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Siltojen kosketussuojarakenteet 

Siltojen kosketussuojarakenteista on laadittu uudet Tiehall innon ohjeet, 
jotka korvaavat aikaisemman koekäytössä olleen ohjeen Siltojen koske-
tussuojarakenteet 2001. Kosketussuojaohjeet on jaettu kolmeen osaan: 

Kosketussuojien suunnitteluohje 	 TIEH 21 00045-v-06 
Kosketussuojien yleiset laatuvaatimukset 	TIEH 2200045-v-06 
Kosketussuojien kunnossapito-ohje 	TIEH 2200046-v-06 

Silta kosketussuojineen on suunniteltava kokonaisuutena suhteessa 
ympäristöönsä ottaen huomioon myös kunnossapitoseikat. Kosketus- 
suojat ovat erittäin näkyvä osa siltaa. Tämän ohjeen perusratkaisut ei-
vät sovellu vaativiin kohteisiin, jotka tulee suunnitella yksilöllisesti niin 
muodon kuin materiaalienkin suhteen. 

Pitkä lippa voidaan suunnitella siten, että se erottuu varsinaisesta silta- 
rakenteesta vähän sekä sillalta että ympäristöstä katsottuna. Tämän 
vuoksi tämä tyyppi sopii parhaiten käytettäväksi taajamassa tai muutoin 
ympäristöltään erityisen arvokkaassa paikassa. 

Maalattua verkkoseinämäistä tai roisketiivistä seinää voidaan käyttää 
taajamaympäristössäkin, jos seinärakenne voidaan liittää luontevaksi 
osaksi pitkää yhtenäistä kaidekokonaisuutta tai melukaidetta. 

Tavanomaisissa kohteissa kosketussuoja valitaan pääasiassa raken-
nus- ja kunnossapitokustannusten perusteella, jolloin suositeltavin tyyp-
pi on roisketiivis seinämä, mutta myös muut tyypit ovat mandollisia. Vi-
no verkkoseinämä soveltuu parhaiten jälkiasennukseen sähköistettäville 
radoille. 

LISÄTIETOJA 
Markku Nousiainen 
Tiehallinto, Asiantuntijapalvelut 
Puh. 0204222386 



Lipan ja vinon verkkoseinämän kunnossapito edellyttää jännitekatkoja ja 
nämä työt on tarkoituksenmukaista tehdä samaan aikaan muusta syys-
tä tarvittavien jännitekatkojen kanssa. Pystyseinämien kunnossapito 
voidaan yleensä hoitaa ilman jännitekatkoja. 

Yksikön päällikkö 	 Matti Piispanen 
Tekniset palvelut 

Kehittämispäällikkö 	 011i Niskanen 
Siltatekniikka, suunnittelu 
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Kosketussuojien suunnitteluohje 

KOSKETUSSUOJIEN KÄYTTÖ 

Kosketussuoja on radan ylittävän sillan rakenne, joka estää mandollisuu-
den joutua kosketuksiin sähköistetyn rautatien jännitteellisiin osiin sekä 
suojaa rataa, radan johtimia ja liikkuvaa kalustoa mm. aurauslumelta. Kos-
ketussuoja voi olla seinämä, lippa tai näiden yhdistelmä. 

Tämä ohje koskee korkeaan reunapalkkiin (piir. R15/DK H2-9 tai H2-11) 
kiinnitettyyn Tiehallinnon H2 sillankaiteen runkoon (piir. RI5IDK H2-1) liit-
tyviä tyyppirakenteisia kosketussuojaseinämiä ja lippoja. Muunlaisten kos-
ketussuojien suunnittelussa noudatetaan näitä ohjeita sovelletusti. 

Tämä ohje käsittelee neljää erilaista kosketussuojaa. 
• Roisketiivis seinämä 
• Verkkoseinämä 
• Vino verkkoseinämä 
. Pitkä lippa 

Kosketussuojalippoja ovat pitkä lippa ja lyhyt lippa. Pitkä lippa toimii itse-
näisenä kosketussuojana, lyhyttä lippaa käytetään yhdessä verkkoseinä-
män kanssa. 

Kosketussuojan tyyppiä valittaessa on otettava huomioon myös rakenteen 
kunnossapidettävyys ja kokonaisuuden suhde ympäristöön. Kosketus-
suojarakenne, olipa se seinämä tai lippa, on erittäin näkyvä osa siltaa. Sil-
lan jatkuvista linjoista poiketen se korostuu ja tulee esiin muusta rakentees-
ta. Vaativissa kohteissa kosketussuojarakenteet tulee suunnitella yksilölli-
sesti. Tässä ohjeessa esitetyt kosketussuojarakenteet ovat perusratkaisu-
ja, joita ei pidä soveltaa sellaisenaan arvokkaissa tai ulkonäöltään vaativis-
sa ympäristöissä. 

Kaikkiin malleihin kohdistuu kunnossapitotarpeita. Pystyseinät ovat alttiina 
töhryille ja särkemiselle. Lipat keräävät roskia ja hiekoitushiekkaa, joiden 
poisto edellyttää liikenne- ja jännitekatkoja. Verkkorakenteinen pystysei-
nämä vaatii vähiten huoltotoimia. 

Taajamien ulkopuolella käytetään yleensä roisketiivistä seinämää. Taaja-
missa, mikäli näitä perusratkaisuja voidaan käyttää, joko maalattua verkko-
seinämää tai pitkää lippaa harkinnan mukaan. Vino verkkoseinämä on 
suunniteltu käytettäväksi jälkiasennettavana kosketussuojana sähköistettä-
vien ratojen ylittävissä silloissa. 
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2 OHJEISTUS 

Suunnittelussa tulee noudattaa tämän ohjeen lisäksi alla mainittuja oh-
jeita. 

