuitumuotti X X X 

- 	tavallinen 	puumuotti 
(ks. 	IS-kortti 	5539) X X 

Seinömöiset 	pilarit 

- 	muottisiivuista 	tai 	suotti- 
kaseteista 	koottava 	suotti X X X X 

- 	tavallinen 	puumuotti 
(ks. 	15-kortti 	nro 	5536) X X X 

Huom! ____ © ____ ____ ____ ____ 

Ennen menetelmön köyttiimistö on tarkistettava, ettö muotin ja raudoituksen nostoon 

köytettövön nostokaluston kapasiteetti riittiiö. 

Pilarin tartuntaterösten ja raudoituselementin yhteensopivuua on varmistettava joko 

tekemällö raudoituksista erittöin mittatarkat tai asentamalla pilarin tartunnat hieman 

sisemmöksi. 	IHuom! 	lartuntaterösten siirtöniinen sisemmöksi edeilyttöil suunnitelman 

muutosta.) 

Raudoituksen sisöllö työskentely vaatii yleensö vöhiritöön 0600 mm vapaan tilan, joten 

rnenetelmö ei sovellu kovin hoikkiin rakenteisiin. 

YLEISTÄ 

Betoniteraksiä koskevia vaatimuksia: 

- betoniterösten on töytet tövii lujuus- ja laatu) uokkatunnuksen mukaan m 	röytyvön SE 0-s tan- 

dardin vaatimukset 

- jos raudoituselementtejö koottaessa köytetöön hitsausli itoksia, on terösten ollaia hitsat-

tavaa laatua ja hitsausliitokset on tehtövö SY) 3500 kohdan 3.25 mukaisesti ( SES-standar-

di nro 1251) 

- terökset saavat olla korkeintaan kevyesti pintaruostuneita, mutta teröksissii ei saa olla 

syöpymiö 

Terästen asennustoleranssit: 

- raudoituksen asemassa sallitaan enintöön seuraavat poikkeamat: 

rakenteen mitta toirnivassa suunnassa 	poikkeama enintiiän 

alle 	200 mm 	 5 mm 

	

200... 500 mm 	 10 mm 

	

500.. .2000 mm 	 20 mm 

yli 	2000 mm 	 30 mm 

- samansuuntaisten tankojen väli saa poiketa: 

- rakenteen toirninvassa suunnassa enintöön 	10 mm 

- muussa suunnsssa enintöön 	50 mm 

- samansuuntaisten tankojen tapaan vdlin tulee olla kaikkialla, myös jatkosten kohdalla, 

vähintijön suurin arvoista: 

- tongon halkaisija 

- 1,2 x betonin runkoaineen max. koko 

- 25 min 

- yksittöisen tangon pituussuuntainen poikkeama saa olla enintöön 	100 

- tankojen ankkurointi-, jatkos- ja tartuntapituudet saavat alittus: 

- enintöön 20 mm, kun tangon halkaisija 14' 	16 mm 

- enintöön 40 mm, kun tangon halkaisija 14'> 16 

. 

. 

. 
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Raudoi tusval ikkei tä koskevia vaatimuksia: 

- raudoitusvölikkeiden tulee olla materiaali.Itaan pysyvää ainetta, esim. betonia, muovia tms. 

- näkyviin pintoihin asennettaessa välikkeiden tulee olla betonin värisiä ja ne on joko 

kiinnitettävä muottiin ruostumattomilla kiinnikkeillä, esim. siumiininsuloilla, tai 

sidottava tukevasti raudoitukseen kiinni 

- raudoitusvälikkeiden tulee olla muodoltaan sellaisia, ettei valuun pääse syntymään niiden 

kohdalle onteloita 

- talvityössä välikkeiden tulee olla hoyrytyksen ja lämmityksen kestäviä 

- välikkeitä ja työteräksiä on käytettävä riittävästi: 

- suorilla pystypinnoilla välikkeet asetetaan enintään noin 1,O...1,2 m:n ruutuun 

- pyöreissä pilareissa on välikkeitä ja mandollisia työteräksiä käytettävä vähintään 

kolmessa, mielellään neljässä pystylinjassa 

yöturva11isuus ja ergonomia: 

- 	työntekijöiden 	suojavarustus: rsudoittajsn 	suojahaalarit, 	suojakäsineet, 	naulaanastumis- 

suojalla 	varustetut 	turvasaappaat, 	kypärä 	sekä 	terästen 	kanta- 

mistyössä 	hiertymiä 	estävät 	olkasuojat 

- 	työtelineet 	ja 	kulkutiet: työskentelyä 	varten on 	tehtävä 	määräysten mukaiset 	työtelineet 

ja 	kulkusillat 	yms. 	(ks. 	Rakennustyön 	järjestysohjeet) 

- 	raudoitusten 	asennus: 	- terästen 	asennusjärjestys 	on 	suunniteltavä 	siten, 	että 	työsken- 

telyä 	hankalissa 	työamenooissa 	(kumara, 	kurkottava 	jne.) 	tai 

liian 	ahtaissa 	tiloissa 	voidaan 	välttää 

- valmiita 	raudoituselementtejä 	muottiin 	asennettaessa 	on 	varot- 

tava 	jättämästä 	käsiä 	tai 	jalkoja 	raudoituselementin 	ja 	muotin 

v1 

- kaikissa 	nostoissa 	on 	noudatettava 	yleisiä 	nosto-ohjeita 

- 	yleiset 	työmsajärjestelyt: 	- työkohteen kulkutiet 	ja 	työskentelyalueet 	on pidettävä 	esteistä 

vapaana, 	esim. 	laudoitustyöstä 	yii 	jäänyt 	puutavara 	on 	siivot- 

tava 	pois 	ennen 	raudoitustyön 	aloittamista 

- kaikki 	esiin 	pistävät 	terästen 	päät 	on 	suojattava 	ainakin 	kulku- 

teiden 	ja 	työskentelytasojen, 	esim. 	valutasojen, 	läheisyydessä 

- tartuntateräksinä 	on 	käytettävä 	mandollisuuksien 	mukaan 	taivu- 

tettuja 	tartuntoja 

Rek.nro 5579 
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SILLANRAKENNUS REK NO 	1 	SIJOITUS 

5580 B.3532 Raudoitustyöt 
_______ LAATUA 	AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Kannen 	raudoitusten 	asennus 	TVH/ 	1 
Rs, 	Rr 	12.85 

Menetelmät iedot 

T YÖKOKONAISUUS 

työteräkset ja raudoitusvälikkeet - 	- _ 
alapinnan 	jakoteräkset 

8 	alapinnan pääteräkset 

reunapalkin raudoitus 

_® 	
hakateräkset 

2 	

1 yläpinnan ter3sten tuet 

ylapinnan työteräs 

yläpinnan pääteräkset 

ylapinnan 	jakoteräkset 

Ulkoinen suoritusjärjestys: - Ennen sillan kannen raudoitusten asentamista tehdään kannen muotti 	ala- ja sivupinnoiltaan täysin valmiiksi 
joko koko sillan pituudelta tai 	ainakin riittävän pitkältä osuudelta, 	jolloin raudoitus voidaan aloittaa. - Kannen teräkset katkaistaan ja taivutetaan ennalta valmiiksi 	tai 	hankitaan työniaalle valmiiksi 	katkottuina 

ja taivutettuina 	(teollinen raudoitus). - Raudoitusten asentamisen jälkeen tehdään kannen reunapalkkien ja liikuntasaumalaitteiden yms. 	sisäreunojen 
muotit ja viimeistellään kansi 	valukuntoon. 

Sisäinen suon tusjärjestys: 

Menetelmä 1 

Mittaus ja alapinnan työterästen asenn 

a lap 	 a pääterästen asennus 

ja paätyjen raudoitus 

en asennus 

erästen asennus 

viimeistely 

Mittaus ja raudoitusvälikkeiden asennus 

n 	koterästen asennus 

IaPinn 	ääterästen asennus 

ja 	päätyjen raudoitus 

nna 	raudoituks 	tukien asennus 

a jakoterästen asennus 

viimeistely 

TOI MINTAVÄLINEET 

Sopiva työryhmä: 	1 	RAM + 1 	RM tai 	sen kerrannaiset, esim. 	2 RAM + 2 RM 
Koneet ja kalusto: 	NKU tms. 	teräsnippujen nostoissa (tarvittaessa) 

sidontakoukkuja, 	hitsauslaitteet varusteineen, työntekijöiden suojavarusteet 

tarvittaessa käsitaivutin ja terästen katkaisulaite 	(esim. 	sähkötoiminen) 

Apumateriaalit: 	sidelankaa, 	raudoitusvälikkeitä, 	työteräksiä, 	suojatulppia terästen päihin 

Viitteet: Menetelmätiedot; kortti nro 5575 	(terästen katkaisu ja taivutus) 	Menekkitiedot; kortti nro 5585 
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Kannen alapinnan terästen asennus; menetelmä 1 

1. Työterästen paikat mitataan ja kan-
nen laudoitukseen n-aulataan alumii-
ninauloilla tms. kiinni raudoitus-
välikkeet, joihin sidotaan työte-
räkset. 

2. Raudoitusvälikkeet on lautamuottia 
käytettäessä sijoitettava mandolli- - 
simnian tarkasti koolauksen kohdalle,— 
jotta laudoitus ei painuisi rau- 3 
doituksen painosta. 

3. Kannen alapinnan jakoterästen jako 
mitataan ja nierkitään esim. kova- 
levystä tai vanerista 	sahattuihin 
taipuisiin mittaliuskoihin, jotka 
sijoitetaan pai koi 11 een 1 audoi tuk-
sen päälle. 

4. Jakoteräkset jaetaan 	paikoilleen 
ja sidotaan työteräksiin kiinni. 
Sidonnassa kannattaa noudattaa en-
nalta suunniteltua järjestelmää, 
jolloin kaikki teräkset tulevat si- 	5 
dotuiksi . Kun jakoteräkset on si- - 
dottu, voidaan taipuisat roittalius-
kat vetää raudoituksen alta pois. 

5. Jakoteräksiin voidaan tehdä loivat 
taivutukset myös kuvan mukaisesti 
asennusvaiheessa käsitaivuttimia 
käyttäen. Kuvan mukaisia taivutuk-
sia on yleisesti mm. teräspalkki-
siltojen kansilaatoissa. 

6. Pääterästen jako ja numerointi mer- ____________ 
kitään vastaavalla tavalla mitta- 
liuskoihin, jotka sijoitetaan pai- - 
koilleen jakoterästen väliin. 

7. Pääteräkset jaetaan paitoilleen ja 	____ 
sidotaan kiinni jakoteräksiin vas-
taavanlai sta järjestelmää noudatta-
en kuin kohdassa 4. Kun pääteräkset 
on sidottu, vedetään mittaliuskat 
terästen alta pois. 

8. Tiheästi raudoitetuissa kohdissa on 

• m - 
mi 

/. 

6 

	
. 

- tärytysrakojen tulee otto vahintäan 
n. t5 x tarysauvon hotkoisijon ko-
koisro 

- tankojen pienimrnän vopoan volin 
tulee otto vähintään suurin arvoista 

- tangon hatkoisija 0 
- 12 xrunkoa,neen max raekoko 
- 25 mm 

I!uII 1!!! 

teräkset 	tarvittaessa 	rynmi tel tava 
siten, 	että 	terästen 	väliin 	jää - 

riittävän 	suuret 	raot 	mm. 	betonin 9 
ti ivi stänhi stä 	varten. 

9. 	Kaikkia 	alapirinan 	teräksiä 	sidotta- side- 

essa 	on 	sidelankojen 	päät 	taivutet- tongan päat 

tava 	ja 	tarvittaessa 	sidottava 	si- VAARIN 
ten, 	etteivät 	ne 	pääse 	valuvaiheessa 
liian 	lähelle 	rakenteen 	pintaa. 
Suositeltavaa 	on 	käyttää 	ruostumat- 
tomasta 	teräksestä 	valmistettuja 
sidelankoja. 

OtKEIN 	 IOQD_kunnj 

. 

Kannen atapinnan terasten asennus; menetelma ii 

11 . Kannen al api nnan jakoterästen jako 
merkitään mittalautoihin, joiden 
avulla laudoitukseen kiinnitetään 
al umi i ni naul oi 11 a jakoterästen alle 
tul evat raudoi tusväl i kkeet 

12. Raudoi tusväl i kkei tä asennetaan jo-
kaisen jakoteräksen alle ja ne si- 

 
- 

joitetaan useampaan linjaan, jol- 
 
- 

loin raudoitus tulee tuetuksi ta- 
sai semnii n 

13 
	

Jakoteräkset asetellaan paikoil- 
 
- 

leen välikkeiden päälle ja sido-
taan kiinni välikkeisiin. 

14. Alapinnan pääteräkset asennetaan 
paikoilleen samoin kuin menetel- 

 
- 

mässä 1. 

- menetelmä on käyttökelpoinen 
silloin, kun jakoterästen jako 
on sopivan harva 

12 . 

13 
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21 

23 

25 26 

17 18 

20 
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Hakaterästen asennus 

15. Hakateräksiä varten sijoitetaan 
työteräkset kuvan mukaisesti siten, 
että vähintään haan molempiin reu-
noihin tulee työteräs: 

16. Haat jaetaan paikoilleen esim. 
mittaliuskoja apuna käyttäen ja 
sidotaan kiinni työteräksiin. 
Tarvittaessa haat sidotaan myös 
yläpäästä työteräksiin, jolloin 
haat pysyvät paremmin pystyssä. 

17. Alapinnan pääteräkset asennetaan 
kuten kohdissa 6.. .8 on selostettu 
ja sidotaan kiinni myös hakateräk-
sun. 

18. Työturvallisuussyistä on hakateräs-
ten vapaat päät suojattava ainakin 
kulkuteiden läheisyydessä esim. 
kuvan mukaisesti laudoilla, jotka 
sidotaan hakoihin kiinni. 

Reunapalkin raudoitus; menetelmä 1 

19. Reunapalkin raudoitus kootaan esim. 
hitsattavasta teräksestä asennus-
valmiiksi elementeiksi, joihin 
sidotaan vielä 	raudoitusvälikkeet 
valmiiksi ennen asennusta. 

20. Tarvittaessa sidotaan raudoitusele-
menttien tukemiseksi kannen ala- 
pinnan raudoitukseen työteräkset 
kuvan mukaisiin kohtiin. 

21. Valmiit raudoituselementit noste-
taan paikoilleen ja sidotaan työ-
teräksiin kiinni. 	Hitsattavasta 
teräksestä tehdyt elementit jat-
ketaan hitsaamalla teräkset päit-
täin yhteen. 

22. Elementit voidaan jatkaa myös limit-
tämällä jatkospituuden verran ja 
sitomalla teräkset jatkoskohdasta 
yhteen. 	Sitomalla tehdyt jatkok- 
set on tuettava huolellisesti, 
jotta terästen suojaetäisyys raken-
teen pinnasta pysyisi riittävän 
suurena. 

23. Reunapalkin raudoituksen sijainti 
ja tuenta tarkistetaan vielä kan-
nen yläpi.nnan terästen asennus-
vaiheessa, jolloin lisätään välik-
keitä tarpeen mukaan ja reunapal- - 
km 	raudoitus sidotaan kannen ylä- 
pinnan teräksiin kiinni. 

Reunapalkin raudoitus; menetelmä II 

25. Reunapalkin laudoitukseen naulataan 
al umi i ni naul oi 11 a kiinni raudoi tus-
välikkeet, joihin sidotaan ruostu-
mattomiksi käsitellyt työteräkset 
(= kuumasinkitty, passivoitu tai 
epoksipulveroitu teräs). 

26. Reunapalkin koolaukseen naulataan 
kiinni sopivin välein laudat, joi- - 
den varaan reunapalkin raudoitus 
kootaan yhtenäiseksi elementiksi. 

27. Valmis raudoitus lasketaan paikoil- - 
leen työterästen varaan irrotta-
malla tukilaudat. 	Raudoituksen 
tuenta tarkistetaan ja raudoitus 
sidotaan työteräksiin kiinni. 
Sidelankoina on käytettävä ruostu-
mattomasta teräksestä valmi stettuja 
sidelankoja, jotka on vielä taivu-
tettava huolellisesti irti 	muotti- - 
pi nnasta 

. 

. 



38 	 valuaukko 

....-N2m... ,..e 

- valuaukon kohdalla terasten valin 
tulee olla yleensä vähintdon 150 mm 

- tärytysoukot ja terusten vapaat 
välit kuten kohdassa 8 on selos-
tettu 

. 

39 
	

. 

41 
	

42 
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Reunapaikin raudoitus; menetelmä iii 	
29 
	

30 

(reunapalkki vaietaan jälkivaluna) 

29. Työsaurnan muottiin mitataan muotin 
läpi tulevien teräst_en paikat ja 
niuottiin porataan teräksille sopi-
van kokoiset reiät. 

30. Työsaumaan tulevat kannen teräkset 
pujotetaan paikoilleen ja sidotaan 
kiinni. 	Samoin voidaan asentaa 
reunapalkin muotin sidonnassa 
tarvittavat alumiinitangot. 

31. Kannen valun ja reunapalkin muotin 
rakentamisen jälkeen asennetaan 
reunapalkin raudoitus paikoilleen 
esim. valmiiksi kootuista elemen-
teistä 	(ks. menetelmä 1). 

Nuolella merkitty teräs joudutaan 
yleensä pujottamaan paikoilleen 
jälkikäteen. 

Kannen yläpinnan terästen asennus 

33. Yläpinnan terästen tukemista var-
ten tehdään ensin hitsaamalla esim 
kuvan mukaiset tukiraudat. 

34. Tukien paikat mitataan ja tuet si- - 
dotaan paikoilleen yleensä jakorau-
doituksen päälle. 	lukien kohdille 
laitetaan jakoraudoituksen alle 
riittävä määrä raudoitusvälikkeitä, 
jotka kantavat kannen yläpinnan 
raudoituksen painon. 

35. Tuet katkaistaan tarkasti oikeasta 
korkeudesta ja tukien päihin hitsa-
taan kiinni poikittaiset työteräk-
set, jotka taivutetaan tarkasti 
kannen yläpinnan muodon mukaan. 

36. Yläpinnan pääterästen jako ja nume-
rointi merkitään esim. mittarimoi- - 
hin, jotka sidotaan työteräksiin 
kiinni. 

37. Yläpinnan pääteräkset jaetaan pai- - 
koilleen ja sidotaan kiinni työ-
teräksiin, minkä jälkeen mitta-
rimat voidaan ottaa raudoituksen 
alta pois. 

38. Tiheästi raudoitetuissa kohdissa 
on teräkset tarvittaessa ryhmitel-
tävä siten, että terästen väliin 
jää riittävästi tilaa mm. tärysau-
vaa varten. 	Tarvittaessa voidaan 
jättää osa teräksistä sitoniatta, 
jolloin teräksiä voidaan siirtää 
valuvaiheessa. 	Kuitenkin myös 
nämä teräkset on sidottava kiinni 
ennen kohdan valamista umpeen. 

39. Yläpinnan jakoteräkset jaetaan 
paikoilleen ja sidotaan kiinni 
pääteräksi i n esim. vastaavanl ai si a 
mittaliuskoja apuna käyttäen kuin 
alapinnan teräksiä asennettaessa. 

Irtohakojen asennus ja umpihakojen taivutus 

41 . Irtohakoja käytettäessä asennetaah 
ensin hakaterästen sisään tulevat 
yläpinnan pääteräkset, minkä jäl-
keen irtohaat sijoitetaan paikoil- - 
leen ja sidotaan kiinni. Loput 
kannen yläpinnan pääteräkset asen-
netaan yleensä vasta tämän jälkeen. 

42. Umpihakoja käytettäessä hakateräs- 
ten päät taivutetaan ja sidotaan 
yleensä kannen yläpinnan jakorau-
doitusta tehtäessä. 

33 
	

34 

J!,  16. 20 tms. 

35 

poikittainen työteräs 

. 
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YLEISTÄ 

Betoniteräksia, raudoitusvalikkeitä, työteräksia yms, koskevia vaatimuksia: 

Betoniteräkset: 

- betoniterästen on täytettävä lujuus- ja laatuluokkatunnuksen mukaan määräytyvän SFS-standardin vaatimukset 

- teräkset saavat olla korkeintaan kevyesti pintaruostuneita, mutta niissa ei saa olla syöpymiä 

Raudoi tusväl i kkeet: 

- raudoitusvälikkeiden tulee olla riittävän tukevia, materiaaliltaan pysyvaa ainetta, esim. betonia, muovia tms. 

- näkyviin pintoihin asennettaessa välikkeiden tulee olla betonin värisiä ja ne on kiinnitettava muottiin ruos- 

tumattomilla kiinnikkeillä, esim. alumiininauloilla, tai sidottava tukevasti raudoitukseen kiinni 

- raudoitusvälikkeiden tulee olla muodoltaan sellaisia, ettei valuun pääse syntymään niiden kohdalle onteloita 

- talvityössä välikkeiden tulee olla höyrytyksen ja lämmityksen kestäviä 

- lautamuottien vaakapinnoille asennettaessa välikkeiden tukipinnan tulee olla vähintään 200 mm 2  

. 

Al api nnan raudoi tuksen työteräkset: 

- huom. raudoituksesta on tehtävä tuentasuunnitelma 

- työteräksinä käytetään 	10 mm 	12 mm terästankoja, jotka asenrietaan raudoitusvälikkeiden varaan 

- työterästen jako saa olla enintään alla olevan taulukon mukainen: 

. 

pienin tuettava tankokoko 

10 m 

12 mm 

16 mm 

20 mm 

25 mm 

32 mm 

työteräsjako enintään 

800 mm 

1 000 mm 

1 300 mm 

1 700 mm 

2 000 mii 

2 500 mm 

- raudoitusvälikkeitä tulee käyttää työterästen alla riittävästi: 

- leimapaine muottilaudoitusta vasten ei saa ylittää arvoa p = 4,5 N/mm 2  

leimapainetta laskettaessa otetaan huomioon myös työnaikainen pintakuorma 1,5 kN/m 2  

	

- välikkeiden 	jako saa olla 	enintään 500 m 

Reunapal km työterakset: 

- jos reunapalkissa käytetään työteräksiä, on niiden oltava ruostumattomiksi käsiteltyjä, esim. kuumasinkittyjä, 

passivoituja tai epoksipulveroituja (ks. menetelmäkuvaus kohdat 25. ..27) 

Ylapinnan raudoituksen tuenta: 

- huorn. raudoituksesta on tehtävä tuentasuunnitelma 

- yläpinnan raudoitus tuetaan yleensä hitsaamalla koottujen tukien varaan (1-luokan rakenteissa on yläpinnan 

raudoitus tuettava aina joko hitsattujen tukien tai betonikartioiden varaan) 

- tukien pystytuet tehdään yleensä harjateräksestä 	16 mm.. . 25 mm 

- pystytukiin hitsattaessa työteräksen tulee olla yleensä vähintään saman kokoinen kuin pienin tuettava teräs 

- pystytukien jako on mitoitettava siten, ettei työteräksen taipuma tukien välillä tule haitallisen suureksi 

ja pystytuet on mitoitettava kestämään niille tulevat kuormat 

- yläpinnan raudoitusta tukevien työterästen jako saa olla enintään alla olevan taulukon mukainen: 

pienin tuettava tankokoko 	työteräsjako 	enintään 

	

l0mm 	 800nr 

	

12 mm 	 1 000 me 

	

16 mm 	 1 300 rmn 

	

$2Omm 	 1 700nmi 

	

25mm 	 2000mm 

	

32mm 	 2 500nim 

- yläpinnan raudoituksia ei saa asentaa pelkästään alapinnan raudoituksen varaan vaan tukien alle on sijoitettava 

raudoitusvälikkeitä riittävästi 

- välikkeiden määrä on mitoitettava kantamaan yläpinnan raudoituksen paino ja betonoinnin aikaiset kuormat 

- leimapaine muottilaudoitusta vasten ei saa ylittää arvoa p = 4,5 N/mm 2  

- leimapainetta laskettaessa otetaan huomioon työnaikainen pintakuorma 1,5 kN/m 2 , kuitenkin enintään 2 kN 

pystytukea kohti 

. 

Rek.nro 5580 
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Terästen asennustol eranssi t: 

raudoituksen asema saa poiketa kansilaatan poikkisuunnassa enintään seuraavasti: 

laatan paksuus 	 poikkeama enintään 

alle 200 mm 	 5 mm 

200.. .500 mm 	 10 mm 

yli 	500 mm 	 20 nini 

- samansuuntaisten tankojen väli saa poiketa enintään seuraavasti: 

- rakenteen toimivassa suunnassa enintään + 10 mm 

- muussa suunnassa enintään 	mm 

- samansuuntaisten tankojen välin tulee olla kaikkialla, myös jatkosten kohdalla vähintään 

suurin arvoista: 

- tangon halkaisija 

- 1,2 x betonin runkoaineen niaksimiraekoko 

- 25 mm 

- yksittäisen tangon pituussuuntainen poikkeama saa olla enintään 	100 mm 

- tankojen ankkurointi-, jatkos- ja tartuntapituud&t saavat alittua enintään seuraavasti: 

- enintään 20 mm, kun tangon halkaisija 	l6 mm 

- enintään 40 mm, kun tangon halkaisija 	> 16 mm 

Työturvallisuus 	ja ergonomia: 

- 	 työntekijöiden 	suojavarustus: raudoittajan 	suojahaalarit, 	suojakäsineet, 	naulaanastumissuo- 

jalla 	varustetut 	turvajalkineet, 	kypärä, 	hitsaustöissä 	ao. 

suojavarustus 	ja 	teräksiä 	kannettaessa 	hiertymiä 	estävät 	olka- 

suojat 	sekä 	liukuesteillä 	varustetut 	jalkineet, 	jos 	joudutaan 

työskentelemään 	öljytyn 	muottilevyn 	päällä 

- 	kulkutiet 	ja 	kulkusillat: 	- työkohteelle 	kulkua 	ja 	terästen 	siirtoa 	varten 	tulee 	olla 	mää- 

räysten 	mukaiset 	kulkutiet, 	jotka 	on 	pidettävä 	esteistä vapaana 

- kulkua 	raudoituksen 	päällä 	tulee 	välttää 

- jos 	raudoituksen 	päällä 	joudutaan 	kuitenkin 	kulkemaan 	tai 	esim. 

kantamaan 	teräksiä, 	on 	raudoituksen 	päälle 	tehtävä 	riittävän 

leveät 	kulkutiet 	esim. 	levyistä 	tai 	lankuista 

- tarkempia 	ohjeita 	ks. 	Rakennustyön 	järjestysohjeet 

- 	 raudoitusten 	asennus 	 - terästen 	asennusjärjestys 	on 	suunniteltava 	varsinkin 	tiheästi 

raudoitetuissa 	kohdissa 	(esim, 	sillan 	päissä 	ja 	hakaterästen 

kohdilla) 	siten, 	että 	työskentelyä 	hankalissa 	tydasennoissa 

voidaan 	välttää 

- kaikissa 	nostoissa 	on 	noudatettava 	yleisiä 	nosto-ohjeita 

. 

r 

. 

. 



______________________________________________________ 13 { 	Yksikkö 

- raudoitusaseman paikan tasaus 	(noin 300.. .600 m2) 
(KUP tai 	TR..K tms.) 2,0...4,0 kh 

- teräsvaraston, katkaisu- ja taivutuspaikkojen teko 
(1 	RAM + 	1.. .2 	RM) 20. ..30 tth 

- sääsuojahallin pystytys taivutuspaikan ylle 
esim. 	Merpo-halli, 	ks. 	kortti 	nro 	5561 	(4...5 RM) 30.. .60 tth 

Raudoi tusaseman 

rakentaminen 

. 
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SILLANRAKENNUS 

TYÖNSUUNNITTELU 

Menekkitiedot 

REK NO 	SIJOITUS 

Raudoitustyöt 	 5581 	B.3500 
LAATIJA 1 AIKA 

Terästen vastaanotto, varastointi 	TVH/ 
Rs, Rr 	12.85 

ja raudoitusten esivalmistus 

. 

. 

T VÖKOKONA 1 SUUS 

Siadinen sUoritLtlsjarjestys: 

itusoseman rakentaminen 

terästen vastaanotto 

rästen 	a' 

teräs sitominen raudoi 

t yö koht eelle ja a sen nus 
elementeiksi 

tus- 

koi$Ieen 

Tähän korttiin on koottu työmaan raudoitusaseman rakentaniistyön, terästen vastaanoton ja varastoinnin, teräs-

ten katkaisun ja taivuttamisen sekä raudoituselementtien sitomistyön työmenekkejä. 

Kortin tietojen avulla voidaan verrata työmaalla tapahtuvan raudoitusten esivalmistuksen edullisuutta teolli-

seen raudoitukseen, jossa teräkset ja raudoituselementit hankitaan työmaalle valmiiksi katkottuina, taivutet-

tuina ja raudoituselementeiksi sidottuina. 

Menekkitiedot on tässä kortissa esitetty ainoastaan työnosavaiheittain jaoteltuina sillä karkeutetut tiedot 

on esitetty kunkin rakenteen vastaavassa menekkitietokortissa (ks. kortit nro 5582.. .5585 

1 TYONOSAVAIHEITTAISET TYOMENEKIT 

Taulukko 1: Keskimääräiset työmenekit J3 

cD 

u-, 

c"J 

CV) 

CV) 
r-. 
= 

Terästen vastaan-

otto ja varastointi 

(2.. .3 RM) 

- Taulukon 1 työrnenekkeihin ei sisälly raudoitusaseman rakentamisessa tarvittavien 

materiaalien, esim. tasaussoran, puutavaran yms, hankkimista työmaalle. 

Taulukko 2: Keskimääräinen työmenekki 13 (tth/l000 kg) 

- teräskuormien purku nippuina varastoon ja varaston peittäminen 

suojapeitteillä yms. 	 0,2.. .0,3 

- Työssä tarvitaan nostokonetta (NKU tms.) silloin, kun terästen kuljetusautossa ei ole 

omaa nostolaitetta tai sen ulottuma ei riitä. 

Viite: Menetelmätiedot; kortti nro 5575 



Taulukko 4: Taivutusterän koon vaikutuskerroin k2 

eräkoko 25 kg 50 kg 100 kg 200 kg 500 kg 

kerroin k2 2,00 1,50 1,15 1 	1,00 0,90 

1. Hakaterästen ja lyhyiden tankojen taivutus: (1 RAM) 

- Keskimääräinen miestyömenekki T3 saadaan kaavasta: 

jossa 	k 2  saadaan taulukosta 4 

T3 k 2 T3 0 	 T30 saadaan kuvasta 3 

5,0 

4,5 

0 o 35 
0 

2,5 

20 

1,5 
15 	2,0 	2,5 	3p 	3,5 

Terästen katkausupituus (m) 
Kuva 3: Tankkokoja 	12.. .20 mm vastaava keskimääräinen työmenekki T3 

-" 
—'' 

\ "\\ 

_ '" *___ haatQ 

e— tangot B,C ja K 

haat U 

1- haat T,W 

2(6) 

Terästen katkaisu 	- Keskimääräinen miestyömenekki T3 saadaan kaavasta: 

jossa 	k 1  saadaan taulukosta 3 L T3 = k T30 
] 	

T30  saadaan kuvasta 2 

0)25.. 

§2,0.. 

L5 

o 1,0 
c.) 

Katkoisuerön koko (kg) 

Kuva 2: Tankokokoja 	12. . .20 mm vastaava keskimääräinen työmenekki T3 0  

Taulukko 3: tankokoon vaikutuskerroin k1 

tankokoko 6 mm 8 mm 10 mm l2...20 mm 25 mm 32 rnni 

kerroin k 1  2,5 1,6 1,2  j 	1,00 1,1 0,8 

- Tarkan tuloksen saamiseksi on yleensä laskettava työmenekki kullekin tankokoolle erik-

seen 

- Katkaisuerien keskipaino saadaan esim. teräsluettelosta jakamalla terästen kokonais-

paino katkaisuerien lukumäärällä (= Z kg/n). (käytännössä voidaan katkaisuerien 

lukumääränä käyttää ao. teräskokoa olevien rivien lukumäärää teräsluet-

tel ossa) 

- Suuria katkaisueriä katkaistaessa voidaan työmenekkiä T3 pienentää noin 15.. .25 % 

käyttämällä nosturia teräsnippujen siirtoon katkaisukoneelle. 

Terästen tai vutus 

(1 RAM + 0.. .1 RM) 

Taivutustyyppeji: 
1. Kakateräkset 

T 1M 

2.Tangot 

BJ 

c 

KD 

fl 

[] 
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- Eräille silloissa tyypillisille teräksille ja hakateräksille voidaan käyttää suoraan 

seuraavia arvoja: 

Taulukko 5 

- reunapalkkien haat; 	U 	6 mm, 	= n. 	1,5 m T3 = k(12...l6)tth/l000 kg 

- kierrehaat; 	6.. .10 mm T3 = k2 '(lO. . .15) 

- kaidevarausten teräkset; 	K 	20 mm, 	1 	= n. 	1,9 ni T3 = k2 '(l,9...2,l) 

- Kerralla taivutettujen terästen määrä vaikuttaa työmenekkiin varsin voimakkaasti. 

Alla olevassa taulukossa on annettu kertoimia, joilla työmenekki on kerrottava, jos em. 

tekijä halutaan ottaa huomioon työmenekkejä laskettaessa. Kuitenkin työnsuunnittelussa 

voidaan yleensä käyttää kertoimen k 3  arvona k3 = 1,00, ellei ole perusteltua syytä käyt-

tää muuta arvoa. 

Taulukko 6: Kerralla taivutetun tankomäärän vaikutuskerroin k 3  

. 
_______ l2mtn l6mm 	1 20nim 

n = 7 kpl 0,90 - - 

6 0,95 - - 

L.00 	1 - - 
4 1,10 0,90 - 

3 1,30 Il, 00 J - 
2 1,80 1,25 11,001 

- 2,00 1,45 

n = kerralla taivutettu tankomäärä 

- työmenekkeja on syytä korjata 

kertoimella k3  mm. silloin, 

kun taivutusmitoiltaan jatku-

vasti muuttuvia tankoja tai 

hakateräksiä joudutaan taivut-

tamaan esim, yksitellen tai 

pari ttai n 

2. Pitkien tankojen taivutus: (1 RAM + 1 RM) 

- Keskimääräinen miestyömenekki T3 saadaan taulukosta 7. 

Taulukko 7: Keskimääräinen miestyömenekki T3 (tth/1000 kg) 

- taivutustyypit B, C ja K T3 = 	k4 '(l,70. ..l,80) 

- taivutustyypit E 1 	ja J T3 = 	k4 (2,25. . .2,50) 

- taivutustyyppi E 2  (käännettävä taivutettaessa) T3 = 	k4 '(2,85. . .3.00) 

- kerralla taivutettavan nipun koko on keskimäärin noin 20.. .30 kg 

- kerralla taivutettavien tankojen määrä on keskimäärin 	12 mm; 3.. .5. ..7 kpl 

16 mm; 2.. .3...4 kpl 

20mm; l...2kpl 

25 mm; 1 kpl 

Taulukko 8: Taivutuserän koon vaikutuskerroin k4  

eräkoko 50 kg 100 kg 200 kg 500 kg 1000 kg 

kerroin k4  1,80 1,35 1,13 1,00 0.95 

- taivutusmitoiltaan jatkuvasti muuttuvia teräksiä taivutettaessa on kertoimen 

arvona käytettävä k4  = 2,0...3,0 

Taivutustyyppejä: 

. 
	

B 

c __-- 
. 

------ j 

Taulukko 9: Keskimääräinen miestyömenekki T3 (tth) 

Raudoi tusaseman 

purku 

- palautettavien terästen niputus, katkaisu- ja taivu- 

tuspaikkojen ja teräsvaraston purku, alueen siivous T3 = 	5... l0...l5 tth 

yms. 	(2. ..3 RM) T3 = 	5.. .10. ..15 	tth 

- sääsuojahallin purku, esim. 	Merpo-halli, 

ks. 	kortti 	nro 5561 	(4...5 RM) T3 = 25.. .50 tth 



Tii1iikkr, 10 kpkim rinn mietvnmnpkki T (i - th/1000 kn 
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Raudoi tusel ementti en 

teko 

(1 RAM + 0. ..1 RM) 

- reunapalkkien raudoitusten sitominen asennus- 

valmiiksi 	elementeiksi 3,0.. .4,5 

[/öreiden pilareiden raudoitusten ja tartuntojen 

sitominen asennusvalmiiksi 	elementeiksi 13.. .15.. .18 

- Alla olevassa taulukossa 11 on esitetty keskimääräisiä koko sillan raudoitusta kos-

kevia materiaalimenekkitietoja sekä työmaallla tapahtuvasta että teollisesta rau-

doituksesta. 

Taulukko 11: Keskimääräinen materiaalihukka (ML2 +M13 + ML4) % teoreettisesta menekistä 

Työmaaraudoi tus Teollinen raudoi tus 

____________________________________________ kokonaishukka (%) kokonaishukka 	(%) 

- terästen katkaisussa ja taivutuksessa 

syntyvä hukka 3,0.. .4,0.. .5,0 - 

- muottipintoihin asennettavat työteräkset 

1,7.. .2,0...2,5® 10.. .12 mm 1,7. ..2,0.. 

- kannen yläpinnan raudoituksen tuet ja 

työteräkset 	16.. .32 mm 1,0. ..l,5. . .2, 2,0. ..3,0.. 

Yhteensä keskimäärin 5,7.. .7,5.. .9,5 3,7.. .5,0.. .6,5 

(Ityöterästen määrä on esitetty tarkemmin kunkin rakenteen vastaavissa meriekkitiedoissa 

Esisältää vain työteräkset, koska pystytuet saadaan hukkapätkistä 

sisä1tää sekä pystytuet että työteräkset 

llääritelmiä 	 Teoreettinen meidekki 142: 

- saadaan raudoituspiirustuksista teräsluetteloista 

Tyomaamenekki 145: 

= työmaalle tuotu teräsmäärä vähennettynä työmaalta palautetulla määrällä 

Työ.naalisä 1414: 

- sisältää mm. varastoinnissa käyttökelvottomaksi vääntyneet teräkset sekä muihin 

käyttötarkoituksiin käytetyt teräkset, esim. rnuottisiteet yms. 