Tiehallinnon (Tieh) ohje: 
. SYL 	Sillan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset 

Ratahallintokeskuksen (RHK) ohjeet: 
• RAMO Ratatekniset määräykset ja ohjeet 
• SSR 	Sähköistyksen kiinteiden laitteiden suunnittelu ja rakenta- 

minen 
• RSO 	Rautatiesiltojen suunnitteluohjeet 
• SYL-R Rautatiesiltojen yleiset laatuvaatimukset (RHK:n julkaisu 

Dl 7) 

Kosketussuojista on laadittu seuraavat tyyppipiirustukset: 

• 	Roisketiivis seinämä, yleispiirustus piir. R15/DN-1A 
• 	Roisketiivis seinämä, asennuspiirustus piir. R15/DN-2A 
• 	Roisketiivis seinämä, osapiirustus piir. R15/DN-3A 
• 	Verkkoseinämä, yleispiirustus piir. R 1 5/DN-4A 
• 	Verkkoseinämä, asennuspiirustus piir. R15/DN-5A 
• 	Verkkoseinämä, osapiirustus piir. R 1 5/DN-6A 
• 	Lyhyt lippa, asennuspiirustus piir. R15/DN-7 
• 	Vino verkkoseinämä, yleispiirustus piir. R15/DN-8 
• 	Vino verkkoseinämä, asennuspiirustus piir. R15/DN-9 
• 	Vino verkkoseinämä, osapiirustus piir. R15/DN-10 
• 	Pitkä lippa, yleispiirustus piir. R15/DN-11 
• 	Pitkä lippa, asennuspiirustus piir. R15/DN-12 
• 	Pitkä lippa, osapiirustus piir. R15/DN-13 
• 	Siltakaiteen eristäminen tiekaiteesta piir. R15/DN-14 

Piirustukset on esitetty tämän julkaisun liitteenä. 

Asennus- ja osapiirustuksiin R15/DN-2A, -3A, -5A, -6A, -9, -10 ja -14 
voidaan suoraan viitata siltasuunnitelmassa. 

Piirustuksia R15/DN-1A, -4A, -7, -8, -11, -12 ja -13 käytetään ohjepiirus-
tuksina ja niitä voi muokata siltakohtaisiksi suunnitelmiksi. Tyyppisuunni-
telmien kosketussuojalippojen kantavia rakenteita ei ole mitoitettu, vaan 
ne tulee mitoittaa siltakohtaisesti. 

RHK:n ohjepiirustuksen 4032 TSN 6303 Cl mukaiset kosketussuojasei-
nämät eivät enää täytä kaikilta osin turvallisuusmääräyksiä, joten niiden 
käyttöä ei enää suositella. 

Tähän ohjeeseen liittyviä muita ohjeita ovat Kosketussuojien yleiset laa-
tuvaatimukset ja Kosketussuojien kunnossapito-ohje. 
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2.1 Kuormat 

Kosketussuoja tulee mitoittaa tuuli- ja aurauskuormille, joiden olete-
taan vaikuttavan eri aikaan. 

Tuulenpaine on 1,0 kN/m2. Aurauskuorman suuruus on 15 kN 
kohdistettuna 2x2 m2  kuormitusalueelle. Verkkorakenteen avoimuus 
otetaan huomioon kertomalla tuulikuorma verkon eheyssuhteella ja 
aurauskuorma eheyssuhteen kaksinkertaisella arvolla. 

Kosketussuojalippa mitoitetaan oman painon lisäksi tasaiselle pys-
tysuoralle pintakuormalle, Rakenteiden kuormitusohjeen (RIL 144-1997) 
mukaiselle tuulikuormalle ja kuormitusalaltaan lOOxlOO mm 2  olevalle 
pistemäiselle 1,0 kN suuruiselle henkilökuormalle. 

• 	 Tasainen pystysuora pintakuorma lyhyelle lipalle on 1,5 kN/m 2  ja pitkälle 
lipalle 4,0 kN/m 2  

2.2 Kosketussuojien mitat 

Kosketussuojien pituudet määritetään siltakohtaisesti RAMO 8 vaati-
musten mukaisesti. 

Kaiteen mandollinen välijohde tulee jättää pois roisketiiviin seinämän ja 
verkkoseinämän kohdalla 

Kosketussuojalipoista tehdään erillinen siltakohtainen suunnitelma nou-
dattaen tämän ohjeen sekä ohjepiirustuksen vaatimuksia. Siltakohtai-
sessa kosketussuojalipan suunnitelmassa voidaan viitata ohjepiirustuk-
sen detaljeihin. 

Kaiteen aurausverkon tulee olla molemmista päistään metrin lippaa pi-
dempi. 

Lyhyelle lipalle pääsy estetään tekemällä korkea verkkoseinämä reunoil-
taan 1,0 m lippaa pidemmäksi. 

Lipan yläpinnan tulee sijaita reunapalkin alapinnan alapuolella. 

Siltasuunnitelmassa tulee esittää mm. 
• seinämien sijainti ja päämitat 
• suojalevyjen ja suojaverkkojen tiedot 
• maadoitus 
• mandollinen maalausjärjestelmä 
• tyyppipiirustukset, joita suunnitelmassa on sovellettu 
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3 RAKENNEOSAT 

3.1 Runkorakenne 

Kosketussuojaseinämien runkopylväiden tulee olla pystysuoria ja ylä- 
reunan tulee noudattaa kaiteen yläjohteen pituus- ja vaakageometriaa 

3.2 Suojalevy, suojaverkko ja auraussuoja 

Suojaverkot valmistetaan kuumasinkitystä hitsatusta verkosta tai levy- 
verkosta 

Kaideosan suojalevyt tehdään eloksoidusta alumiinilevystä. Tilaajan 
luvalla kaideosan suojalevyt voidaan tapauskohtaisesti suunnitella kuu-
masinkitystä teräksestä. 

Roisketiiviin seinämän alaosa (kaideosa) varustetaan suojalevyllä ja 
yläosa (seinämäosa) suojaverkolla. 

Tilaajan luvalla roisketiiviin seinämän yläosan suojaverkot voidaan ta-
pauskohtaisesti korvata suojalevyillä: kovapintaisilla akryylilevyillä, ko-
vapintaisilla polykarbonaattilevyillä tai karkaistuilla ja laminoiduilla laseil-
la. 

Verkkoseinämän alaosa varustetaan tiheäsilmäisel lä suojaverkolla ja 
yläosa tulee varustaa suojaverkolla. 

Vinon verkkoseinämän kaideosa varustetaan suojalevyllä ja vino sei-
nämäosa suojaverkolla. 

Pitkän Ii pan kaideosa varustetaan suojalevyllä. 

Ratahallintokeskuksen luvalla pitkän lipan suojalevyt voidaan tapaus-

• 	
kohtaisesti korvata kuumasinkityllä tiheäsilmäisellä suojaverkolla. 

3.3 Poimulevy 

Kosketussuojalipan poimulevyjen tulee olla kuumasinkittyä terästä. Li-
säksi ne voivat olla pohjamaalattuja molemmin puolin ja PVDF -
pinnoitettuja. 

Halutun värisen pinnoitteen saatavuus on varmistettava ennalta 
suunnitteluvaiheessa. Siltasuunnitelmassa tulee antaa pinnoitteen 
värisävyja mandollinen vaihtoehtoinen värisävy. 
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4 MAADOITUS 

Kosketussuojarakenteiden ja kaiteiden maadoitus suunnitellaan noudatta-
en tätä ohjetta ja RSO 8:aa. 

Radan yliifävän sillan kosketussuojan ja kaiteen rungot maadoitetaan. Kos-
ketussuojan rungon maadoitus on esitetty tyyppipiirustuksissa. 

Siltakohtaisessa maadoitussuunnitelmassa tulee esittää mm. 
• maadoitettavat kaidepylväät 
• kaiderungon maadoitusperiaatteet detaljeineen 
• seinämien L-vaakajuoksujen maadoituspisteet 
• vaakalipan maadoitettavat putkipalkit detaljeineen 

Pintavesiputket maadoitetaan RSO 8:n mukaisesti. Tippuputkia ja paineen-
tasausputkia ei tavallisesti tarvitse maadoittaa. 

5 PINTAKÄSITTELY 

Kosketussuoja voidaan maalata. Maalaus vaikuttaa sillan maadoitusjärjes-
telmään. Siltasuunnitelmassa on määritettävä ne rakenneosat ja pinnat, 
joita ei maadoituksen vuoksi saa maalata. Kosketussuojarakenteissa on 
lisäksi osia, joiden maalaaminen ei vaikuta ulkonäköön. Näitä ovat esim. 
pystyseinämien U-välikappaleet ja vinon seinämän L-vaakajuoksun kiinni-
tyslatat. 

Maalattujen rakenneosien materiaalina käytetään kuumasinkittyä terästä. 
Siltasuunnitelmassa tulee määritellä maalauksen pintavärisävy. 

Alumiini värjätään eloksoimalla. Siltasuunnitelmassa tulee määritellä elok-
soinnin pintavärisävy. 

• 	 6 KAITEEN JA KOSKETUSSUOJAN 

Kaiteen liikuntajatkosta ei saa sijoittaa kosketussuojan kohdalle. 

Kaiteen jatkoksen kohdalla kosketussuojan runkoon suunnitellaan vastaa-
vanlainen jatkos. Kosketussuojan suojalevyille ja suojaverkoille varattava 
sama liikevara kuin kaiteen jatkoksella on. 
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7 VEDEN JOHTAMINEN 

Sillan kannelta tulevia vesiä ei saa johtaa kosketussuojalipan eikä sen ra-
kenteiden päälle. 

Radan ylittävässä sulassa tulee olla korkeat reunapalkit. 

Radan ylittävien vanhojen siltojen matalat reunapalkit on uusittava korkeik- 
si ennen kosketussuojarakenteen asennusta. 

Lipalta tulevat vedet viemäröidään, mikäli lipalta valuva vesi aiheuttaa hait-
taa alittavalle liikenteelle tai voi kastella rakenteita. Muussa tapauksessa 
vedet valutetaan lipan päistä maahan ilman kuivatuskouruja ja syöksytor-
via. 

• 	 Pintavesiputkien, tippuputkien ja paineentasausputkien sijoittelussa nouda- 
tetaan kosketussuojien yleisiä laatuvaatimuksia. Viemäröimättömiä pinta- 
vesi- ja tippuputkia ei saa sijoittaa kosketussuojarakenteiden rajoittamalle 
alueelle. 