Työnvaihelisä ML3: 

- sisältää mm. väärin katkaistut tai taivutetut teräkset, ylimääräiset teräkset 

sekä terästen ylipituOdt 

Menetelmalisä 1412: 

- sisältää terästen katkaisussa syntyvät hukkapätkät sekä piirustuksiin merkitse-

mättömät asennus- ja työteräkset, työsauma-, tartunta- ja jatkosteräkset 

Kokonaishukka = 145 - M2 = ML2 + ML3 + 1414 

. 

. 

. 

. 



KÄYTTÖESIMERKKI 

Esimerkki: 	Vertaa työmaaraudoituksen ja teollisen raudoituksen keskinäistä edullisuutta, kun: 

- teollisen raudoituksen tarjoushinta rahteineen työmaalle toimitettuna on 3,15 mk/kg 

- suorien betoniterästen hinta rahteineen työmaalle toimitettuna on 2,90 mk/kg 

- miestyökustannukset ovat: RAM - 50 mk/h ja RR - 30 mk/h 

- konetyökustannukset: KOP - 200 mk/h 

- kokonaisteräsmäärä on yhteensä 118 500 kg 

Ratkaisu: 	1) Teollinen raudoitus: 

- tarjouksen mukainen hinta = 3,15 mk/kg 	118 500 kg = 	373 275,- 

- työteräkset noin 5,0 % = 5 925 kg 	2,90 mk/kg = 	 17 183,- 

390 458,- 

2) Työmaaraudoitus: 

Oletetaan, että työ tehdään talvella, jolloin tarvitaan myös sääsuojahalli 

- miestyömenekit T3 	 RAM 	RM 

- raudoitusaseman rakentaminen 	12,5 	12,5 	(taulukko 1) 

- sääsuojahallin pystytys (12 x 10 m) 	30,0 	(taulukko 1 ja kortti 5561) 

- terästen vastaanotto ja varastointi 	30,0 	(taulukko 2) 

- terästen katkaisu ja taivutus 	91,5 	91,5 	(ks. jäljempänä) 

- raudoitusasenian purku 	 10,0 	(taulukko 9) 

- sääsuojahallin purku 	______ 	24,0 	(taulukko 9 ja kortti 5561) 

Yhteensä T3 	 104 tth 	198 tth 

- miestyökustannukset: 	(T4 = 1,1 . T3) 

- RAM: 1,1 	104 tth 	50 mk/h 	 5 720,- 

- RM: 	1,1 	198 tth 	30 mk/h = 	 6 534,- 

	

12 254,- 	12 254,- 

- konetyökustannukset: 

- raudoitusaseman pohjan tasaus; KOP 3,0 kh 	200 mk/h = 	 600,- 

- materiaalikustannukset: 

- teoreettinen menekki 	118 500 kg 

- materiaalihukka noin 7,5 % 	8 890 kg 

. 

	 127 390 kg . 2,90 mk/kg 	369 431,- 

- muut kustannukset: 

- katkaisu- ja taivutuskoneiden vuokrat yms. 	 2 500,- 

. 

	 Kustannukset yhteensä = 	384 785,- 

- Terästen katkaisutyön miestyömenekki lasketaan esim. taulukkomuodossa seuraavalla tavalla: 

= tankokoko 	 k 1  = kerroin taulukosta 2 

n = katkaisuerien lukumäärä 	T3o = keskimääräinen työmenekki kuvasta 2 

kg n kg/n k1 T3o T3 

6 426 4 107 2,5 1,2 1,28 

8 746 4 187 1,6 1,1 1,31 

10 652 6 109 1,2 1,2 0,94 

12 8 912 46 194 1,0 1,1 9,80 

16 12 694 31 409 1,0 0,95 12,06 

20 23 866 31 770 1,0 0,9 21,48 

25 51 	619 31 1 	665 1,1 0,9 51,10 

32 19 568 6 3 261 0,8 0,85 13,31 

118 483 1 1 111,28 

esim. 	mm: 

0,426 . 2,5 •1,2 = 1,28 

Rek.nro 5575 



- Terästen taivutustyön työmenekki lasketaan vastaavasti taulukkomuodossa seuraavasti: 

k2 = kerroin taulukosta 4 	k4 = kerroin taulukosta 8 

k3 = kerroin taulukosta 6 	T3 0  = keskimääräinen työmenekki kuvasta 3 tai taulukosta 5 tai 7 

6(6) 

Tyyppi 1 kg k 2  k 3  k4 T3 0  T3 

1. 	Lyhyet tangot ja hakateräkset 

T 6 1,6 144 1,1 14,0 2,22 

Q 12 1,7 691 0,9 2,75 1,71 

Q 12 3,2 1 	308 0,9 2,25 2,65 

B 12 2.. .3 198 1,0 1,8 1,8 0,64 

jne 

2. 	Pitkät tangot 

E 16 4.. .7 876 2,5 2,35 5,15 

E 16 5,0 2 853 0,95 2,35 6,37 

C 16 7,4 3 184 0,95 1,75 5,29 

C 20 5.. .6 125 2,5 1,75 0,55 

jne.. 

32 724 2,20 72,08 

- esim. B 	12 mm; 0,198 	1,0 . 1,8 . 1,8 = 0,64 tth 

- terästen katkaisu ja taivutus yhteensä = 111 + 72 = 183 tth 

- taiv. 2/kerr. 

. 

- taiv. yksit. 

. 

- taiv. yksit. 

1-IUOM! 	TÄSSÄ ESIMERKISSÄ KÄYTETYT HINTATIEDOT OVAT ESIMERKIN LUONTEISIA, JOTEN NIITÄ EI 

SAA KÄYTTÄÄ TARKISTAMATTOMINA TYÖNSUUNNITTELUSSA. 	

. 

. 
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SILLANRAKENNUS 

J.LI 
TYÖNSUUNNITTELU 

Menekki tiedot 

TYÖKOKONAISUUS 

IREK NO 1 SIJOITUS 

Raudoitustyöt 	 5582 1 B.3512 
LAATIJA 1 AIKA 

Peruslaattojen raudoitus 	 TVH/ 
Rs, Rr 	12.85 

Yleistä: 

- Iässä kortissa on esitetty sekä kuivatyönä että vedenalaisena työnä tehtävien peruslaattojen 
rsudoitustöiden keskimääräisiä työ- ja materiaalimenekkitietoja. 

- Töiden yleinen suoritusjärjestys vaihtoehtoineen on esitetty vastaavassa menetelmäkortissa 
nro 5577. 

1 KESKIMÄÄRÄISET TYÖMENEKIT 

Taulukko 1: Raudoitus irtotangoista, keskimääräinen työmenekki T3 (tth/1000 krj)I 

- 	valmistelevat 	työt 0,3... 	1,0 

- 	 terästen katkaisu 	ja 	taivutus 2,0... 4,0 

- 	 terästen siirto 	työkohteelle 0,6...10,0 

- 	 terästen asenrius 	ja 	sitominen kuivatyönä vedenalaisena työnä 

8,0.. .10,0.. .15,0 
8,0...10,0...13,0 

8,0...10,0...T5,0 

Yhteensä keskimäärin 11,0...18,0...28,0 19,0...28,0...45,0 

1 	
sukeltaja + apumies 

aputyovoima asenriusva-iheessa (yleensa 2 IlM) 

Taulukoissa työ-

menekit on ii-

moitettu työ-

vuoroaikapa T3 

Vastaavat työn-

vaiheajat saa-

daan kertoirnella 

T4=1,1...1,2T3 

. 

Taulukko 2: Raudoitus elementeillä, keskimääräinen t'örnenekki 13 (tth/1000 kq) 

- 	valmistelevat 	työt 0,3... 	1,0 

- 	 terästen 	katkaisu 	ja 	taivutus 2,0... 4,0 

- 	 raudoituselementtien 	teko 8,0...12,0 

kuivatyönä vedenalaisena 	työnä - 	 raudoituselementtien 	asennus 

T,0. . .5,0 
1,0...5,0 

i,o...s,u 
Yhteensä 	keskimäärin 11,0...T5,0...23,0 12,0...18,0...28,0 

"' sukeltaja + apumies 

muu aputyövoima asennusvaiheessa 

- Keskimääräiseen työmenekkiin taulukoissa 1 ja 2 vaikuttavat mm. seuraavat 
seikat: 

- keskimääräistä suurempi työmenekki; pieni teräsmäärä, pieni tankokoko, 
hankala terästen siirto työkohteelle 

- keskimääräistä pienempi työmenekki; suuri teräsmäärä, järeä tankokoko 

Viitteet: Menetelmätiedot: kortti oro 5577 	Menekkitiedoti: kortti nro 5575 (terästen katkaisu ja taivutus) 

r 
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1 MATERIAALIMENEKKITIEDOT 	 1 

Taulukko 3: 	Keskimäaräinen materiailihukka (ML2 + ML3 + ML4) % Leoreetti- 

sesta menekistä 

- 	terästen 	katkaisussa 	ja 	taivutuksessa 	syntyvä 
materiaalihukka 	keskimäärin 3,0...4,0...5,0 

- 	työ- 	ja 	asennusteräkset 	sekä 	mandollisesti 
tarvittavat 	ripustustangot 	yhteensä 	keskimäärin 8,0...10,0...12,O 

Yhteensä 	keskimäärin 11,0...14,D...17,0 

Määritelmili: 	Teoreettinen menekki M2: 

- saadaan raudoituspiirustuksista teräsluetteloista 

lyömaamenekki M5: 

r työmaalle tuotu teräsmälirä vähennettynö työmaalta palautetuila määrällä 

Kokonaishukka 	M5 - M2 r ML2 + ML3 + ML4 

lyömaalisä ML4: 

- sisältää mm. varastoinnissa käyttökelvottomiksi v ntyneet terökset sekä 

muihin köyttötarkoituksiin käytetyt teräkset, esim. muottisiteet yms. 

iyönvaihelisä ML3: 

- sisältää mm. väärin katkaistut tai taivutetut teräkset, ylimääräiset teräk-

set sekä terästen ylipituudet 

Menetelmälisä ML2: 

- sisältää terästen katkaisussa syntyvät hukkapätkät sekä piirustuksiin 

merkitsemättömät asennus- ja työteräkset, työsauma-, tartunta- ja jatkos-

teräkset 

KÄYTTÖESIMERKKI 

Esimerkki: 	Laske sillan peruslaattojen raudoitustöiden kesto, kun työryhmä on 

1 RAM + 1 RM ja teräsmäärä on yhteensä noin 12 000 kg. 	Raudoitus tehdään 

kuivatyönä irtotangoista ja teräkset kannetaan miestyönä työkohteille. 

Kortin nro 5576 perusteella tiedetään, että terästen kantamistyön työ- 

menekki 13 on noin 5,0 tth/1000 kg. 

Ratkaisu: 	Lasketaan työmenekit ja työn kesto taulukon 1 tietojen avulla työnosa- 

vaiheittain: 

- valmistelevat työt ja terästen katkaisu ja taivutus 

12 100 kg 	(0,6 + 3,0) tth/t 	43,6 tth 	noin 	3 tv 

- terästen siirto työkohteelle ja asennus paikoilleen 

12 100 kg 	(5,0 +10,0) tth/t 	181,5 tth 	noin l2tv 

Yhteensä 	 noin l5tv 

. 

. 

. 

. 
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Ulkoinen suoritusjärjestys: 

- Ennen maatuen raudoitusten aseitamista tehdaän maatuen muotit seuraavasti: 

- sisämitaltaan ahtaista muoteista rakennetaan ensin näkyviin jäävien sivujen muotit (rintamuurien etupinta 

ja siipimuurien ulkopinnat) 

- sisämitaltaan väljät muotit rakennetaan moleninilta sivuiltaan täysin valmiiksi 

- Maatuen raudoitusten asentamisen jälkeen laudoitetaan kapeiden seinämien sisäpinnat ja muotit sidotaan ja tue-

taan valukuntoon. 

- Maatuen teräkset katkaistaan ja taivutetaan ennalta valmiiksi tai hankitaan työmaalle valmiiksi katkaistuna 

ja taivutettuna (teollinen raudoitus). 

SIsäinen suoritusjärjestys: 

Teröstefl vastoanotto ja varastointi 

toivutus 

kohteelle 

muotin rain 	 ssuj u,muafljsitominen ja tukeminen 

1 KARKEUTETUT TYÖMENEKIT 

Taulukko 1: Keskimääräinen miestyömenekki T3 (tth/l000 kq) 

C"4 

L) 

c'J 
(.-) 

r—. 

Taulukoissa työ-

menekit on ilmoi-

tettu työvuoro-

aikana T3 

Vastaavat työn-

vaiheajat saadaan 

kertoimella 

T4 = l,l...l,2T3 

- valmistelevat työt 0,3....... 1,0 

- terästen katkaisu ja taivutus 5,0....... 8,0 

- terästen siirto työkohteeseen 0,6....... 10 

- terästen asennus ja sitominen 25.. .35 	.45 

Yhteensä kes4dmäärin 30.. .45 	.60 

- Jos käytetään teollista raudoitusta, jäävät valmistelevat työt ja terästen katkaisu 

ja taivutus pöis. 

Viitteet: Menetelmätiedot; kortit nro 5578 ja 5576 	Menekkitiedot; kortti nro 558 (katkaisu ja taivutus) 
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[TÄRKEIMMÄT TYÖN OSAVAIHEITTAISET TYÖMENEKIT JA 

- 	 12,0 

Terästen siirto työ- 0 11,0 

kohteelle miestyönä -Zio,o 
kantamalla 

9,0 
(l...3RM) 

8,0 
1- 

7,0 

6,0 

5,p 
: 

• 	4,0 
4) 
j3,0 

2,0 

20 	30 	40 	50 	60 	70 	80 	90 	100 

Kantomatka (m) 

Terästen nosto nippuina 	Kuva 3: Keskimääräinen miestyömenekki T3, maatukien terästen kantaminen 

työkohteel 1  e 	________________________________________________________________ 

(NKU tms. + 2 RM) 	1 Keskimääräinen työsaavutus K3 = 1000.. .1500.. .2000 kg7 
. 

Terästen asenrius 

(1 RAM + 1 RM) 

0) 

0 
0 
0 

-c 

C) 
1- 

- 

4) 
4) 
E 
'0 
>.. 
•1) 
4) 

  

1,1 	1,2 	1,3 	1,4 	1,5 	1,6 	1,7 	1,8 	1,9 

Raudoituk sen keskimääräinen metripaino (kg /m) 

Raudoitusten esivalmistus 

	Kuva 4: Keskimääräinen miestyömenekki T3 
	

. 

(1 RAM + 1 RM) 
	

Raudoitusten esivalmistustöiden työmenekit on esitetty tarkemmin kortissa nro 5581 

1 MATERIAALIMENEKKITIEDOT 

- Alla olevassa taulukossa 2 on esitetty niaatukien raudoitusta koskevia materiaali-

menekkitietoja sekä tyimaaraudoituksesta että teollisesta raudoituksesta 

Taulukko 2: Keskimääräinen materiaalihukka (ML2 + ML3 t ML4) % teoreettisesta menekistä 

Työmaaraudoi tus Teollinen raudoi tus 

_____________________________________________ kokonaishukka 	(%) kokonaishukka 	(%) 

- terästen katkaisussa 	ja taivutuksessa 

syntyvä 	hukka 3,0.. .4,0.. .5,0 ____________________ 
- työteräkset 

c 	10.. .12 	mm 3,5.. .4,5.. .6,0 3,5.. .4,5.. .6,0 

Yhteensä keskimäärin 6,5. ..8,5. ..11,0 3,5.. .4,5.. .6,0 
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. 

. 

Määritelmiä: 	Teoreettinen menekki M2: 

- saadaan raudoituspiirustuksista teräsluetteloista 

Tyolnaainenekki P45: 

= työmaalle tuotu teräsmäara vähennettyna työmaalta palautetulla määrällä 

Kokonaishukka = P45 - P42 = ML2 + P413 + P414 

Työmaalisa P4L4: 

- sisältää mm. varastoinnnissa käyttökelvottornksi vääntyneet teräkset sekä muihin 

käyttötarkoituksiin käytetyt teräkset, esim. muottisiteet yms. 

Työnvai heli sä P413: 

- sisältää mm. väärin katkaistut tai taivutetut teräkset, ylimääräiset teräkset 

sekä terästen ylipituudet 

Menetelmälisä ML2: 

- sisältää terästen katkaisussa syntyvät hukkapätkät sekä piirustuksiin merkitse-

mättömät asennus- ja työteräkset, työsauma-, tartunta- ja jatkosteräkset 

KÄYTTÖESIMERKK i 

Esimerkki: 	Laske maatuen raudoitustyön kesto, kun teräsluettelon mukaan laskettu teräsmäärä on yh- 

teensä 3895 kg/ 2650 jm ja teräkset toimitetaan työmaalle valmiiksi katkottuina ja 

taivutettuina ja kun terästen kantornatka työkohteelle on noin 65 m. 

Ratkaisu: 	Kun teräsmäärä on 3895 kg! 2650 m, saadaan keskimääräiseksi juoksumetripainoksi 

1,47 kg!m, jolloin asennustyön työmenekki on noin 33,0 tth!l000 kg (kuva 4). 

Vastaavasti terästen kantomatkan ollessa noin 65 m on työmenekit noin 6,0 tth!l000 kg 

(kuva 3). 

Työn kesto = 3,895 x (33,0 + 6,0)!(2 x 8) = 9,5 tv = noin lO tv 

. 
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SILLANRAKENNUS 	
Raudoitustyöt 

TYÖN SUUNNITTELU 
	

Pilareiden raudoitus 

Menekkitiedot 

TYÖKOKONAISUUS 

. 

. 

Yleistä: 

- Tässä kortissa on esitetty sekä pyöreitä että seinämäisiä siltapilareita koskevia raudoitus-

töiden työ- ja materiaalimenekkitietoja. 

Työkokonai suus 

- Töiden yleinen suoritusjärjestys erilaisine vaihtoehtoineen on esitetty menetelrnäkortissa 

nro 5579. 

1 KESKIMÄÄRÄISET TYÖMENEKIT 

Taulukko 1: Keskimääräiset miestyömenekit T3, pyöreiden pilareiden raudoitus elementillä 

Taulukoissa on 

työmenekit il-

moitettu työ-

vuoroaikana T3 

Vastaavat työn-

vaiheajat saa- 

daan kertoimella 

T4 = 1,l...l,2T3 

- valmistelevat työt, T3 	(tth/l000 kg) 0,3.. .1,0 

- 	 terästen katkaisu ja taivutus, 	T3 	(tth/l000 kg) 1,5.. .2,5 

- raudoituselementtien kokoaminen, 	T3 	(tth/1000 kg) 13.. .15.. .18 

- raudoituselementtien asennus, T3 	(tth/pilari) 3.. .5 

Yhteensä keskimäärin, T3 	(tth/1000 kg) 17.. .20.. .25 

Taulukko 2: Keskimääräiset miestyömenekit T3, pyöreiden pilareiden paikallaraudoitus 

- valmistelevat työt, T3 	(tth/l000 kg) 0,3.. .1,0 

- terästen katkaisu ja taivutus, T3 (tth/1000 kg) 1,5.. .2,5 

- terästen asennus ja sitominen, T3 (tth/1000 kg) 23,0.. .30,0 

Yhteensä keskimäärin 	T3 	(tth/kg) noin 25,0.. .35,0 

Taulukko 3: Keskimääräiset rniestyömenekit T3, massiiviset seinämäiset pilarit 

- valmistelevat työt, T3 	(tth/1000 kg) 0,3.. .1,0 

- terästen katkaisu ja taivutus, T3 (tth/1000 kg) 1,5. ..2,0 

- terästen asennus ja sitominen, T3 (tth/1000 kg) 13,0.. .20,0 

Yhteensä keskimäärin 	T3 	(tth/1000 kg) 15,0.. .23,0 

- Taulukoissa 1...3 ilmoitettuihin työmenekkeihin vaikuttavat nn. seuraavat tekijät: 

- keskimääräistä pienempi työmenekki; suuri teräsmäärä, järeä tankokoko 

- keskimäääristä suurempi työmenekki; pieni teräsmäärä, pieni tankokoko 

r) 

'4 

Viitteet: Menetelmätiedot; kortit nro 5579 ja 5576 	Menekkitiedot; kortti nro 5581 (raudoitusten esivalmistus) 
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1 MATERIAALIMENEKKITIEDOT 	 1 
Taulukko 4: Keskimääräinen materiaalihukka (ML2 + ML3 i- ML4) % teoreettisesta mrästä 

- terästen katkaisussa ja taivutuksessa syntyvä 

hukka keskimäärin 3,0.. .4,0.. .5,0 

- työteräkset sekä raudoituselementtien kokoamiseen 

tarvittavat asennusteräkset 5,0.. .7,0... 10,0 

Yhteensä kesklmäärin 8,0.. .11,0.. .15,0 

Määritelmiä 	 Teoreettinen menekki 142: 

- saadaan raudoituspiirustuksista teräsluetteloista 

Työmaamenekki M5: 

= työmaalle tuotu teräsmäärä vähennettynä työmaalta palautetulla määrällä 

Kokonaishukka = 145 - 142 = ML2 + 1413 + 1414 

Työmaalisä ML4: 

- sisältää mm. varastoinnissa käyttökelvottomaksi vääntyneet teräkset sekä muihin 

käyttötarkoituksiin käytetyt teräkset, esim. muottisiteet yms. 

Työnvaihelisä 1413: 

- sisältää mm. väärin katkaistut tai taivutetut teräkset, ylimääräiset teräkset 

sekä terästen ylipituudet 

Menetelmälisä 14L2: 

- sisältää terästen katkaisussa syntyvät hukkapätkät sekä piirustuksiin merkitse-

mättömät asennus- ja työteräkset, tyosauma-, tartunta- ja jatkosteräkset 

KÄYTTÖESIME RKKI 

Esimerkki: 	 Lasketaan esimerkinomaisesti pyöreiden pilareiden raudoitustöiden kustan- 

nukset mk/kg 

- miestyökustannukset; 	(ks. taulukko 1) 

1,15 	20 tth/t 	50 mk/h = 	 1l50,-/t 

- konetyökustannukset; 	(raudoituselementtien nostot) 

arvioitu; 	(0,5 kh/300 kg) . 200 mk/h = 	333,-/t 

- rnateriaalikustannukset; 	(ks. taulukko 4) 

- hukka n. 11 %; 1,11 	3,10 mk/kg 	= 	3441,-/t 

Yhteensä 	 4924,-/t = 4,92 mk/kg 

HUOM! 

	

	 TÄSSÄ ESIMERKISSÄ ESITETYT KUSTANNUSTIEDOT OVAT ESIMERKINOMAISIA, JOTEN 

NIITÄ EI SAA KÄYTTÄÄ TYÖNSIJUNNITTELUUN TARKISTAMATTOMINA. 

. 

. 

. 
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Menekkitiedot 

T YÖKOKONAI SUUS 

 

. 

työteräkset ja raudoi-
tusvälikkoet 

alapinnan jakoteräkset 

alapinnan pääteräkset 

reunapalkin raudoitus 

hakateräkset 

yläpinnan terästen tuet 

yläpinnan työteräs 

® yläpinnan pääteräkset 

® yläpinnan jakoteräkset 

Ulkoinen suoritusjarjestys: 

- Ennen sillan kannen raudoitusten asentamista tehdään kannen muotti ala- ja sivupinnoiltaan 
taysin valmiiksi joko koko sillan pituudelta tai ainakin riittävän pitkältä osuudelta, jolloin 
raudoitus voidaan aloittaa. 

- Kannen teräkset katkaistaan ja taivutetaan ennalta valmiiksi tai hankitaan työmaalle valmiiksi 
katkottuina ja taivutettuina (teollinen raudoitus). 

- Raudoitusten sentamisen jälkeen tehdään kannen reunapaikkien ja liikuntasaums]ai.Ltejden yms. 
sisäreunojen muotit ja viimeistellään kansi valukuntoon. 

Sisainen suoritusjarjestys: 

;taanotto ja varastointi 

terästen katkaisu ja taivutus 

terästen siirto ja asennus 

ala- sivupintojen muotit 
	

kien yms. sisäsivujen muotit 

KARKEUTETUT TYÖMENEKIT 

Taulukko 1: Kesktmääräinen miestyiimen.skki 13 (tth/1000 kg) 

= > 

- 	valmistelevat 	työt 0,3 ...... 1,0 
- 	terästen katkaisu 	ja 	taivutus 2,0 ......3,0 

- 	terästen siirto 	työkohteeseen 0,6 ......3,0 

- 	terästen aiennus 	ja 	sitominen 5,0 ......9,0 
Yhteensä keskimäärin 8,0.12,0...16,O 

- Koska mm. terästen kokojakautumi, taivutettujen terästen osuus ja eri 
tyyppi sten raudui tusten osuus koko m 	'ästä vaikuttavat voimakkaasti 
tydienekkiin, on yleensä syytä laskea työ -nenekki tarkemmin työnosa-
vaheittaisten tietojen avulla. 

- Keskimäaräisenä työmenekkinä voidaan kuitenkin käyttää 
T3 	noin 8,0...11,0 tth/1000 kg laattasilloilla, joiden hyötyleveys 
81 = 8,5. ..10,5 m ja kun teräkset nostetaan nippuina kannelle esim. 
nosturilla. Kapeanimilla silloilla työmenekki on hieman suurempi. 

- J05 käytetään teollista raudoitusta, jäävät vslmist.elevat työt ja 
terästen katkaisu ja taivutus pois. 

laulukoissa on työ-

manekit ilmoi tettu 

t yövusroaikana 13 

Vastaavat työnvaihe-

ajat saadaan kertoi-

mml la 

14 	1,05...1,1513 

Viitteet: Menetelmätiedot; kortit nro 5580 ja 5576 	Menekkitiedot: kortti nro 5581 (katkaisu ja taivutus 
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- raudoituksen keskimödrairien 

juoksumetripaino 	raudoituk- 

sen kokonaispaino jaettuna 

kokonaisrnetrimäörälUi 

E kg/1m. 

—5 

Alapinnan 

terösten 

asennus 	ja 
1- 

sitominen 
- 

1RAM+1RM 

E2 
:0 
>- 

$1) 

4 ) 

TYÖNOSAVAIHEITTAISET TYÖMENEKIT JA TYÖSAAVUTUKSET 

Taulukko 2 

Mittaustyöt, rau-

doitusvölikkeiden 

ja työterästen 

asennus 

1 RAM ± 0.. .1 RM 

- keskimääräinen työsaavutus KS (jni/tth) 	 45... 55... 65 

- keskimääräinen työmenekki 	13 (tth/1000 kg) 	0,4...0,5...0,6 

1 

lerästen siirto 

työkohteeseen 

1...3 RM 

Taulukko 3 

terösten 	nosto 	nippuina 	kannelle 

(NKU 	+ 	2 	RM), 	työsaavutus KS 	(kg/h) 1500.. .3000 

- 	 terästen 	veto 	rullarataa 	pitkin 

(2...3 	RM), 	työmenekki 	13 	(tth/1000 	kg) 1,0...2,5 ks. 	kuva 	2 

- 	 terästen 	kantarninen 	miestyönä 

(1...3 	RM), 	työmenekki 	13 	(tth/1000 	kg) 1,5.. .4,0 ks. 	kuva 	3 

5P - 

4,0 - 

3,0 - 

5,0 

- 4,0 
c) 
1- 

. 3,0 
c 

. 

20 30 40 50 60 70 80 90 m 	20 30 40 50 60 70 80 90 

Siirtomatko 	 Siirtomatka 

Kuva 2: 	Miestyömenekki 13, terästen 	Kuva 3: 	Miestyömenekki 13, terästen 

siirto ruliarataa pitkin 	 kantaminen miestyönä 

1,0 

Kuva 4: 	Miestyömenekki 13, alapirinan terästen asennus ja sitoniinen 

Reunapalkkien 	 laulukko 4: 	Keskimääräiset miestyömenekit 13 (tth/1000 kg) 

ja kannen päätyjen 

raudoitus 

1 RAM + 1 IlM 

- mitoiltaan ja terösmääriitään suurten päätypalkkien ja siipimuurien 

raudoitustyön työmenekit kannattaa laskea tarkemmin maatukien raudoitus-

töiden menekkikortin nro 5583 tietojen avulla. 

- 	valmiiden 	reunapalkkien 	raudoituselementtien 

aserinus 	paikoilleen, 	miestyörnenekki 	13 10...15 

päätypalkkien, 	siipimuurien 	yms. 	raudoitus, 

miestyömenekki 	13 25... 50 
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Taulukko 5: Keskimääräiset miestyömenekit 13 (tth/1000 kg) 

Yläpinnan raudoi- 

tuksen tukien teko - 

ja asennus 

1RAM+1RM 

®määrällä tarkoitetaan tässä ksnnen 	1äpinnan raudoituksen kokonaispainoa 

0) 	 — 	 — - 60 
0 

Yläpinnan teräs- 	50 	- 
ten asennus ja 	- 	 - raudoituksen keskimääräi- 

sitominen 	
40 	

neri metripaino 	raudoi- 

1 RAM + 1 RM 	 - 	 tuksen kokonaispaino 

Jaettuna kokonaismetri-

jiaariillä 	11 kq/ 	m 

1:1' : 
Raudoituksen kesk inääröinen metripaino (kg/m) 

Kuva 5: Miestyömenekki T3, yläpinnan raudoituksen asennus ja sitominen 

Isulukko 6: 	Keskimääräiset miestyömenekit 13 (tth/kpl) 

Kannen hakateräs- 

ten asennus ja 

ei torni nen 

1 RAM + 0.. .1 RM 

M AT E R 1 A ALI M E NE K K 1 T 1 E DOT 

- Alla olevassa taulukossa 7 on esitetty keskimääräisiä laattasiltojen 
kannen teräksiä koskevia rnateriaalimenekkitietoja sekä työmaaraudoituk-
sesta että teollisesta raudoituksesta. Muiden kuin laattasi].lojen osalta 
on työterästen määrä ja yläpinnan raudoituksen tukien ja työterästen 
määrä selvitettävä yleensä tapauskohtaisesti. 

Taulukko 7: Keskimääräinen materiaalihukka (ML2 + ML3 + ML4) % teoreet-
tisesta menekistä 

tarkemmin määrä on noin 4,0.. .5,0 % alapinnan teräsmäärästä 

tarkemmin määrä on noin 3,0.. .5,0 % yläpinnan teräsmäärästä 

(sisältää vain työteräkset, koska pystytuet saadaan yleensä hukkapätkistä) 

tarkemmin määr on noin 5,0...8,0 % yläpinnan teräsmäärästä 

- raudoituksen pystytukien katkaisu ja 

hitsaus, työvienekki 13 0,20.. .0,25 

- raudoituksen tukien ja työterästen 

L asennus paikoilleen, työmeriekki 13 1,8...2,0...2,2 

- hakateräaten osennus ja sitominen pai- 
koilleen alapinnan raudoitusväiheessa, 0,04...0,06 
työmenekki T3 __________________ 

- irtohakojen asennus ja sitominen pai- 

_________________ 

koilleen yläpinnan raudoitusvaiheessa, 0,04...0,06 
työmenekki_13 

- umpihakojen taivutus (. pokkaus) ylä- 
_________________ __________________ 

pinnan raudoittamisen jälkeen, työmenek- 0,03...0,04 

ki 13 

Työmaaraudoitus Teollinen rau- 
kokonaishukka doitus kokonais- 

(%) hukka (%) _________________________________________________ 

- terästen katkaisussa ja taivutuksessa 

syntyvä hukka 3,0.. .4,0.. .5,0 _________________ 
- ala- ja sivupintojen työteräkset 

10 mm T,7...2,0° 1,7...2,0 

- yläpinnan terästen tuet ja työteräkset 

16.. .32 mm 1,5.. .3,0® 3,5.. 

Yhteensä keskimäärin 6,2...8,0..10,0 4,7...5,7...7,0 
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Apurnateriaalii 	- sidelanka; menekki keskimäärin noin 3,0...4,0 kq/I000 kg 

- raudoitusvälikkeet; menekki keskimäärin noin 30.. .50 kpl/1000 kg 

Miiäriteimiä: 	 leoreettinen menekki M2: 

saadaan raudoituspiirustuksista teriisluetteloi mts 

Työmaamenekki M5: 

työmaalle tuotu teräsmäärä vähennettynä tyhmaalta palautetulla määrällä 

Kokonsiehukka 	M5 - M2 	ML2 + ML3 + ML4 

lyömaalisä ML4: 

sisältää mm. varastoinnissa käyttökelvottornaksi viiöntyneet terokset seke 

muihin käyttötarkoituksiin käytetyt teräkset, esim. muottisiteet yms. 

TyönvaiheHsä ML3: 

- sisältää mm. väärin katkaistut tai taivutetut teriikset, 	]imääräiset teräk- 

set sekä terästen ylipituudet. 

Meneteimälisä ML2: 

- sisältää terästen katkaisussa syntyvät hukkapätkiit sekä piirustuksiin raer-

kitsemöttömät asennus- ja työteräkset, työsauma-, tartunta- ja jatkosteräkset 

KÄYTTÖESIMERKKI 

£simerkki: 	 Laake sillan kannen raudoitustyön kesto työryhmälle 2 RAM + 2 RM, kun teräkset 

ovat valmiiksi katkaistuina ja taivutettuina ja reunapalkkien raudoituselemen-

tit ja yjöpinnan terästen tuet ovat valmiina. Raudoitus aloitetaan sillan kes-

keltä ja teräkset siirretään työkohteelle rullarataa pitkin, siirtomatka keski-

määrin noin 4Dm. Teräsmäärät ovat seuraavat: 

- alapinnan jako- ja pääteräkset 	33 050 kg 	(keskimäär. metripaino 2,7 kg/ml 

- reunapalkkien raudoitukset 	 2 430 kg 

- päätypalkkien raudoitukset 	 800 kg 

- hakateräkset 	 4 230 kg 	(3 024 kpl) 

- yläpinnan pää- ja jakoterökset 	42 890 kg 	(keskimäär. metripaino 3,1 kg/m) 

Yhteensä 	 83 400 kg 

Ratkaisu: 	 Kokonaistyömenekki terösten asennustyöstä lasketaan työnosavaiheittain seuraa- 

vasti 

- työterästen asennus; 	83,4 t. 0,5 tth/t 	= 	 41,7 tth 

taulukko 2 
- terästen veto rullaradalla; 	83,4 t. 1,5 tth/t 	 125,1 

kuvä 2 
- alapinnan terästen asennus; 	33,05 t 	2,2 tth/t 	 72,7 

kuva 4 
- reunapalkkien elementtien asennus; 	2,43 t 	12,5 tth/ 	 30,4 

taulukko 4 

- päätyjen raudoitus; 	0,8 	 28,0 

- yläpinnan raudoitusten tukien ja 
työterästen asen;45,06t.2,0t7t 	 90,1 

- yläpinnan terästen asennus; 	45,06 t 	2 , 4  tth/hI = 	 108,1 

- hakaterästeri 	 151,2 

Yhteensä 
	

647,3 tth 

Työryhrnälle 2 RAM + 2 RM saadaan työn kestoksi 647,3/(48) = 20,2 tv 

noin 4 viikkoa 

. 
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1 TYÖKOKONAISUUS 

. 

ikoina 

- Fienetelmästä riippuen asennetaan jänt eet 1•  si Jan (ei den 	jaon ke paikni 1 man kannen rudoi.- 

'usvaiheessa. Yleensä. jänteet tai suojaputket asennetaan paikoilleen, kun kannen alapinnan 

raudoitus ja palkkien hakateräkset on asennettu. Kannen yläpinnan raudoitus asennetaan jän-

teiden tai suojaputkien asentamisen jälkeen. Ahtaissa rakenteissa joudutaan palkkien toisen 

elvun raudoitus ja muotti rakentamaan vasta jänteiden asentamisen jälkeen. 

- 'änteet jännitetään, kun betoni on saavuttanut vaaditun lujuuden. Ennen jännittämistä puretaan 

muotit jänteiden ankkurialueilta ja yleensä myäs rakenteen sivuilta. Lisä.ksl poistetaan liik-

kuvien iaakereiden asennuslevyt jasn 1 rti en - t  uki ';e 1 (een osa , jotka estävät rakenteen kim- 

(sen lyhenemisen jänni a 

äinensuonitujärjesis 

Menetelma 1 (yleisimmin käytetty menetelmä) 
Asennustukien valmistus 	

Jännittäminen 

Jänteiden asennus suojaputkiin 

Alapinnan 

oikaisu ja 
n raudoitus 

- fänteet voidaan asentaa rr0s aalun jalkcen, 	Oli 	iän l.ak:n-n inäinit sun janu'k(a ja ar- 

mistetaan suojaputkien auki pysyminen valun aikana. 

- Jänteet voidaan asent:aa joko vi nssillli vetämäilä tai erityisellä pujotuslaitteella tyäntämälld. 

- Naae] lkna 	1:1 Jui i ojekno ida myOn annen ankkurisyvennyksen ja ikivalua. 

Menetelmä II ( ylipitkien jänteiden asennusmenetelmä) 

Suojaputk en kokoaminen kannel le 	 iänn ittöminen 

Janteiden asennus suojaputkiin 	 Jlkiva ut 

- J5flC 	 5 fflitkilfl yleensä pujn us]n.i 1 uni] a 	yintämäiiä. 

- Menetelmää käytetään, kun jänteet ovat erittäin pitkiä (yieensä yli 100.. .150 rrj) 

Menetelmä III (esivaimisteiset jänteeti 

- Jänteet toimitetaan tyämaalle valmiiksi katkaistuina ja suojaputkiin asennett:uina .Jdnteet 

anennetaan paikoilleen joko nostunia tai kannen pääilä kulkevaa asennusvaunua apuna käyttäen. 