. 
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LIITE: TYYPPIPIIRUSTUKSET 

Kosketussuojista on laadittu seuraavat, 14.12.2006 hyväksytyt Tiehal-
linnon tyyppipiirustukset: 

Roisketiivis seinämä, yleispiirustus piir. R15/DN-1A 

Roisketiivis seinämä, asennuspiirustus piir. R15/DN-2A 

Roisketiivis seinämä, osapiirustus piir. R 1 5/DN-3A 

Verkkoseinämä, yleispiirustus piir. R15/DN-4A 

Verkkoseinämä, asennuspiirustus piir. R15/DN-5A 

Verkkoseinämä, osapiirustus piir. R15/DN-6A 

Lyhyt lippa, asennuspiirustus piir. R15/DN-7 

Vino verkkoseinämä, yleispiirustus piir. R15/DN-8 

Vino verkkoseinämä, asennuspiirustus piir. R15/DN-9 

Vino verkkoseinämä, osapiirustus piir. R15/DN-10 

Pitkä lippa, yleispiirustus piir. R15/DN-11 

Pitkä lippa, asennuspiirustus piir. R15/DN-12 

Pitkä lippa, osapiirustus piir. R15/DN-13 

Siltakaiteen eristäminen tiekaiteesta piir. R15/DN-14 

. 

. 
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L 	1L L JH 
(j 	Teräslevyerkko tai läpinäkyvä levy 

© Tiivis levy 

Tiheän sillankaiteen vdlijohteet on poistettava ajojohteen yläpinnan jo kosketus- 
suojan yläpinnon väliseltä alueelta. Alueen vdhimmäiskorkeus on Hi ̂ l400 mm. 
Kosketussuojon vähimmdiskorkeus kannen pintarakenteen yltipinnasta mitattuna 
on H ̂ 2000-0  mm. 

Piirustuksessa ilmoitetut toleranssit ovat hylkdysrajoja. 

Kosketussuojan n,aadoitus tehdään RSO 5:n mukaisesti. Kosketussuojon ja 
sillankaiteen eristäminen tiekaiteesta tehdään piirustuksen R15/DN-14 mukaisesti. 

L 

TASOKUVA 1:100 

PIIRUS11JSLUETTELO 
NUMERO NIMI 
Ri 5/DN-2 KOSKE11JSSUOJA, LEVYSEINÄMÄ, ASENNUSPIIRUSTUS 
Ri 5/DN-3 KOSKETUSSUOJA, LEVYSEINÄMÄ, OSAPIIRUSTUS 
Ri 5/DN-1 4 KOSKETUSSUOJA, SILLANKAITEEN ERISTÄMINEN T1EKAITEESTA 

Korvaa piirustuksen R15/DN-1 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Kosketussuojien vdhimmäisulottumot: 
min 3500 	mm raiteen keskiviivasta 

J = min 2500-0  mm 25 kV: n johtimesta 
e1 - = min 1500-0  mm P-johtimesta 

L= min 500-0  mm M-johtimesto 

Mitat ovat ehdottomia minimimittojo. Kaikkien 
vaatimusten on täytyttävä. 

Kun risteyskulma ei ole suora tai raide on kollistettu, 
katso RHK:n julkaisu BiO Sdhköturvallisuusmädrdysten 
soveltaminen söhkörodan kiinteisiin laitteisiin. 

Raiteen keskiviiva / 
25 kV:n johdin / 
P-johdin / 
M-johdin 



F - F 1:2 

kohdallo 2-'mm 	1 

Reidt 014 
osassa 109 

1 Tiivistenauha 
varustettaenno sillankaide vÖIijohteiIIc 
köytetaari tiivintenauhaa 4x6, joka 
katkeaa völijohteiden kiinnityslattojen 
kohdalla. 

Koidepylvadn 	pulttiryh- 
c 20 - _______ ____ 

män rnaodoitus RSO 8 DET 6 mukaan 
'I 

96 

30 k 	200 
II 	II ____ 

Relät 	016 
____________________________________________ osassa 	111 

0 maraka 2 0 mm 	 11 

PÄÄ 	1:10 	 ___________ A —A 	1:10 _________ 
Suojoseinämön pituus siltasuunnitelmon mukaisesti. 

0OO 
tuskiIp Varoituskilvet Kosketussuojen 	eisten laatuvaatimusten mukaisesti. 

DET 	1 	 Kosketussuojarokenne jo sillan koide moodoitetaan paluuvirtakiskoon 
1 - e 	 105 	 1 

1 RHK:n ohjeen RSO 8 mukaisesti. Moadoitusjohtimien osennus tämän 
0 	 1 	 D6) piirustuksen 	jo erillisen 	siltakohtaisen suunnitelman mukaisesti. 

1 	 1 E 	 uui- 	1 
0 	 1 	 1  00 	 Kasketussuojarokenteen osien valmistusmitat on varmistettova valmiista 

01 
10 runkorokenteesta tehdyn tarkemittauksin. Piirustuksessa ilmoitetut 

- 0 	 1 	 -c4z- 
toleronssit ovat hy4köysrajoja. 

- 	100 0  07 	 Kosketussuojorakenteen paino levyineen ja/tai verkkoineen (ilman 
OQ) 

kaiderunkoa): 	45 kg/m 
• • > 	)) 

•.•C 1 	 1 Kosketussuojarakenrie liittyy korkeaon reunopolkkiin (R15/DK H2-9 tai 

0 	0 
0 

DET 	2 	 R15/DK 1-12-11) kiinnitettyvi Tiehallinnon H2 sillankaiteen runkoon 

> 	 1 	 '105' (R15/DK 1-12-1). Käyttö muissa tapauksissa erillisen suunnitelman 1 ' :o - mukaisesti, 
0 

o 5•- Rakenteen suunnittelussa on otettava huomioon Kosketussuojen 
____________ 	 1 	I Q)G)  

suunnitteluohjeen vaatimukset, 

I 	
jölkiosennuskohteissa -c 

1 	 1 	1 . .2. 08 	 Valmistus-, asennus- ym. rakennustyössä noudatetaan Kosketussuojien 
0 o 	e 	1 	 1 	 -jjj-. 	 1 0 - - v- yieisiä 	loatuvaatimuksio. 

II >' Ii 4)  Hitsiluokka: 
1 	 _____ ________ _____________________ 0 Rakenneluokka: 	C 	SES-EN 25817 

____________ Hiiliterösosat ja -2kiidktekuumasinkitöön: 	SFS-EN ISO 1461 

-H 
LA 

8 - 8 1:5 

Kaidepylvädn puIttikinnitys 	 Kaidepylvään kolokiinnitys 

6)  Mitataan L-teröksen 	L-terdksen kohdalla 
sisöreunan linjalta 	 juurikorakkeessa 

pystysuoro seindmä 

LiittW R15/DN-1 Yleispiirustus 
Detaljit: R15/DN-3 Osapiirustus 

Korvaa piirustuksen R15/DN-2 

1)RAMO 8:n vaatimus: 2000-0  mm tien pinnasta 
2)RAMO 8:0 voatimus: 1400 -0  mm 

 

0 - 0 1:2 
	

E - E 1:2 
Kaidepylvädn pulttikiinnitys 	 Kaidepylvddn kotokiinnitys 



G G <150 

<150 

L 

Yläosassa suojaverkko (a Yläosassa suojalevy (b) 

2 
28+2 1  

<150 

levyn ympäri 	 _________ 

DET2 1:2 

3)  RAMO 8:n vaatimus: O.29 Ryiaj +30=33+0 
Käytettdessä kaiteen yläjohteena pienemmön 
pyöristyssäteen omoavoo profiilia, pienennetöön 
mittaa. Valssatuille U—profiileille mitta on 0. 

5) Mitta kdytettövön verkon tai levyn paksuuden mukaan. 

Osa 107 1:20 
0 

Osa 108 1:20 

- TAPuftuPrv 	- 
DET1 	1:2 

Yläosasso suojaverkko (a) 

Reikd 012 osassa 10: 
osan 101 kohdalla 

106 20x20 	
loveus 

12 <150 

Yldosassa suojalevy (b) 

 

s 

1113 IU—väliksoDale 	lU16x16x2-1980 	 S 235 32 	1 

C - C 1:2 
Uudisrakenne 	 Jölkiasennus 

Ajosuunta 	 Ajosuunta 

_]L_ 	-- 

G - G 1:2 
Uudisrakenne 	 Jölkiasennus 

	

Osa 115 	1:2 	 Levyn 108 ja kaiteen yläjohteen 

20 	60 	20 	 Reikä 012 	 kiinnityslatan saumarako max 8 i7 

	

- _i. ____________ 	
udisrakenteissa 

± 2It  
Osien 100 ja 101 aloreunoissa 
loveus 20x20 iölkiasennuskohte 

14 

1130 IKuusioruuvi 	IMl2x25-8,8 	 SFS—ISO 4017 

Osa 107: 
Köytettäessä akryIi— tai pol)4arbonaottilevyä (b) on niiden teräksestä 
poikkeava lämpöloajeneminen otettava huomioon. 

Osa 108: 
Alumiinilevyr sijasta tulee käyttää kuumasinkittyä teräslevyä PL3 S235JR 
siltasuunnitelmn niin edellyttdessä. 

Osat 112-114: 
Mikäli kaiteen yläjohteen kiinnity1sessä on käytetty kiinnityslattaa 
kaidepylvään molemmin puolin, osaa 112 lyhennetään 40 mm. 

Osat 116-118: 
Levy osan 108 mukaon. Osat 116-117 voidaan tehdä myös yhtenä 
420 mm pitkänä osana jo jättää osa 118 pois. Osan 118 voi jättää 
pois myös, kun koiteen maadoitusto ei ole tehty L—voakajaoksun ovulla, 
mikäli osia 116-117 pidennetään siten, että niiden välisen päittäis-
liitoksen saumarako 5 mm. Vorustettaessa sillonkoide väli johteillo 
kovennetoon osien 116-117 siejmitta 16 mm arvoon 14. 

Piirustuksesso ilmoitetut toleranssit ovat hylkäysrajoja. 

Liittyy Ri 5/ON—) Yleispiirustus, R1 5/DN-2 Asennuspiirustus 

Korvaa piirustuksen R15/DN-3 

Mikäli koiteen yldjohteen kiinnityksessä 
on käytetty ottaa kaidepylvään 
molemmin puolin, lovetoan vastaavasti 
levyn toinenkin ylänurkka 

Mikäli koiteen yläjohteen kiinnityksessä 
on käytetty kaorevoksi työstettyä 
lattaa, oluotoillaan loveus vastaavasti 

33 	- 

 

Osat 116 ja 117 	1:2 

_______________ 	 200 	 t 
1 	

20 	 _______________ 
___ 	 1 _________ 	_________ Tcy  1IIJ 01 

I 	RYI 
___ ___ l /

lI 
I 	II 
I+  

85 	115 	 ____________ 	 16 
OlI 

7)  Pyöreöd oluslaattoa vastoava loveus. Loveamista 
ei toritve tehdii, mikäli kaidepylvööri kiinnitys-
pulttien aluslaottoina käytetään PL 4v44x44 
S35532 osien 116 ja 117 kohdalla. 