- liene te isOa käy :e Olin vi annuli 1 yhvi Jan cvi m . kannen f)Oikktsuuntaisten jänte] den asentamiseen 

Lfl 

ei 
ei 
ei 



MENETELMÄKUVAUS 

TunrJstamiskeinoja: - tuflfljstUS- yms.merkinnät 
2 

1. Vastaanottovaiheessa tarkastetaan, 
että jänteet, 	ankkurikappaleet, - aineenkoestuslaput tms. ______ 
suojaputket yms. 	ovat jännittämis- 
suunnitelman ja jännemenetelmän 

- mitat ja muoto 
(vrt. 	käyttöseloste) 

käyttöselosteen mukaiset. - pakkausmerkinnät 
(ks. 	myös SYT 3500 kohta 4) _________________________ 

2. Jänteet, 	ankkurikappaleet yms. on ai- 
na varastoitava 	irti 	maasta esim. ________________ 	_________- _____________________________ - 

3 
pelkkojen päälle ja suojattava 	sa- 
teelta ja likaantumiselta. 1 	1 

3. Jänteiden asennustuet tehdään tar- 1 	i 	1 	1 
kasti asennussuunnitelman mittojen 1 	1 	1  
mukaisesti yleensä 0 10. . .16 mm 1 	1 	1 D D C teräksestä taivuttamaila ja hitsaa- 1 1 maila. 1 	1 4. Tuissa 	tulee olla jokaiselle jänteel- 
le sekä pysty- että sivuttaissuun- 
tainen tuenta. 	Valmiit tuet nume- 

EDESTÄ 	SIVULTA 

roidaan asennusta varten. 
5 6 

5. Tuet asennetaan paikoilleen tarkas- _________ 
ti asennussuunnitelman mukaisesti. 

6. Yleensä tuet asennetaan, 	kun kannen 
alapinnan raudoitus ja palkkien 
hakateräkset on asennettu. 

g: 	© 	© ____ 

7. Ahtaissa palkeissa tai koteloraken- 
teissa tuet asennetaan paikoilleen, 
kun alapinnan ja palkin tai koteion 7 8 
toisen sivun raudoitus on paikoillaan. 
Työskentely tapahtuu tällöin raken- 
teen avoimelta puolelta, 	joka rau- 

i hokuteksetI 

doitetaan ja laudoitetaan jänteiden __________ 
asentamisen jälkeen. 

8. Jänteiden asennustukia ei saa tukea 
pelkästään kannen alapinnan raudoi- ruudoitus- / 	/ 
tuksen varaan,vaan tukien alla on välikkeet 
käytettävä erillisiä ja riittävän VAIHTOEHTO 1 	VAIHTOEHTO II 
tukevia raudoitusväiikkeitä. 
Asennustuet sidotaan kiinni sivu -  ________________________ ________________________ 

9 10 suunnassa rakenteen raudoitukseen. 

9. Suojapul:kina käytetään yleensä kier- 
resaurnattuja tms. 	peltiputkia, 	jotka 
kootaan n. 	5. . .6 m:n saloista esim. 
kierremuhvi jatkoksilla. 

10. Putkien 	liitokset 	tii.v.istetään esim. snouha tms 
eristysnauhalla. 	Liitosten tulee _______ 
_ 

tiivisteenä muhvin 
olla ehdottomasti 	tiiviitä. 

_____________________ 
ja putken 	Iissä 

ii. 	Putket sidotaan tiukasti asennustu- 
kun kiinni. 	Putkien sijainti 	tar- 

12 kistetaan asennusvaiheessa, 	koska 
myöhemmin putkien siirtäminen voi 
olla lähes mandotonta. 	Putkien muo- 
don tulee olla mandollisimman juo- 
heva eikä putkiin saa jäädä ylimää- 
räisiä mutkia tai 	taitteita. C 12. Putkiin ei saa jäädä myöskään rei- ______ 
kiä eikä lommoja, 	jotka korjataan 
esim, 	tekemällä vaurioituneeseen 
kohtaan jatkos. 

- 
putki kotkastaonjaoiotoan 
Ja liitetään jotkosmuhvillo 

13. Suunnitelman mukaisiin kohtiin asen- 
netaan tarkastusputket. 	Yleensä 
tarkastusputket tulevat jänteiden 
ylimpiin kohtiin sillan välituilla 

13 

sekä jänteiden alimpiin kohtiin, 
jos on olemassa vaara, 	että putkiin 
mandollisesti 	päässyt vesi jäätyy. 
Tarvittaessa vedetään putkien asen- 
nusvaiheessa putkien sisään teräs- 
langat tms, 	joilla jänteiden veto- 
vaijerit voidaan vetää putkien läpi. 

. 

. 

. 



. 

. 

. 

Jänteiden oikaisu 	katkaisu 
15 16 

15. Jänneteräskiepeille 	tehdään kehikot , jdnnekieit 
joista teräkset vedetään esim. vint- 
tuntia tai traktonilla suoraksi 	ja 
katkaistaan laikalla määräpituuteen. ____________________ _________________________ 

___________ ULLITI' 16. Jänteet oikaistaan sillan suuntaj- 
.. j siksi esim. 	tiepenkereen reunaan 

siten, 	että ne on helppo vetää pal- 
koilleen. 	Koska jänteet eivä saa 
likaantua, 	on jänteiden alla käy-- ____________________________ ____________________________ 
tettävä esim. 	pelkkoja, 	muovikalvoa, 
suodatinkangasta tms. 17 18 

Jänteiden veto suo 	t k ii n 

Jänteet on vedettävä mandollisimman 
pian oikaisun jälkeen suojaputkiin. 

vetosukku 

17. Jänteiden vetovaijeri saadaan suoja- •:.:.y::••:•:•::: 
putkeen esim 	putken sisaan Jatetyn 
teraslangan evuila tai tyontamalla 
ensin kasin suojaputke€.n yksi punos 
jolla vetovaijeri vedetään läpi. 

18. Suojaputkeen asennettava punosnippu 
kiinnitetään vetovaijeriin 	teräs- 
sukan avulla. 19 20 

19. Punosnippu vedetään vintturilla 
suojaputken sisään. 	Tarvittaessa 
jänteitä puhdistetaan ja äljytään 
vesi liukoisella emuisiol la. 

O 	Janteet voidaan toimittaa tyomaaile 

. 	................ 

1 	--- 
myos keloilla valmiiksi katkottui- 
na punosnippuina 	Punoskelat nos- 
tetaan sillan päähän asetetun pyö- 
rivän kehikon päälle, 	josta jänteet 
vedetään suoraan paikoilleen suoja- 
putkiin. 

Jänteidenhnj2uskoneel 1 a suj 21 22 

Jänteiden tyäntäininen pujotusko- 
neella on vaihtoehtoinen menetelmä 
ede lii se lie. muoviputki kärkikappale 

21. Pujotuskone asetetaan esim. 	penke- 
- 	 -- reelle sillan päähän ja yhdistetään 

muoviputkella suojaputkeen. Jänne- --------.-- 
teräskieppi nostetaan koneen taakse puiotuskone 
pelkkapetin tai pyörivän kehikon 
päälle. 

22. Jännepunoksen tai tangon päähän 
asennetaan kärkikappale, 	jotta punos 23 
tai tanko ei takertuisi suojaputken 
seinämiin tai 	liitoksiin. 

23. Jänteet työnnetään paikoilleen punos 
tai tanko kerrallaan ja katkaistaan 
määrämittaan. 	Tybntämisen helpot- -. 
tamiseksi teräksiä voidaan voidella 
vesiljukojsella emulsiolla. _______ 

Jänteiden asennus, menetelmä II 

25 25. Jänteiden asennustuet asennetaan 
paikoilleen kuten menetelmässä 1. 
Koska jänteet lasketaan paikoilleen . 	 .-_- oo.c 
päältäpäin, 	on tukien oltava päältä ________ _________ 
avoimia. 

26. Jänteiden su:japutket kootaan sii- r . 

27. Jänteet asennetaan suojaputkiin 

_______ 

_______________________ 
yleensä työntämällä pujotuskoneella 

28. Valmiit jänteet lasketaan paikoil- 27 28 
leen asennustukien varaan ja sido- 
taan kiinni. 	Tarvittaessa sidotaan 
samalla asennustukiin lisäorret, 
jotka kannattavat ylempiä jänteitä. isäorret 
Tässä vaiheessa asennetaan myös 
tarkastusputket paikoilleen. 
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3nteidenas 	mene elmä iii 	 29 	 30 

3. Jänteet toimiLetaan työmaaile val- 
miiksi suojaputki 1 n asenne tt;uina. 
Lyhyet jänteet: kuljetetaan suorana 
ja pitkät jänteet keloilis. 	 _____ 

30. Lyhyet jänteet. nostetaan paikoil - 
ieen asennustukien varaan nost;urilla. 	 •• 	 - 

Tarvittaessa käytetään apuna väli- 	- 
puomia, johon jänteet saadaan sldo- 
tuksi useammasta pisteestä. 

31. Pitkät jänteet asennetaan paikoil-
leen esim, kannen päällä kulkevas-
ts vaunusta. 	Jännekela nostetaan 
vaunun päälle ja jänne taivutetaan 
paikbilleen vaunua samalla siirtäen. 
Samaa vaunua käytetään myös kannen 
raudoituksen ja muoti.n osien siir-

örni.-ecn. 	 _______ 	______ 

33. Jänteiden päätyankkureiden asenta-
mista varten tehdään asennussuunni-
telman mukaiset ankkurialustat, 
joilla ankkurit saadaan asennetuiksi 
täsmälleen oikeaan asentoon. 
Ankkurikappaleet ja päädyn raudoi-
us asennetaan paikoilleen. Asennue-

järjestys määräytyy tapauskohtaises- 
koska rakenen ptiöty on ocr in 

meJk andas. 

• Ankkurieyvennykso 	cidoieus koo- 
taan esim. 50 x luO soiroista, joi-
hin jänteiden ankkurikappaleet pui- 
1-aan kiinni. Asennusvaiheessa 
arkastetaan, että ankkurit tulevat 

tarkasti oikeisiin kohtiin ja ank-
kurikappaleet tulevat oikeaan asen-
toon päätylevy kohtisuoraan jänteen 
suuntaa vastaan. Tarvittaessa on 
1 audoi tukseen jätettävä tärytysaukkoja. 

Kannen valu 

Ennen valua tarkastetaan jänteiden 
ja arikkuroiden sijainti ja tuenta 
sekä suojaputkien kunto. 

37. Betonointi on tehtävä jiinteiden 
ympäriltä varoen, Betonia ei saa 
Pudottaa korkealta eikä sitä saa 
päästää kasautumaan suojaputkien 
päälle. 

38. Valu on tiivisietiävä erityisen huo-
lella jänteiden ympäriltä ja ankku-
rialueilta. Ankkprialuei lla on 
tarvittaessa käyttttävä pienempää 
maksimiraekokoa. Ahtai esa kohdisea 
on käytettävä riittävän ohutta täry-
sauvaa. 

39. Tärysauvaa ei. saa laskea suoraan 
suojaputken päälle eikä kiilata 
väkIsin suojaputkien väliin, sillä 
varsinkin ohutseinäiset putket nk-
koontuvat helposti. 

einännittämioen 

Jänteet jännitetään tarkasti hyväksytyn 
jännittärnissuunnitelman mukaisesti. 

1. Ennen jännittämistä puretaan kannen 
muotit ankkunialueilta sekä yleen-
sä myös rakenteen sivuilta, jolloin 
v idaan tarkastaa valun onnistumi-
nen. 
Kannen kimmoi sen lyhenemisen estä- 
vät laakereiden asennuslevyt ja 
tehneen osat poistetaan. 
(ks. jänriittämissuunnitelms 
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43. Jännittärniskalusto, ankkurilevyt, 
lukituskiilat yms. asennetaan pai-
koilleen jänteen päähän. Eri jänne-
menetelmissä jännittämiskalusto ja 
jänteiden lukitus poikkeavat hieman 
toi sistaan. 
(ks. jännemenetelmien käyttöselosteet) 

Jänne kiristetään ensin alkukiris-
tysvoimalla, josta lähtien mitataan 
jänteen venymä. Venymä mitataan 
esim. jännittämisankkurin pinnasta 
jänteeseen tehtyyn mittamerkkiin. 

45. Jänteen voimaa mitataan yleensä 
epäsuorasti puristinpaineen avulla. 

46. Jännittämistyöstä pidet84n pöytökirjaa, 
johon kirjataan jännittämissuunni-
telman mukaisesti mitatut puristin-
paineen arvot ja mittamerkkien vä-
limatkat, joista lasketaan jänne-
voimat ja jänteiden venymät. Jänne-
voiman ja venymän keskinäistä riip-
puvuutta seurataan koko ajan, sillä 
näin voidaan havaita mandollinen 	- 
jänteen kiinni tarttuminen tai luki-
tuksen luistamlnen. Jännevoiman ja 
venymän sallitut poikkearnat on esi-
tetty SYT 3500 kohdassa 4.22. 

47. Tarvittaessa lasketaan kannen tuki- 
tehneet irti kannesta, kun osa jön-
teistä on jännitetty. 
(ks. jännittämissuunnitelma). 

48. Jänteet saa katkaista vasta, kun 
jännittämistyö on hyväksytty. 

Jänteiden inJektointi 

Jänteet injektoidaan mandollisim- 
man pian jännittämistyön hyväksymi-
sen jälkeen. Kylmällä säällä ra-
kennetta on lämmitettävä siten, 
että sen lämpötila on vähintään 
yhden vuorokauden ennen ja kolme 
vuorokautta jälkeen injektoinnin 
vähintään + 5 0. 

49. Ennen injektointia jännekanavat 
yleensä huuhdellaan vedellä putkien 
aukiolon varmistamiseksi. 

50. Putkiin jäänyt vesi puhalletaan 
pois paineilmalla. 

51. Laasti (vesi + sementti + lisäaine) 51 
sekoitetaan esim. potkurisekoittimella. 
Sekoitusajan on oltava riittävän 
pitkä (vähintään n. 5 min). 

52. Laasti pumpataan välittömästi sekoit-
tamisen jälkeen injektorilla jänne-
kanavaan. Kukin kanava injektoidaan kes-
ke1tyksettä ja purrppausta tulee jatkaa 
kunnes kanavasta purkautuva laasti on 
täysivahvuista. Pumppausnopeuden 
on oltava sellainen,että kanava täyt-
tyy kokonaan. ( 	10 m/min) 

53. Kanavan täyttymistä seurataan tar-
kastusputkien kohdalla. Laastista 
mandollisesti erottuva vesi poiste-
taan tarkastusputkista ja putket 
suljetaan, kun jännekanavan on to-
dettu täyttyneen. 

Ankkuri syvenntenjlkivalu 

55. Jänteiden ankkurit suojataan jälki-
valulla, joka voidaan tehdä sen 
jälkeen, kun jänteet on katkaistu. 

56. Jos jälkivalu tehdään ennen injek-
tointia, asennetaan valon läpi 
erilliset lnjektoiniputket. 

56 

Rek.nro 5554 
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1 TYÖSSÄ TARVITTAVAT TOIMINTAEDELLYTYKSET 

ittämisurakoitsilan yleensä tarvitsemat toimintaedellytykset: 

- Kulkutiet työmaalla: 
- pääsy kuorma-autolla varastopaikoille sekä sillan jännittämispään läheisyyteen, josta 

jännittämiskalusto voidaan nostaa paikoilleen. 

- Varastoalueet: 

- kaluston ja materiaalin varastointi järjestetään kuten edellä on menetelmäkuvauksessa 

se los te t 1 u. 

- Sähkövirta: 

- 3-vaihevirta jännittärnis- ja injektointikalustolle 
- 1-vaihevirta (16 A) käsityökaluille (katkaisulaikka, porakoneet tms.) 

- Vesi: 
- kanavien huuhteluun pa.tnevesi 
- injektointi laastin vaimistukseen vaat imukser. täyttävä puhdas vesi 

- Työtelineet: 
- ankkurialueilia riittävän tilava ja turvaiiisuusmiiäräysten mukainen työskenteiytaso. 

- Työvoima ja koneet: 
- työvoiman tarve yleensä 1.. .2 RAM + 1.. .2 RM 
- kaluston ja materiaalien purku- ja siirtotöissä tarvitaan nostokonetta, esim. KANL 

- Tarkemmin em. toimintaedellytyksistä sovitaan yleensä jännittämisurakan urakkasoplmuksessa. 

1 TYMENEKIT JA TYÖVAIHEIDEN KESTOT 

Keskimääräinen mies tvörnenekki a työn kesto 
Työmenekki T3 (työvuoroaika) [Työn kesto 

- asennustukien valmistus ja asennus sekä 

suojaputkien ja jänteiden asennus paikoilleen l5..R0..45 	ith/jänneterästonni 

- ankkureiden ja päätyraudoitusten asennus 

sekä ankkurisyvennysten laudoitus 2,5. .3,0- tth/ankkuri 

1.. .3 viikkoa 

- jänteiden jännittäminen; 	työsaavutus 10. . .20 	kpl/tv n. 	2 viikkoa 

- jännekanavien puhdistus ja injektointi 2,0..2,5 	tth/ 	jänneterästonni hyväksymis- 

- muut aputyöt; 	varastointi, 	siirrot yms. 2,0. .3,0 tth/ 	jänneterästonni nnettelyineen 

Työmenekki T3 yhteensä 25..30..35 	tth/jänneteräst.onni ____________ 

VALVONTA 
- Laadunvalvonta ja keipoisuuden toteaminen on esitetty tarkasti SYT 3500 kohdissa 4.4 ja 4.5 

Jännemenetelmän menetelmäkohtaiset erityispiirteet on esitetty kunkin jännemenetelmän käyttö-
selosteessa. Olennaisia asioita valvonnassa ovat seuraavat: 
- jänteiden, ankkureiden yms. materiaalien kelpoisuus (ks. jännernenetelmän käyttöseloste) 
- suojaputkien ja jänteiden sijainti ja tuenta 
- suojaputkien liitosten tiiveys 
- ankkureiden sijainti ja oikea asento sekä tuenta 
- jänteiden pitäminen puhtaina asennusvaiheessa 
- valon onnistuminen ja jänteiddn pysyrninen ehjinä ja oikeilla paikoillaan valuvaiheessa 
- jännittärnissuunnitelman tarkka noudattarninen ja jänteiden venymien ja puristinpaineiden 

mittaarninenja kirjaaminen oikein jännhitämistyön pöytäkirjaan 
- injektointilaasiin ominaisuisdet ja jänriekanavan täyttyrninen täysin injektointilaastilla. 

TYÖTURVALLISUUS 
- Työmaalla normaalisti noudatettavien määräysten lisäksi on huomattava seuraavaa: 

- asennustukien ja jänteiden suojaputkien asennus: 
- esiinpistävät terästen päät on suojattava 

- jänteiden oikaisu: 
- jänneteräskiepiltä purkautuvaa jänneterästä on varottava 

- jänneterästen katkaisu katkaisulaikalla: 
- laikkakoneen on oltava työturvallisuusmääräysten mukainen, työssä on käytettävä huonosti 

palavaa suojavaatetusta, suojakäsineitä, suojalaseja sekä kuulosuojaimia ja varottava 
katkaistavien jänteiden päitä 

- jänteiden veto vintturilla: 
- vetovaiheessa ei vetovaijerin vaara-alueelle saa mennä 

- jäni.;eiden jännittäminen: 
- jännittämisvaiheessa ei jännitystunkin tai passiiviankkurin taakse saa mennä jänteen 

laukeamisvaaran vuoksi 
- injektointi 

- noudatettava laastin Iisäaineiden käyttöturvallisuustiedotteen ohjeita 
- ;arottava kovall 	o. II 	r 11 ra is 	1 	(kiytettava suoJavaacru 	ji U1iJe °ia) 

fl 

. 

. 

. 
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SILLANRAKENNUS 

TYÖNSUUNNITTELU 

Menetelmätiedot 

TYÖ KOKONAISUUS 

REK NO 1 SIJOITUS 

5555 j B.3514 B.3524 
LAATUA 1 AIKA 

Vedenaainen betonointi 	 TVH! 1 
Rs, Rr 	12.84 

Ulkoinen suoritusjärjestys: yleisimpiä vedenalaisten rakenteiden rakentamistapoja: 

L 	Anturalaatan rakentaminen vesifiiviin ponttiseinän OVUlIO: 

. 

ii. 	Anturalaatan rakentaminen esivolmisteisen vesjtijvijn muotin avulla: 

Ponttilaatikon pumppaus tyhjäksi 

N.piiarin rakentamine kuivatyönä 

IPonttilaatikon 

Kaivu tai ruoppaus 

?Ponttiseinien 

L:-:4 	
0Kaivu tai r oppaus 

	

- . 	 0Muottu 	 Muotunja raudoituksen asennus 

	

... 
	 NRadoit 	 inen v lu 

1 - 	
Pumppaus tyhjäksi 

Pilarin rakentaminen kuivatyönä 

- 	 Muotin urku 
Iii. Paaluonturan rakentaminen esivalmisteisen muotin avulla: 

. 
UI" 

• 	::::= i 

w.miiiIr 

1 tuksen mallilaatan teko (tarvittaessa) 

Paalutus 

Muotti 	 Muotin ja raudoituksen asennus 

Vedenalainen valu 

  

Iminen 
tai kui 

Iineiden 

yms, kaluston asennus 

Valu 

purku ja puhdistus 

Jyötelineid. n purku 

Vatu voidaan tehdä joko conUraotor-menetemä lä. jossa betoni 

valute taan omalla painollaan valusuppi losta valuputkea pitkin 

rakenteeseen tai pumppaamal la hetoni paineella valuputkea pi 1- 

konteeuo2r 

. 

. 
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MENETELMÄKUVAUS 1 

tyotasp 

2 

MENETELMÄ 1: PUMPPUVALU VALUPUTKIA KÄYT-
TÄEN 
Tytelineiden rakentaminen 

1. 	Menetelmää 	käytettäessä tydtelineet ____________________ 
voidaan rakentaa matalalle esim. 
jään, 	ponttoonien, 	ponttiseinien tai _____________ 
muotin varaan. 	Työtelineistä on 
tehtävä riittävän umpinaiset 

Valuputkien asennus ja valun valmistelu - ____________________________ 

3. Valuputket kootaan ja sijoitetaan 3 4 
betonityösuunnitelman mukaisille 
paikoille. 	Putkien alapäät' 	tukeu- 

________________________ eristekourut 

tuvat yleensä rakenteen yläpinnan 
raudoitusverkkoon ja yläpäät tue- 
taan telinetasojen väliin. 	Tarvit- 
taessa on pitkät valuputket 	tuetta- ___________ valuputki 

ym myös väliltä. 

4. Kylmäilä säällä asennetaan vat'uput- _____________ 
kien yläpäihin vedenpinnan yläpuoli- 
selle osalle 	lämmöneristeet, 	joilla 
estetään betonin jäätyminen puikiin 
valukeskeytysten aikana. 5 6 

5. Muottiin tehdään tarvittavat veden- __________ 
poistoaukot, 	joista vesi pääsee 
poistumaan valun aikana. 

_________ 
_____ 

6. Betoniautoille 	tehdään tarvittavat 

Jo. 

_________________ 
kuikutiet, 	kääntö- ja ohituspaikat 

______________________ _____________________ 

ja pumppuautolle tasataan 	tarvitta- 
van suuruinen pumppuuspaikka. 
- Työssä tarvittava kalusto ja mah- 

aukko 7 dollinen varakalusto hankitaan 
ajoissa ennen valua. 

V a 

7. Ennen valun aloittamista laitetaan 8 
betonipumppu työkuntoon ja pumpun 
putkisto voideliaan pumppaamalla 
sementtiiiima-annos putkiston läpi. 
Lopuksi liitetään pumpun jakeluput- 

betoni 

ken päähän sulkuventtiili, 	jolla tuke ______ 
putken pää voidaan sulkea valuput- 
kea vaihdettaessa. vesi 

8. Valu aloitetaan sopivaa tuketta 
(esim. 	styroxpallo) 	käyttäen, 
jolla saadaan työnnetyksi vesi pois 
betonin edellä vaiuputkesta. 

9. Pumppauksesta aiheutuvien sysäysten 9 10 _____________ 

12 vaimentarniseksi 	sidotaan jake luput- 
ki 	esim. 	sulkuventtiilistä köysillä 1 	akeluputio 

kiinni 	työtelineeseen. 

1-luom. Työtelineen mitoitus 
putki 

10. Betoni pumpataan rakenteeseen betoni- 
työsuunnitelman mukaisessa 	järjestyk- 
sessä valuputkea vaihtaen. Varsinkin _____________________________________ Jne13 
laaja-alaisissa valuissa on pidettä- 
vä tiukasti kiinni 	suunnitellusta 
aikataulusta ja valunopeudesta, 	jot- _________ - 

ta valukeskeytys missään valuputkes- 12 
sa ei 	tulisi 	liian pitkäksi 	ja valun 
nousunopeus 	pysyisi riittävän suurena. ----- 	- 

11. Valun edetessä 	nostetaan valuputkia painuma 
nl5Omm 

siten, 	että valuputken pää pysyy aina 
riittävästi betonin sisällä. 	Ohuet 
laatat on syytä valaa vaiuputkia nostanatta. 0 

12. Betonin laatua seurataan koko valun 
ajan ja massasta otetaan tarvittavat 
koekappaleet. 	Betonin notkeus on syy- -- 
tä tarkistaa jokaisesta betonikuor- 
maata 	esim. kartio tai MO-kokeella. 
Liian jäykkää massa ei saa käyttää. 13 

13. Betonipinnan nousemista seurataan ______________ 
koko valun ajan esim. koetintangoii- 
la, 	laudalla tms. 	Pinnan nousemista 
ja muotin täyttymistä on tarkkailta- 
Va sekä valuputkien kohdilta että 
valuputklen välistä ja muotin kul- 
mista 	ja 	reunoilta. 

. 

. 



17 

7 

16 

ii;' 

r In-fl-fl 

-H 

24 

28 

. 

. 

1 t . Tarvl taessa v idaun valun e enerri 
tä ja mm. muotin tiiveyttä tarkkail-
la myös sukeltajaa apuna käyttäen. 

• Betonin tiivistyrninen raudoitusten 
ja tartuntojen kohdalla varmistetaan 
lyhytaikaisella tärytyksel lä. Rau- 
doituksia tärytettäessä käytetään 
sopivaa esim. haarukkamailista lisä- 
laitetta. 

17. Valun yläpinnan saavutettua vaaditun 
korkeuden nostetaan valuputket pois 
ja valun yläpinta tasataan lyhytai-
kaisella tärytyksellä. Lopuksi koo- 
taan ja puhdistetaan valukalusto. 
Työtelineet voidaan purkaa yleensä 
heti valun jälkeen pois, jos niit. 
ei enää tarvita muissa töissä. 

MENETELMÄ II: CONTRACTOR-VALtJ 

Työtelineiden rakentaminen 

19. Contractor-menetelmässä tarvitaan 
tukeva ja riittävän korkea työteline. 

. 

. 

O. Valutelineiden päälle tehdään yhte- 19 
näinen työlava, johon tehdään valu- 
putkia ja valusuppiloita varten 
aukot. Lisäksi tehdään tarvitta-
sssa työlavan alle valuputkien oh-
jurit. 

ValuDutkien asennus ja valun valmistelu 

21. Valuputket kootaan ja nostetaan pai-
koilleen valutelineiden varaan. 
Valuputket on koottava siten, että 
ne voidaan lyhentää tarvittaessa 
yläpäästä valun aikana ja että va-
lun lopussa saadaan riittävä valu- 
paine valuputkiin. 

2. Betoniautoille tehdään tarvittavat 
kuikutiet, kääntöpaikat yms. 
Muu valukalusto (esim. välisiilot, 
nostoastiat yms.) sijoitetaan pai- 
koilleen. Tarvittaessa tehdään 
autobetonipumpulle tasainen pumppa-
uspaikka. 	 23 

Vaiu 

23. Valu aloitetaan käyttämällä sopivaa 
tuketta (esim. kumipallo), jolla 
saadaan työnnetyksi vesi pois valu- 
putkesta betonin edellä. 

4. Betoni siirretään valuputkien suppi- 
loihin pumppaamalia tai nostoastiaa 
käyttäen. Valuputkia täytetään 
vuorotellen siten, että betonipinta 
nousee tasaisesti ja valukeskeytys 
kussakin valuputkessa on mandolli-
simman lyhyt. 	 25 

25. Valun edetessä valuputkia nostetaan 
esim. nosturilla ylöspäin siten, 
että valuputken pää pysyy aina 
riittävästi betonin sisällä. 
Muilta osin valu tapahtuu kuten 
menetelmässä 1 on selostetti. 

Viimeis tel 

20 

IV  mii.iiiini.Jiiiifflii 

I I IIItIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIII II 
IfflfluIUIIIlU11lffflHhIIl 1 

22 21 
---- 

J_. - 
,Jl 	IW 

i liii jo 	1 
1 IHIl' 	• 1 

27. Rakenteen päältä saa pumpata veden 
pois, kun betoni on saavuttanut 
riittävän lujuuden (5 MN/m2). 

28. Työsauman kohdalta piikataan huokoi-
nen pintakerros pois moitteettomaan 
betoniin saakka. Muilta osin ei 
ylimääräistä betonia tarvitse piika- 
a pois, ellei sitä ole suunnitel-

missa vaadittu. 
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FLEISÄ OHJEITA BETONITYÖSUUNN!TELMA VARTEN 

Tähän kuu taan on koo tu keskeisipiä uni ia j2tkd  tulisi ottaa huurni o - d ui .lu 	min. 

hjfl/isuurinhtmaa_tehtäessä. 

Petoni 

- iuj 	iuokka: vaiian - 	 L!l, k- kupr u -id' n :i •uin;iu 	 lin' Stt 	1111/rn2 

rempi kuin vaadittu nimeilislujuuo 

- suurin raekoko: yleensä 32 mm,eiiei ole syytä käyttää pienempää 

- notkeus: 	1.. .2 sVB (=l0u. . .150 mm kartiopainuma = 4.. .lt Mi)- - k 

- lisäaneet: 

- hidastin valuaikataulun mukaisesti (yieensä vähintään 2.. .4 I hidastus) 

- nolkistin ja/tai nesteytin tarpeen mukaan massan työstettävyyden, koossapysyvyyduri jo 

notkeuden säätelyyn 

- massan rotkeus on syytä tarkistaa jokaisesta betonikuormas 

- massan koossapysyvyy teen ja veden haihtumisen estämiseen ki jo k on nkun 	ui uyv ä kiin- 

nittää huomiota, sillä esim. tarpeettoman lämpirnästä massasta haihtuu he 	i me ii rjir 

paljon, että massa on liian jäykkää käytettäväksi vedenalaiseen valuun. 
	

. 

Valun aloitukseen käytettävä betoni: 

- Jotta valun pinnalla nouseva massa olisi riittävän koossapysyvää ja joi 	i tsr 0151 

Saitallisesti rakenteen raidiiHiksiin kiinni, on yleensi nml5- 	u 	uoaav.0 1iäohjeiu: 

- suurin raekoko: 	16 mm 
	

. 

- sementtimäärä: 	hieman 	mmi i kuin -- itsinuto 'ui 'ul 	- 

- hidastusaika: 	n. valun kokonaiskestuon kuluva aika 

- Kestoltaan pitkissä valuissa voidaan betonin sitoutumisnopeus ja hido-----.imor määrä arvioida 

betonin oletetun lämpötilan mukaan, jolloin mm. veden rriandllineri jiäl dvä- 'ä -:aikut.; 

voidaan ottaa huomioon 

Valuaika taulu: 

- Aikataulu on suunniteltava seuraavien periaatteiden mukaan: 

- hetonipinnan nousun on oltava tasainen, yleensä vähintään diS cmii. 

Jos betonin hidastus on riittävä ja massan tasalaatuisuu 	mii 1 on 	ii t, vuidin kiyt- - 

tää pienempää nousunopeutta, kuitenkin vähintään 200 mm/h. 

- valukatkojen kussakin vai uputkessa on oltava mando11isimmn imlyi.i-i v -' r. 5 1 

- kylmällä säällä betoni ei saa päästä jäätymään valuputkeen 

- hidastusaika on mitoitettava siten, että betonin sitoutuminen aikaa vasta, kun valupo - -

kea on nostettu ao. kohdasta (käytännössä hidastusaika vastaa yieensä n. 1,5 m:n 

valupinnan nousuaikaa) 

- ohuissa laatoissa on hidastusaika syytä mi 01 	.5 ii en, eet1 Soi nirii' t,minen 

aikaa vav 5, kir kukc tuOtto n jt,lu 
	

. 

-1 	1,- 	,,- 1--, 

valu: 

- valuputket: 

- vesitiiviit valuputket 0 	100 mm 

- suositeltavaa käyttää n. 20 % 
pumpun putkistoa suurempaa valuputkea 

- valo voidaan tehdä myös j,tkarnatto- 

maila linjaputkella 

- piimpun jakeluputken päässä käy-

tettävä sulkuventtiiliä 

- putket iämpöeristettävä tarvittaessa 

- hetonin siirto: 

- aitobetonipumppu 

- puomin ulottuma eteenpäin ylonti 

noin 	15. . . 15 m no' n teon] 	;t 

contrac tor-valu: 

- vesitiiviit valupitket 0 	iSO mm 

- jos valuputki liitetään laippaliitoksin, 

on putkien alapään oltava laipaton 

- valusuppilot valuputkien yläpäässä 

- valuputken pituus valun lopussa 	4 m 

- '1001 '-iouma käytettävä lämmöneriutyst-ä 

- autobetotiipumppu tai väl ii ilo ̂  nosturi 

+ nost-ciastia 

. 

- iii.vistyskalusto: 	- -auvatäry 'irnet - 1 nälsiti eineen 

- betonnirinnon luotaus: 	- ke intantot 	mu 
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- muu kalusto: 	 - jos betonin 1 iskaineet joudutaan sekoittamaan tytmaalia esim. 

pitkän kuljetusrnatkan vuoksi, on käytettävä joko sekoitinsäi-

iiöliä varustettuja autoja tai erityistä sekoittavaa välisäl-

liiitä tytimaa]].a 

- tutkimuskalusto: 	 - betonin notkeuden mitt;ausiairteet )kartio-t:ai MO-laite( 

- muut lai ee: tarpeen mukaan 

Valutel ineet: 
- Valutelineet on suunni tel tava ja tehtävä voimassa olevien määräysten rnukaises l•j : ks. 

- Rakennustybn järjestysohjeet', ValtIon painatuskeskun, tytilait-sarja 28 

- RIL 142 	Rakennustelineohjeet 

. 

Valuputkien 	2_Javalujärjestys. 

- Valuputket tulee sijoittaa seuraavasti: 

- etaisyys rnuotista: 	rakenteen paksuus, kuitenkin = 2 m 

- etäisyys toisesta valuputkesta: 	2 x rakenteen paksuus, kuitenkin 	1 m 
6 H 

12 m) 
<4 	 <H 	<H 	- 

T . 	

(<4 	 l< S4 1) 

1 EE 
'4 
vi - V1 VI 

Esimerkki 1: Pienen iaat;an valuputkien sijoitus ja valujarje ys 

. 

. 

7 	
7 	

08 	 8 	 7 	6 

0 	 0 	1 	0. 	 0 	1 	0 

	

jnep 	10 	\ 

	

/ S\ 	
// 

- 	\UH vclrL 	LLLY.i CII I!IL 	CII CLILIL 

on suositeitavaa käyttää esim. kah - a 

pumppua, jolloin valupinnan nousu- 

nopeus on helpompi pitää riittävän 

suurena ja valukeskeytykset ovat 

lyhyempiä. 

- Valu on kuitenkin aloitettava aiim-

masta kohdasta, jos perusiaatan ala- 
pinta ei ole vaakasuora. 

Esimerkki 2: Suuren iaatan vaiuputkien sijoitus ja valujärjestys 

1 TYOTURV.ALLISUUS 	 1 

Valutelineet on suunniteitava ja rakennettava voimassa olevien määräysten mukaisesti. 

Valutelineistä on tehtävä riittävän umpinaiset ja ne on varustettava kaiteilla, jos 

putoamisvaara on olemassa (ks. RTJO 	4) 
Käytettäessä autobetonipumppua on varottava heilahtelevaa puomin ja jakeluputken päätä 

pumppauksen aikana ja varsinkin irroitettaessa pumpun jakeluputkea valuputken päästä. 

Työmaalla on oltava kaikille tytikohteeLla tväskenteleviile ketiuntaliivit sekä vene tms. 

pelastusväline. 

Rek.nro 5555 



npuoet 

esner 	fuo 

II 
II 
II 

Esimerkki 1: Vesitiivis puuponoti 

- Puu- ja teräsponttiseinien rnitoituksesta ja 
rakentamisesta on kerrottu tarkemmin kaivan-
tojen tuentatöiden menetelmätietokorteissa. 

Esimerkki 2: Vesitiivis lautamuotti 

- Muotti kootaan ja raudoitetaan kokonaan val-
miiksi kuivatyönä ja nostetaan paikoilleen 
peruskuoppaan, joka on kaivettu lopulliseen 
syvyyteensä. Tarvittaessa on peruskuopan 
pohja tasattava sorastuksella. 
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1 ESIMERKKEJÄ VEDENALAISTEN VALUJEN MUOTTIRAKENTEISTA 	 1 

'Lie joi:ä: 

0 
0 

- 1t) 

vi 

•ii "HIIi' 9IIIIIIIIIIIIII II 

- Puuponttiseiniä käytetään, kun vesi- 
syvyys ei ole kovin suuri (käytän-
nössä alle 5 m) ja kun pohja on 
riittävän pehmeä, jotta ponttilankut: 
saadaan uppoamaan maahan. 

- Valun jälkeen, kun perustaatta on 
kovettunut riittävästi, voidaan 
ponttilaatikko pumpata kuivaksi, 
jolloin pilarit tms. voidaan raken-
taa kuivatyönä. 

- Purkuvaiheesa pontiilaatikko las-
ketaan vettä täyteen ja ponttilan-
kut katkaistaan peruslaatan yläpin-
nan tasosta. 

x 

> - ponttilankut t = O mm 

- juoksut ja tuet 100 x 100... 150 x 150 

- reivaukset ja paarrevahvissuknet 
50 x 100 

ititusohjeita: 

- Kun juoksut ja tuet sijoitetaan 
kuvan mukaisin välein, saadaan 
ulkopuol isesta vedenpaineesta seu-
raavat kuormitukset: 

- ylin juoksu 	p = 1,0 1 kN!m 

- alemmat juoksut p = 9,5 1 kN/m 

- Lisäksi on ylimmät vaakatuet mitoi-
tettava työtelineestä tuleville 
kuormille ja alemmat vaakatuet 
pistekuormalle P = 1,5 kN. 

- Seinä on lisäksi tarkistettava 
sisäpuoliselie valupaineelle ja 
sidottava tarvittaessa. 

. 

Yleistä: 

- Muotti soveltuu lähinnä pienehköjen 
perusiaattojen muotiksi silloin, 
kun vesisyvyys on pieni ja pohja on 
suhteellisen kova tai kivinen, 
jolloin puuponttilankkujen käyttö 
ei onnistu. Lisäksi muotti tulee 
yleensä hieman halvemmaksi kuin 
ponttilaatikko. 