Osa 122 1:2 

 

• cv 

ON 

130 	 i4i 

=I----7 
Levyn alanurkat lovetaan kaidepylvöön 
liittyessö reunapalkkiin pulttikiinnityksellä 

0) 

500606 

KOSKETIJSSUOJA, ROISKETIMS SEINMÄ 
OSAPIIRUSTIJS 

	

Oy VR—Rota 	 TIEHALLINTO Roololiesuunnittelu 

	

Siltaryhmö 	 VÄGFÖRVAL1NINGEN 

065. 1331120061 .oiu 	 50WEOOI116A 

loire, 130.11.20061 k6o 	0on406 	TOSI. 1412.20061 Uo1106 Rou606 

30.11.20061 luo x,u000 	 114.12.2006100 
41T06. 

1:20 1:2 	°° R15/DN-3A 
LE: ON-3A 



L 

1 - 1 	1:100 
r 

L 

TASOKUVA 1:100 

o 	o 	 0 	 0 

o 	0 	 0 	 0  

2 - 2 1:50 

(ji Suojaverkko 

© Tiheii suojoverkko 

© Lyöyt vookolippa 

Tiheän sillankaiteen välijohteet on poistettava ajojohteen yläpinnon ja kosketus- 
suojan )4äpinnon välisellä alueelta. Alueen vähimmäiskorkeus on Hi ̂ 1400-0  mm 
Kosketussuojan vähimmäiskorkeus kannen pintarokenteen ytöpinnosta mitattuna 
on H ̂ 20000  mm. 

Piirustuksesso ilmoitetut toleranssit ovat hylkäysrajojo 

Kosketussuojon maadoitus tehdään RSO 8:n mukaisesti. Kosketussuojon ja 
sillonkaiteen eristöminen tiekaiteesto tehdödn piirustuksen R15/DN-14 mukaisesti. 

Vookolippa sijoitetaan reunopolkin olle. Vedet poistetaan lipon päältä Alli:n 
ulkopuolelle. Kuivatus järjestetään tarvittaessa kuivatuskourujo ja syöksytorvia 
käyttäen. Vookolipan kaarevuus sillan pituussuunnassa siltasuunnitelmien 
mukaisesti, kuitenkin vähintään R = 125 m. 

Vaokolipan hyötykuormo: 
- Ominoisarvo q = 1,5 kN/m2. 
- Kuorma voi vaikuttaa joko sillan toisella reunalla tai yhtä aikaa molemmilla 

reunoillo. 
- Kuorma vaikuttaa myös sillan ulokkeen olla 45: n kulman määrädmän 

ulottunian alueella. 

PIIRUSTUSLUETTELO 
NUMERO NIMI 
Ri 5/DN-5 KOSKETUSSUOJA, VERKKOSEINÄMÄ, ASENNUSPIIRUSTUS 
Ri 5/DN-6 KOSKETUSSUOJA, VERKKOSEINÄMÄ, OSAPIIRUSTUS 
R15/DN-7 KOSKETUSSUOJA. LYHYT VAAKALIPPA, OHJEPIIRUSTIJS 
Ri 5/ON- 14 KOSKETUSSUOJA, SILLANKAITEEN ERISTÄMINEN TIEKAITEESTA 

Korvaa piirustuksen R15/DN-4 

Kosketussuojalipan vähimmäisulottumat: 

r= min 3500-0  mm raiteen keskiviivosta 
= min 2500-0  mm 25 kV:n johtimesta 

1 = min 15000  mm P-johtimesta 
L= min 500-0  mm M-johtimesta 

Mitat ovat ehdottomia minimimittojo. Kaikkien 
vaatimusten on tdytyttävä. 

Kosketussuojosein'dmdn on ulotuttovo sillan 
pituussuunnasso vähintään 1000 mm lipon pään ohi 

Kun risteyskuirrio ei ole suora loi roide on kallistettu, 
katso RHK: n julkoisu BIO Söhköturvollisuusmääräysten 
soveltaminen sdhköradan kiinteisiin laitteisiin, 

Raiteen keskiviiva / 
25 kV:n johdin / 
P-johdin / 
M-johdin 



B - 8 1:5 

Kaidep vddn pul ttikiinnitys 	 Kaidepyivdän kolokiinnitys 

°1 Mitataon L-teröksen 	[-teräksen kohdalla 
sisdreunan linjalta 	 juurikorokkeessa 

pystysuoro seinämä 

A - A 1:10 PÄÄ 1:10 
	

SIVUKUVA 1:10 

2OOO' 
	 201 	

Ajosuunta 

RAMO 8:n vaatimus: 2000-0  mm tien pinnasta 
2>RAMO 8:n vaatimus: 1400 °  mm 

Tehdään työmaohitsinä 
jälkiasennu skohteissa 

F - F 1:2 
Mandollisen railon 
leveys ponto'en 
kohdalla 2 	mm 

ät 014 
109 

Tiivisteaauha 2x6, 	1 
varustettoessa sillorkaide vtlijohteillc 
kdytetäön tiivistenauhoa 4x6, joka 
katkeaa vdlijahteiden kiinnityslottojen 
kohdalla. 