- Muotin juoksut ja vaakatuet mitoi- 
tetaan kuten puuponttilaatikossa. 

- Muotin alareuna  on sidottava aina 
valupainetta vastaan, koska seinä-
lankkuja ei upoteta maahan. 

- Muutin seinälaudoitus ja mitta 
valitaan alla olevan taulukon 
mukaan: 

laudan paksuus 
11 max 

t=SOmm l,5m 

38 1,3 

32 1,1 

25 1,0 

22 0,0 

. 

. 
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Det 1 

Det 2 

merkki - : Kokonaan vedenalainon rnuot:ti ja jään 
oekk ke 1 lukko ijen varaan rakenne 1 tu 

- !•ootti rakennetaan valmiiksi kuiva-
lv4nä ja nostetaan kokonaisena pai-
O 1) 1 1 1 een. 

- eruskuoppa on kaivettava yleensä 
lopulliseen syvyyteensä ennen muotin 
asentamista ja tarvittaessa pohja on 
osattava sorastuksella ja alusbetoni-
aatalla. 

- kun peruslaatta on kovettunut riittä-
västi, nostetaan muotin painona olleet 
teräspalkit pois ja valuun jätettyyn 
kiinnityskaulukseen kiinnitetään ve-
denpaineen kestävä kasuuni, jolloin 
pilariosa voidaan tehdä kuivatyänä. 

- Jos vesisyvyys on niin suuri, ettei 
sopivaa kasuunia ole saatavissa, on 
piitarin alaosa tehtävä vedenalaisena 
esim. samanlaisella muotilla kuin 
perus 1 aat t a. 

MUOtiflreiVOUS 	II9i LaudoitUS toi 
_____ 	 oettiorof liii 

Sideporru 	1HIILfl Koo 

Muottiside 	 - Muotti mitoitetaan vedenalaiselle 
__________________ 	valupaineelle aivan normaaliin tapaan. 

Suodatinkangos-. 	 - Jos rakennesuunnitelmissa ei erikseen 

kaistale 	 ole vaadittu muottia purettavaksi, 
voidaan se jättää purkamatta. 

Det 3 

III 	 NII 

Fisimerkki i: Cnntraclor-rnenetelmässä carvi:tava korkea 
/a 1 u e i i ne 

- ! 	zoderiaiainen jalo on korkea, on 
valutelineet ja valuputket suunniteL-
lava siten, että valuputkia voidaan 
lyhentää yläpäästä valun aikana. 

- Valuputkien pituuden tulee olla valon 
lopussa riittävän suuri, jotta valo-
putkiin saadaan riittävä valupaine. 
'{leensä vähimmäispituus on noin 4 m, 
kun käytetään valuputkia, joiden 
oisähalkaisija d = 250 mm. 

- Valutelineiden korkeus on suunnitel-
ava sellaiseksi, etteivät valuputket 

nouse tydn loppuvaiheessa tybskente-
lyn kannalla liian korkealle työtason 
pi nnasta. 
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SILLANRAKENNUS 

TYÖN SUUNNITTELU 

Menetelmätiedot 

Betonirakenteiden talvisuojaus ja 	REK NO SIJOITUS 

lämmitys 
	

5556 B.3550 
LAATIJA AIKA 

Maa -  ja välitukien suojaus ja 	1JH 	
12.84 

lämmitys rakennuskuivaaj illa tms, lämmityslaitteilla 

TYÖKOKONAISUUS 

. 

[I 

Kuva 1 : ksi.merkki •tal -..r je,auks:sta 	Kuva 2: Puittoöljykäyttöinen rakennuskuivaaja 

i den yleinen suon tusjärjestys: 

Vaihtoehto 1 	Kevyt suojaus suojapeitteillä 
- Muotin laudoitus 	- 

s 	rakentaminen 

in lämmitys 

kovettum inen 

_______________ 	 purku 

- Muot Ii suujat:aun laudoi tusvaiheeosa viii .iaikaisesti lumeentumise]ta ja jäätymisel tä 

- Menetelmä soveltuu käy tethtiväksi yleensä syksyllä ja keväällä, kun laudoitus- ja raudoitua-
työt voidaan tehdä ilman suoj'ssIa. tionet- elmää käytetään yleensä maa- ja välitukien suoja-
ukseen ja lämmittämiseen. 

Vaihtoehto jj: Paikalla rakennettu saasuoja 

. 

	

Muotin harva koolaus ja säasuojan rakentaminen 

Muotin laudoitus 

. 

	

in purku 

Lömmitvs ( tarvittaessa 

- tääsueja rakenne Laan yleensä ainakin sai Itairt muottirakenteiden varaan. Suojasta on tehtävä 
sellainen, että laudoitus- ja raudoitustydt mahtuu tekemään suojan sisällä 

- Menetelmää käyI;etääri mm. maatukien rakentamisessa keskitalven aikaan. Menetelmän käyttää 
rajoi t Faa p1 Ikä lämmi tysaika. 

Vaihtoehto j11 Saäsuojahalli 

Saäsuojahallin jakentaminen 

Muotin laudoitus 

Roudoitus 

kovettuminen 

5) 
5) 
5) 

5) 

in øurku 

1 Lammitys 1 tarvittaessa) 	1 	Lämmitys 

- dääsuojana käytetään erityistä sääsuojahallia, joka rakennetaan ennen laudoitus- ja raudoi-
Iustdi tä. 

- Soveltuu käytettäväksi yleensä kaikkien rakenteiden suojaamiseen hallin mitoista riippuen. 
Yleensä sääsuojahallia käytetään päällysrakenteen suojaamiseen. 	- 

Vii Le: Lämmi tyksen m t;j  tus, kortti nro 5558. Merpo-hal lin pystytys ja purku; kortti. nrn 55t1 
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AIKA 

KALUSTO JA MATERIAALIT 
Lrnmiskaiusto: yleisimmin käyt:ettyjä lämmityslaitteito: 

- polttobljykäyttbiset rakennuskuivaajat; teho noin 55 000.. .1 0 000 kcai/h, ijitiintä 380 V 
- 	 ' 	 12 000 .....000 kcal/h, 	 220 V 

- nestekaasukäyttöiset kuumal liTiapuhaltimet: teho noin 20 000. . . 6C) 000 koe] /h, 	 22C) V 

- sähkök8yttiiiset kuumailmapuhaltirnee; 	teho no:n0. .50 kä 

- auissa laatoissa käytetään va1unsuojarnatic.I 

- muissa rakenteissa valon yläpi.nta suojataan :rioo'i lio l:ai 	iI::mi:n 	r: hill] 10 
teiyainee]la ja peitetään tarvittaessa suojapeittelilä. 

- yleensä suojaukseen kl1 loi t Olin l  000 	1 ii 	:0] 	1 1 	iii, jo ks i Jo ao:: tarpeen mukaan raken- 
nettuun tukirunkoon. 

varsinaiseo sääsuojoItJ 1: kooi nvo oriti Lootli terOsr:n:vvoa ja hoiTi:: mittojen mukaisiota 
onojapeittelotä 	(ooia.Irc-Lol ii; ko me: 1:eImäkorti On:: 59e1. 

M E NE TE L M A KUVAUKSET 

MAA- JA VblT0i< 1 EN LÄIVlP(ti ]0.J AOF]JLT 	 1 	 1 2 

ämpösuojauksen rakentaminen 

Nuo:: 11- ja raudoi t:us tö Ii tehdään 
ilman suojauata. Nuotti suojataan 
l;arvi itaessa väliaikaisesti suoja-
peitteillä iumeenturniselia ja jää-
tymiseitä. 

Muottiin ja työtelineisiin kiinnite- 
tilän suojapeitteitä varten lisätukia 	 ----- , 
:i:rpeen mukaan. 	 _____ 	 - ______________________________ 

. 

. 

:i:omltyslai tteet asenne t.aan paikoi 1-
Loen siten, el- tä lämpirnän ilman 
9 Lerto saadaan ohjal:uks i mandoili-
oimman hyvin eniten lärnmityOtä 
arvltsevlin kohtiin. 

i.:ejapeit teet: noste taan paikoi ileen 
OIdOt5f1 kiinni. Peitteet limi- 

•ään riittävästi (n. 1... 1,5 ml 
ii tuetaan alareonast:a esim. parru- 

n alle. 

Loojan katoks.i tulevat suojapeitteet 5 
idean painottaa paikoilleen esim. 	 .- 
lomalla peittelden kiinni tysnarui- 

. 

. 

MuotinsulatujaiärnrniLo 	 H 
7. Muotti sulatetaan ja lämmitetään 	7 

ennen valua. Lämmitystä on jatket-
tava niin kauan, että muotti on 
puhdas lumesta ja jäästä ja kylmät 
rajapinriat (maa, työsaumat yms.) 
ovat lämmenneet. 

tu_LämmLio 

LMMITVKSEST ON AINA 2EHTVÄ SEJIJII- 
JIITELMA 	 - 
(ks. SYT 3500, kohta 5.21) 	 g 

9. Rakenteen suojausta avataan valuval-
heessa vain tarpeen mukaan. Valon 
yläpinta pci iet:ään lämmityssuunni-
telman mukaisesti. 

10. Valun jälkeen pidetään iämptisuojan 
lämpötila likimain vakiona. Betonin 
ei toutumisen alettua voidaan lämmi-
+0j vähentää si toutumi s 	vanan- 
tuvan lämpötehon verran. 



12 	______________ 

TASVIETONOINT!POYTAX IRJA 

TT 
ei 

LÄMPOASTEVRK 

iL 

11 

20 

. 

. 

l . Rakero On iasp 	1 jo euroon 
betonttyösuunnhtelman mukaisesti ja 
lämmitystä säädetään tarpeen mukaan. 

hämpötilamittausten tulokaet kirja-
taan aina taivibetonointipöytäkir-
jaan ja betonin lujuudenkehityetä 
. - eurataan lämpöastevuorokausiluvun 
orusteella. 

13. 	Rakenteen 	lujuudenkehitysr.ä voidaan 
.eurata myös ns. 	olosuhdckoekappa- 
leiden 	avulla. 	Kuekappaleiden 	Sai..- 13 lytyspaikka on valittava siten, 
itä koekappaleiden lämpötila pysyy 

mandollisimman lähellä rakenteen 
limpötilaa. 

1. 	Rämmitys voidaan lopettaa, 	kun beto- 
nin on todettu saavuttaneen lämmi- 
tyssuunni telmassa asetetun lujuus- 
- avoitteen. 	Ennen suojausten pur- 
kua on rakenteen annettava jäähtyä 
hitaasti 	suojattuna. 

iAA- iA VLITUKIN RÄSUOJAT 15 
Rääsuo.lafl rakentaminen ja lämmitys 

5. Stiäsuojan tuki runkona käytet ävät 
tylitelineet ja muutin harva koulaus 
rakenneuaan paikoilleen ensimmäi-
eksi 

• :iiäsuojas ta on tehtävä ri i ttävän 
.iiljä, koska sen sisällä tarvitaan 
yilskentelytllaa. Erityistä huomi- 
a tu]ee kiinnittää mm. puutavaran 

ja terästen siirtoihin tarvittavaan 
.ilaan sääsuojan sisällä. 17 

17. tämmityskalusto asennet- aan paikoil-
leen siten, että lal tteet eiiä 
haittaa työskentelyä. 

lii. 	[timmltyslait teiden pakokaasut on 
:hdettava ulos riittävän kauas 
• yöskentelytllasta. 

i. uojapeitieet asennetaan paikoilleen 
ja sääsuojan lämmitys atoitetaan. 
Rääsuojan sisälle asenne taan myös 
yöskenelyssä tarvittava valaistus. 

. .1aottl ja raudoitustytit tehdään 	19 
tiäsuojan sisällä työskennellen. 

Rnnen valua siirretään lämmitys- 
kalustoa tarvittaessa siten, että 
timpimän ilman kierto saadaan ohja-
ijksi mandollisimman hyvin eniten 
iimmiiystä tarvitseviin kohtiin. 

1 	ja Iärnmiys 
Rakenteen valu, lämmitys ja betonin 
1 ijuudenkehitykseri seuraaminen 
aoahtu3i kuten edellä 
k 	k 	1 	1 • 	. 1 11 

. 

. 

rf 

SSUOJAHALLIT 
3. Paikaila rakennetun sääsuojan ase-

masta voidaan käyttää varsinaisia 
sääsuojahalleja, jos halllen mitat 
soveltuvat rakenteen mittoihin. 
Kortissa nro 5561 on esitetty TVH:n 
kalustoon kuuluvan Merpo-haliln 
pystytys- ja purku tarkemmin sekä 	23 
annettu mittoja yms. soveltuvuus- 
tietoja. 
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KARKEAT TYÖMENEKKITIEDOT 

Taulukko 1: Keskimääräiset miestyhmenekit T3 

Taulukossa on mies-

tydnienekit ilmoi-

Lettu tybnvaihe-

aikana T3 

Vastaavat tyhvuoro-

ajat saadaan ker-

toimella 

T4 = 1,1... .1,2 	T3 

Paikalla rakennettavat suojat 	(pienet rakenteet) 

- lämpösuojauksen rakentaminen ja purku (men. 	II 10.. .15 	tth 	/ 	suoja 

- sääsuojan rakentaminen ja purku (men. 	II) 15.. .20 	tth / 	suoja 

Sääsuojahallit 	(suuret 	rakenteetI 

- Merpo hallin pystytys 2,5.. .3,5 	tth/halli-m 

- Merpo-hallin purku 

4,5...6,2 	tth/halli-m Yhteensä 

Lämmityksen kesto valun ja••lkeen 2.. .4 	vrk 

TYÖT U RVA L L 1 SUU S 

Lämmitys lait teet: 

- Lämmityslaitteina saa käyttää vain ao. tarkoitukseen hyväksyttyjä laitteita. 

Sisäkäyttöön tarkoitettujen sähkölämmittimien yms. käyttö on ehdottomasti kieIletyLi. 

- Lämmityslaitteet on sijoitettava siten, ettei niistä aiheudu pa]ovaaraa. 

Lämmityslaitteiden läheisyyteen ei saa sijoittaa herkästi syttyviä materiaaleja. 

- Lämmityslaitteiden pakokaasuja ei saa johtaa tiloihin, joissa työskentellään. 

- Työmaalla on oltava riittävä alkusamrnutuskalusto. 

- Polttoaineiden varastointi työmaalla on järjestettävä ao. määräysten mukaan. 

. 

. 

. 
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SILLANRAKENNUS Betonirakenteiden talvisuojaus ja REK NO 	SIJOITUS 

_____ lämmitys 5557 B.3550 

Lämmitys nestekaasukayttoisilla LI LAATIJA 1 	AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU infrapunalämmittimilla 
TVH / 
Rs, Rr 12.84 

Menetelmät iedot 

TYÖKOKONAISUUS 

Kuva 1: 	Esimerkki 	JtmmiLyksestt 	Kuva 2: 	Infrapunaseilijt 

Töiden 	yleinen 	suoritusjarjestys 	käytettöessa 	infrapunalämmitysta: 

Lämmit yskal uston ja suojausten asennus 

KALUSTO 
- Lämmityskalustona käytetään pienitehoisia siirrettäviä infrapunasäteilijöitä, 	teho 	2.. .7 kW 
- Kaasusäiliönä soveltuu yleensä käytettäväksi esim, 	neljän pullon puliopatteri 

- Kaasuletkuina 	käytetään ao. määräysten mukaisia pikalilttimillä liitettäviä letkuja 
- Rakenteiden suojaamiseen käytetään suojapeitteitä sekä valun yläpinnassa joko muovia tai 

lämmöneri stemattoja 

MENETELMIKUVAUS 

Peruslaatat yms. 1 2 

1. Peruslaatan muotin yläpuolelle ra- 
kennetaan tuet, 	joiden varaan 	infra- tetineputki 	tms, 
punasäteilijät ja suojapeitteet voi-
daan asentaa. 

2. Säteilijät asennetaan paikoilleen \' 	tilat! • 
esim. 	eiineputkien tms. 	varaan ja / kytketään kaasuletkuilla pullopatte- 
riin laitekohtaisten ohjeiden mukai- . .. . 
sesti. 

3. Suojapeitteet asennetaan paikoilleen 3 4 
ja muottia ja kylmiä rajapintoja 
(maa, 	paalujen päät) 	lämmitetään 
tarpeen mukaan. 

4. Suojauksia avataan valuvaiheessa 
vain tarpeen mukaan. Tarvittaessa 
voidaan lämmitys pitää osateholia 
päällä myös valun aikana. / 

5. Valun yläpinta suojataan veden haih- -. 
tumisen estämiseksi muoviila tai ________________-___________ 

5 
_________________________ 

6 ° sopivalla pintakäsitteiyaineeiia. 
Valun jälkeen pidetään lämmitystä 
vain osateholla tai lämmitys sammu- LAMMITYS 
tetaan kokonaan pois n. 	1.. .3 tun- 
niksi, 	jotta veden haihtuminen ei 
01151 liian nopeaa. / ALI<USAILYTYS 

6 

a- 
maan liian 	nopeaa 	jaahtymista. 

AIKA 
__________________________ 



7. Betonin lujuudenkehi tystä seurataan 7 8j, 
lämpötilamittauksin betonityösuun- 
nitelman mukaan. 

8. Lämmitys lopetetaan, 	kun vaadittu 
AIKA betonin lujuus on saavutettu. _____- 

Rakenteen annetaan jäähtyä hitaasti 
peitettynä ennen suojausten ja 
muottien purkamista. LÄMMITYS 

Seinämäiset rakenteet AIKA 

- Seinämäisiä rakenteita voidaan 
lämmittää myös muottien läpi, 
jos käytetään menetelmään sovel- 
tuvia muotteja, 	esim. 	kasetti- 
muotteja tai 	teräsmuotteja. 

9. Säteilijät asennetaan kuvan mukai- ______ _____ 
sesti 	siten 	etta sateily suuntau- 
tuu seinän juureen. 

10. Rakenne suojataan huolellisesti 
suojapeitteillä ja lämmitys kytke- 
tään päälle osateholla muottien ja 
rajapintojen lämmittämiseksi. 

11. Lämmitys voidaan pitää osateholla 11 12 
yleensä myös valun ajan. Valun ylä- 
............................ pinta peitetaan esim. 	lammoneriste- . 

matoilla heti valun 	jalkeen 

12. Lämmitys ja betonin lujuudenkehityk- ___________ 
sen seuraaminen tapahtuu kuten edel- 

- ,- 

- '- 

-. - 

-- 

TYOTURVALLISUUS 

- Muita kuin tarkoitukseen valmistettuja ja hyväksyttyjä nestekaasulaitteita ei saa käyttää. 

- Nestekaasulaitteiden ja nestekaasun käsittelyssä ja varastoinnissa tulee noudattaa voimassa 

olevia määräyksiä. 	Lisäksi 	tulee noudattaa laitteiden valmistajien ja vuokraajien antamia 

laitekohtaisia ohjeita. 

- Ohjeiden mukaan oikein asennostu infrapunalämmitin ei vaadi jatkuvaa valvontaa. 

- Tärkeimmät pieniä nestekaasukäyttöisiä infrapunalämmittimiä koskevat määräykset sisältyvät 

seuraaviin säädöksiin: 

- 316/79 Nestekaasuasetus 

- 317/79 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös nestekaasuasetuksen soveltamisesta 

MENETELMÄN SOVELTUVUUS JA KÄYTTÖRAJOITUKSET 

MENETELMÄ EI SOVELLU SEURAAVIIN TAPAUKSIIN: 

- lämmitys 	lautamuotin läpi esim. 	sivuilta tai altapäin 

- pienillä tehoilla lämmitys lautamuotin läpi on tehotonta, 	koska puu on tehokas eriste 

- suurilla tehoilla on 	olemassa puun syttymisvaara, koska menetelmässä pintalänipötila kohoaa suureksi 

- ohuiden rakenteiden lämmitys, 	esim. 	laatat, 	suojabetoni yms. 

- vaarana liian korkea pintalämpötila ja voimakas veden haihturninen 

MENETELMÄ SOVELTUU SEURAAVIIN TAPAUKSIIN: 

- massiivisten anturalaattojen yms. 	lämmitys päältäpäin 

- menetelmällä voidaan estää rakenteen liian nopea jäähtyminen tai. pitää betonin lämpötila likimain vaki uno 

- matalien, massiivisten seinämäisten rakenteiden tai pilareiden lämmitys muotin läpi 

- muottimateriaalin tulee olla menetelmään soveltuva: esim. teräs tai muottivaneri 	ja väriltään 	tunria 

- menetelmä vaatii huolellisen suojauksen, 	sillä rakenteeseen saadaan_riittävän_tasainen 

lämpötilajakautuma vain hyvällä suqjaukseila ja suuntaamalla 	säteilijät_seinän_juureen 

- teräsvaipallisten pilareiden lämmitys 

INFRAPUNALÄMMITTIMIEN MUU KÄYTTjn 

- 	työskentelytilojen lämmitys 

- eristystöiden lämmi'ys 

- roudan sulatus 

LAITTEISTOJEN SAATAVUUS: 
tteita vuokraavatrnm. 	rakennuskonevuokraamot 	ja öljy-yhtiöt, 	joilta saa iaiiekohtaisia 

lisäohjeita ].aitieiden asennuksesta ja käytöstä 

. 

. 

. 



Rakenteen 

psksuus 

Sääsuojan 

sisälämpötila 

Betonin 

valulämphtlla 

Keskimääräinen 

lämpöt. nousu 

Huom. 

<200 m +5...+ 10°C +15. ..+ 25°C 

200...400 " 0...+ 5" •l5... ^ 25" n. 	0...10°C 

400.. .600 " 0 " ^15.. .+ 25 " n. 	5. ..15 

600.. .800 " 0 	' ^15.. .^ 20 " n. 	10.. .20 

800. .1000 " > 0 " ^10.. .^ 20 " n. 	15.. .25 	' x) 

>1000 " > 0 " +10. ..+ 20 " n. 	20....5 	" x) 

. 

Muotti: 

- normaali pi,iumuotti 

Betorii: 

- sementti: yleissementti 

- sementtimäärä: n. 300 kg/m3 

1(3) 

SILLANRAKENNUS 

TYÖNSUUNNITTELU 

Menetelmat ledot 

Betonirakenteiden talvisuojaus ja 	REK NO 1 SIJOITUS' 

lämmitys 	 5558 	B.355o 
LAATIJA 1 AIKA 

TVH/ Sääsuojahallien ja lämpösuojausten 	Rs,Rr 1 12.84 
lämmitystarpeen mitoitus 

1. SUOSiTaTAVAT SAASUOJAN SJSALAHPØTJLAT JA BETONIN VALULAMPØTJ[AT 

2.1 Seinärnäiset rakenteet 

Taulukko 1: 5uoslteltaxra sääsuojan sisälämpötilat ja betonin vaJulämpbtilat 

. 

	

x) lämpötilan nousua on rajoitettava 

2.2 Pyöreät pilarit 

Taulukko 2: Suositeltavat sääsuojan slsälämpötilat ja betonin valulärrmötilat 

Pilarin Sääsuojan Betonin Keskimääräinen Huom. 

halkaisija sistilämpötila valulämpötila lämpo..nousu 

<800 	n 0.. .+ 5°C ^15.. .+ 25°C n. 	0.. .15°C 

800. .1200 	" 0 " ^10.. .+ 20°C n. 	10.. .20°C 

>1200 	" 0 " ^ 10.. .+ 20°C n. 	15.. .25°C x) 

x) lämpötilan nousua on rajoitettava 

2.3 Laatat 

- ks. ed. 

Taulukko 3: Suoaiteitavat saa.suojaa sisälämpötilat ja betonin valulämpötilat 
sataa 	Söösnnsn 	Rtnnn 	 ko 	 vi 

. 

paksuus sisälärnpötila valulämpötila lämpöt. nousu sLiojaustapa 
< 200 m + 5.. . ^lO°C ^15.. .^ 25°C 1) 

200.. .300 	" + 0.. .+ 5 " +15.. .+ 25 " n. 	0.. .1000 1) 
300.. .400 	" 0 " ^15.. .^ 25 " n. 	10.. .20 " 1) 
300.. .400 	" 0 " ^ 15.. .^ 	25" n. 	0.. .10 " 2) 
400...500 	" 0 " ^ 15... ^ 	20" n. 	10....0 " 2) 
500.. .600 	" 0 " ^15.. .+ 	20" n. 	5.. .15 	" 3) 
600.. .700 	" 0 	' ^15.. .+ 	20" n. 	10. ..20 " 3) 
700.. .800 	" 0 " ^10.. .^ 	20" n. 	15.. .25 " 3) 	x) 

>800 	" 0 " +10.. .+ 	20" n ......25 " 3) 	x) 

x) lämpötilan nousua on rajoitettava 

-. Sääsuojan sisälämpötila tulisi pitää hetonin sitoutumisvaiheessa aina vähintään 0 °C:ssa, 

jotta valon pinta ei pääsisi jäätymään ja ettei rakenteen sisäosan ja pinnan välinen lämpö-

tilaero kasvaisi liian suureksi. 

- Massiivisten rakenteiden lämpötilan nousua voidaan rajoittaa mm. seuraavilla tavoilla: 
- käyttämällä aihaislämpösementtiä 

- pienentämällä sementtimäärää mm. 

- suurentamalla kiviaineksen maksimiraekokoa 

- käyttämällä rakeisuudeltaan edullista runkoainetta 

- käyttämällä vedentarvetta vähentäviä lisäaineita 

- käyttämällä portlandsementtiä korvaavia aineita (käyttö selvitettävä aina erikseen) 

- alentamalla betonin valulämpiitilaa 

0 
U) 
U) 
(0 

U) 
0 

(0 
0 
(0 
N 

> 

- normaali puumuotti 

Valun ylärinnan suoiaustaoa: 

1) valunsuojamatto 

2) muovi + ilmarako + suoja-

pe i te 

3) rnuovi tai haihtumlsen 

estävä pintakäsittelyaine 

Betoni 

- sementti: yleissementti 

- sementtlrnäärä n. 350 kg/m3 
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= t - s 	u 

ts = sääsuojan sisälämpälila 

t = ulkoilman lämpätila u 

3 ääsu2jflrakenne: 
- kaikilta sivuilta umpinainen 

- ulkopintana suojapeite tms. 

- jos sääsuoja rajoittuu alapuo- 

leita maahan, lasketaan suojan 
vaippapinia-alaan my)is suojan 

pohjapinta-ala 

Esimerkki: 

- lähtötiedot: 

- tilavuus V = 500 m3 

- vaipan ala A = 300 m2 
0 - larnpotilaero t = 20 C 

- tarvittava lämmitysteho 0 = 55 kW 
= 47 000 kcal/h 

. 

. 

2(3) 

2. LAMMITYSKALUSTON MITOITUS 
Sääsuojan tilavuus (mi) 

lAfl 	)flt 	C(1 Aflfl 	IY AflO 	71'fl ROO 900 1000 

p 
s_  ____ 

-__ 

-_ 
-_ - 

100 	200 300 	400 500 	600 700 	3OU '/00 

Sääsuojan vaipan ala (m2) 

Kuva 1: Sääsuojan lärnrnitystehon tarve, kun betonin 

sitoutumislämpöä ei oteta huomioon. 

- Kuvan 1 avulla voidaan määrittää likimääräisesti sääsuojan lämmitykseen tarvittava kokonais- 

teho, jonka perusteella lämmityskalusto valitaan. Sääsuojan lämmitystehon tarve on kuvan 

1 mukainen sekä ennen valua että betonin sitoutumisen jälkeen rakenteen jäähdyttyä. Betonin 

sitoutumisvaiheefl aikana lämmityksen tarve pienenee johtuen betonin sitoutumisreaktiosta 

vapautuvasta lämmöstä. Yleissementtiä käytettäessä vapautuu lämpöä keskimäärin 1,0.. .1,5 W 

sementtikiloa kohden ensimmäisen kanden vuorokauden aikana. 

- Lämmitystehon tarpeeseen ja kaluston mitoitukseen vaikuttavat lisäksi mm seuraavat seikat: 

- sääsuojan tiiveys: 
- kuvan 1 mukainen mitoitus on laskettu vastaamaan tavanomaisia kaikilta sivuiltaan 

umpinaisia sääsuojia (ks. menetelmäkortit nro 5656 ja 556l 

- lämmitystehon tarve kasvaa selvästi, jos sääsuoja ei ole tiivis tai on esim. osit-

tain avoin 

- tuulisuus: 
- tuulisella säällä lämmitystehon tarve kasvaa, jolloin mitoitus on tehtävä todel- 

	
. 

lista suurempaa lämpötilaeroa 	t käyttäen 

- kohtuullisilla tuulen nopeuksilla voidaan käyttää nyrkkisääntöä: tuulen nopeuden 

kasvaessa 1 m/s on lämpötilaeroa 	t kasvatettava vastaavasti l ° C 

- suojattavan valun massiivisuus: 
- hoikkia ja nopeasti jäähtyviä rakenteita suojattaessa on mitoitus syytä tehdä 

odotettavissa olevan alimman lämpötilan mukaan 

- massiivisia rakenteita suojattaessa ei sääsuojari lyhytaikaisesta pienestä 
jäähtymisestä ole yleensä haittaa, jolloin mitoitus voidaan tehdä esim vuoro-

kauden keskilämpötilan perusteella. 
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Betoni n keski lämpötilan nousunopeus 

Kuva 2: Kylmän heionirakenteen lämpiitilan 

noslamisessa tarvittava lämitysteho 

kca 
hm 3  
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700 
0 
-6o0 

• 5 500 

400 
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300 

200 

2 100 

. 

5 °C /h 

3. KYLMÄN BETONIRAKENTEEN LAMMITTAMINEN 

3 ( 3) 

Eoinerkhi 	Fenen: ilS 1 lan e] emen : tien määrä on noin 

70 m3 ja sääsuojan tilavuus 7 = 360 m3 ja 

vaippapinta-ala A = 350 rn2. Ulkoilman 

lämpötila t = 15 °C. Saumaustyötä van-

ren halutaan elementit lämmittää noin 
0 

^ 10 C:een. 

Ratkaisu: Kun t = 25°C, V = 360 m3 ja A = 350 rn2 

saadaan kuvasta 1 sääsuojan lämmitystehon 

t:arpeeksi noin 58 500 kcal/h. 

Jos lämmityslaitteeksi valitaan teholtaan 

noin 80 000 kcal/h:n rakennuskuivaaja, 

jää elementtien lämmittämiseen noin 

21 500 kcal/h. 21 500/70 = 307 kcal/h/m3, 

josta saadaan lämpötilan nousunopeudeksi 
0 

noin 0,6 C/h kuvasta 2. 

= Lännityksen kesto = 25/0,6 = 42 h n. 1,5.. .2 vrk 

. 

. 

- Kuva 2 avulla voidaan määrittää likimääräisesti se tarvittava lisäteho, joka tarvitaan 

rakenteen lämpötilan nostamiseen tietyllä betonin keskilämpötilan nousunopeudella. 

- Tässä esitetty menetelmä soveltuu yleensä pienehköihin rakenteisiin (ks. esimerkki), 

jolloin tarvittavat tehotkin ovat kohtuullisia. 

- Massiivisten rakenteiden tai betonimäärältään suurten rakenteiden (esim. päällysraken-

teiden) lämmittämisen mitoitukseen tässä esitetty menetelmä ei ole riittävän tarkka. 

Käytännössä esim, pakkasen puolelle jäähtyneen jännitetyn sillan päällysrakenteen 1dm-

mittäminen ennen injektointia vaadittavaan lämpötilaan on erittäin hidasta ja kallista, 

joten tällaiset rakenteet on aina pidettävä suojaarnalla riittävän kauan lämpiminä. 

&i. KAYTTURAJOITUKSET 

- Tämän kortin tiedot on tarkoitettu käytettäväksi vain sääsuojan ilmaa lämmittävien ns. 

rakennuskuivaajien ja rakennuslämmittimien mitoitukseen. 

- Kortin tiedot eivät koske infrapunalämmitystä eivätkä lankalämmitystä. 

. 
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SILLANRAKENNUS Betonirakenteiden talvisuojaus ja REK NO 	1 SLJOITUS 

lämmitys 5559 B.3550 
Jj _____ LAATUA 1 AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Lankalämmitysmenetelmä 12.84 

Menetelmät iedot 

TYÖKOKONAISUUS 

runkojohtimet 	 - ________________________ 

AAKESKUS ______ 

- 	silmukat 

kuva 1: Kuaviokuva ]ankämmLfyk;es-;j 	- 	- 	- 

Töiden 	yleinen 	suoritusjärjestys lankalämmitystä 	käytettäessa: 

Muottien suojaus lumentumiselta 	ja jäät miseltä 	sulatus 	(tarvittaessa) 

Lämmitysjrjestelmän 
Muotin 	laudoitus 	 (kovetturninen) 

Raudoitus 	 ämmit s 	 Suojausten ja 
ojenasenn:s 	 jt0i 	muott ien purku 

mien 

- Ennen valaa on rakenFeen musIci ala salata 	ava mandoll inen lumi 	ja jää ja lärnmite ttävä valuun 

liittyvät kylmät rajapinnat, mm. maan tai kallion pinta, 	tysaumapinnat yms. 	Lämmittärniseen 
voidaan käyttää höyryä, 	ilmalämmittimiä tai infrapunaläjnmittimiä. 	Valuun liittyvien betoni- 
rakenteiden lämmittämiseen voidaan käyttää myds lankalämmitystä, 	jos lämmityslangat on asen- 
nettu 	tätä tarkoitusta varten. 

- Rakenne on suojattava valuvaiheessa lämmityssuunnitelman mukaisesti lämmdneristematojlla ja 

suojapeitteillä. 

- Rakenteen lämmitys lopetetaan, kun betonin on todettu saavuttaneen lämmityssuunnitelmassa ase- 

tetun lujuustavoitteen. 	Tämän jälkeen rakenteen annetaan 	peitettynä jäähtyä hitaasti. 

MATERIAALIT JA KALUSTO 

-lämmi tysi anka: 

- yleensä käytetään teräksistä lämmityalankaa, 	jonka ominaisuudet ovat seuraavat: 
tunnus: 	BL, 	eristeen tunnusväri: 	oranasi, 	langan nimellishaikaisija: 	0 = 2 mm 

- kytkentäjohtimet: 

- päällystetty kuparijohdin, 	jonka poikkileikkausala määräytyy kuormituksen perusteella 

(sallittu kuormitus on enintään 10 A/mm2) 

- runkojohtimet ja liittimet: 

- päällystetty monisäikeinen kupari- tai alumiinijohdin ao. 	liittimineen 
(sallittu kuormitus enintään 6 A/mm2 kuparijohtimille ja enintään 4,5 A/mm2 	alumiinijohtimiile) 

- liittimien tulee olla sähkötarkastuslaitoksen hyväksymää mallia 

- lämmitysmuuntaja: 

- lämmitysmuuntajana saa käyttää vain sähkötarkastuslaitoksen ao. 	tarkoitukseen hyväksymää 
lämmitysmuuntajaa. 

- muuntajien tehonsäätilalue on yleensä joko n. 	14.. .42 	V tai 	n. 	28.. .42 	V 
- muuntajien maksimitehot ovat yleensä n. 	25, 	40 tai 	55 kW 

- suojaukset ja lämmöneristeet: 

- rakenteen 	suojaukseen 	sivuilta ja alapuotel a käytetään normaaleja suojapeitteitä 
- valun yläpinnan suojaukseen käytetään valunsuojamat -toja 

Viite: Lankalämmityksen mitoitus; kortti nro 5560 
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MENETELMAKUVAUS 1 2 

1. Lämmityslangat asennetaan langoitus- 
suunnitelman mukaisesti. 	Yleensä - 
asennuksessa noudatetaan ennalta - 
suunniteltuja asennuskaaviotta, - 
joilla varmistetaan silmukolden 01- - 
kea sijalntija pituus. 

2. Lämmityslanka sijoitetaan raudoiiuk- 
seen tai 	tarvittaessa eriilisiin 
tyoteraksiin 	Sidonnassa kaytetaan 3 = = = 

- = - esim. 	eristysteippiä tai muovipääl- 
lystistä teräslankaa. = = 

= = = 
3. Sidonnan on oltava niin tiheä, 	ettei 

tämmityslanka pääse liikkumaan pai- [ = = = 
kaltaan valun aikana. 

r 	ä' = 
- 

= = = 
•. 	Betonin lämpötilan rnittausta varten / 	» 

rakenteeseen asennettavien putkien - - 
kohdalta on lämmityslangat sidotta- -- 	____________ = = = = 
va erityisen huolellisesti, 	jotta - - - u/ 2 c/ 2 1 	o 

lämpöti lan mittauksi lia saataisiin 
luotettava tulos. 

5 6 
- 	- - 

	- 

5. Kytkentäjohtimet liitetään lämmitys- km5 
lankoihin joko kierrettävihiä lii- 
tintulpilla tai kiertämällä johti- 
mien päät yhteen. 	Liitokset on ii- 
säksi eristettävä huolellisesti 
eristysteipillä. 

6. Kytkentäjohtimien ja lämmityslangan 
liitos sidotaan esim. 	raudoitukseen 
kiinni siten, 	että liitos jää valu- 
vaiheessa betonin sisään . 	Sidonta 7 8 
on tärkeä 	myös 	vedonpoiston takia. 
Kytkentäjohtimet pyritään sijoitta- 

valuteline kytkenta- maan joko rakenteen kuivana pysy- runkoohto 
viin pintoihin 	tai 	siten, 	että ne 
jäävät kosteuseristyksen alle. 
Johtimien sijoittamista näkyviin 
pintoihin on syytä välttää. kytkt0i0htt 

_______________________ 

7.  Runkojohdot pyritään sijoittamaan 
runkojohto 	ätinkappale 

siten, 	etteivät ne ole vaarassa 
rikkoontua. 	Kulkuteiden kohdalla 
johdot suojataan esim. 	lautakourul- 

g la. 	Runkojohtoja ei saa kuumene- 
misvaaran vuoksi koskaan peittää. 

8. Kytkentäjohdot liitetään runkojoh- 
timiin erityisillä sähkötarkastus- 
laitoksen hyväksymillä lii ttimillä. 

9. Lopuksi kytketään runkojohtimet 
lämmitysmuuntajaan ja tarkastetaan 
kytkennät. 

11. Valuvaiheessa on varottava rikkomas- -_______ 
ta langoitusta. 	Jos betonia pääste- 11 12 
tään kasautumaan lankojen päälle 
tai betonia siirretään voimakkaasti _________________________ 
sivusuunnassa tärysauvalla, voi 
tämmityslanka katketa tai painua 
muottipintaan kiinni, 	jossa se 
aiheuttaa tulipalovaaran. 

Valun ylapinta peitetaan lammitys- 
suunnitelman mukaisesti esim 	muovi- _____ 
tetuilla mineraalivillamatoi lia. 
Kovalla pakkasella on pinta suojat- 'VAARIN 
tava jo ennen hiertämistä ja suoja- 
usta avataan vain tarpeen mukaan 
hiertämisen ajaksi. 

13. Valu suojataan sivuilta ja tarvit- 
taessa myös alapuolelta suojapeit- / 

teillä. 	Osa peitteistä voidaan 
asentaa paikoilleen jo ennen valoa. 

. 

. 

. 

. 
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TS. Ltirrtrni 	kRetään 	dl) 	In:d 
suunni elsan mukaisen alkusiji lytys-
äjan kuluttua. Lämmitystehoa sääde-
tään siten, että betonin lämpötila 
nnusee hitaasti tavoitelämpötilaan, 
(tai pysyy vähIntään vakiona). 

16. Kun betonin lämpötila on saavutta-
nut tavoitteeksi asetetun lämpötilan, 
pyritään lämmityksen tehoa säätä-
mällä pitämään lämpötila vakiona. 
Betonin si toutumisen hi dastuessa 
saa lämpötila kuitenkin lähteä 
hieman laskemaan. 

17. Betonin lämpötilaa seurataan lämmi-
tyssuunnitelman mukaisin mittauksi n 
ja tulokset kirjataan talvibetonoin-
tlpöytäki rjaarl. Mi ttausten yhtey-
dessä tarkistetaan myös lämmitys-
nilmukoiden kunto pihtiamppeerimit-
tarilla. 

18. Lämpötila mitataan lämmityslankojen 
keskiväliltä vähintään 5 cm:n syvyy-
destä. (cm. lämpötilaa kutsutaan 
betonin peruslämpötiiaksi). 

19. Lämmitys voidaan lopettaa, kun beto-
ni on saavuttanut lämmityssuunnitel-
massa asetetun lujuustavoitteen. 
Betonin lujuus arvioidaan lämpötilan 
mi ttauks in määritettyjen iämpöaste-
vuorokauslen perusteella. 

lii. Rakenteen annetaan peitettynä jäähtyä 
hitaasti. Jäähtymisnopeus saa olla 
enintään 5tC/h.  Jos rakenne pyrkii 
jäähtymään liian nopeasti, on lämmi-
Lvstä jatkettava osateholla. 

di. Lämmitysvaiheen päätyttyä voidaan 
lämmityskalusto purkaa pois. 
Kytkentäjohtimet katkaistaan siis-
tisti betonin pinnasta. 

Rakenteen suojaukset saa purkaa pois 
vasta, kun rakenteen lämpötila on 
asaantunut lähelle ulkoilman lämpö- 
isa. 

. 

. 

1 MENETELMÄN SOVELTUVUUS JA KÄYTTÖRAJOITUKSET 

1. Lämmitys pelkästään lankalämmitykseilä 

Taulukko 1: duosi teltavat 'pakkssrajat' ja vastaavat rakenteen suojaustavat 

Rakenne 	 Pakkasraja 
L iuojaustapa [ 

1 2 

. 	0 1. Maatuet 	ja pilsrit 	t -0 C x (x) 

t 	= 	0. . .-20° C x x (x) 

t 	—2O° C x x - vain poikkeustapauksissa 

2. Kansilaatat 	 t 	O °C (x) x x (x) 
t 	= 	0.. .-lO° C x x x - käyttöä rajoittaa suuri sähkö- 

tehon tarve 

1: 	<_l000 x x (x) x - vain poikkeustapauksissa 

Rakenteen suojaustavat: 

1 = yläpinnan suojaus muovilla ja suojapeitteillä 

2 = yläpinnan suojaus valunsuojamatoilia 

3 = sivujen suojaus suojapeitteillä 

4 = sivujen suojaus kaksinkertaisilla suojapeitteillä (ilmarako n. 50 mm) 

5 = rakenteen suojaus alapuolelta suojapeitteillä 

11IJ0M SIJOJAUSTAPA ON ESITETTÄVA LAMMITYSSUIJNNITELI4ASSA 
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Taulukko 2: Lankalämmityksen muita käytthkohteita 

Käyttökohde Lärnmityksen 	tarkoitus ))uorn 

1. Kansilaatat - läapötilaerojen tasaus - mitoituksessa on suositeltavaa 
ja ohuiden rakenneosien käyttää pientä lankatehoa ja 

- reunapalkit ja rakenteen kulmien mandollisimman suurta tehonsäät]i- 
- ohuet reunaulokkeet lisälämmitys aluetta 

2. Kylmäsillat - betonin lämmitys kylmä- - lämmitys On aina 	!armis*:eLava 
sillan 	ympäriltä erilliseilä varasilmiikaila 

- telinekonsolit yms. 

3. Jälkivalut - jälkivalun lämmitys - 	lämmityron 	aina vsrmistettasa 
- eriliiseilä varasiirnukaila 

- laakerialustat 

- reunapalkit 

4. Työsaumat - kylmän rajapinnan lämmi- 
tys ennen valua 

5. Suojabetoni - betonin lämmitys - suojabetoni on suojattava päältä 
esim. 	muovitetuilia mineraali- 
vii lamatoilla 

- kansilaattaa on tarvittaessa läm- 
mitettävä 	ennen suojabetonin valua 

1 LÄMMITYKSEN VARMISTAMINEN 	 1 

- Lankalämmitystä käytettäessä on varauduttava sähkökatkojen varalle siten, että betonin sitou-

tuminen voidaan turvata vähintään jäätymislujuuteen saakka joko suojausta lisäämällä:a]. 

lämmittämällä rakennetta muulla tavoin. 

1 KARKEAT TYtMENEKKITEDOT 	 1 

Taulukko 3: Eri työvaiheiden työmenekkejä T3 (työvuoroaika) 

- lämmityssilmukoiden ja kytkentäjohtimien 

asennus paikoilleen 0,03.. .0,06 	tth/jm 

- muuntajan ja runkojohtimien aaennus 5... 10 	tth 

- lämmönerlstemattojen asennus valuvaiheessa 0,04.. .0,06 	tth/m2 

- suojapeitteiden asennus 0,5.. .0,8 	tth/kpl 

- lämmityksen valvonta (jatkuva') n. 	1.. .2 	vrk 

- suojausten purku, 	lämmöneristematot 0,03.. .0,05 	tth/m2 

- 	 " 	 " 	 , 	suojapeitteet 0,4.. .0,6 	tth/kpl ________________________ 
thteensä keskimäärin 1,5.. .2,0. ..2,5 	tth/m3 _______________________ 

TYÖTU RVALLISUUS 

- Lankalämmitystä käytettäessä on aina tehtävä lämmityssuunnitelma, jonka mukaan työ tehdään 

- Työnjohdon tulee olla perehtynyt lankaiämrnityksen käyttöön ja tuntea sähköasennusta tarpee]- 

lisessa määrin, (Suojajännitettä 	42 V käytettäessä ei asennustyössä vaadita ammattipäte- 

vyyttä) 

- Lankalämmitystä on valvottava jatkuvasti tulipalovaaran 	takia, koska muottia vasten painu- 

nut tai pintaan noussut lanka voi sytyttää muotin tai valun suojaukset tuleen. 

KIRJALLISUUTTA 

- "Betonin sähkölämmitysohjeet, lankalämrnitys, Rakentajain kustannus Oy, 1969 

- "Rakentajain kalenteri 1980", Rakentajaln kustannus Oy, 1980 

- Laitevaimistajien ohjekirjaset 

. 

. 

. 
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SILLANRAKENNUS 

art 
TYÖNSUUNNITTELU 

Menetelmät iedot 

Betonirakenteiden talvisuojaus ja 	REK NO 1 SIJOITUS 

lämmitys 	 5560 	B.3550 
LAATIJA AIKA 

Lankalämmitysmenefelmä 	TVH/ 1 
Rs, Rr 	1 12.84 

Lämmitystehon ja langoituksen mifoitus 

1. YLEISTÄ 

- Tämän mitoituskortin nomogrammeista voidaan määrittää rokenteest:a poistooa l5iteho (kW/betoni-m31 

rakenteen mittojen ja halutun lämpätilaeron funktiona. Lisäksi nomogrammeista voidaan määrit- 

tää tarvittava lämmitysteho (kW/betoni-m3), kun betonin sitoutumislämpä otetaan huomioon. 

- Kortin lopussa on esitetty erityisesti sittarakenteita koskevia langoituksen mitoitusohjeita. 

NUOM 	SILLANRAKENNUSTÖIDEN YLEISEN TYÖSELITYKSEN syp 3500 KOHDAN 5.25 MUKAAN ON SÄHKÖLÄMMI- 
TYK3EN KÄYTÖSTÄ AINA LAADITTAVA 41 INITELMA, JOKA ETTÄITÄÄ LÄMMITYKSEt! YLEISSULJUNITEL- 

MAN JA LANGOITUSSULINNITELMAN. 

2. LMMITYSTEHON MITOITUSNOMOGRAMMIT 
2.1 Pyöreä pilari 

. 

0 

• 

• 

__________________________________________________________________ 

- _ 
_ 
____ 

= 	t 	- 	t b 	u 
tb = betonin peruslämpiltila 

= ulkoilman 	JämpUtita 
-450 

- 
-400 - normaali lautamuotti 

-350 0 - valun yläpinnassa mmc- 
raalivillamatto tms. 

-300 - tarvittaessa on pilari 
suojattava 	tuulen jääh- 

•250 dyttävMltä vaikutukselta 
c 
.2 suo,japeitteillä 

200 

Sementti: 

- yleissementti 
- li'"nkehitys n. 	1,0.. .1,5 W/kg 

sitoutumjsen alkuvaiheessa 

700 	800 900 	1000 1100 1200 1300 
Pilarin holkaisijo d (mm) 

Kuva 2: PyJreäri p1 larin lämmitystehon rnitoi:us 

Esimerkki: Pilarin halkaisija d = 800 mm ja korkeus H = 5,3 m. Määritä tarvittava lämmitys- 

teho, kun haluttu betonin perusiämpätila tbofl noin 30 °C ja arvioitu ulkoilman 

!ämpbtila ton noin -10C. Pilarin betonin sementtimäärä on noin 300 kg/betoni-m3. 

Ratkaisu: 	Jämpätilaero 	t = tb - t onno i n  4000, jolloin pilarista poistuva lämpäteho 

on noin 1,33 kW/m3. Kun betonin sitoutumislämpö otetaan huomioon, saadaan 

tarvittavaksi lämmitystehoksi noin 0,9 kW/m3. 

Tarittava kokonalslämrnitystehu = 0,9 . •Q,42 . 53 = 

kcrtti nru 5559 
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2.2 Sernämäiset rakenteet ( mm. maatuet) 

1,5 2,5 
14 -- - - tt 	-t 

b 
E 1.3 t, 	= betonin peruslämpö- 

12 

- - - " 
E 

tila 

-- 

E E E T 	E T T = ulkoilman lämpötila 
1,1 

10 5O0 Muotiaalönsuus 

- 45O 
- normaali lautamuotti 

• 15 , - - 	- - - - E - 'zalun yläpinnassa 
E°7 o. - - - 	- - 	- - - 400 mineraaiivillamafto tms. 

:Ø - 0,6 - 	- 

- 
E - - - - - - 

C - 	tarvittaessa on raken- 
o - 	-- - 	- - - - - 350 ne suojattava tuulen - 	 - - 1,0 	. jäähdyttävältä vaiku- 
-04 . 	- - 	- 	' 300 tukselta suojapeit- 

2 teillä. 
0,3 _ 	_ 

250 
0,2 - - 	- 	- __ 3 emen t t i: 

Q5 - - - 	- 	3,, 	- 
0,1 - - - 	- 	__ - - yleissementii 
o = = 	- 	' = = - - lämmönkehitys 

200 	400 	600 	800 	1000 	1200 n. 	1,0.. .1,5 	W/kg 
Seinän poksuus d 	(mm) sitoutumisen alku- 

vaihe e ssa. 
Kuva 3: 	Seinämäisea rakenteen lämmitehon mi toi tus 

Maatuen siipimuurin seinän paksuus d = 500 mm. Määritä tarvittava lämmitysteho, 

kun haluttu hetonin peruslämpötila tbofl  noin 30 °C 	ja arvioitu ulkoilman lämpötila 

tuon noin 	-l0°C. 	Betonin sementtimäärä on noin 300 kg/m3. 

Ratkisi: Läinpöt;.ilacro 	t 	= 	tb 	- 	tofl noin 40 °C, 	jolloin 	rakenteesta poistuva lämpöteho on 

noin 	1,07 	kW/m3. 

Kun hetonin sitoutumislämpö otetaan huomioon, saadaan tarvittavaksi lämmitystehok- 

noin 	3,6 kW/m3. 

2.3 Laatat = t 	- t 
b 	u 

' 	12' 
t 	= betonin perus- 
b 

lämpötila 
-...-. 	11. • .500--' = ulkoilman lampo- u E tila 

450 

09 Muotti 	ja valun suojaus: 

.400 
- alapuolella normaali 

08 > 	, 	. ;o lautamuotti 
E 

E 07. 
35O 

- valun yläpinta suoja- , 	c taan valunsuojama- 
06 - 	, 	, E tuula 

o > 	0,5 , - rakenne suojataan 
.E sivuilta ja tarvit- 

04 
.250 g taessa myös alapuo- 

lelta suojapeitteillä. 
1—' 

0,2. Sementti: 

0.1 
- yleissementti 

-- 200 	400 	600 	800 	1000 	1200 - lämrnönkehitys 
Laatan paksuushf(mm) n. 	l,0...l,5 	W/kg 

sitoutumisen alku- 
Kuva 4: 	Laatan_iämmitstebon_mitoitus vaiheessa 

Esimerkki: Teräspalkkisillan kansilaatan paksuus h f  = 300 mm ja sillan kanteen menee betonia 
noin 70 m3. 
Laske 	tarvittava lämmitysteho, 	kun haluttu lämpötilaero t on noin 4000 ja betonin 
sementtimäärä on noin 400 kg/m3 

Ratkaisu: Kun lämpötilaero on noin 40 °C, 	on rakenteesta poistuva lämpöteho noin 1,13 kW/m3. 
Kun hetonin sitoutumislämpö otetaan huomioon, saadaan tarvittavaksi lämmitystehoksi 
noin 	0,53 kW/m3. 

Lämmitystehon kokonaistarve = 70' 0,63 = 37,lkW 

- Kuvista 2-4 	saatavat lärnmitystehot vastaavat ns. 	tasapainolämmitystä. Tasapainolämmityksellö 
tarkoitetaan tässä sitä, 	että iämmitysL;eholla voidaan saada aikaan vain tietty mitoituksessa 
käytetty lämpötilaero 	t ja 	ylläpitää se betonin sitoutumislämmön vaikutuksen ajan. 
Tämän jälkeen alkaa lämpötila hitaasti 	laskea. 

- Jos rakennetta joudutaan lämrnittämään betonin sitouduttua, saavutetaan lärnmityksellä vain se 
lämpötila, jossa rakenteesta poistuva lämpöteho on iämrnitystehon suuruinen. 

- Tarvittavaa lämmitystehoa voidaan pienentää kunnollisella rakenteen suojauksella ja lisäämäl- 
lii hetonin sementtimäärää tai 	käyttämällä nopeasti kovettuvaa sementtiä, 	jonka lämmönkehltys 

on suurempi. 	Suojauksella on myRs se etu, 	että se 	tasaa lämpötiiaeroja. 

• 
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3. LANGOITUKSEN MITOITUS 

yleisiä suunn teluperiaatteit a: 

Siltarakenteet ovat yleensä verrattain massiizi a, jolloin arvittava iämmitysreho on pieni. 

Toisaalta lämmittämisellä ja suojauksella tulisi pyrkiä tasaamaan rakenteen lämp2itilaeroja. 

Tistd syystä on langoitusta suunniteltaessa käytettävä seuraavia ohjearvoja: 

Taulukko 1: Siltarakentei.den suositeitavat lankat:ohot; ja iankavd].it 

- suositeltava lankateho ^ 50 W/m 

- suositeitava iankaväli; 	massiiviset 	rakenteet 

- 	 ohuet rakeneet 

<300 mm 

rakenteen paksuus 

Lankateho ̂  50 W/m on suunnittelussa käytettävä ohjearvo ja tarvittaessa voidaan lankaa 

kuormittaa hieman suuremmalla teholla (esim, jos toinen kandesta silmukasta pettää) 

Langoitusta suunniteltaessa on noudatettava lisäksi seuraavia sääntiijä: 

- rakenteessa on oltava aina vähintään kaksi silmukkaa, joista - oisen voi olla varasiimukka 

- rakenteen ulkonurkat on aina varustettava reunasilmukaila 

- kylmään rakenteeseen liittyvissä rajapinnoinsa on ioräuu'd.ii.ti pienenneisävä siten. että 

se on noin puolet normaalista lankavälistä 

- ns . kylmäsiltojen (mm. konsoli t yms. 1 kohdat varuete 1 osa eriil isi 115 lisäsi Imukoilla 

Langoituksen mitoitus: 

Langoitussuunniteima kannattaa tehdä t:ailukkomuodossa (ks. esimerkki 1 . Mi toi tus tapahtuu 

seuraavien kaavojen avulla: 

langan yksikköpituus 
= lämmitysteho 	1000 (kW/m3) 

lankateho (W/rn) 	
= (m/) 

langan kokonaispituus = langan yksikköpituus (m/m3) 	rakenteen tilavuus (m3) = (ml 

lankaväli 	
langoitettava ala (m2) 
langan kokonaispituus (ml 	

= 

Lämmityssiimukan pituuden mitoitus: 

Lämmityssilmukoiden pituudet voidaan määrittää kuvan 5 avulla, kun tiedetään haluttu lankateho 

ja langan jännite. Langan jännite kannattaa valita mitoitusvaiheessa lämmitysmuuntajan säätidalueen 

keskivaiheilta, jolloin tehonsäätdmandollisuus on mandollisimman suuri molempiin suuntiin. 

Toisaalta silmukoiden piSuuden tulee olla sellainen,että langoitus on helppo toteutaa. 

• 	45 

40 

• 	
35 
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E 25 
-j 
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20 
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15 	20 	25 	30 	35 	40 
Jännite U (v) 

Kuva 5: Lämmityslankasilmukan pituuden mitoitus 

Lämmi tys1anKa: 

- normaali teräksinen iämmityslanka 

- nimeliishalkaisija 0 = 2 mm 

- ominaisjohtokyky = 7 m/m2  (+ 15 °C) 

- johtokyvyn pieneneminen n. C), -1 

. 



1 Psimerkki 	Maatuen lanttoi tussuunnttma 

Mitat Lämmitys- Langan pituus Lanka- 3.tlmukat i.anka- Mi Loius Hucm 

Rakenneosa teho teho vä] i järini Le V d Yksikkö- Koko- 1km Pituus 

m3 mm kW/m3 W/m kpl m mm 

- 	rintamuuri 26,3 900 0,15 6,5 170 23 8 	1 20,5 300 ii 

- 	taakeritason 

takaseinä 1,6 300 1,35 27 43 50 3 	+ 	1 13,5 250 12 

- siipimuurit 5,8 400 1,0 20 116 51) 2 	+ 	1 13,5 200 22 

molempiin ________ _______ __________ ________ 

- reunapalkit 1,1 400 1,00 20 22 50 1 	+ 	1 13,5 200 22 toinen 

molempiin varalle 

Laakeritason takaseinän langoitus: 

- lähthciedot: d = 300 mm, t = 40°C, sementt imäärä = 300 kg/m3 .]ämmi tysteho = 1,35 kW/m3 Ikuva 3) 

- valitaan aluksi lankatehoksi 50 W/m taulukon 1 suosituksen mukaan 

1 35l000 	. 

	

=langan yksikkopituus = 	= 27 m/m3, josta langan kokonalspJLuus = 27 . 1,6=43 m 
50 

- langoituksen ala (= muohtipinta-ala) = 10,7 m2, jolloin lankaväli = 
13,1 = 0,25 m 
43 

- silmukan pituuden mitoitus: Valitaan jännitteksi esim. 8 = 22 V, jolloin silmukan pitoudek-

si tulee L = 13,5 m lankateholla 50 W/m. 

	

silmukoiden lukumäärä 	= 3,19 	3 kpl, jolloin lopuillseksi lankapit.uudeksi tulee 

3. 13,5 = 40,5 m 

Mitoitusta voidaan haluttaessa tarkentaa iteroimalla, mutta yleensä edellä esilelly tarkkuus 

riittää, sillä lämmityksen tehoa voidaan säätää. 

4. KIRJALLISUUTTA 

Betonirakenteiden sähkölämmitystä lankalämmitysmenetelmällä on käsitelty mm. seuraavissa jui-

kaisui ssa: 

- "Betonin sähkölämmitysohjeet, lankalämmitys, Rakentajain kustannus Oy, 1969 

- Rakentajain kalenteri 1980, Rakentajain kustannus Oy, 1980" 

- Sähkbturvallisuusmääräykset 1984 

- Lait:evalmlstajien oppaat 

. 

. 

. 
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REK NO 	1 	SIJOITUS 

5561 B.3550 Betonirakenteiden 	talvisuojaus 
Jj _______ LAATIJA 1 AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Merpo-hallin pystytys ja purku 	12.84 

Menetelmät iedot 

TYÖKOKONAISUUS 

l{leistä: 	Meroo-hallia käytetään yleensä sillan kannen 

talvisuojaukseen. 	Halua voi käyttää myös muiden raken- 

teiden suojaamiseen ja varasto- tai työskentelysuojana 

silloin, 	kun halli mittojensa puolesta soveltuu ja sen 

käyttö on taloudellisesti kannattavaa. 

Ulkoinen suoritusjärjestys: 

- Halli kannattaa asentaa paikoilleen mandollisimman 

aikaisessa vaiheessa 	jolloin suurin osa 	- oisa 

- 	

a 	 _ ____ ____ 	____ 	____ 

hallin asentamista varten. 

Hallin rakentamistapoj 

Menetelmä 2: 	Halli pystytetään suoraan lopuiliselLe paikalleen, 	jolloin kaaret: kootaan yleen- 

sä sillan päässä 	penkereellä ja siirretään esim. 	miestyönä kantaen paikoilleen. 

Menetelmä II: 	Hallin runko kootaan maassa pääkatteen mittaisiksi lohkoiksi 	ja kattee: kiinni- 

tetään runkoon alustavasti. 	Hallin lohkot nostetaan nosturilla lopullisille paikoilleen, 

jossa ne kiinnitetään alusparruistaan ja runko-osat ja katteet sidotaan jatkoskohdista toisiinsa. 

Sisiinen 	suoritusj&jestys 	(hallin 	pystytys 

Kaluston vastaanotto 

Kaarien 	kokoaminen 

Kaarien 	styt s 

Alus uut 	 Kaarien kiinnit s a sitominen 

Tehneet 	tms 	 Ovirun 

- Työ voidaan tehdä esim, 	siten, 	että osa työryhmästä (2... 3 RM) 	kokoaa kaaria aina n. 	5.. .10 

kpl:een erän sillä aikaa, kun loppuosa työryhmästä (2 RM) 	sitoo ja kiinnittää alusparruihin 

edelliset kaaret. 	Kaarien pystytykseen ja katteiden asennukseen osallistuu koko 	työryh- 

mä 	(4...5 	RKl. 

TYÖRYHMT, KALUSTO, 	MATERIAALIT, 	TYÖMENEKIT 
Sopiva työryhmä 	on 4.. .5 RM, 	joka tarvitaan kokonaisuudessaan nostettaessa kaaria pystyyn 

sekä pääkatte iden asennusvaiheessa 	(ks. 	sisäinen suon 	tusjärjes tys) 

Työssä tarvittava kaluato: 

- räikkävääntimellä tms. 	varustetut hylsyavaimet 	(pulttikoot M6, 	M8 ja Mb) 

- pylväshanko tms. nostohanko 

Hallin lisäksi tarvittavat: materiaalit: 

- alusparrut 100 x 100 tms 

- katteiden kiinnitysktiysiö ja kansiruuveja 	10 x 45 tarpeen mukaan 

Keskimääräinen miestyömenekki 	hailin pltuusmetniä kohden on seuraava: 

- hallin pystytys 	T3 = 2,5...3,5.tth/halli-m 

- hallin purku 	T3 = 	2,0.. .2,7 	tth/halli-m 

Ville: ilailin lämmitystarpeen mitoltus; kortti nro 5558 
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MENETELM4KUVAUS 

Kaiustonvastaanottoja varastointi 

1. Kalusto varastoidaan työmaalla 
kokoamispaikan viereen pelkkojen 
päälle. 
Vas taanotettaessa tarkastetaan mm. 
kaluston määrä ja kunto. 

2. Talvella kalusto peitetään esim. 
hallin päätypeitteellä kaluston 
lumeentumisen ja jäätyrnisen estä- 
miseksi. 	 3 

Hallin rungon kokoaminen 

3. Halli'n runkokaaret kootaan maassa 
tasaisella alustalla. Kaaren osat 
asetellaan paikoilleen ja liitetään 
toisiinsa pulteilla kuvan mukaisesti. 

4. Hallin päätyyn tuleva puolikaskaari 
kootaan valmiin kaaren päälle, 
johon se kiinnitetään sidetangolila 
tai esim. köyden pätkillä. 

puItitM1O7O 

5. Hallin rungon pystytys aloitetaan 
nostamala päätykaaret pystyyn 	5 
alusparrujen päälle. Kaarien pys-
tyyn nostossa käytetään apuna esim. 
sopivaa nostohankoa tms. 

6. Rungon pystytystä jatketaan nosta-
malla kaari kerrallaan pystyyn ja 
sitomalta se edelliseen kaareen 
kandella alimmalla sidetangolla, 
jotka voidaan asentaa paikoilleen 
maasta käsin. 

. 

. 

7. Kaaret kiinnitetään pystytysvaihees-
sa myös alusparruihin kansiruuveilla. 

8. Lopuksi hallin kaaret sidotaan toi-
siinsa hans- ja sidetangoilia, 
jotka voidaan asentaa kiipeämäliä 
hallin rungon päälle. 

Huonö Hallin rungon päälle ei saa kiivetä 
ennen kuin kaaret on pultattu alus- 
parruihin ja alimmat sidetangot 
on asennettu paikoilleen. 

Hallin runson viimeistel 

9. Hallin ovirungot ja katteiden kiris-
tämisessä tarvittavat vaijerikiris-
timet asennetaan paikoilleen hallin 
päätyihin. 

10. Teleskooppisten ovirunkojen pysty- 
sauvat kiinnitetään hallin pääty-
kaarien yläpaarteisiin kuvan mukai-
sesti sidetangoilla, jotka samalla 
tukevat päätykaaria pituussuunnassa. 

iIi 	s deton 

runko 

vaUerin kirstin 

ii. Pystysauvat kiinnitetään alapäästään fl 
esim. kansiruuveilla hallin päätyi- 
hin asennettuihin alusparruihin. 

12. Ovirungon vaakasauva kiinnitetään 
pystysauvoihin ja säädetään lopul-
liseen korkeuteen vasta, kun pääty-
peite on asennettu paikoilleen. 

12 

aokautki 

. 

Päätypeitteiden asennus 

13. Hallin päätypeitteet nostetaan pai-
koilleen ja sidotaan kiinni runkoon 
harjalta alkaen peitteissä olevilla 
kiinnitysköysillä. Päätypeitettä 
kiinnitettäessä on seurattava, 
että se kiristyy tasaisesti. 

14. Kun päätypeite on sidottu reunoilta, 
se sidotaan vieläkiinni oviaukon 
runkoon. 

13 

1 --- 
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kiristysvaijen 

I,44,,svuIen 
knnnityssola 

- hallin paatyihrn 
tuleva paokate 

• itOm '184 

kiinnityjyej 

	

uakate 	 vetonarut 

/ 	• 

1 
katteon sidonkO rurikoon 

18 

yv 

20 
kiinnityslenkit 	atteenjko-osa 

sota 
katteessa 
tank tms 
kiirinit s- 
köydet 

23 

. 

. 

15 
Pääkatteiden asennus 

15. Ktteiden asennus aloitetaan pääty- 
osasta, joka asennetaan siten, että 
katteen kiristysvaijeri tulee hal-
lin päätyyn. 

15. Jos hallin sivulla on riittävästi 
tilaa, oikaistaan kate hallin 
sivulle ja vedetään paikoilleen 
joko köysillä tai nostokonetta apu- 
na käyttäen. Tässä vaiheessa on 
katsottava, että katteen kiinnitys-
solat tulevat sisäpuolelle. 
Katteen veto on helpompaa lievään 
vastatuuleen, jolloin tuuli nostaa 
katetta irti hallin rungosta. 

17. Tarvittaessa voidaan hallin katteet 
vetää paikoilleen mybs hallin päästä 
hallin pituussuuntaisesti. 
Katteen veto hallin pituussuuntai-
sesti on kuitenkin selvästi vaikeam-
paa kuin veto hallin poikkisuuntaan. 

l. Kun kate on saatu paikoilleen, 
kiinnitetään se toisesta päästä hal- 	19 
lin runkoon katteessa olevilla 
kiinnitysköysillä. Käydet on syytä 
sitoa aina kiinni rungon paarteisiin. 

9. Katteen päätyosa kiristetään kat-
teossa olevalla kiristysvaijeril la. 
Katetta on syytä ravistella kiris-
tettäessä, jotta se kinistyisi 
tasaisesti. 

20. Hallin kattamista jatketaan katteen 
jatko-osalla joka kiinnitetään edel-
lisen katteen kiinni tyslenkkeihin. 
Kiinnityski3ydet on syytä sitoa har- 	21 
jalta alkaen tasaisesti kiristäen. 

17 

. 

21. Kun kaikki hallin katteet on asen- 
nettu paikoilleen, kiristetään kat-
teet rnyhs hallin toisesta päädystä 
pituussuuntaan kuten kohdassa 19 
on selostettu. 

.. Seuraavaksi sidotaan katteet hallin 
sivuilta. Katteissa oleviin pituus-
suuntaisiin taskuihin pujotetaan 
esim. terästangot, joista katteet 
sidotaan riittävän vahvoilla kbysil-
lä tai kiinnityshihnoilla noin 1 m:n 
välein alusparruihin. (Kiinnitykset 
on mitoitettava kestämään taulukos 
sa 5 annetut rasitukset). 

3. Hallin sivuilta ja päädyistä yli 
jäävät katteiden liepeet sidotaan 
tai painotetaan lopuksi siten, ettei 
tuili pääse riepottamaan niitä. 

Hallin käyttä 	 r 
25. Hallin katolle satanut lumi on pois- 

tettava tarvittaessa. Lumi voidaan 
pudottaa kopistelemalla katetta 
altapäin kolalla. 
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29. HaUin katteet irrotetaan painvas-
taisessa järjestyksessä kuin ne 
on asennettu. 

30. Katteet puhdistetaan ja kuivataan 
tarvittaessa ja laskostetaan ja 
sidotaan tukevasti köysillä. 
Katteiden tunnistamisen helpottami-
seksi on ne merkittävä tai laskos-
tettava siten, että katteiden mer-
kinnät jäävät näkyviin. 

31. Hallin runkokaaret irrotetaan ja 
puretaan kuljetusten ja varastoin-
nin kannalta sopiviin nippuihin. 
Pultit yms. ruostumiselle alttiit 
osat on syytä suojata esim, öljyä-
mällä. 

31 

 

Y LEIST 

Työturvailisuus: 

- Työntekijöillä on 01 tasa suojavarust;uksefla vähi ritään kypärä sekä tarvittaessa suojakäsineet 

ja turvavyö. 

- Js työssä käytetään nootokoneita, on kaikissa nostoi osa noudatettava yleisiä nosto-ohjeita. 

- Töissä, joissa on olemassa putoamisen vaara (mm. sidetankojen ja katteiden kiinnitys ja 

irrotus), on käytettävä putoamisen estävää turvavyötä. 

- Hallin rakentamis- ja purkuvaiheessa on oltava riittävät kulkutiet. Erityisesti on huomat-

täva, että jos hallin runkokaaria joudutaan kantamaan miestyönä joko hallin rakentamis-

tai purkuvaiheessa, on kulkuteiden ja siltojen oltava riittävän ieveitä. (ks. Rakennus-

työn järjestysohjeet, luku '7) 

- Hallin katteila ei saa asentaa eikä irroI;as kovalla tuuletia. 

Sääsoojahail in saatavuus: 

- TVH:n Merpo-hallikaluston varauksia ja kalustosiirtoja hoitaa TVI-I:n sillanrakennustoimisto. 

- Hallikalustoja on mandollista vuokrata mm. hallien valmistajilta, maahantuojilta tai raken-

nuskonevuokraamoi 1 ta. 

Merpo-haii in nostot 

- Merpo-hallia voidaan nostaa kokanalsena 10 m mi itaisina lohkoina (= katteen pituus) seuraa-

vien ohjeiden mukaan: 

- nosto tehdään käyttäen neljää nostoliinaa, jotka kiinnitetään hallin alusparruihin 

1/4:n päähän nostettavan hallilohkon päistä 

- hallin sivut suojataan nostoliinojen kohdll1a esim. .Lankuilla, jotta nostoliinat eivät 

rikkoisi katetta 

- muilta osin nosisissa noudatetaan yleisiä nosto-ohjeita. 

. 
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,/YIäPoa 	25x15 x 1,5 

1000 	\olopaarre 
1' 	I 	25x15x1,5 

n 

. 

. 

Taulukko 1: Hallin runko-osat 

Osa pit. 	(cm)] paino(kg) 

®jaikaosa 2000 11,1 

®jalkaosa 3000 15,8 

®kaariosa 12,1 

®väliosa 2000 10,0 

®väliosa 3000 15,9 

®vHliosa 4000 20,5 

®harjaosa 12,8 

jalkaosa, 	pääty 	(lev. 	500) 2000 8,0 

®jalkaosa, pääty 3000 11,2 

kaariosa, 	pääty 7,4 

väliosa, 	pääty 2000 6,4 

® väliosa, 	pääty 3000 10,2 

(vä1iosa, 	pääty 4000 13,3 

harjaosa, pääty 7,7 

sidetanko 0,8 

®harjatanko 1,1 

teleskooppinen ovirunko 

vaijerin kiristin 

Taulukko 3: Hallin runko-osien tilavuus purettuna 

ja niputettuna (m3/halli-m) 

Hallin leveys 8,2 	rn 10,1 m 12,0 m 

Osien ti)av. 0,67 0,83 1,00 

Taulukko 2: Hallin katteet 

Osa paino(kg) 

® päätypeite, lev. 8,2 rn, 	kork. 4,6 m n. 	30 

päätypeite, 	lev. 8,2 m, kork. 5,6 m n. 	37 

paätypeite, 	lev. 10,1 m kork. 5,0 m n. 	38 

päätypeite, 	lev. 10,1 m,kork. 6,0 m 0. 	47 

päätypeite, 	lev. 12,0 m,kork. 5,3 m n. 46 

päatypeite, 	lev. 12,0 m,kork. 6,3 m n. 	56 

@kate, päätyosa 11,0 mx 18,4 rn n.165 

kate, jatko-osa 11,0 mx 18,4 m n.165 

katteen lisäkaista 2,0 m x 11,Os n. 	20 

- katemateriaalin paino noin 800 g/m2 

- päätypeitteissä on keskellä ylös rullat- 

tavat oviaukot, leveys 3,5 m ja korkeus 

3,0 m tai 4 rn 

- katteiden päätyosissa on toisessa päässä 

kiristysvaijeri ja toisessa päässä 

kiinnitysköydet ja kiinnityslenkit 

- katteiden jatko-osissa on molemmissa 

päissä kiinnitysköydet ja kiinnitys- 

lenki t 

- katteiden sivuilla on pituussuuntalset 

kiinnityssolat. 

- Hallin runko-osat voidaan niputtaa kuljetuksia ja varastointia varten sisäkkäin 

Rek.nro 55 
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Hall len mi 2a 1 ja side- ja harjalankojen ei joi lue 

,id,,.@9 kkkj,, 	,jd.t,t .4..5.JI pI*Sii 	0  3, 5 7 	9 
4 	 pakO, 2. 4, 6. 9. 	6 

Kuva 1: Hailin uoikkileikkauo, leveys 0 = 12,5 Kuva 2: Hallin pil:uusleikkaus 

. 

r 

Kuva 1: he) lin poikt lie lkkuo.- 1 eOoO 13 = 15, 1 m 	Kuva 4: Hallin poikkileikkaus , leveys 8 = 8,2 m 

Hallin tuenia ja sidonta: 

- Hallin alusparrut on tuettava ja ankku-

roitava siten, että tuenta keslää taulu-

kossa 4 annetut tukireaktiot. 

Taulukko 4: Alusparrun tukireakti.oi (kN/ml 

Hallin leveys 8,2 m 	10,1_m[ 12,0 m 

jalkaosat 2,0 m 3,5 3,6 3 7 max 
jalkaosat 3,0 m 4,5 4,6 4,7 

P 	; 	jalkaosat 2,0 rn 4,1 4,4 4,5 
max 

jalkaosat 3,0 4,3 4,5 4,6 

P. -3,8 -5,8 -5,7 
min 

Katteiden sidonta hallin reunoilla: 

- Hallin katteet on sidottava alusparrui-

hin siten, että sidonta kestää taulu- 

kassa 5 annetut rasitukset. 

Taulukko 5: 8 	(kN/m) rn En 

Hallin leveys 8,2 m 10,1 	rn 12,0 m 

R max 4,5 5,4 6,4 

P 	= suurin tukireaktio alaspäin (-tuenta') 
max 
min = suurin tukireaktio yllispäin (-.ankkurointi) . 