Koidepylvödn 	puIttir- 
män moadoitus RSO 8 

- DET 6 mukaan 
EE 

____ r) 	____ 
ii 	ii 

fl 2OO 
________ 	

12 
Relät 016 ___________ 

______________________________________ ___________-- 	osassa 111 
aumorako 2+ 0  

L-terksn kohdalla 
juurikrok!<eessa 

Suojaseinämön pituus siltasuunnitelman mukaisesti 

Voroituskilvet Kosketussuojien 4eisten loatuvoatimusten kohdan 3.8 
mukaisesti. 

Kosketussuojarokenne ja sillan kaide maadoitetoan paluuvirtokiskoon 
RHK: n ohjeen RSO 8 mukaisesti. Maodoitusjohtimien aseonus tämän 
piirustuksen jo erillisen siltakohtaisen suunnitelman mukaisesti. 

Kosketussuojarakenteen osien valmistusmitot on vormistettava volmiista 
runkorakenteesta tehdyin tarkemittauksin. Piirustuksesso ilmoitetut 
toleranssit ovat hyikdysrajoja. 

Kosketussuojarakenteen paino verkkoineen (ilman kaiderunkoa): 
45 kg/m 

Kosketussuojarakenne liittyy korkeaon reunapolkkiin (R15/DK H2-9 toi 
R15/DK H2-11) kiinnitettyyn Tiehallinnon H2 sillonkoiteen runkoon 
(R15/DK H2-1). Käyttö muissa tapauksissa erillisen suunnitelman 
mukaisesti. 

Rakenteen suunnittelussa on otettava Kosketussuojien suunnitteluohjeen 
vaatimukset huomioon. 

Valmistus, asennus- ym. rakennustyössä noudatetaan Kosketussuojien 
yieisiä laatuvootimuksia. 

Hitsiluokko: 	C SFS-EN 25817 
Rakenneluokka: 2 RakMK B7 
Hiiliteräsosat jo -kiinnittimet kuurnasinkitöön: SFS-EN ISO 1461 

Liittyy R15/DN-4 Yleispiirustus 
Detaljit: R15/DN-6 Osapiirustus 
Vaakalippa: R15/DN-7 Ohjepiirustus 

Korvaa piirustuksen R15/DN-5 

D - D 1:2 
	

E - E 1:2 
Kaidepylvddn pulttikiinnitys 

	
Kaidepvödn kolokiinnitys 



L 
0 - 0 1:2 

Uudisrakenne 	 Jölkiosennus 
Osa 115 	1: 2 	 Levi 108 ja kaiteen Adjohteen 

20 	60 	20 	 Reikä 012 	 kiinnitysloton saumarako max 	mm 

- 	_____________ 	 uudisrokenteissa 

_ 	 ________ Q _ 

	

_ 	EJ'LJ 4L 
Osien 100 jo 101 olareunoissa 
loveus 20x20 idlkiasennuskohteissa 

Osa 107 1:20 
0 

Osa 125 1:2 

DET 1 1:2 

Reika 012 osassa 102 
osan 	101 	kohdalla 

10 
Osan 301 	taka 
reunassa 	oveus 

106 	20x20 
128k 	150 

1 

DET 2 1:2 

C C 	1 2 
2iilft_ Uudisrakenne Jölkiasennus 

Ajosuunta Ajosuunto 

—G - cI L r 	129 1 - 1 H0 
__ 
_______ RAMO 8:n vaatimus: 	O,29 R 	ijj +30=33+0 - 	- 	0 

Käytettäessd kaiteen 	djohteeno pienemmän - - 	- 
pyöristyssateen 	omaovaa profiilia, 	pienennetodn 
mittaa. 	Vaissatuille 	U—profiileille 	mitta 	on 	0. 

g-3o)k 	150 51 Mitta käytettävän verkon paksuuden mukaan 

ip 12: C'1 

Osat 112-114: 
Mikäli kaiteen 4äjohteen kiinnityksessö on käytetty kiinnityslattoa 
kaidepylvään molemmin puolin, osaa 112 lytiennetään 40 mm. 

Osat 119-121: 
Osat 119-120 voidaan tehdä myös ytitenö 420 mm pitkänö osana jo 
jättää osa 121 pois. Osan 121 voi jättää pois myös, kun koiteen 
rnaadoitusto ei ole tehty L—vookojuoksun avulla, mikäli osia 119-120 
pidennetään siten, että niiden välisen päittäisliitaksen sournarako 5 mm 

Piirustuksessa ilmoitetut toleranssit ovat hylkäysrajojo. 

Liittyy R15/DN-4 Yleispiirustus, Ri 5/ON-5 Asennuspiirustus 
Korvaa piirustuksen R15/DN-6 

Osa 108 1:20 
Mikäli kaiteen 	äjohteen kiinnityksessä 
on käytetty lattoa kaidepvödn 
molemmin puolin, lovetoon vastaavasti 
levys toinenkin t4dnurkka 

Mikäli kaiteen )läjohteen kiinnityksessä 
on käytetty kaorevaksi työstettyä 
laitaa, muotoilloon loveus vastaavasti 

Osat 119 ja 120 1:2 

___________ 	 200 1 	20 	 _______________ 

T 0  1Ij 

1 	II 
ICN 	 II 

+11 	1 
1+ 	-.1-1--- -J. 	 85 	115 	 115 	85 Ip2 	i 

7) Pyöredd aluslaattaa vastaava loveus. Loveamista 
ei tarvitse tehdä, mikäli koidepyivään kiinnitys-
pulttien aluslaottoina käytetään PL 4x44x44 
S355J2 osien 119 ja 120 kohdalla 

33 

* 
CN 

130 
130 

Levyn alonurkat lovetaan kaidepylvddn 
liittyessä reunapalkkiin pulttikiinnityt<selld 