Taulukko 6: Kokonaistuulikuormat H (kN/m) 

la vastaavat eoäkeskeisvvdet e Cm) 

8 = 8,2 in B = 10,1 m B 	= 	12,0 En 

ii e IH e 8 e 

- jalka 2,0 m 

- jalka 3,0 En 

4,0 

4,9 

2,24 

2,73 

4,3 

5,2 

2,39 

2,89 

4,5 

5,5 

2,55 

3,04 

Taulukko 7: Kokonaisovstykuomat (kN/m) 

B 	= 8,2 En B 	= 	10,1 En 	B 	= 	12,0 En 

- oma paino 1,0 1,1 1,2 

- lurnikuorma 5,7 6,0 6,0 

- tuulen noste - 8,6 -10,6 -12,6 

mallitut lumikuormat: 

6 = 8,2 En; q = 0,7 kN/m2 

B = 10,1 m; q = 0,6 kN/m2 

B = 12,0 En; q = 0,5 kN/m2 

Hallin tuenta kannen tukitelineisiin: 

- Jos halli tuetaan tukitelineiden varaan, 

on telineiden mitoituksessa otettava huo-

mioon seuraavat kuormitusyhdistelmät: 

1) tuulikuorma sivulta + hallin oma paino 

2) tuulikuorma sivulta + puolet lumikuormasia 

+ hallin oma paino 

3) puolet tuulikuormasta + lurnikuorma + oma paino 

4) tuulen nostava voima - hallin oma paino 

- Taulukossa 6 annettujen tuulikuormien arvot 

saa kertoa luvulla 0,6 edellyttäen, että 

telinesuunnitelmassa on mylis telineraken-

teiden tuulikuormia pienennetty vastaavasti 

(ks. RIL 147: 	Tukitelineohjeet'). 
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SILLANRAKENNUS REK NO 	1 SIJOITUS 

5531 B.3600 Terasbetonisen elementtirakenteisen 

1.1 - - 	- 	 LAATUA 1 AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU 
. 	 . 

laattasi Ilan! (BIe 1) rakentaminen 	TVH 
____________________________________________ 	Rs ,Rr 	3.83 

Rakennusva ihet iedot 

PERUSTIEDOT BIe ji-SILLASTA 

LuI!uJf h 

Kuva 1: 	Alikiilkukäytävän poikkileikkaUs 	Kuva 2: 	Alikulkukäytävän pituusleikkaus 
Vapaa aukko 	 Va = 4,0... 10,0 m (1 m. välein) 

Va 	 Hyödyllinen leveys 	Hi = 6,0 + n 	0,5 m (0,5 m välein') 

Maatukien korkeus 	H 	= 2,8; 3,3; 3,8; 4,3; 4,8 m i ____________ 	 _____________ 

lI1l 	1 	 1 	 Alikulkukorkeus 	h 	= 	- ; 	2,5; 3,0; 	3,5; 	4,0 m 
______ - 	Lr__i.tttL. 	- 	- \ 	 T 	 / 

\ 	 / 1 U 	yN 	 / 	Tässä kortissa on lisaksi kaytetty seuraavia muuttujia: 

ha = alikulkukäytävän syvyys maanpinnasta 

Kuva 3: Vesistösillan pituusleikkaus 	hu = uoman syvyys maanpinnasta 

Tarkemmat tiedot Biel-sillasta on esitetty TVH:n julkaisussa: 	'Teräsbetoninen etemenitirrikeri- 

teinen 	laattasilta 1 	(Ble 	1) 	Va = 4,0 - 	10,0 m, 	TVH 722055". 

TYÖKOKO NAISUUS 

Ulkoinen suoritusje s ty s: 
Ennen sillan rakentamista tehdään yleensä tiepenger siltapaikalle saakka joko osittain 	ai 

täyteen korkeuteen, 	jolloin sitä voidaan käyttää työmaatienä. 	:-;Ulnn 	taostojen täyt:ön 	jäl- 

keen rakennetaan 	riepenger valmi)ksi 	kaiteineen ja verhksineen. 

Sisttinensuori_tusjäes: 
Alikulkukäytäva ;  kevät, kesä, syksy 	Taustojen täyttä 

Mittaus ja merkitseminen 	 Ele 	asennus 

Peruskuopan kaivu 	 Saumaus 	 Kaiteet 

Perustusten tek 	 Eristys 	 Päällyste 

Viemärit 	 Suaabe oni 	 yms viimeistelytyöt 

Alikulkukäytävä ;  talvi 	 Lämpösuoja ja lämmitys 

Mittaus ja merkitseminen 	 Elem. asennus 

Vesistösilta ;  kevät, kesä, syksy 	 Taustojen täyttä 

Maapatojek 
L) 

/ 
Mittaus ja merkitseminen 	 Uoman verhoukset 

tpadot ja varauoma 	 E lem. asennus 	 Kaiteet 

ruskuopan kaivu 	 Saumaus 	 Suoja 	toni 	Päällyste 

!!ustusten t ko 	 Eristys 	 yms viim istely 

Vesistösilta ;  talvi 	 Lämpösuoja ja lämmitys 

yms 

551 0. .'0) 



111 ha 8 = 	3,3 m 8 = 3,8 m 1-1 	= 	4,8 	m 

0 14 15 18 

8 , 0 1 , 5 17 19 22 

3,0 - 21 25 

0 15 17 20 

8,5 1,5 19 22 25 

________ 3,0 - 24 28 

0 - 16 19 22 
10,5 1,5 20 23 27 

3,0 - 26 30 

ha = alikulkukäyttiviin 

syvyys maanpinnas t  

Kesto työn alusta elemeni-

tien anennusvaiheeseen On 

l/3...1/; kokonaiskestosta. 

. 

. 

Hi hu H=2,8m H=3,8m H=4,8m 

7,0 
1,5 15 18 20 

3,0 - 20 22 

8,5 1,5 17 19 22 

3,0 - 22 25 

10,5 1,5 18 21 24 
3,0 - 23 28 

uoman .ayvyys 

maan pinnania 

Kesto työn alusta element-

tien asennusvaiheeseen 
on noin 1/3 kokonainiestosts. 

. 

8) 

Vesisttösilia voidaan rakentaa myös vaiheittain pääty kerrallaan kaventamalia ensin uoma maa-

padolla tai ponttiseinällä toiseen reunaan, sen jäikeen rakennetaan toisen reunan perustuk-

set ja maatuki paikoilleen. Seuraavaksi uoman juoksu ohjataan valmiin maatuen puolelle ja 

rakennetaan vastakkainen puoli. Senetelmää kannattaa käyttää, jos uoman virtaama on pieni, 

sillan vapaa aukko suuri ja varauoman kaivu sillan ohi olisi hankalaa. 

KARKEAT AJOJTUSTIEDOT 

Työn tavoitteellinen kesto 	y8vuoroina mittaus- ja mer'kisemiotiiiden alusta kaiteiden 

aoennustyön loppuun 

Taulukko 1: Työn kesto (cv); ailkuikukäytävä, lämpö- 

eristetty terustus 

- Kostoihin on lasketu mukaan myös ali menevän tien leikkaus siltakaivannon kohdalta 

(kuuluu tienrakennustöiden lttteroille) 

	

- Kestoihin on laskettu mukaan viemäreiden asennustyö, kun alikulkukäytävän syvyys ha 	1,5 m 

tai 3,0 m 

- Jos silta rakennetaan routimattoman perustuksen varaan, lyhenee kesto noin 2.. .3 työvuoroa. 

- Jos silta rakennetaan valmiin tiepenkereen läpi, on ilmoitettuihin kestoihin lisättävä 

sillan paikalta pistettavan tiepenkereon kaivutyön kesto. Vastaavasti tyttO••vaiheen 

koo to kasvun noin 1 .....1 iv 

Tau lukko 2 	Työn kes;tn (ts') 	vesi s tOsi 1 ts, lämpö- 

eristetty erustus 

- Jos sil ts rakenne taso vanhan si lan paikalle, kasvaa työn kesto noin 1 . . .2 tytivuoroa. 

- Jos perustua on routimaton, lyhenee kesto noin 2.. .3 työvuoroa. 

Taulukoissa 1 ja 2 ilmoitetut kestot on laskettu seuraavilla lähtöolettamuksilla: 

- vuodenaika: kevät, kesä, syksy 

- sillan vapaa aukko Va = 7,0 m. Jos Va = 4,0 m,on kesto n 1... 2 työvuoroa lyhempi ja 

vastaavasti, jos Va = 10,0 m,on kassa n 1.....1 tyilvuoroa pitempi 

- tärkeimmät toimintavälineet: 

- maankaivutyöt KKI-I 14 (kaivualkeus: keskinkertaiset tai märät) 

- miestyöryhmä 2 Rä koko työn ajan ja lisäksi 1 RAM eristys- ja suojahetonitöiden ajan. 

- päuil]ystys- yms viimeisl:eiyttiitö ei ole laskettu kestaon mukaan. 



1 TARKEIMMAT TYÖMENEKKH JA TYÖSAAVUTUSTIEDOT 

Maankaivu tvö 

- kaivu KKH 

- kuljetus n x KA 

- läjitys PT 

- miestyö 2.. .3 ON 

. 

[i 

Kaivuvaikeus KKEI 	11 KKH 13 KKH 	7 

Helpot 30 45 70 

Keskinkertaiset tai märät 25 35 55 

Vaikeat 	tai vetiser 20 25 40 

Erittäin vaikeissa olosuhteissa on peosre].tua käy Ilää suurempaa ko-

netta. Kuitenkaan K3-kapasiteetti ei yLeensä kasva KKH 17 koneelle 

ilmoitettua suuremmaksi. Varauornan kaiiun ja maapatojen teon osalta 

voidaan käyttää laskennassa n. 20 % pieneapiä kapasiteetleja. 

(kaivuvaikeusluokitus ks. kortti 6024/B.1/TS-kansio 1 

tiiv. 	TS 02:lia tilv. 	TS 05:lla tiiv. JTM 	:1la 

Kaivupinnan tasaus 0,08.. .0,11 0,07.. .0,10 0,06.. .0,09 

Tasaus saralla (= 20 	cm 0,13.. .0,16 0,T .. ... 0,15 0,11.. .0,14 

Lämpöeristetty 	pemstus 0,31...0,40 030...0,39 0,29...0,38 

- Mandollisten asennusparrujen (150 x 150 tasl upottaminen perustuk-

sun lisää miestyömenekkiä 	T3 0,3.0,0 	h/jm 

Perustusten teko 

mafelat perustukset 	Taulukko 4: Miestyömenekkl T3 (tth/rn2) 

- tiivistys TLO2. . .JTM 00 

- miestyt 2.. .3 ON 

täydellinen massaa- 

vaihto 

- levitys PT 

- tiivistys TL 02.. .JTM 1X1 

miestyt 2 .... RM 

Taul ukko 5 : TI lvi tyskoneeri ty0saauuu 	03 (mO rt i/O 

Tiivistyskone TL 02 TS 05 JTM 00 

Tybsaavutus 9... 12 15.. .20 20.. .30 

- Tiivistys määrää keslon 

- Työtä voidaan nopeuttaa käyttämällä kahta konetta 

Viemäröinti 
	

Taulukko 6: Toimintayksikön työsaavutus K3 

KKT + 2.. .3 ON ̂  TS 	adevesiviemäreiden teko 	 1,2.. .1,8 jm/h 

Sadevesikaivojen teko 	 0,8.. .1,5 kpl/h 

. 

- 

Element tien asennus 

- nostot NKU 

- miestyö 1.. .2 R4pl + 

2.. .3 MM 

22 kpl 

20 

Maatuki-, siipimuuri- 
18 

ja kansielementtien 1km 

16 	yhteensä. 

6 	8 	10 	12 	14 	16 	18 	20 	22 	24 	kpl 

peruslaattaelementtien 1km 

Kuva 4: Keskimääräinen nosturin työrnenekki (kh 

- Jos nosiuria joudutaan siirtelemään välillä, kasvaa työmenekki: 

- nosturin välisiirrot T3 = 0,5 kh/siirto 

- elementtikuormien purku maahan T3 = 0,06 kh/elem. 

Huom 
	Elementtien asennustyöstä on aina tehtävä nostosuunnitelma. 
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Taulukko 7: Keskimääräinen miestyömenekki T3 

Saumojen laudoitus, raudoltus, valu 

ja suojaus 	 20 tth + 1,0 tth/jm 

Taulukko 8: Keskimääräinen miestyhmenekki T3 

Kannen eristys 	 0,35...0,50 tth/m2 

Suojabetoni 	 0,35...0,50 tth/m2 

A]oltus- ja lopetustoimot yhteensä 	10. ..15 t;th 

aulukko 9: 

Täytemaiden ja kivien levitys PT:ila 	20.. .30 m3 rtr/b 

Kivien järjestely miestytnä (viim. asteesta riippuen) 	0,3... 0,5.. .0,8 tth/m2 

Kiviheitokkeen teko kokonaan miestyhnä 	1,0.. .2,0 tth/m2 

Saumaus 
1RAM+l...2RM 

1RAM+l...3RM 

Uoman_verhoilu 

Kiviheitokkeen teko 

PT + 2...3 KM 

Taustojen täyttt 

- levitys PT Taulukko 	13: Ti lvi styskuneen tT.ytsaavutus K3 	(m3rtr/h) 

- tiis'istys TL 02.. .JTM 00 

- miestyt 	2.. .3 	KM 

- Tiivistys määrää tydn keston 

- Elementtien, viemäriputkien ja -kaivojen vierustat tiivistetään 

TL: ilM 

- Tybtä voidaan nopeuttaa käyttämällä kahta tilvistyskoneita sekä 

pengertäyt6n riivistämiseen hinsttavaa täryjyrää tms. 

kai eet 

2 RM (+ tRI) 	Taulukko ii: Toimintaykstklin keskimääräinen tybsaavutus K3 (jm/tv) 

Asennus kokonaan miestyönä (2 RM) 	 18.. .23 

Pylväskuopat koneelia + asennus miestydnä ( 2RM + IKT) 	25.. .35 

Talvitstäaiheutuvia1isätditä, joiden osuus lisätään paikallisten 

olosuhteiden mukaan: 

- roudan rikkominen (ks. kortti rek.nro 5066/D.1500/TS-kansio 2) 

- elementtirakenteen lämpösuojaus ja lämmitys 

- rakenteiden yms. väliaikaiset suojaukset 

- lumitydt (ks. kortti rek.nro 5064/D.1120/TS-kansio 2) 

- pakkaspäivist:ä joht:uval seisokit 

. 

Tiivistyskone TL 02 TL 05 JTM 00 

Tyiisaavutus 9.. .12 15.. .20 20.. .30 



KAREAT KUSTANNUSTIEDOT 

,;illanrakennustöiden kustannuka 	1im 	»Lk 

Kjstannustaso: elokuu l98 

Indeksit: 	rak: 118,7, 	r: 1, 1 	1 

Huurn 	Rakennuskustannustndks mä m oän osai.dek.tiä: 1-6, 8-9 Rakennusteknise i 

	

.oiiukk 1 : 	Alikillkukäytävät, kustannukset (ioC2 rnk 

ilman elemenititnimituksen osuutta 

111 ha H=r,35 H=3,dm F-I=4,8m 

0 .13 50 

0,0 1,5 5 56 66 

3,0 - 71 84 

0 47 50 57 

8,5 1,5 41 65 75 

3,0 - 81 96 

0 52 56 63 

10,5 1,5 08 7 83 

3,0 - 90 104 

hs - alikulkukky är 	yvyvo 

mar-tntlrTaSts (m 

- vuodenaika: keviO, ke',ykuy 

- Oillan Va = 7,00 m 

- Lämpöeristetty perustu 

. 

. 

	

- Jos perustukset ovat routimattoma, pienenevät talukon 12 kustanrku n l ... 34 2, 

kun ha = 0 m, n 24.. .26 ii, kun ha = 1,5 m ja n 20.. .22 %, kun ha = 2, 	m 

- Jos sillan Va = 4,00 m, pienenevät taulukon 12 kustannukset n. 4 

- J05 sillan Va = 10,0 m, kasvavat taulukon 12 kustannukset n. 4.. .6 % 

- Jos silta rakennetaan valmiin tiepenkereen läpi, on taulukon 12 kustannikoitn tisäLäjä 

tiepenkereen kaivusta ja täytöstä aiheutuvat lisäkustannukset 

Taulukko 13: Vesistisillat, kustannukset (1000 mk) 

ilman elementt itoimituksen osuutta 

Hi hu H=2,8m H=3,3m H=4,8m 

7,0 
1,5 6 53 56 

3,0 - 67 79 

8,5 
1,5 51 58 62 

3,0 - 74 86 

10,5 1,5 65 42 71 

3,0 - 84 97 

hu = uoman syvyys 

maan pinnasta 

- vuodenaika: kevät, kesk, syksy 

- sillan Va = 7,00 m 

- iämpb€ rio tty perustu0 

. 

. 

- Jos oii lan perustukset OVt' rouima um° 	jieneneä hail iän 23 kus anu koer 

n 17.. .19 %, kun hu = 1,5 m ja n 12.. .14 %, kun hu = 3,u m. 

- Jos sillan Va = 4,0 m, pienenevät taulukon 13 kustannukset n 4.. .6 11 

- Jos sillan Va = 10,0 m, kasvavat taulukon 13 kustannukset n 4.. .6 % 

- Jos silta rakennetaan vanhan sillan paikalle, on taulukon 13 kustannuksiin llsllttä!ä 

vanhan sillan purkukus t snnukoet ja vanhan iepenkereen kai vu- ja täy ht0.0 yls rä aiheut uIvat 

lisäkusl annukset. 

- Taulukoissa 12 ja 13 esitetyt kustannukset un laskettu tässä kortissa esitettyjen työsaa- 

vutus- ja työmenekkitietojen ja työn kokonaiskestotietojen mukaan elokuun 1982 hintatasossa. 

- Maamassojen kuljet.usmatkoina on käytetty kaivumassojen osalta n 1 km ja täyttömassojen 

osalta n 10 km. 

- Vesistösilloissa on maapatojen materiaalina laskettu käytettävän varauoman kaivumassoja. 

- Miestyökustannuksiin on laskettu palkat sosiaalikuluineen ja päivärahab 

- Konetyökustannuksiin ei ole laskettu odotusaikojen veloituksia (Laskettaessa on oletettu, 

että koneet voidaan sijoittaa tarvittaessa oineen työkohteeseen). 

rek.nro 5531 



: ( 9 

- -_--_ 	100— - 
..H4,8m 	- 

(Si48-d) 
m 3 	- - 	- - - - - - - - - 	/ - 	90 - 

- - 	H=43m 
100--—--—-------- 

H=43m 	80— - 

H=38m 
70—--—-—— - —-S38--c) 

80  - - 	- - - - 	- - - - - 	- - 	 - - 	- -  / - 	-  - 	- -  
'0—- 	 ---- 	: _H=33m 

- - 	- - 	- H=33m 	-' __. - - 	- - - - 	SI 33-b) 
70-;.-— - -;-- - - - - - 	. 	- - - 	- - - - - 	50 	

- - 7 - - - 	 – 	- - - - 	 - (Si 28-a) 
- - 	, 	 - 	- - - 	- 	- 

- 	- - 	= - - - - - - - - - - 	 - - - - 	- - 	1 - - - - - - - 
50 - 	 – 	-- 	- - - 	- 	- - - - - - - - 

- 	 30 - - - 	- - - - - - - - - - - - 
6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 m HL 	 6 	7 	8 	9 	10 	11 12 	13 	14 m H(, 

Kuva 5: 	Maatuki-, 	siipimuuri- 	ja 	'a 6: 	Maatuki-, 	siipimuuri- 	ja 

peruslaattaelementtien määrä (m3); 	perus1aattaelementtjer 	määrä (m3); 

aiikulkukäytävä 	 vesistosilta 

-- Va1OOm 80 - - - - - - - - - - - - - - 	 mkk,i' - 	- 
/ 	 3000 

70 - - - - - - - - - - - - 	- - - - _Va90m - 	- 	- 	- - - - 	- 
60  - - - - - - - - 	- - - - 	- - 	 - 

- - - - - 	- - 	– 	- 	- - Va8,Om 
/ 	 250C------------ - 	-- 

50 II:I;:I:z:II:vcorn 

- 	..- 	__Va60m 	 —r ----- -------------- _-- 	2000--------- 

- 	- 	- 	- - 	- 	- - 
20 	- 	- 	: - - - 	- 	Vu40m 	 _,.L 

– - 	- 	- - - - - - ---- 
1;., 	- 	- 	- - 	 - - - -- 
— 

6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 m HI' 	 79 	80 	81 	82 - 	83 84 	85 	86 	87 

Kuva 7: 	Kansielement:tiien määrä 	(m5 	 Kuva 8: 	91 emen tf-  jon m3-hi nnan kehi tys vv 79-82 

- Kuvassa 6 on elementtien määrä laskettu yleisimmin käytetyille stipimuurivaihtoehdoille. 

Käytetyt siipimuurivaihtoehdot on ilmoitettu kunkin käyrän kohdalla (esim. 	Ei 3,8-d). 

(Ks tarkemmat tiedot julkaisussa TVH 722055) 

- Kuvassa 8 on esitetty elementtien m3-hinnan kehitys 	elementiikoiileenasennettuiaj 

saumattuna. 

Huom 	Elementtien kulloinenkin hintataso ja toimitusaika on varmnistettava elementtien 

valmistajilta, 	koska elementtitehtaitten muu tilauskanta vaikuttaa hintaan ja 	toimitus- 

aikaan varsin voimakkaasti. 

KÄYTTOESIMERK IT 

Esimerkki 	1: 	Arvioi 	karkeasti 	BleI-vesist.ösillan rakentamistyiin kesto ja kustannukset. 

Sillan 91 	= 	10,5 m, 	Va = 7,0 m ja H = 3,8 m. 	Uoman syvyys hu = 3,0 	m. Sillan perustus on 

lämpheristetty. 	Vuodenaika: 	kevät, 	kesä 	tai 	syksy. 

Ratkaisu: 

Kesto: 	 Keot o saadaan 	taulukoota 2. 	Kesto = 23työvuoroa 	ilman päällystys yms vii- 

meistelytöitä. 

Kustannukset: 	Taulukosta 13 saadaan kustannukset 	ilman elementtitoimituksen suotta = 
84 000 mk. 

Elementtien määrä saadaan kuvista 6 ja 	7. 	Elementtien määrä = 
= 34 m3 	(kansi) 	+ 	57,5 m3 	(maatuki 	+ 	siipimuuri 	+ perusiaattaeiern.) 	= 91,5 m3 

Elementtien m3-hinnaksi arvioidaan kuvasta 8 noin 	2400 mk/m3 

= 	Elementtitoimituksen osuus kustannuksista = 91,5 m3 	• 	2400 mk/m3 = 219 600 mk 

= 	Kustannukset. yhteensä 	(ilm 	yhteiskustannuksia) 	= 84000 ̂  219 600= 303600mk (= 4130 mk/kan-mn2) 
(kusannusas: 	elokuu 	1902: 	Indoksti 	rak 	118,7, 	tr 	124) 

. 

. 

n 
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Laadi aikaauu ja la;k 	ali arakr ui. 	R' 1: 	ui7rkit 1 	u Ray 	tiri 

ämän knr'ir 	vrrankk1- ja t  yi5au: 'ii 

Ratkaisu: 

Ratkaisu on esiuetty tylrisuunnitteiulornakkeilta. Ratkaisunsa on rengastoiu taulakkonumero-

viitteet. Kestoaikalaskeimassa aikamenekkien taskennassa käytetään T3-aikaa ja kustannis€' 

taskennassa T4-aikaa miestybn osalta (ks. moniste Sillanrakennust.diden ytnsuiinnitte1u', 

TVH 73383). 

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 KESTOAIKALASKELMA 
Esimerkki 

- 
N mike / Tyonosa Suo,,te - 

mooro Yks 

Tyomenekki /Kopos8eetti 	1 
Tohd,stovo 
resrssi 

Keslo 
tlk /yks 	yks /h h 

Varauoman kaivu 450 m3 _______ _J 

taul . 	1 

18 

4 

KKH 1 

KKH 	1- 

2 RM + TL 05 

___________ 
NKU 

- 

1 RAM +2 RM 

1 RAM + 2 RM 

2 RM 

KKH 14 

3 Massat maapatoihin 

Maapadot taul. 	3 

m3 3 

3,5 

Peruskuoppien kaivu 780 22 

155 Perustusten teko - rn2 54 

68 

18 

8 

39 

12 

- _____________________ 

____________________________ 

Elementtien asennus 

- 

______ 

kuva 4 

1 (elem. 	1km = 	10 + 16 kpl 

75 ja (4) 

3,5 

kuuluu urakkaan 

Elementtien saumaus ______ __________________ - 

- 	82 m2 

m2 

aul .7 

Eristys ja suojabetoni _________________________ 

t aol . 8 
4,5 

3,5 

______ 

Uoman verhoukset 135 

______ 
Massat varauomaan 

- 	 _______ 

Sillan osuus 16 jm_____ 

taul .9 1 
Maapatojen purku 450 m3 _/ 

- Varauoman täyttö yms. 

m3 

taul.3 

Taustojen täyttö 680 

taul. 10 

1RM + TL 05 

KKT 	2 RM 

(5) 

1,5 

1 

Kaiteet - 	40 

82 - 

jrn 

rn2 

au 1 . 1 1 __________________ 
Urakka Päällyste - - 	- 

TVH 735155 
	

1882037700-12/6941 

. 

A <ATAULU 

Erittely 

Työn 	kesto 	(tv) 
1 2 1 I I 6 1 l 	8 9 10 11 121  13j 14 1 15  16 1 17 1 18 1 19  20  21122123124125 

Mittaus 	ja merkiisem. — 

Varauoman kaivu 

Peruskuoppien kaivu 

Perustukset - 

Elem. 	asennus — 

Saumaus — 

Uoman verhoilu 

Maapatojen purku _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 

Eristys -- 

Suojabetoni — 

Kaiteet 

Asfaltti 

Taustojer. täyttd —. 

Ti epenge r _____ 

. 

. 



1 	3 

TIE — JA VESIRAKENNUSIAITOS 	 KUSTANNUSARVIO 	 HANKE 	 si- Es,merkki 	 ' 	 ____________ 

LiIN €,iSmIy Mwä Yk,,kkd .&,,. 	- Ko.yÖk$taN.t Mo,.,,o&*k,I Mt 	k&'k'*t Yk,,,, 

Ithlykj nk mkltth mk ,I,Ih h 1 mk0,  1 	,k mklyk, 1 II 'mk/yk, mk mklyks mk 

3210 Maankaivu 780 m3ktr KV.H 35 22 140 3080 _______ 
PT 22 110 2420 _______ 

_____ Pumppta1 __ 
2xKA 

'18 

3 6,54 5100 

2RM 30 1440 

yht. 780 m3ktr 1440 

-- 

5500 6600 17,36 13540 

TÖ Uoma- ja väylätyö I(T1iiF 

111111111 __ ____ 
__________________ 2 	8TT 40 30 1200 _______ 

- Uoman verhoilu TIT 
- 

ö - 

________ (65 rn3)PT 3110 330 ___ 
3400 __ 

KUP 1 120 120 

PT - Varauoman täytt 18 110 1980 _______ 
XJ(H 8 140 1120 

____________ - RMnTL 18 30 540 18 20 360 _______ 
_______yht. 450 m3ktr 4140 6430 1300 26,31  11870 

3310 Maapatotyöt 450 m3rtr _______ 
- Padon rak. PT 18 110 1980 _______ 

m3 
KKH 4 140 

140 
560 _______ - Padon purku 450 KKH 25 18 2520 _______ 

___ --- ---------j -- 
yht. 450 ni3rtr 5060 980 j3,42 6040 

tötyö 3321 Perustamiatason a apuoli et tS _______ 

RM ^TL - ),4 -_lämpöeris.perua (155 m2) 62 30 1860 27 20 540 _______ 
- eriatelevyt yms (122 m2) ______ 

ttösor 70m3)UP*KA - - 1120120 3 2O 1400 __ 
yht. 80 m3rtr 1860 660 7800 19002, 12220 

248 	- 	7440 	- 	- 	17650 	- 	7800 	- 	- 	10780 [ 	- 	f 43670 

ki 3. 

TIE- JA VESIRAKENNIJSIAITOS 	 KUSTANNUSARVIO 	 HANKE: 	 51tT,,. 

tEal 
mk 

3T Perustasistason y ol TTi ttötyö - __ - 

__________________ 680 m3rtr 1ITM*TL 40 30 1200 39 20 780 _______ 
PT '-' 39 110 4290 ______ 
n x KA t 1.1 3 	18,5 12580 _______ 
KUP 7 120 840 _______ 

yht 

urakk 

12580289019690 

3600 Elementit kT - 5 2400 20080 _______ 
_____ 

m3 - 480 - 20080 140€ 320560 

3iTT Eristys fM 
2RM 

1,6 16 38 608 ______ 
__ ______ 

yht. 82 m2 1568 - 2950 - _801& 

ii ______iiiiiiii__i 
3920 Suolabetoni 82 rn2 15ATI 

__ -- 
_____ 

yht. 82 m2 - 1568 - -- 2700 52,4' 4268 

82 - 1 Asf.päällyste s2 5 60 5000 6098 5000 

Kaiteet i0 -- 30 4t 60 960 

- 3 22360 _______ 
ÖÖ Sillanrak. työt tteens 0830,€ 12496 23560 14170 5 225080 _____ - 6 1500 ______ 

___________ 7T 	k-rn2 	 - 	 i2495 	 23560 	14170 	- 	248940 4070 299166 

1 	 1 

K A Y T T 0 R A J 01 TUK SE T 

Tietojen 	kv 	t.00 theO t 

- 	karkeat 	ajoitustiedot - kehyssuunni':te.tu 

- 	korkeat kustannustiedot - siitatyyppien edul(isuuden vertailu 	ja kehyssuunnittelu 
- 	y0ment- kki- 	jo 	'y:2oEi';105. u.Ie 	- 	( ol ( tIlOIl 	'ynOUuT1nii.te(U 

. 

. 

. 

. 
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SILLANRAKENNUS 

TYÖNSUUNNITTELU 

Rakennusva i hetiedot 

1 (4) 

REK NO 1 SIJOITUS 

Teräsbetonisen elementtirakenteisen 	5532 B.3600 
LAATIJA 1 AIKA 

laattasillan ii (Biell) rakentaminen 	TVH 
Rs, Rr 	3.83 

1 PERUSTIEDOT BIe TF-SILLASTA 
yo 

IIIIIII I 'IIjI ________ ________ 

1=' 	S 
Kuva 1: 	Sillan pituusleikkaus Kuva 2: Sillan poikkileikkaus 

Vapaa aukko 	 Va = 	4,0.. .9,0 rn 	(3 	m:ri välein) Muuttujana on tässä kortisaa käy- 
Ilyödyllinen leveys 	Hl = 	4,5 m, 6,0 m ja 6,5 m tetty lisäksi uoman syvyyttä 
Maatukien korkeus 	H = 	2,6 	m, 3,1 	m 	ja 3,6 m hu = unman syuvvs maan pinnasta 
S.iipirnuurien 	 s :3,25 	m, '3,0 	m 	ja 	'3,75  rn 

Tarkemma: tiedot I31e TI-si) as53 on esitetty Till:n 	ulkE nunna: "Ohje tor une':cnisen element- 

tirakenteisen lasi tasillan II (lue II) tyyppipiirustussarjan Va = 4,0...9,t m käyttimisestii. 

TVH 2.048 

TYOKOKONAISUUS 

Ulkoinen sunri 3ujäres lys: 

Ennen sillan rakentamista tehd n yleensä tiepenger siltapaikalle saakka joko osittain tai 

täyteen korkeuteen, jolloin sitä voidaan käyttfyJmaa'tonä. 	3iiunntaiuorojen 'Sylin jiit- 

keen rakennetaan tiepenger valmiiksi verhouksineen. 

säinen suuri lusjärjestys: 	 Lämpösuoja ja lämmitys (tarvittaessa) 

Mittaus ja merkitseminen 	 lementtien asennus ja saumaus 

?Maapaciot ja varauoma 

Peruskuopan kaivu 	

Perustustefl teko Uoman ver oukset 	Kaite 

Silta voidaan rakentaa mylis vaiheittsin täty kerrallaan kaventamalla ensin uoma maapadolia 
tai ponttiseinällä toiseen reunaan jonka jälkeen rakennetaan toisen reunan perustukset ja 
maatuki paikoilleen. Seuraavaksi uornan juoksu ohjataan valmiin maatuen puolelle ja rakenne-
taan vastakkainen puoli. Menetelmää kannattaa käyttää, jos uoman virtaama on pieni, sillan 
vapaa aukko on suuri ja varauoman koivu ui 1 lan ohi olisi hankalaa. 

1 KARKEAT AJOITUSTIEDOT 

Tylin tavoitteellinen kesto 	mittaus- ja merkitsemistyön alusta kaiteiden asennustydn loppuun. 

Taulukko 1: Tydn kesto (iv) 

Hi hu 3=2,6 	rn 3=3,1 	m 3=3,6 m 

1,5 10 12 12 

3,0 - 14 15 

1,5 11 12 13 
6,0 

5,0 - 15 it 

1,5 12 12 13 

3,0 - 15 16 

hu = uoman syvyys maan pinnasta 
- kesto tyhn alusta elementtien 

asennukseen on noin 1/3 kokonais- 
kestosta. 

TVH 732966 5532 8.3600 

Laskentaolettarnukset: 

- vuodenaika: kevät, kesTi, syksy 
- 	er:n-amin tal:5: 1SimL'Jeniset3y •rerust - us 

- Jon ui 1 ts rakennetaan vanhan cii lan paikalle, 

kasvaa kesto noin 1 tv:n. 

- Jos silta rakennetaan routimattomalle perustuk-
selle, lyhenee kesto noin 1 tv:n 

- Tyiin kesto on likimain riippumaton sillan va-
paasta aukosta Va. 



tiiv. TL 02:lla tiiv. TL 05:lla tijv. JTf4 00:lla 

Kaivupinnan tasaus 0,08.. .0,11 0,07.. .0,10 0,06.. .0,09 

Tasaus soralla (20 cm) 0,13.. .0,16 0,12.. .0,15 0,11.. .0,14 

Ltim'eniuety 	peruutus 0,31 ......10 0,30...0,39 0,29...0,38 

Perustusten teko 

matalat perustukoet 

- tiivistys 
TL 0? . . JTM 00 

. 

2(4) 

1 TÄRKEIMMÄT TYÖMENEKKI- JA TYÖSAAVUTUSTIEDOT 

Tu1 	l -  2• 	 ue 	Nn-ksnss i eet) t (m3ktr/h) 

Maankaivutyöt 
- kaivu KKH 
- kuljetus n x KA 

läjitys PT 

- miestyö 2.. .3 RM 

Kaivuvaikeus KKH 11 KKH 14 KKH 17 

Helpot 30 45 70 

Keskinkertaiset tai märät 25 35 55 

Vaikeat 	tai vetiset 20 25 40 

- Erittäin vaikeissa olosuhteissa on perusteltua käyttää suurempaa 

konetta. Kuitenkaan K3-kapasiteetti ei yleensä kasva KKH 17 koneet-

le ilmoitettua suuremmaksi 

- Varauoman kaivun ja maapatojen teon osalta voidaan käyttää lasken-

nassa n. 20 % pienempiä kapasiteetteja. 
- Kaivuvaikeusluokitus ks. kortti 6024/ B.l / TS-kansio 1 

Tau]ukko 3: Miestvömenekki T3 (tth/m2) 

. 

Iioman verhoilu 
Kiviheitokkeen teko 
PT + 2 ....3 IlM 

Kai te LCen asennus 

2 IlM (+ KKT) 

TuI ukko : Ti iv tyskoneen työsaavutus K3 (m3rtr/h) 

Tiivistyskone TL 02 TL 05 JTM 00 

Työsaavutus 9... 12 15.. .20 20.. .30 

- Tilvistys määrää keston 
- Työtä voidaan nopeuttaa käyttämällä kahta konetta 

Taulukko 5: 

Keskimääräinen nosturin työmenekki 4,0.. .5,0 kh 

Elementtien saumauksen yms. miestyömenekki 2.. .5 tth 

- Jos nosturla joudutaan siirtelemään työn aikana, kasvaa nosturin 

työmenekki T3 	0,5 kh/siirto 
- Purettaessa elernenttejä kuormasta maahan T3 kasvaa 0,06 kh/elem. 

Klementtien asennustyöstä on aina tehtävä nostosuunnitelma 

Taulukko 6: Tiivistykoneen työsaavutus K3 (m3rtr/h) 

Tiivistyskone TL 02 TL 05 JTM 00 

Työsaavutus 9.. .12 15.. .20 20.. .30 

- Tiivistys määrää työn keston 

- Elementtien vlerustat tiivistetään TL:llti 

- Työtä voidaan nopeuttaa käyttämällä kahta tiivictyekonetu sekä 

pengertäy IPu Iii vtstämlueen hinattavas räryjyrää tms. 

'Tni)M(kC 7 
Täytemaiden 	ja kivien levitys PT:ilä 
Kivien 	järjestely miestyönä (viimeist.riippuen) 

20.. .30 
0,3. ..0,5.. 

m3ttr/h 
.0,8 tth/m2 

Kiviheitokkeen teko kokonaan miestyönä 1,0.. .2,0 tth/m2 

Taulukko 8: Toiminiayksikbn keskimääräinen työsaavutus K3 (jm/tv) 

Asennus kokonaan miestylinä 	 18.. .23 

Pyiväskuupu koneet ts + asennus mi estyönä 	 25. . .35 

r)jvdellinen massari-

vaihto 

- levitys PT 
- tilvistyS 

Tä 02.. .JTM 00 

- miestyö 2.. .3 RM 

Klementtien asennus 
ja saumaus 

- nostot NKU 

- miestyö 1.. .2 RAM 

2... 3 tiM 

Iluom 

- levitys PT 

- tiivistys 
TI 02.. .JTM 00 

- mieorya 2. . .3 KM . 

Ta1viji: 	 Talvi tyjotä aiheuruvia li:ä °ttä, ji den 

olosuhteiden mukaan: 

- roudan ei kkomi nen ().- . 	1 rek . uno 
- e)ementtlrakenteen lämpiisuojaus ja lämmityn 
- rakenteiden yms. väliaikaiset suojaukset 
- lumi 0y31 ja pakkuopäivistä johtuvat seisokit 

l500/i2-kan310 31 

(kortti 5061/kansi o 21 



01 H=2,6mH=3,lmIH=3,6m 

t 38,6 49,0 57,7 

m3 16,62 19,70 23,14 

t 50,0 58,4 70,0 

m3 20,0 23,40 27,24 

6 5 
t 52,8 61,6 73,2 

m3 21,18 24,74 28,66 

-- 
01 Va = 4,0 Ts = 5,0 Va = 6,0 \'a = 7,0 

1 
Va = 8,0j \Ta = 9,0 

1 	5 
18,0 23,4 29,7 36,6 45,3 53,7 

m3 6,84 9,09 11,61 13,43 17,88 21,27 

6 0 
24,0 31,2 39,6 48,8 60,4 71,6 

m3 9,12 12,12 15,48 19,24 23,84 28,6 

o , 5 t 26 0 33 8 42,9 5,8 65 3 77 7 

m3 9,82 13,07 16,73 20,79 25,78 30,67 

3(4) 

1 KARKEAT KUSTANNUSTIEDOT 	 1 
Sillanrakennustöiden kustannukset 	ilman yhteiskustannuksia 

Kustannustaso: elokuu 1982 

Indeksit: rak: 118,7 	tr: 124 	(1980 = 100) 

Iluom 	Rakennuskustannus indeksinä Iivte iän und ndeksi ä: '1-6, 8-9 Rakennustekni se t työt 

Taulukko 9: Kustannukset (l000 mk) 

ilman elementtitoimltuksen osuutta 

1 H=2,6m H=3,lm H=3,6m 

-:•--- 1,5 37 41 43 

3,0 - 57 61 

60 
1,5 42 45 48 

3,0 - 62 66 

1,5 44 46 49 

3,0 - 62 68 

hu = uoman syvyys maan pinnasta 

- vuodenaika: kevät, kesä, syksy 

- iämpöeristetty perustus 

- Jos perustukse ovat 	ro:timattomat, p1enE'oväF auILukon 9 kuutannukoen n 71.. .19 2', 

kun hu = 1,5 m ja n 12.. .13 %, kun hu = 3,0 m. 

- Sillan vapaa aukko ei vaikuta taulukon 9 kustannusiin 

- Jos silta rakennetaan vanhan sillan paikalle, on tautukvn 9 kus:annuksiin lisättävä vanhan 

. 

	
sillan purkukustannukset sekä vanhan tiepenkereen kaiun- ja tiiyttötöistä aiheutuvat lisä- 

kustannukset. 

- Taulukon 9 kuu tannukse t on 1 askel tu liu4 kun Ii a ovi te 'II (00 työsaavu 1 uv 	jo työmenekk 1 - 

tietojen sekä työn kokonaiskestotietojen mukaan. 

- Naamassojen kuljetusmatkoina on käytetty kaivumassdjen osalta n 1 km ja täyttömassojen 

osalta n 10 km. 

- Maapatojen materiaalina on laskettu käytettävän varauoman kaivumassoja. 

- Miestyökustannuksiin on laskettu palkat sosiaalikuluineen ja päivärahat 

- Konetyökustannusiin ei ole laskettu odotusaikojen veloituksia. (Laskettaenua on oluCettu, 

että koneet voidaan sijoittaa tarvittaessa toiseen työkohteeseen). 

Taulukko 10: Maatuki- ja perus- 	Taulukko 11: Kansielementtien määrä (1) ja (m3) 

n55rd (ti 	(m[ll 

- Taulukon 10 elementtimäärät on laskettu yleisimmin kii'n'yi1le eiipimuunivai1ioehdeilie: 

- Siipimuurin pituus 	s = 2,25 m, 	kun 0 = 2,1 n 

	

s = 3,00 m, 	kun 0 = 3,1 

	

= 3,75 r, 	Lv 	11 

- Joe sii.nirnuurien p iTune muul.51n1.: 	3,35 m: nt-:l1 	.3,00 en : n. ku.eva.a tauiukovva 1.1.) 1 Imoitett-. 0 

määrä 1,69 m3 

- Jos siipimuurien pituus muuttuu 3,00 m:stä 

määrä 2,06 m3. 

3,75 m:tin, kasvaa taulukossa 10 ilmoitettu 



- Kuvassa 3 on elemenjtien m3-hinta 

esite tty elementit tybmaaile toimi-
tettuna (kuljetus n 50 km) 

- Kulje tusmatkan muutos vaiko): t:aa 

aan n 0,70 mk/m3/km 

- Pelkkien kanalelementtien hinta on 

keskihintaa kalliimpi. Jos Va = 9,0, 

on m3-hinta n 10 % ja jos Va = 4,0, 

on m3-hinta n 25. . .30 % keskihintaa 

kalliimpi 

78 	79 	80 	81 	82 	83 	84 	85 	86 	87 

Kuva 3: I:Iemonrtlen m3-hjnnnn 	it - vs. vv 13/0-0 

Hnum 	FLemen 	leo kai. 	no' km 	hin - an-e: 	la - aja) ::usatl-:a on vnrrnlntetrava elementien 

vaimistajiita, koska- Hnon 	iasIai - .en maa tutaaskanta vai. l•:n taa hintaan ja uoimi:.usaikaan 

varsin voimakkaasti 

KAYTTOESIMERKKt 

Osimerkki 

Arvioi karkeasti Ble 11-sillan rakentamistyön kesto ja kustannukset elokuun 1982 kustannus-

asossa. Sillan 81 = 6,5 m, Va = 7,0 m ja 8 = 3,1 m. 	Iioman syvyys On 	3,0 m. Peoua):ukset 

JO:n 

o ... 1:a:i 

Tyiin Lavr 	h_el tinn  konla :ion0nan Faulukont o 1 . 	Nosto = 1.5 ty)Jvuoras 	työn alusta kai ei- 

	

oason:na:yin inppaun 	(vaaclenai.ka: kevht,, kesti ai syksy) 

10 :t 1. onnak ao 

laulukosta 9 saadaan kustannukset ilman elementtitoimituksen osuutta = 64 000 mk 

Elementtien määrä saadaan taulukoista 10 ja 11. 

Elementtien määrä = 20,79 m3 (kansi) + 24,74 m3 (Mt + siipim.) -= 45,53 m3 

Kaaa 3 noviniclonn 	ottoa 	1-:i konkIrntintil.:::ok: 	aO-hinnaksi n=in 3550 mk/m3 

Itllomentti toimi )i:k .i 	ota:. k::ao:onnttk;•: isto 	.15,55 . :3550 = ilO 100 mk 

i1 tj t annu k so 	yhoonvo .1 1.t:an 	lO011K.1Ot onnat: :10 

	

* 110 titO 	130 100 mk 	3)50 tnk/kon-mi 1 

KYTTORAJOITUKSET 

Tie tojen käy itiiaiuee 

- korkeat ajoitustiedot - kehyssuunni t: te Ii: 

- karkeat kusl:annust.iedot - SiltaI:yyppien edal 1 tuntien vertailu ja kohyssuunni.ttelu 

- 	.vlimt-nekki - jo t:y3na:i.t: ao) i.eti::tS - 	no:l 	itton tyanst:unni tel ii. 

3 ( 1) 

3000 
mk/m3  

2500 

2000 

1500 

1000 

. 

. 
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REK NO 	1 	SIJOITUS 

5533 	B.3600 Terasbetonisen elementtira enteisen 

Jj IAATIJA 1 	AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU holvisillan (Bhe) rakentaminen TVH / 
RsRr 3.83 

Rakennusvaihet iedot 

PERUSTIEDOT Bhe-SILLASTA 

S______ 
-- 	 -____---,,- 7" ' 	 - _--. y,  - 

Kiva 	1: 	Bhe-a1ikuiI.ukäy: 	in 	fi 	iulelk1ar, 	 i:1iiian 	sivukuva 

Penger- 	3 On' - - ______ - 	- - __ - - ______ - - - 
korkeus H 1 

______ 
1 

______ 

2 ,5 - __ __ -.--. _____ -.... .. 
- ' -+--. 

2,0 1 ---.-_-__ a0,. 
. / 2 . 

1 5 ______ -.. .-.- - /5 

__ 	 __ __ 

4,0 	5,0 	6p 	7,0 	8,0 	9,0 	JQO 	10 	12,0 	13,2 	14,0 	15,0 	16,0 m 	hi 
Kuva 3: 	Kaarie lementeten 	1 ukuaäärä eri hylV 71 oTeyksi ilä ja pengerkorkeuksi lIs 

- Vapaa aukko 	Va = 4,00, 	5,00 tai 6,00 rn 

- Lakikorkeus 	h 	= 2,50, 	3,00 	tai 3,46 rn 

- Pengerkorkeus 	H 	= 0,20.. .3,00 m 

- Tarkemmat tiedot Bhe-sillasta on esitetty TVH:n julkaisussa: 

"Ohje 	teräsbetonisen eiementtirakenselsen hoivisilian 	tyyppipiirustussarjarl 	05 = 	4,3 .....,O m 

käyttämisestä, 	TVH 2046. 

TYOKOKONAISUUS 

Ulkoinen suoritusjärjestys: 

Ennen sillan rakentamista rakennetaan yleensä tiepenger siltapaikalle saakka joko osittain 

tai täyteen korkeuteen, 	jolloin sitä voidaan käyttää työmaatienä. 	Sillan taustojen täytbri 

jälkeen rakennetaan tiepenger sillan yli 	normaalisti 	kaiteinecn 	ja 'jerhouksineen. 

Sisäinen suoritusjärjestys: 

Alikulkukäytävän rakentaminen 

Mittaus ja merkitse- 	Asennustelineiden teko 	Lämpösuoja •a lämmitys 
minen 

purku (tarvittaessa) 

Vesisthsillan rakentaminen 

TVH 732966 5533 B.3600 



2(6) 

KARKEAT AJOITUSTIEDOT 

Työn tavoitteellinen kesto 	työvuoroina mittaus- ja merkitsemistöiden alusta täyttötöiden 

loppuun 

Ti,1 i,1ko 1 	Tvtin kest.n (tvl : al ikul kitkiivtäv6t 

1-11 ha Va = 4,0 m Va = 5,0 m Va = 6,0 m 

6,5 
0 9 10 11 

1,5 15 17 19 

8,5 
0 11 12 13 

1,5 16 19 21 

10,5 
0 12 13 14 

1,5 18 20 22 

ha = alikulkukäytävän tsv:n 

syvyys maanpinnasta 

- vuodenaika: kevät, kesä, 

- pengertäyttb H = 0,2 m 

- lämpöeristetty perustus 

- Kesto työn alusta elementtien asennusvaiheeseen on noin 1/2.. .2/3 kokonaiskestosta 

- Jos sillan perustua on routimaton, lyhenee kesto noin 2. ..3 työvuoroa. 

- Jos pengertäytön paksuus H = 1,5 rn, kasvaa kesto noin 1.. .2 työvuoroa, kuri ha = 0 ja noin 

2.. .3 työvuoroa, kun ha = 1,5 m. 

- Kestoihin on laskettu myös ali menevän tien leikkaustyön kesto siltakaivannon kohdalta 

(kuuluu tienrakennustöihin) 

- Kestoihin on laskettu mukaan viemäreiden asennus, kun ha = 1,5 m. 

- Jos silta rakennetaan valmiin tiepenkereen läpi, on kestoihin lisättävä penkereen kaivu-

työn kesto. Vastaavasti kasvaa myös täyttövaiheen 	kesto n •  1. . .2 työvuoroa. 

Taulukko 2: Työn kesto (tv); vesistösillat 

. 

. 

- vuoderiaika: kevät, kesä, syksy 

- nuo t imaton pe rus tus 

- kesto työn alusta eiementtien 

asennusvaiheeseen n 1/3.. .1/2 

kokonaiskestosta 

Hl H Va=4,Om Va=5,Om Va=6,Om 

6,5 
0,2 12 15 18 

1,5 14 18 24 

_____ 3,0 16 21 28 

8,5 0,2 14 17 21 

1,5 16 19 25 

3,0 17 22 28 

10,5 
0,2 14 18 24 

1,5 16 20 27 

3,0 18 24 31 

- Jos silta rakennetaan vanhan sillan paikalle tai valmiin tiepenkereen läpi, kasvaa kesto 

n 2 työvuoroa, kun 8 = 0,2 m ja noin 5.. .7 tv, kun 8 = 3,0 ei. 
	

. 
- Jos sillan perustuu on iämpöeristetty kasvaa kesto noin 2.. .3 tv. 

Taulukoissa ilmoi reil keot on on lankernu seuraavii Itt iiihtöolettamuksitia: 

- vuodenaika: kevät, kesä tai syksy 
	

. 
- tärkeimmät toirnintavälineet: 

- maankaivutyöt KKH 14 	(kaivuvaikeus: keskinkertaiset tai märät) 

- miestyöryhmä 2 RM koko keston ajan sekä 1 RAM asennustelineiden tekovaiheesta taus-

tojen täyttövaiheeseen. 

- taustojen täyttö on laskettu luonnollisen maanpinnan tasoon 

- kerrtot on ianketln ilman keilojen verhoustöitä  ja pengerkaiteiden asennustöitä 

- kaivu- ja täyttömassojen 

määrät on laskettu vierei-

sen taulukon mukaisille 

elementtivaihtoehdoille. 

Va = 4,0 m Iva = 	5,0 m JVa = 	6,0 m 

8 = 0,2 yhtenäiset enill.perusl. 	81 erill.perusl B2 

H 	= 	1,5 peruslaatat erill.perusl. 	B2 erill.perusl.B3 

H 	= 3,0 enill.perusl. 	B3 erilIL.perusl.B4 



TRKEIMMAT TYOMENEKKt - JA TYtYSAAVUTUSTIEDOT 

Maankaivutyö t 
Taulukko 3: Keskimääräiset K3-kapasiteetit (m3ktr/h) 

0 ( o) 

- kaivu KKH 

- kuljetus n x KA 

- läjitys PT 

- miestyö 2.. .3 RM 

Kaivuvaikeus KKH 	111< KKR 14K KKH 17K 

Helpot 30 45 70 

Keskinkertaiset tai rnärät 25 35 55 

Vaikeat tai vetiset 20 25 40 

- Erittäin vaikeissa olosuhteissa on perusteltua käyttää suurempaa 

konetta. Kuitenkaan K3-kapasiteetti ei yleensä kasva KKH 17 koneel-

le ilmoitettua suuremmaksi. 

- Varauoman kaivun ja maapadon teon osalta 'jaidaan käyttää laskennassa 
n. 20 % pienempiä kapasiteetteja. 

- kaivuvaikeusluokitus ks. kortti 6024/B.1/T2-kansio 1 

Taulukko 4: Miestybmenekki T3 (tth/m2) 

tiiv. TL 02:lla tiiv. TL 05:lla tiiv. JTM 00:lla 
Kaivupinnan tasaus 0,08.. .0,11 0,07.. .0,10 0,06.. .0,09 

Tasaus soralla ( 	20 cm) 0,13.. .0,16 0,12.. .0,15 0,11.. .0,14 

Routaeristetty perustua 0,31...0,40 0,30...0,39 0,29...0,38 

- Jos perustuksiin asennetaan asennusparrut (150 x 150 tms) , kasvaa 
rnleaty6menekktT3 	C' ,3...0,5h/jrn 

Taulukko 5: Ti ivtstyskoneen ty8aaavutus K3 (m3rTr/h) 

Tiivistyskone TL 02 TL 05 JTM 00 

Tydaaavutus 9. . .12 15. . .20 20. . .30 
- Tiivistys määrää keston 

- Työtä voidaan nopeu ta käy tämäl 128 kahta kone Ilo 

laulukko 6: Toimintaykslktin yösaa'autus 128 

Sadevestviemäreiden teko 	 1,2... 1,8 jrn/h 

Sadevealkaivojen teko 	 0,8... 1,5 kpl/h 

Perustusten te 

. 

	

- tiivlstys 
TL 02.. .JTM 00 

- miestyö 2.. .3 RM 

[I 
- täydellinen maa-

sanvaihto 

levitys PT 

tiivistys 
TL 02.. .JTM 00 

miestyii2. . .3 kM 

Viemäröinti 

KKT ±2 ...3 kM + TL 

Elementtlen asennus kh 

- nostot NKU 

- miestyö 1.. .2 RAM 15 

+2...3RM 

. 

. 

	

51 	1 	1 	1 	1 	1 
12 14 16 	18 	20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 kpl 

Kaarielemettien 1km 

Kuva 4: 	3ostL1rjr 1:oneyöneneI:ki T3 (kh) 

- Jos elementtejä ei voida nostaa suoraan kunrmaet - a paikoilleen, 

kasvaa konetyömenekki seuraavasti: 

- nosturin välisiirrot T3 	0,5 kh/siirto 

- elementtikuormien purku maahan T3 	0,08 kh/elementtt 

Huorn 	 Elementtlen asennustyöstii on aina t:chtävä nostosuunnitelma 

Taulukko 7: Miestyömenekki T3 	tth/l<pl) 

Asennustelineiden 	Kaarielementtien asennustelineiden 

teko 	 teko ja asennus paikoilleen 	 3.. .5 

1. ..2 RAM 



- A ennuspukkeja 1 arvi 1 uun 1 kpl / kuarielem'o 1 ipari 

julk. TVH 2046) 

- 4 ennustelinee t tehdään tai hanki Saan 1- yhmaalle valmiiksi ennen 

ment len asenli 	, il 1 n 	LPrnri t it voi daan aseneaa kaikki 

irnsi]a kera&. 

[lemei ler saumau 
tth 

}1M 
	

80 

70 
1- 

1 60  
t) 50 
E 
>S 

40 

30 . 

- levitys PT 

- ti vistys 
TL 0?. . . JTM 00 

- mtv -Oy ........ 

12 	14 16 	18 	20 22 24 26 28 	30 32 34 36 38 	40 kpl 
Kaarielementtien km 

	

Mi cv ymnokk 1 Ts 	( 1 ti ) 

Tau]ukku 8: Tiivisiyskoneen tytisaavutus K3 (m3rtr/n) 

Tiivistyskone TI 	02 TU 05 JTM 00 

fyitsaavutus 9. . .12 15. . . 	 0 20. . .30 

- liivistys määrää tytin keston 

- 1 1oment len, viemäriputkien ja -kaivojen vierusta 	iit- irtet- ään TL:lIä 

- Iviitä voidaan nopeuttaa käyttämällä kahta tiivistyskonetta sekä 

ongertäyttin tiivistämi.seen mandollisesti hinattavaa täryjyrää. 

. 

TalHv: 	 paikallist 

olosuhteiden mukaan: 

- roudan rikkominen (ks. kortti rek.nro 5066/D.l500/TS-kansio ) 
- elementtirakenteen lämpdsuojaus ja lämmitys 

- rakenteiden yms. väliaikaiset suojaukset 

- lurnityöt 	 (ks. kortti rek.nro 5064/D.11?0/TS-kansio 2) 

- 	kksst 01:1 :0 johiivs vei:nklr 	

. 

. 

KYTTDRAJOI TUKSET 

Tietojen käyttiialuoo 1  

- Karkea ajoitusi 1 0tt 	- kehy:suunni 1 tolu 

Karkeat kuat;annus tiedot - Si] tatyyppi en edut iisuuden verta lu ja kehytsuunni tteiu 

- Iytirsnekki- 	v- 	0 	1 1 	- 1- pullo 	yo: unni 	elo 



1 KARKEAT KUSTANNUSTIEDOT 

Sillanrakennustöiden_kustannukset ilman yhteiskustannuksia 

Kustannustaso: elokuu 1982 

Indeksit (1980 = l00': rak = 118,7, tr = 124 

Huom 	RakennuskustannusindekSinä käytetään osaindeksiä "1-6, 8-9 Rakennustekniset tyot. 

Taulukko 9: Alikulkukäytävät; kustannukset 

(1000 rrk 	ilmsn plernpnttitoirnitiiksen osuutta 

Hl ha Va = 4,0 m Va = 	5,0 m Va = 6,0 m 

0 29 33 39 
6,5 

1,5 48 58 71 

0 33 39 46 
8,5 

1,5 55 67 79 

10,5 0 37 43 51 

1,0 62 74 86 

ha = alikulkukäytävän tsv:n 

syvyys maanpinnasta 

- vuodenaika kevät, kesä, syksy 

- pengertäyttö H = 0,2 m 

- lämpberistetty perustus 

. 
	

- Jos sillan perustua on routimaton, pienenevät taulukon 9 kustannukset n. 35 %, kun ha = 0 

ja noin 25 %, kun ha = 1,5 rn. 

- Jos pengertäytön paksuus 8 = 1,5 m, kasvavat taulukon 9 kustannukset n. 18.. .20 %, kun 

Hi = 6,5 m ja n. 10.. .12 %, kun 81 = 10,5 rn. 

. 
	

- Jos silta rakennetaan valmiin tiepenkereen läpi, on taulukon 9 kustannuksiin lisättävä 

tiepenkereen kaivusta ja täytOstä aihe tu:at lisäkustannukset. 

Taulukko 10: Vesistösillat; kustannukset (1000 mk) 

i1mn p1menttitnimftiiksen osuutta 

- vuodenaika: kevät, kesä, syksy 

- routimaton perustus 

81 H Va = 4,0 m Va = 5,0 m Va = 6,0 m 

0,2 39 53 71 

6,5 1,5 47 62 87 

_______ 3,0 52 70 101 

0,2 44 58 77 

8,5 1,5 50 65 92 

3,0 55 73 105 

0,2 48 64 86 

10,5 1,5 52 69 97 

3,0 61 80 115 

Taulukko 11: Kustannusten nousu, jos perustus 

on lämcderistettv 

6 Va=4,Om Va=5,Om Va=6,Om 

0,2 18.. .20 	% 16.. .18 	2,  

1,5 25...30 	2, 2l...24 	2, 18...20 	2, 

3,0 2-. . .27 	%20.. .22 	2, 

- Jos sillan perustukset tehdään 

lämpöeristettyinä, kasvavat taulu-

kon 10 kustannukset taulukon 11 

mukaisesti. 

. 

- Jos silta rakennetaan vanhan sillan paikalle tai valmiin tienpenkereen läpi, on taulukon 

10 kustannuksiin lisättävä vanhan sillan purkukustannukset ja tiepenkereen kaivu- ja 

t.äy t tötyöstii a i heu oat 1 	annoko e 

- Taulukoissa 9 ja 12 esitetyt k:snr.ukset : 	1osk5 'sisä kLotissa esitettyjes tyt,:,;s- 

tus- ja työmenekkitietojen ja työn kokonaiskestotietojen mukaan elckuun 1982 hintatasossa. 

- Maamassojen kuljetusmatkoina on käytetty  kaivumassojen osalta n. 1 km ja täyttömassojen 

osalta n 10 km. 

- Vesistösilloissa on maapatojen materiaalirta laskettu käytettä'än varauornan kaivumasso)u. 

- Miestyökustannuksiin on laskettu palkat sosiaalikustannuksineen ja päivärahat:. 

- Konetyökustannuksiin ei ole laskettu odotusaikojen veloituksia. ( 	=ket'a:s,s. 

että koneet voidaan sijoittaa tarvittaessa toiseen työkohteeseen) 

- Kaivu- ja täyttomassat yms. on laskettu samojen viemnntti'aihtoehtojen puhj5lta, kuin 

laskettaessa karkeita ajoitustietuja (ks. 

rek.nro 5533 



Taulukko 12: Elementtien määrä ja m3-hinnan korjauskertoimet 

Va Peruslaattojen Sillan päädyt Kaarielem. 	osa (n x) Tukimuurit rn3-hinnan 

______ tyyppi t 	m3 t/kaari 	m3/kaari t 	m3 korjauskerroin 

4,00 yhtenäiset 20,7 7,98 5,9 2,21 4,0 1,54 1,08 

yhtenäiset 30,3 12,10 7,7 3,03 1,05 

erilliset Bl 35,5 13,96 5,35 2,05 1,07 

5,00 ' 	 B2 37,1 14,56 6,15 2,35 4,0 1,54 1,05 

83 39,0 15,31 7,1 2,73 1,00 

B4 40,3 15,84 7,75 2,99 0,96 

B5 42,3 16,63 8,75 3,39 0,94 

erilliset Bi 51,5 20,00 6,65 2,54 1,00 

B2 53,1 20,60 7,45 2,84 1,00 

6,00 " 	 B3 55,0 21,35 8,4 8,22 4,0 1,54 0,97 

B4 56,3 21,88 9,05 3,48 0,95 

B5 58,3 22,67 10,05 3,88 0,93 

- m3-hinnan korjauskerroin johtuu mm. kaarielementtien ja peruslaattaelementtien välisistä 

hintaeroista. Korjauskertoimella korjataan keskimääräistä m3-hintaa vastaamaan kunkin 

elementtivaihtoehdon todellista hintatasoa. 

- Sillan peruslaattojen käyttöalueet on esitetty julkaisussaa TVH 2046. 
. 

- Kuvassa 5 on esitetty elementtien 	 2 
m3-hinta elementit työmaalle 	 m 

toimitettuna (kuljetus n. 50 km) 

- Kuljetusmatkan muutos vaikuttaa hin- 	2( 
taan keskimäärin n. 1,00 mk/m3lkm 

Huom 	Elmenttien kulloinenkin hinta- 

taso ja toimitusaika on varmistettava 

elementtien valmistajilta, koska ele-

rnenttitehtaitten muu tilauskanta 

vaikuttaa hintaan ja toirnitusaikaan 

varsin voimakkaasti. 

Kuva 6: Elementtien m3-hinnan kehitys 
vuosina 1979-82. Hinnat on korjattu 
vastaamaan korjauskerrointa 1,00. 

K AYT1OESIMERKKI 
	

. 

Esimerkki: Arvioi karkeasti Bhe-alikulkukäytävän rakentamistyhn kesto ja kustannukset. 

Tien Hl = 10,5 ii, alikulkukäytävän Va = 5,0 rn ja syvyys maanpinnasta ha = 1,5 m. Penger-

täytön paksuus H = 0,2 m. Sillan perustukset ovat lärnpöeristetyt. Sillan peruslaatat ovat 

tyyppiä 82 
	

. 

Ratkaisu: 	Työn tavoitteellinen kesto oaadaan taulukosta 1. Kesto = tOtv ilman tienraken- 

nustöiden osuutta. 

Taulukosta 9 saadaan kustannukset ilman elernenttitoimituksen osuutta = 74 000 mk. 

Kuvasta 3 saadaan kaarielementtien määrä = 18 kpl. => Elementtien määrä saadaan taulukosta 

12. Määrä = 14,56 + 18 	2,35 + 1,54 = 58,4 m3 

Kuvasta 6 arvioidaan elementtien keskimääräiseksi m3-hinnaksi noin 2000 mk/m3. 

Taulukosta 12 saadaan m3-hinnan korjauskerroin = 1,05 

= 	E1ementtitomituksen osuus kustannuksista 

= 58,4 m3 	1,05 	2000 mk/m3 = 122 640 mk. 

> Kustannukset yhteensä (elokuun 1982 kustannustasossa) 

= 74 000 + 122 640 = 196 640 mk 	197000mk 	( 3752 mk/kan-m2) 



. 

. 

. 

1 1 5 

SILLANRAKENNUS IREK NO 	1 	SIJOITUS 

34 	I36O0 ____ 
jj LAATUA 	AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Tobi-alikulkukäytävän rakentaminen rsr 3.83 

Rakennusvaihet iedot 

PERUSTIEDOT Tobi - SILLASTA 

HI, 

1 	1 'ft 
___ 

L. 3.465 	5O0 

Kuva 1: 	Alikulkukäytävän pituusleikkaus 	<u'ja 2: 	Sillan sivukuva 

Alikulkukäytävän leveys 	B = 4,00 m 

Alikulkukäytävän korkeus H = 2,50 m, 	3,00 m tai 3,50 m 

Pengertäytteen paksuus 	h = 0,20 m.. .1,00 m 

Kehävtii 	1 	= 3,465 m tai 	5,00 m 

_______________________________ 	 Kehävälien ________________________________________ 1km 

O 
Kehäväli 

O40 ____— i —--- --- ___ 

020 
45678 	10 	fl2I314l5Io 	171819 2021 	22m 

Kuva 3: 	Kehävälien 1km pengertäytteen ja hy0yleveyden funktioria 

Tarkemmat tiedot Tobi-alikulkuk.äytävästä on esitetty TVH:n 	julkaisussa: 	Tolsi-al ikukukäy- 

tävä, 	TVH 722051. 

TYÖKOKONAISUUS 

IJlkoinen suoritusjärjestys: 

Ennen sillan rakentanista 	tehdään yleensä tiepenger siltapaikaile saakka joko osittain tai 

täyteen korkeuteen, 	jolloin sitä voidaan käyttää työmaatienä. 	Sillan tsjen siiy2n 	jäl- 

keen rakennetaan tie sillan yl 1 	normaal 	0 	1 	201 5 	10050 	:5 r1uks ieen 

Sisäinen suoritusjärjestys: 

K vät kesä 	s ks 	 Taustojen täyttä 1 	Y 
Mittaus ja merkitseminen 	 Elem nttien asennus 

stelyt yöt 

talvi 	 Lämpösuoja ja Immitys 

täyttö 

yms 

TVH 732966 5531 B.3600 



5 

KARKEAT AJOITUSTIEDOT 

Työn tavoitteellinen kesto 	t;yövuoroina mittaus- ja merkitsemistyön alusta kaiteiden 

asennustyön loppuun. 

ha = si ikulkukäy tt5vön syvvys maunpi nuas tvi 

- vuodenalka : kevät, keuä, cyksv 

- pengertäytettä h = 0,2 m 

- lärnpheristeity perus hu 

Kesto t:yön atuta elernenttion asennus-

vaiheeseen on noin 1/3 	1 / kokenut 

kestosta. 

Taul ukko 1 : 	Tviin ke to ( tv) 

Hl Ks 0 	= 	2,5 m H = 3,0 m H = 3,5 m 

0 12 - - 

6,5 1,5 17 17 19 

_____ 3,0 - 20 21 

0 13 - - 

0,5 1,5 19 20 21 

3,0 - 23 24 

0 14 - - 

10,5 1,5 21 21 22 

____ 3,0 - 25 26 
. 

- Jos sillan päälle tulevan pengertiyttin paksuus h = 1,0 m, kasvaa taulukossa 1 ilmoitettu 

keston. 2 työvuoroa. 	 L 
- Jos, siltaa rakennetaan valmiin tienpenkereen läpi, kasvaa työn kesto n. 1.. .3 työvuoroa 

riippuen kaivettavan tiepenkereen määrästä. 

- Jos sillan perustus on routimaton lyhenee kesto n. 2.. .3 tyttvuoroa. 

- Taulukon 1 kestoihin on laskettu viemäreiden asennustyöt mukaan, kun alikulkukäytävän 

syvyys ha = 1,5 m tai 3,0 m 

- Kostoihin on laskettu mukaan myös ali menevän tien leikkaus siltakaivannon kohdalla 

(kuuluu tienrakennustöihin 1 

1 TÄRKEIMMÄT TYÖMENEKKI- JA TVOSAAVUTUSTIEDOT 

- kaivu KKH 

- kuljetus n KA 

- läjitys PT 

- aiestyn 2..2 211 

Tii1 ukko 2: Keskimääräiset K3-kaoasiteetie (m3ktr/h) 

Kaivuvaikeus KKH 11 6 KKFI 	14 6 KKH 17 K 

Helpot 30 45 70 

Keskinkertatset tai märät 25 35 55 

Vaikeat tai vetiset 20 25 40 

- Erittäin vaikeissa olosuhteissa on perusteltua käyttää suurempaa 

konetta. Kuitenkaan K3-kapasiteetti ei yleensä kasva KKFI 17 koneelle 

ii moi te t nia suuremmaksI 

. 

Perustuuteu tek 

- matalat perustukuet Taulukko 3 
	

ities työmenekki 13 ( tth/m2) 

- tiivistys TL. . .JTM 

- rniestyö 2.. .3 RM 

tiiv. TS 02:ila tiiv. TL 05:lla titv. JTM 0O:1la 

Kaivupinnari 	tasaus 0,12...0,l7 0,1l...0,16 0,10...0,15 

Tasaus soralla (m20 cm) 0,17.. .0,22 0,16... 0,21 0,15.. .0,20 

Lämpöeristetty perustua 0,35...0,46 0,34...0,45 0,33...0,44 

- Menekkeihin sisältyy myös asennusparrujen laltto 

Tsnlukko 4: Tiiviutvskeneen tvösaavutus 63 (m3rtr/hl 

Tlivistyskone TS 02 TS 05 JTM 00 

Työsaavutus 9.. .12 15.. .20 20.. .30 

- Tiiviatys määrää keston 

- Työtä voidaan nopeuttaa köyttärnäl. id kahta kenet ta 

- täydellinen maasan-

vaihto 

- levitys PT 

- tiivistys TL ...JTM 

- miestyö 2.. .2 RM 

KKT ̂  2...3RM ^ TL To 	oe- 5 	mu nt n1n,kt kun trtinninfn 	63 

iiadevesiviemäreiden 	teko 1 ..... 1,8 jm/h 

tiadevesikaivojen 	teko 0,8...l,5 kpl/h 



Elementtien asennua 

- nostot NKIJ 

- miestyö l• .2 RAM 

2. ..3 RM 

4 kpl 
kehavalien L=5,OO m 1km 

3 

2 

0 
0 	1 	2 	3 	4 	5 	6 kpl kehävälien L=3465 m Lkm 

Kuva 4: Nosturin konetyömenekki 53 (kh 

- Jos elementtejä ei voida nostaa suoraan kuormasta paikoilleen, 

kasvaa konetyömenekki seuraavasti: 

- nosturin välisiirrot T30,5 kh/siir:c 

- elementtikuorrnien purku maahan T3 	5,05 kh/elementti 

5 

. 

Huorn 	Element tien asennuflöstä on aina tehtävä nostosuunniteima 

Saumaus 

0. . .1 RAM + 1 . . .2 RN 	Taulukko 6: Miestyhmenekki T3 ( tth/sauma-jm) 

Elementtien saumaus ja nostokoukkujen kat- 

kaisu 	 0,20.. .0,30 

Eristys ja suojabetoni 

0.. .1 RAM 	1.. .3 RM 	Taulukko 7: Miestyörnenekki T3 

Maanvastaisten seinien ja kannen eristys 0.I0...0,l5 tth/m2 

Suojabetoni 0,35...0,50 tth/m2 

Aloitus- ja lopetustoimet yhteensä 10.. .15 tth 

- levitys PT 

- tiivistys TL. . . JTM 

- miestyb 2... 3 KM 

Taulukko 8: Tiivistyskoneen työsaavutus K3 (m3rtr/h) 

Tiivistyskone TL 02 TL 05 JTN 00 

Työsaavutus 9... 12 15.. .20 20.. .30 

- Tiivistys määrää keston 

. 

	

- Elementtien , viemär. putkien ja -kaivojen vi eroa :a tiiviste- 

tään TL:liti 

- Työtä voidaan nooeu sa käyt tiimiil tä koOta - i lvi sttskone t ts nekä 
pengertöytön tiivisämiseen hinatavaa täryjyrää tms. 

. 

	

Kai teet; 

2 KM ( ̂  KKT 
	

Taulukko 9: Toimintayksikön työsaavutus K3 (jm/v) 

Asennus kokonaan miestyönä 	(2 RM) 18.. .23 

Pylväskuopat koneella + asennus miestyönä 25.. .35 

Ta1vit 	 stäaiheutuvia_lisätöitä, 	iden osuus lisätään paikallisten 

olosuhteiden mukaan: 

- roudan rikkominen (ks. kortti rek.nro 5066/D.150S/TS-kansio 2) 

- elementtirakenteen lämpösuojaus ja lämmitys 

- rakenteiden yms. väliaikaiset suojaukset 

- lumityöt (ks. kortti rek.nro 5Oivi/D.l120/T3-kansio 2) 

- pakkaspäivistä johtuvat. seisoki t 



4(5) 

KARKEAT KUSTANNUSTIEDOT 

Sillanrakennustöiden kustannukset 	ilman yhteiskustannuksia 

Kustannustaso: elokuu 1982 

Indeksit: rak: 118,7, tr: 124 (1980 = 100) 

Huom 	Rakennuskustannusindeksinä käytetlaln osaindeksi 5: "1-6, 8-9 Rakennustekniset työt' 

Taulukko 10: Kustannukset (1000 mk) 

ilman elernent titoimi tuksen osuutta 

H.LhaH=2,5m H=3,Om F-I=3,5m 

0 31 - - 

6,5 1,5 45 47 50 

3,0 - 60 61 

0 36 - - 

8,5 1,5 53 55 58 

3,0 - 69 7] 

0 39 - - 

10,5 1,5 57 59 61 

3,0 - 74 76 

ha 	alikulkuköytävän syvyys maanpinnasta 

- vuodensika: kevät, kesä, syksy 

- pengertäyttö 6 = 0,2 m 

- lömpöeristetty perustus 

. 

. - Jos pengertöytön paksuus h = 1,0 m, kasvavat taulukori 10 kustannukset n 16.. .18 %, kun 

81 = 6,5 m ja n 8.. .9 %, kun Hi = 10,5 m 

- Jos perustukset ovat routimattomat, pienenevät taulukon 10 kustannukset n 25.. .28 % 

- Jos silta rakennetaan valmiin tiepenkereen läpi, on taulukon 10 kustannuksiin lisättävä 

ii epenke reen kaivusi:a  ja täy t]:5s 15 aiheutuvat ii s5kus i:annukse t 

- Too].ukess 10 	soi tetyt kustannukset on laske ttu Iässä kort 1 saa os 1 te ttyjen työsaavutus- 

ja työmenekkitietojeri sekä työn kokonaiskestojen mukaan elbkuun 1982 hintatasossa. 

- Raamassojen kuljetusmatkoina on käytetty kaivumassojen osalta n 1 km ja täyttömassojen 

osalta n 10 km. 

- Miestyökustannuksiin on laskettu palkat sosiaalikuluineen ja päivärahat. 

- Konetyökustannuksiin ei ole laskettu odotusaikojen veloituksia. (Laskettaessa on oletettu, 

että koneet voidaan tarvittaessa sijoittaa toiseen työkohteeseen). 

Taulukko 11: Elementtien määrä (6) ja (m3) 

.H=2,5mH=3,0mH=3,5 

t 31,8 41,7 52,4 
Sillan päädyt 

m3 13,76 17,54 21,05 

3,465 m:n kehäväli 
34,0 36,5 39,8 

m3 13,98 15,02 16,65 

5,00 m:n kehäväli 
1 48,6 52,1 58,0 

m3 20,02 21,50 23,85 

Tukimuurit (Bhe) 
t 4,5 4,0 4,0 

m3 1 ,54 1 ,54 1 ,51 

- Taulukon 11 arvot koskevat suoria aiikulkukäytöiiä 

- Kuvassa 5 on esitetty elementtlen m3-hinta 

elementitpaikoilleenasennettunajasaumat tuna 
18 	79 80 	81 	82 	83 	84 

Kuva 5: Elementtien m3-hinnan 

kehi tys v 1978-82 

Nuorn 	Elementt:ien ku].ioinenkin hin5aso ja toniHsaika on varmistettava elementtien vai- 

3000 

mkk 

25 

15( 

. 

mistajil ts. koska elernent, 1 lehto 	en muu 1 ilauskanta vaikuttaa hintaan ja toimitus- 

iksan /arsin voimsl:kaasi. 



. 
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1< ÄY T TO ESIMERKKI 

1.simcrkki: Arvioi karkeasli Tobi-atik9lkikkytdfkn raken arnl;tydn kesi 	ja kus annuk. 

Sillan Hi = 10,5 m ja H = 2,5 m. Pengertäytiin paksuus 5 	0,8 m ja alikulkukäyt.ävän y- 

vvv ma 	irinaea 5= 	1,5 m. 	ft'ru5 	''0 iänp'ri Te 	y. t'odenaika kevii , 	ä tai 	yk:v. 

Ratkaisu: 

Kesto: 	Tybn tavoitee1Iinen kesto saadaan tauiukoa 1. 

Keso = 51 	VJuor 'a i Iran [ää1vAr- yn. :iir'i' I 5. 

Koodrn iI< CL: 	'i'ku' a 1 	aadiar 	k 	o ,jk' 	ILoa' 	lomor' 	' 	ri' ikser 

Koska pengertäytbn paksuus h = 0,8 m, on taulukosta 10 saatavaan arvoon lisä:tkvR n 

kustannukset ilman elementtitoimituksen osuutta = 1,06 57000 = 60 400 mk 

Kuvasta 3 saadaan sillan kehävälien lukumäärä = 1 kpl kehävälejä 3,465 rn ja 2 kp kehävä-

lejä 5,00 ei. 

Taulukosta 11 saadaan elementtien määrä = 

=l3,76 m3 + 1 	13,98 m3 + 2 	20,02 m3 	1,52 m3 = o2,2 ml 

Elementtieri m3-hinnaksi arvioidaan kuvasta 5 noin 2650 mk/m3 

= 	Elementtitoimituksen osuus kustannuksista = 69,3 . 2550 - 15 751 mk 

Kustannukset yhteensä ilman yhteiskusannuksi 

= 60 400 + 183 700 = 244 100 mk 	( 	551 

(kustannustaso: elokuu 19821 

KÄYTTÖRAJOITUKSET 

Tietojen käyttbaiueet: 

- karkeat ajoitustiedot - kehyssuunnittelu 

- karkeat kustannustiedot - siltatyyppien edullisuuden vertailu ja kehyssuirnnihe1u 

- työmenekki- ja tyäsaavutustiedot - lopullinen tydnsuunnittelu 

rek.nro 5534 
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LYHENTE ITA 

RAM 	rakennusammattimies ( kirvesmies, raudoittaja yms.) 

RM 	= rakennusmies (= aputyövoima) 

Rakennuskoneiden lyhennemerkinnät (ks. TVH 733728 tai TVH 731593) 

T3 
	

työvuoroaika (ks. kortti nro 5504/TS-kansio  3) 

TL+ 	työnvaiheaika( 

tth 
	

työntekijötunti 

kh 
	

konetyötunti 

tv 	= työvuoro ( 8 h 

K3 
	

työvuorokapasiteetti 	(ks. kortti nro 6OOL+/TSkansio 1 

työnvaihekapasiteetti ( 

M2 

ML2 

ML 3 

M4 

ML4 

M5 

teoreettinen menekki 

menetelmälisä 

työnvaihelisä 

työnvaihemenekki 

työmaalisä 

työmaamenekki 

(ks. kortti nro 5505/TS-kansio 3) 

( 	
_TT_ 	

) 

( 	
-T(- 	

) 

( 	
tt 	

) 

( 	
-tt- 	

( 

rn3ktr 	teoreettinen kiintotilavuus 	(ks. kortti nro 5005/TS-kansio 1) 

m3ktd 	todellinen kiintotilavuus 	( 

m3itd 	todellinen irtotilavuus 	( 

m3rtd = todellinen rakennetilavuus 	( 	-"- 

m3rtr r teoreettinen rakennetilavuus ( 



1. YIEISTÄ 

Sillanrakennuksen TS-tiedot ovat si ilanrakennustöiden työnsuunnittelun ja 

seurannan apuvälineiksi laadittuja tietoja. Ne ovat pääasiassa työntutkimuksiin 

perustuvia toistuvaan käyttöön tarkoitettuja tietoja ja ohjeita menetelmistä, 

toimintavälineistä, aika- ja työmenekeistä, työsaavutuksista, materiaali-

menekeistä yms. esitettynä mandollisimman käyttökelpoisessa muodossa. 

Sillanrakennuksen TS-tietojen tietokenttä voidaan esittää kuvan 1 mukaisesti 

SUUNNITELMA- MENETELMÄT AJOITUS [KUSTANNUKSET 
TASOT 

Q}-IJELMOINTI 1,[ r OWELMOIN1TIEDOT 

KE HYS - __________ 

SUU NN 1 TTE L U 

TYÖN- T1 
SUUNNITTELU JIEDO TiD 	HLuOT 

r TYÖNJÄRJESTEL t_.-  
JAVIIXI<O- L 
SUUNNITTELU ______ _______ 

Kuva 1: 	Sillanrakennuksen TS-tieto •jen tietokenttä 

2. KORTISTON RAKENNE JA TIETOSISÄLTÖ 

Sillanrakennuksen TS-kortisto sisältää: 

- 	Yleiset tiedot 

- 	Rakennusvaihetiedot 

- 	Menetelmätiedot 

- 	Menekkitiedot 

Tietokortisto jaotellaan seuraavasti: 

A. 	Yleiset tiedot 

9. 	Rakennusvaihe-, menetelmä- ja menekkitiedot 

B 3100 Alustavat työt 

B 3200 Kaivu-, louhinta-, uoma- ja väylätyöt 

B 3300 Maarakenteet ja täyttötyöt 

B 3400 Paalutustyöt 

B 3500 Paikalla valetut rakenteet 

B 3600 Betonielementtirakenteet 

B 3700 Puurakenteet 

B 3800 Teräsrakenteet 

0 3900 Kannen pintarakenteet, varusteet ja laitteet 
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A. Yleiset tiedot sisältävät voimassa olevien tietokorttien luettelot sekä 

käsitetietokortit, joissa esitetään TS-kortistossa käytetyt miestyä-, 

menekki- ja materiaalimenekkikäsitteet.. Käsitetietokorttien tunnusvärj on 

harmaa. 

B. Rakennusvaihe-, menetelmä- ja menekkitiedot on ryhmitelty voimassa olevan 

litterajaon mukaisesti. 

Takennusvaihetietokortit sisältävät yleensä tiettyä sillan rakenneosaa tai 

vastaavaa kokonaisuutta koskevia tärkeitä ajoitus- ja kustannustietoja. 

Rakennusvaihetietokorttien tunnusväri on punainen. 

Menetelmätietokortit sisältävät tietoja vaihtoehtoisista työmenetelmistä ja 

toimintavälineistä, niiden soveltuvuudesta eri olosuhteissa sekä menetelmä- 

kuvaukset. Menetelmätietokorttieri tunnusväri on sininen. 

Menekkitietokortit sisältävät sekä karkeammin jaoteltuja että yksityis-

kohtaisia työmenekki- ja työsaavutustietoja sekä materiaalimenekkitietoja. 

Menekkitietokorttien tunnusväri on vaaleanruskea. 

3. TIETOKORTTIEN RAKENNE 

3.1 MENETELMÄTIEDOT 

10 Otsikko-osa sisältää seuraavat tiedot: (ks. kuva 2) 

1 	- 	Tietolaji 

2 	- 	Kortin sisältö 

3 	- 	 Kortin rekisterinumero 

4 	- 	 Kortin sijoitustunnus 

5 	- 	Kortin laati ja 

6 	- 	Kortin laatimisaika 

2 °  Työkokonaisuus-osassa esitetään kortissa käsiteltävän työkokonaisuuden 

sisältö (= sisäinen suoritusjärjestys) ja työkokonaisuuden liittyminen muihin 

työvaiheisiin ( ulkoinen suoritusjärjestys). Työsisältö kuvataan joko 

sanallisesti tai toimintaverkon avulla. 

3°  Toimintavälineet-osassa esitetään työhön soveltuvat toimintavälineet 

(työryhmät, koneet, kalusto) vaihtoehtoineen. Jos esim. työryhmän koko voi 

vaihdella, esitetään normaali vaihtelualue. 

40 Menetelmäkuvaus sisältää menetelmän tai vaihtoehtoisten menetelmien 

kuvauksen sekä sanallisesti että kuvin. Menetelmäkuvauksessa esitetään myös 

vaihtoehtoisten menetelmien soveltuvuusalueet. 
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50 Muut tiedot. Meneteimätietokortteihin sisältyy aina työturvallisuusosa, 

jossa kerrotaan lyhyesti työhön liittyvät työturvaliisuusohjeet ja määräykset. 

Menetelmätietokorttien lopussa esitetään myös tarvittaessa tarkempia tietoja 

kalustosta, materiaaleista yms. (esim. teiinekaiuston osaluettelot, mitta- ja 

painotiedot jne. 

Menetelmätietokorteissa voidaan sittäii myös ajoit.ustietoja, jos vastaavaa 

menekkitietokorttia ei laadita. 

rkontrnn 	purk 

Acrw-t.AtOrn,t Acrow _D.10ad 

:: :5: :!: 

30 

5 

1 	- 

- 	 - -II 

4o  

Kuva 2: Esimerkki meneteimätietokortiSta (kortin aikuosa( 

(meneteimätietokortti nro 5513, sijoitus B 3531) 

3.2 !IENEKKITIEDOT 

0 	0 

	

- 2 	Otsikko-osa ja Lyokokonasuusosa ovat vastaavaniaiset kuin vastaavissa 

meneteimitietokorteiSSa. 

3° KarkeutetuttyörnPfleklt-OsaSSa ilmoitetaan kortissa esitettyä työkokonaisuutta 

koskevat keskimääräiset työmenekit. .työvuoroaikana T3 sekä työmenekkien riippuvuus 

tärkeimmistä muuttujista. Lisäksi annetaan keskimääräinen kerroin, jolla työ-

vuoroaika voidaan muuttaa työnvaiheajaksi T4. Miestyön osalta ilmoitetaan myös 

miestyötuntien jakautuminen ammattityön ja aput,yöri kesken. 



SILLANRAXENM31 Tehnetybt 5K27 	•. 3531 

Vntojte 	,5kOntOKO5O Ø I3KkK 10  TVONSUUNNITTELU 

PoIno 	V8O0-kshstO M..kIlIdOl 

0 0 OK OK OSA SU US 

2°  

KARKEUTETUT TYUMENCKIT 

30{ __ 

u!ELfluIL. 

1•. 

irni= 
-_,_ 4 °  

-4-- 

4 0  Työnosavaiheittaisetömenekki-ja_jjavutustiedot 
Tässä osassa on esitetty eri menetelmä- ja toimintayksikkövaihtoehtojen 

yksityiskohtaisia työmenekki- ja tydsaavutustietoja. 

50 Materiaalimenekkitiedot sisältävät teoreettisen meneki.n (M?) laskentatavan 

sekä kokonaishukan jaoteltuna menetelmä- ja työnvaihelisään (ML? + ML?) ja 

työmaalisään (ML4) 

6 °  Käyttöesimerkeillä havainnollistetaan, miten kortteja käytetään. 

___ 	 _____________ 	 ---- 

Kuva 3: Esimerkki menekkitietokortisa (kortin alkuosa) 

(menekkitietokortti nro 5527,  sijoitus B 3531) 

3.3 RAKENNUS VAIHETIEDOT 

1 °  - 2 	Otsikko-osa ja työkokonaisuusosa ovat sisällöltään vastaavanlaiset 

kuin muissa TS-korteissa. 

3°  Karkeat ajoitustiedot ilmoitetaan joko työn kokonaiskestotietoina tai 

työmenekkitietoina, joista kesto voidaan laskea. 
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Karkeat kustannustiedot. ilmoitetaan tiettyyn kustannustasoon sidottuina 

tai vaihtoehtoisesti esitetään yksinkertainen menetelmä, jolla kustannukset 

voidaan laskea, 

Sekä karkeat ajoitustiedot että kar'keat kiastannustiedot esitetään sellaisten 

muuttujien avulla, jotka ovat määritettävissä ilman lopullisia sillan 

rakennepiirustuksia (esim. sillan hyötyleveys, jännemitat, tukien korkeus jne.). 

50 Käyttöesimerkeillä havainnollistetaan, miten kortteja käytetään. 

6 ° Käyttörajoituksissa esitetään karkeammin jaoteltujen ja yksityiskohtaisten 

tietojen käyttöalueet. 

Lisäksi voidaan eräissä rakennusvaihetietokorteissa esittää tarkempia työ- 

menekki- ja työsaavutustietoja, jos vastaavista töistä ei ole erillistä 

menekkitietokort,tia (mm. elementtisiltojen rakentamista koskevat kortit). 

2°  

-jIli- 
______ 	1 

1 

- 

I1 

! 

enmrak:te 

penusrIEDor fil. IFSILLASTA 

TVOfiOKONAISWS 

fiafinefit AJO*TIfflIEOOT 

Kuva 4: Esimerkki rakennusvaihetietokortista (kortin alkuosa) 

(rakennusvaihetietokortti nro 5532, sijoitus B 3600) 
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4. 	TS-TIETOJEN KÄYTTÖ TOIMINNAN- JA TYÖNSUUNNITTELUSSA 

4.1 TS-TIETOJEN KXYTTÖKOHTEET JA -MAHDOLLISUUDET 

Sillanrakennuksen menetelmä-, menekki- ja rakennusvaihetietoja käytetään eri 

suunnitteluvaiheissa taulukon 1 mukaisesti. TS-korttien käyttöä työn- 

suunnitteluun on selostettu myös TVH:n julkaisussa "Sillanrakennustöjden 

työnsuunnittelu" (TVH 733283). 

Taulukko 1 : 	Menetelmä-, menekki- ja rkennusvihtito jari käyttö eri 

suunnitteluva ihei ssa 

MENETELMÄT IEDOT 1 MENEKKITEDOT/TIETORYHMÄ RAKENNUSVAIHETIEDOT 

- alustava menetelmien - tärkeimpien töi- - työn kokonaiskeston 
ja toimintavälineiden den keston mää- määritys 

vertailu ja valinta ritys (K) - työn kustannusten 
(vain tärkeimmät) - erillisselvityk- määritys 

C.) set 	(mm. 	kesto- 

ja kustannus- 
LLJ 

vertailut) (K,T,M) 

- menetelmien ja toi- - vaihtoehtolasken- (- käytetään vain eräissä 

mintavälineiden ver- ta 	(kesto, 	kus- rakennusvaihetieto- 

tailu ja valinta tannukset) (T,M) korteissa olevia me- 

- valituista menetel- - aikamenekkien nekkitietoja viereisen 

mistä ja toiminta- laskenta töiden sarakkeen mukaisesti) 

välineistä johtuvien ajoitusta ja 

työnsuunnittelun reu- kustannusten las- Huom! 	karkeita ajoitus- 

naehtojen selvittämi- kentaa varten (K,T) ja kustannustietoja ei 

nen - materiaalimenek- saa käyttää lopulliseen 
z 
0 kien laskenta työnsuunnitteluun 

kustannusarviota 

ja hankintasuun- 

nitelmaa varten (M) 

- lopullisten menetel- - aikataulun tar- - ei käytetä 
isien ja toimintaväli- kentaminen 

neiden valinta toteuttamisvai- 

Z - työn toiinintaedelly- heessa 	( 	viikko- 

tysten varmistaminen suunnittelu) (T) 

9 ( 	työnjärjestely) - toteutumien 

- työn ohjaus ranta ja kirjaus (T,M) 

K 	Karkeutetut työmenekkitiedot 

T r Työnvaihekohtaiset työmenekki- ja työsaavutustiedot 

M 	Materiaalimenekkitiedot 
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4.2 TYMENEKKI- JA TYÖSAAVUTUSTIETOJEN KäYTTÖ 

Sillanrakennuksen menekkitietokorteissa ilmoitetaan työmenekit työvuoroaikoina 

(T3) ja työsaavutukset työvuorokapasiteetteina (K3). Korteissa annetaan myös 

kerroin, jolla työvuoroaika voidaan muuttaa työnvaiheajaksi (T4). 

Miestyömenekit ilmoitetaan työntekijötunteina yksikköä kohden (tth/yks) ja 

toimintayksikön työsaavutukset yksikköinä tuntia tai työvuoroa kohden (yks/h) 

tai (yks/tv). Korteissa on käytetty työsaavutusarvoja silloin, kun työ 

kohdistuu selvästi tietyn avainresurssin mukaan, jolloin työryhmän koko ei 

sanottavasti vaikuta työsaavutukseen. Tälloin työryhmän koko määräytyy muiden 

seikkojen perusteella. 

Korteissa annetaan työmenekki- ja työsaavutusarvoille tietty vaihtelualue sekä 

karkeutettujen meriekkitietojen nsalta myös keskiarvo. Yleisenä nyrkkisääntönä 

arvojen käytöstä voidaan pitää seuraavaa: 

pienet työmenekit suuret työmenekit/ 

suuret työsaavutukset pienet työsaavutukset 

- pieni työryhmä - suuri työryhmä 

- kokenut työryhmä - kokematon työryhmä 

- helpot olosuhteet - vaikeat olosuhteet 

Korteissa annettujen arvojen kireyttä kuvaa se, että ne vastaavat aika-

palkkauksella saavutettavaa hyvää suoritustasoa. 

Miestyön kestoa laskettaessa käytetään työmenekkinä työvuoroaikaa (T3) ja 

miestyökustannuksia laskettaessa työnvaiheaikaa (T 1+). Työnvaiheajan käyttö 

kustannusten laskennassa on perusteltua siksi, että työntekijöille maksetaan 

palkkaa myös työskentelyssä syntyvien pitempienkin keskeytysten ajalta 

työnvaiheen lisäajat TL3), joiden osuutta työvuoroaikaan ei sisälly. 

Seuraavissa esimerkeissä 1-3 on esitetty, miten miestyömenekki- ja työsaavutus-

arvoja voidaan käyttää. 

Esimerkki 1: Vaihtoehtojen vertailu 

Vertaa tukitornitellneen tukitornien pystytyskustannuksia kokonaan miestyönä 

rakentaen ja nosturia apuna käyttäen. Tukitornien korkeus on 4 kehäjaksoa. 

Miestyökustannukset: RAM - 39 mk/h, RM - 28 mk/h. Konetyökustannukset: 

NKU - 200 mk/h (ilman siirtoveloituksia). 

Ratkaistaan tehtävä kortin nro 5523 työnvalheittaisten työmenekki- ja työsaavutus-

tietojen avulla. 
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Menetelmä 1: Tornit kootaan miestyönä 

Työryhmän työsaavutus 	(Lukitornia/tv) TAULUKKO 8 

Tehneen korkeus 2 kehäjaksoa 22.. .27 

Tehneen korkeus 3 kehäjaksoa 18.. .23 

Tehneen korkeus 4 kehäjaksoa 	J_j14. . 	 . 

Tehneen korkeus 5 kehäjaksoa 	r1 12.. .16 

- Yhdellä hisäkehäihä vahvistetut/tornit; kerroin = 0,83 

- Kandella lisäkehällä vahvistetu,L 	tornit;kerroin = 0,70 

- Kaksoistornit; 	kerroin = 0,55 	1 

- lyöryhmän sopiva koko: 

- kaluston kantomatka keskirn 

- kaluston kantomatka keskini 

- kaluston kantomatka keskim 

- Jos tukitornien säätöruuvej 

varataan työhön 1.. .2 RM. T 

rin 	5 m; 	1. RAM + 2 RM 

.rin 5... 15 m; 1 RAM + 3 RM 

ärin -15 m; 1 RAM + 4 RM 

joudutaan puhdis tamaan ruosteesta, 

ömenekki T3 	0,5. ..l,5 tth/tukitorni. 

Työryhmän koko: 1 RAM + 3 RU 

Työryhmän työsaavutus: n. 	16,5 1 tukitornia/tv 

=> T4 = 1,15 	(4•8/16,5) 	2.23 tth/tukitorni. 

(kerroin 1,15 saadaan kortin sivulta 1) 

= Kustannukset: RAM: 0 ,25. 2,23 . 39 
	

21,74 mk/tukitorni 

RM : 0,75. 2,23 . 28 
	

46,83 	-"- 

Vertailukustannukset yhteensä (men.I)= 	68,57 rnk/tukitorni 

Menetelmä II: Tornit kootaan maassa miestyönä ja nostetaan nosturihla 

paikoilleen 

Toimintayksikön työsaavutus (tukitornia/tv TAULUKKO g 

Tukitornien kokoaminen pehkkojen päällä _______________ 

Tehneen korkeus 2 kehäjaksoa 30.. .45 

Tehneen korkeus 3 kehäjaksoa 27.. .40 

Tehneen korkeus 4 kehäjaksoa 123.. .351 

Tehneen korkeus 5 kehäjaksoa 20.. .30 

Tornien nosto ja säätö pystyyn 130.. .401 _________________ 

Sopivat toimintayksiköt: 

- Tukitornien kokoaminen 

- kaluston keskimääräinen kantomatka 	h0 m;Ii RAM + 1 RMJ 

- kaluston keskimääräinen kantomatka 	1O m; 1 RAM + 2 RM 

- Tornien nosto ja säätö pystyyn;NKU + 1 RAM + 1 RMI 



Työryhmän koko: [1 RAM + 1 RM 
Työsaavutukset: 
- tukitornien kokoaminen: n. 	tukitornia/tv 

- nosto ja säätö pystyyn: n. 

Miestyömenekit T4: 
- tornien kokoaminen : T4 	1,15.(2.8/29) 	0,63 tth/tukitorni 
- nosto ja säätö pynt: T4 	1.ly(2.8/35) 	0,53 

1, 16 tth/tukitorni 

=> Miestyökustannukset: RAM: 0,5 .1,16. 39 	22,62 mk/tukitorni 
RM : 	0,5 •1,16 .28 	16,24 

38,86 mk/tukitorni 

> Konetyökustannukset (ilman siirtoveloituksia) 

NKU: 8/35 200 	 45,71 rnk/tukitorni 

Vertailukust. yhteensä (men. II) 	 84,57 mk/Lukitorni 

Menetelmä 1 on noin 16.00 mk/tukitorni ( n. 19 %) halvempi. 

Esimerkki 2: Karkea suunnittelu - työnsuunnittelu 

Laske tukitornitelineen rakentamis- ja purkutyön kesto ja miestyökustannukset. 

Lähtötiedot: Telinesuunnitelmaa ei ole käytettävissä, mutta telineestä 
tiedetään seuraavaa: 

- 	tehneen korkeus 	4 kehäjaksoa 
- 	tehneen ala 	586 m2 ( kannen leveys . Luettava pituus) 
- 	sillan kansilaatan paksuus hf 	0,85 m 
- 	työryhmässä keskimäärin neljä miestä rakennusvaiheessa ja kolme miestä 

purkuvaiheessa 
- 	työryhmän kokemus hyvä 
- 	rniestyökustannukset: 	RAM - 3 rnk/h, RM - 28 tnk/h 

Tehtävä ratkaistaan kortin nro 5523 karkeutettujen menekkitietojen avulla. 



Keskirniläräinen työmenekki T3 (Lth/m2) 	TAULÄJKKO 1 

_________________________________ 1 Tehneen rakentaminen Tel ineen purku 

Tehneen korkeus 2 kehäjaksoa 1,00.. .1,15.. .1,35 0,45.. .0,50.. .0,60 
Peiineen korkeus 3 kehäjaksoa 1,25. ..1,40. ..1,60 j 	0,00.. .0,70.. .0,80 
Tehneen korkeus .1 kehäjaksoa 1,30..1,50...1,70 [t0,70.. .O,80...0,90 

Tehneen korkeus 5 kehäjaksoa 1,60.. .1,75.. .2,00_/0,85.._.0,95.. .1,05 

- jos Ra!usta on ruosteista, isätään rakennusvai15een arvoihin 0. . .10 % 

Työmenekit T3: 

- 	tehneen rakentaminen: T3 	1 ,30 1 	th/m2 

- 	tehneen purku 	: T3 	0,70 	tth/m2 

Kansihaatan paksuuden (= nainon) vaikutus tvbmenekkeihin TAIJI.IU<0 

[Laatan paksuus hf 0,75 m 1,00 m 1,25 	rn 
Kerroin 	kl 10,941 1,10 

- vaikutus joouu siitä, että teiineR N1uston määtä teline-m2 kohden on 
riippuvainen 1 aatan painosta. 

Kansilaatan paksuus hf 	0,85 m 

> interpoloimahla saadaan kertoimeksi k 1 	0,96 

Työn kesto: 

- 	tehneen rakentaminen: 0,96 	1,30• 586 	22,85 	23 tv 
4.8 

- 	tehneen purku 	: 0,96 0,70 586 	16,41 	17 tv 
38 

iiestyökustannukset: 	T4 	1,15 . T3 

- 	tehneen rakentaminen T4 = 1,15 . 1,30 •586 r 876 tth 

- 	tehneen purku 	T4 	1,15. 0,70 . 586 	472 

Miestyötuntien keskimääräinen jakautuminen saadaan tauhukost.a 2 

Miestvötuntien lakautuminen 	TAULUKKO 2 

1 	RAM 	IRM 

Tehneen rakentaminen . .40 %l 60 .. .70 

tehneen purku - 1100 %1 

miestyökustannuks: (tehneen rakentaminen ja purku yht.) 

- 	RAM: 	10,351.876 .39 11 957 mk 

- 	RM 	: 	(10,651.876 	+ 	472) 	.28 =29 159 mk 

41 116 mk 	( 	70,16 	mk/m2) 



Esimerkki 3: Työnsuunnittelu - viikkosuunnittelu 

Laske esimerkin 2 tukitornitelineen rakentamistyön kesto työnosavaiheittain. 

L.öhtötiedot: 

Telinesuunnite]man mukaan: 

- 	pohjajuoksut: teräspontti n. 500 ja 

- 	tukitornjt: 

- korkeus 4 kehäjaksoa 

- yksinkertaiset tukitornit 76 kpl 

- yhdellä lisäkehällä vahvistetut 6 kpl 

- kaksoistornit 8 kpl 

- 	reivaukset: 

- vaakareivat: n. 1380 jm, josta maasta käsin asennettavaa reivausta 

n. 460 im; liittimiä n. 760 kpl 

- vinoreivat : n. 660 jm; liittimiä n. 320 kpl 

- 	miskat ja muotopuut: n. 500 ja 

Työ annetaan tehtäväksi 2 RAM + 2 RM työryhmälle, jonka kokemus on hyvä. 

Tehtävä ratkaistaan kortin nro 5523 työnvaihekohtaisten työmenekki- ja 

työsaavutustietojen avulla. 

Miestyömenekki T3 (tth/jm) 	TAULUKKO 7 

Teräsponttien asennus pohjajuoksuiksi 

Asennus tiivistetylle pohjalle 	0,10.. .0,15 

Pohjan tasaus miestyönä, tiivistys TL:llä 

ja juoksujen asennus 	_J025I..035 
Asennus vinoissa luiskissa 

sisältäen tiivistyksen TL:llä 	0,35...0,45 

- Jos pohjajuoksuiksi asennetap-iupe1kat, on työmenekki T3 n.15 - 20 % 

pienempi. 

1) Pohjajuoksujen anus 

T3 	1 0 , 2 51 	500 	125 tth 	Kesto 	125/(4 8) 	3,91 tv 

Työryhmän työsaavutus (tukitornia/tv) 	TAULUKKO 8 

Tehneen korkeus 2 kehäjaksoa 22.. .27 

Tehneen korkeus 3 kehäjaksoa 18.. .23 

Tehneen korkeus 4 kehäjaksoa 14.. 

Tehneen korkeus 5 kehäjaksoa 12.. .16 

Yhdellä hisäkehählä  vahvistetut t;orniL; kerroin =10,831 

- KaYdei1a hisäkehällä vahvistetut tornit;kerroin = 0,70 

- Kaksoistornit; kerroin =I°1 



- ahn vaakareiva- 
taso ( asennus 
maasta käsin) 

®, ylemmät vaaka- 
reivotasot 

osennus telineeltä) 

©.. vinoreivoukset 

0,1 	0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 	0,1 	Liittimiä/reivo-jm 
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2) Tukitornien kokoaminen 

Kesto: 

- yksinkert. tornit: 

- vahvistetut 

- paritornit 

76/EJ 	4,00 tv 

6/(I0,83I. 	) 	0,38 tv 

8/(I0,55jI 	) 	077 tv 

5,15 tv 

Kuva 2 	jm/t 
Tehneen 	700 
reivaus 	

600 
2 RAM + l...2 RM 

400 

300 

250 

200 
175 

150 

125 

100 
90 
80 

3) Tehneen reivaus 

Kesto: ______ 
- 	 alin vaakareivataso: 460/ 500 0,92 	tv (hiitt. 	0,551 	kpl/ja) 

- 	 yhemmt 	-"- 	: 920/ 4,72 tv ( 

- 	 vinoreivat 	: 660I 1,57 	tv (hiitt. 	0,48 kpl/ja) 

7,21 	Lv 
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MiesLyömenekki 13 ( Lth/niska-jm) 	TAULUKKO 10 

Tehneen korkeuden säätö ja niskojen 	_____ 

asennus 	 JO,30L..0.ö5 
- Jos niskojen päälLe asennetaan muotopu , kasvaa ilmoitettu työmenekki 
X ̂  J,lO..O,15 tth/jm sivukalte sa ja + O,20...O,25 tth/jm pysty-

kaareviss\silloissa 

4) Tehneen korkeun 	tö ja niskojen ja muotopuiden asennus 

T3 	( I0.30±IO,1O ) 	500 	200 tth 	Kesto 	= 200/(4. 8) 	6,25 tv 

Työn kokenaiskesto yhteensä 	3,91 + 5,15 + 7.21 + 6,25 = 22,52 	23 tv 

4•3 MATERIAALIMENEKKITIETOJEN KäYTTÖ TYÖNSIJUNNITTELUSSA 

Sil lanrakennuksen rnenekkitietokorte.i ssa ilmoitetaan materiaalimenekkitiedot 

seuraavalla tavalla: 

- 	 teoreettinen menekki M2: 

- kortissa määritellään tarkasti teoreettisen menekin laskutapa 

- 	 menetelmälisä + työnvaihelisä ML2 + ML3: 

- kortissa ilmoitetaan menetelmä + työnvaihelisän osuus yhteensä 

prosentteina teoreettisesta menekistä 

- 	 työmaalisä ML4: 

- työmaalisän osuus ilmoitetaan prosentteina teoreettisesta menekistä. 

Materiaalikustannuksia laskettaessa käytetään menekkinä työmaanienekkiä M5, joka 

saadaan lisäämällä teoreettiseen menekkiin kokonaishukka 

(M5 	M2 + ML2 ± ML3 + ML4). 

Materiaalihankintoja suunniteltaessa käytetään ohjearvona työnvaihemenekkiä M4, 

joka saadaan lisäämällä teoreettiseen menekkiin menetelmälisä ja työnvaihelisä 

(M4 M2 + ML2 + MLS). 

Esimerkki 4: Materiaalimenekkitietojen käytt6 

Laske puutehineen niskojen materiaahikustannukset ja hankinnan ohjearvo. 

Lähtötiedot: 

- 	 tehneen niskat 100 x 150 tehneen pituussuuntaisesti 

- 	 tylttäjako k/k n. 1,2 mm; tylttiä 12 kpl/rivi 

- 	 tehneen kokonaispituus 1. = 41 rn 
- 	 puutavaran hinta = 18.00 mk/jm 
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Ratkaisu: Tehtävä ratkaistaan kortin nro 5522 materiaalimenekkitietojen avulla. 

TAULUKKO 14 	 ML 2 + MI. 3 	 ML 1 
Niskat 	Parru 125 x 100 tms; jatket.in tylttien kohdalla 	____________ 

- tylttärivit k/k 1000 	 8.. .14 % 	 . .2 
- tylttärivit k/k 1500 	 14.. .20 % 

Määritelmtä - Teoreettinen menekki M2 = piirustuksista mitt/amalla saa$va rakenne- 
teoreettinen puutavaramäärä ilman hukkapätky, liitoksi,. ja lirnityksiä. 

- 	Teoreettinen menekki M2 = 12 • 41 	492 jm 

- 	Interpoloimalla saa aan ML2 + ML3 	113,5 

- 	Työmaalisä ML4 	1 % , jolloin kokonaishukka 	14,5 % 

Materiaalikustannukset: 	1,145 492  18,00 	10 140 mk 

Hankittava määrä (ohjearvo) M4 	1,135. 492 	560 ja 

/4 TS-KORTTIEN KÄYTTU TOTEUTUMATIETOJEN KERÄÄMISEEN 

TS-korteissa ilmoitetut työmenekki- ja työsaavut.ustiedot ovat keskimääräisiä 
tietoja, joita käytetään silloin, kun tarkempia tietoja ei ole saatavissa. 

Tiettyjä vakiintuneita ja ammattitaitoisia työryhmiä (mm. monitoimityöryhmät, 
vakinaisessa t.yösuhteessa olevat kirvesmiehet, raudoittajat yms. ) koskevia 
työmenekki- ja työsaavutustietoja saadaan aina toteutumatietoina työkohteilta 
mm. tuntikirjanpidon muodossa. Nämä toteutumatiedot kannattaa muuttaa käyttö-
kelpoisempaan muotoon TS-kortteja mallina käyttäen. Tiedot kannat,taa myös 
taltioida TS-kortteihin. 

Seuraavassa esimerkissä on havainnollistettu toteutumatietojen keräämistä 
TS-kortteja apuna käyttäen. 

Esimerkki 5: Toteutumatietojeri kerääminen 

Verrataan kohdassa 4.2 esitettyjen esirnerkkien pohjalta tukitornitelineen 
rakentamisen toteutuneita työmenekkejä laskettuihin. 

Lähtötiedot: 

Toteutuneet miestyömenekit (työryh nä 2 RAM + 2 RM) ovat 
- 	poh.jajuoksujen asennus 	118 tth 
- 	tukitornien kokoaminen 	156 tth 
- 	tehneen reivaus 	 224 t th 
- 	kork. säätä + niskat 	210 tth 

Yhteensä 	708 tth 
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Seuraavassa taulukossa on verrattu laskettuja T3-työmenekkejä ja toteutuneita 

työmenekkejä 

Työrnenekki 	T3 	(tth) Ero 

% laskettu toteutuma 

- 	pohjajuoksut 125 118 - 	5,6 
- 	tukitornit 165 156 - 	5,5 
- 	reivaus 231 224 3,0 

- 	niskat 200 210 + 	5,0 

Yhteensä 721 708 - 	1.8 

Taulukosta voidaan todeta, että koko työn osalta ero laskettuun työmenekkiin 

on varsin pieni. 

Verrataan koko työn työmenekkiä kohdan 4.2 esimerkin 2 karkeutettuihin työ- 

menekki tietoihin. 

T3 	708/(0,96 586) 	1,26 tth/m2 	(toteutuma) 

Keskimääräinen tvömenekki T3 (tth/m2) TAULUKKO 1 

Tehneen rakentaminen Tehneen purku 

Tehneen korkeus 2 kehäjaksoa 1,00.. .1,15.. .1,35 0,45.. .0,50.. .0,60 

Tehneen korkeus 3 kehäjaksoa 1,25.. .1,40.. .1,60 0,60.. .0,70.. .0,80 

Tehneen korkeus 4 kehäjaksoa F1,30..1,50...l,70 0,70...0,80. ..o,go 
Tehneen korkeus 5 kehäjaksoa 1,60\. .1,75. ..2,00 0,85.. .0,95.. .1,05 

Taulukossa 1 (kortti 5523) on arvo T3 	1 1 ,301 tth/m2, jolloin voidaan todeta, 
että tälle työryhmälle voidaan käyttää karkeassa suunnittelussa taulukossa 

annetun vaihtelualueen pienirnpiä arvoja (tai jopa hieman pienempiäkin). 

Vastaavasti työnosavaiheittain tarkasteltuna: 

1) Pohjajuoksujen asennus 

- toteutunut T3 	118/500 	0,24 tth/jm merkitään kortille 5523 

tyhjään ruutuun 

Miestyömenekki T3 (tth/jm) 	TAULUKKO 7- 

Teräsponttien asennus pohjajuoksuiksi 

Asennus tiivistetyhle pohjalle 	0,10.. .0,15 

Pohjan tasaus miestyönä, tiivistys TL:llä 

ja juoksujen asennus 	 0,25.. .0,35 	(O,2't) 
Asennus vinoissa luiskissa 

sisältäen tiivistyksen TL:llä 	0,35.. .0,45 



2) Tukitornien kokoaminen 

- toteutunut K3 	(76 + (6/0,83) - (8/0,5))-8 4/156 	kpl/tv 

Työryhmän työsaavutus 	(tukitornia/tv) TAULUKKO 8 

Tehneen korkeus 2 kehäjaksoa 22.. .27 

Tehneen korkeus 3 kehäjaksoa 18.. .23 

Tehneen korkeus 4 kehäjaksoa 14. . .19 ( 2Q  ) 

Tehneen korkeus 5 kehäjaksoa 12.. .16 

jne. 

Toteuturnatiedot voidaan merkitä joko suoraan TS-kortteihin tai kopioihin. 

joita säilytetään TS-kansiossa. Jotta tietoja voitaisiin käyttää luotettavasti, 

kirjataan aina myös tiedot työkohfeesta ja työryhmästä sekä olosuhteista 

	

esim: - 	lTaltakadun silta 

	

- 	työryhmä 2 RAM + 2 RM (Etevä, Timpuri, Raataja, Mäki) 

	

- 	kesä 1982 
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