A - A 1:50 	 DET 1 1:5 
Vedet poistettava ATU: n 	

- 	
Voihtoehtoinen hitas siltosuunnitelmien niin edellyttäessd: 

Jt.IIIi 	 Tiivistemassa 

_ 	

/ml:1la 

tosuunneirno:sarnoanttavfl ffl 	
2t ^ 002 	

5 

P114,3x2,0 SFS 725 
kiinnitys kl000 silta— 

	

suunnitelman mukaisesti. 	 B - B 	1:5 
j a ' 

Vorojtus 

SIVUKUVA 1:50 

(7 
/Kuivatuskourut 

II 	lipon pöissä 
II 	tarvittaessa 

putkipalkit k/k 2000 

Putkipalkit osennetoan poimulevyn 
kaltevuutta vastaavaan osentoon 
ks. leikkaus B—B 

LYHYT LIPPA KAAREVALLA SILLALA, TASOKUVA 1:50 	 - 	 - 

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

DET 3 1:2 
Poimulevyjen pituussaumo 

fliviste 3x10 	Poraruuvi A2 k400 

DET 2 	1:10 

Aputuenta 	tarvittaessa ti'. 

PL2 S355J2, 
Jotkoholkki 8 DIN 6334 Jatkos limittämöllä 
osennusjatkoksessa 	\ 150 mm matkalla 

DET 	4 	 Löpivientihattu Rannilo \II . 
ltsekierteittövd ruuvi A2 

VäUholkkiesim.M20kier_\ 

k400 TDA—s—:i6-6,:x2 

L- 

ifi -- :: : 	 : . 

rteittdvd ruuvi A2 

	

TDB—S—S16-63x25 	 C - C 	1: 2 

	

_________________ 	 Lt,ennetty piir. R4-314C 
ainen varaituskilven 	

Poimulevyjen pituussauma 

kiinnityslatto 

_______________ 	
DET 5 	 Itsekierteittövä ruuvi A2 	 _____ 

	

___________ 	 U30x30x3 	
k300 TDB—S—S16-63x25 

kohdalla soumarako 5 mm 	

essO lj 	

Kouru - 

S235J2 	
P.. 

Reikd 0100 

L100v50x4 S235J2, jatkos— 	

72 memmssa 	5F 

kohdalla 	o 
kohdissa ketkeaa putkipalkin 

___________________ 	

syöksytorven 	i> sL 
_________________ 	

0 

ätevPL3 	 __ 
ettava suurilla levy- 

1 	 laatia S355J2, kiinnitys poi— 	toisiaan vasten 	 -..-. . 

	 20 	
Mittaa kasvot 	

140 

Lipon pdätmalkit maa— 	mulevyn harjan kohdalta, 	 / 	2C 	

kentän päiden kalteuksilla 

doitetaan sillan raudoitus— 	
esim. M20 kierretongolla 	 ltsekierteittdvä ruuvi 42 

terästen maadoitukseen 	 B 	B—S—S1 6-63x25 

siltasuunnitelmien 	
Työstetty aluslaatta 1: 2 	2 kpl/putkipalkki 	 ________________ 

mukaisesti. Maadoitus 	 _______________________________________ 
enintään 50 m: n välein. 

+_j— 4 

DET 4.1 	1:10 
	

DET 4.2 1:10 
N ivelkiin n itys 	 Levy 1 	1:10 	Jö'kkö kiinnitys 

(1 

Levyl 
eiat 2 022 18  ) 	Putki 

24 

mutterit 	rikot 	putken mitisto 
8.8 	s) Riippuu mm. 

levyn molemmilla 
puolilla 

DET 5 1:2 
U—reunateröksen pöittöisjatkos 

Itsekierteittävä ruuvi 42 
klOO 1DA—S—S16-65x25 
yttt. 2 kph/jatkos 

ltsekierteittitvp ruuvi 42 
/ k150 TDA—S—S16-6,5x25 

yht. 2 kph/jatkos, kiinnitys 
vaakoruuvien jälkeen 

LII 	U—reunoterästen 
saumarako 5nm 

\Ohutseinäputki FORM 300 C 

fl\ 	 25x15s15-200 

Liittyy piirustuksiin R15/DN-4...6 

Voakalipasta tehdään erillinen siltakohtainen suunnitelma, josta voidaan viitata 
tähän phirustukseen. Tässä kosketussuojarakenteet liittyvät korkeaan reuno-
palkkiin kiinnitettyyn (R15/OK H2-9 tai H2-11) Tieholhinnon H2 sillankaiteen 
runkoon (R15/DK H2-1). Vaakahipporakenne on kuitenkin sovellettavisso myös 
muihin kaiderunkoihin. 

Rakenteen suunnittelussa on otettava Kosketussuojien suunnitteluohjeen 
vaatimukset huomioon. 

Valmistus, asennus— ym. rokennustyössd noudatetaan Kosketussuojien yleisiä 
loatuvaatimuksia. 

Hitsiluokka: 	C 5F5—EN 25817 
Rakenneluokka: 	2 RakMK B7 

Hiiliteräsosat jo —khinnittimet kuumasinkitään: SFS—EN ISO 1461 
Ruostumattomien teräsosien pinta peitataan: viimeistely 20 SFS—EN 10088. 
Teräsosien pinnaittominen esitetään siltasuunnitelmassa. 

Vaakalipan mitat määritetään siltakohtoisesti tämän piirustuksen jo RHK:n 
ohjeen RAMO 8:n vaatimusten mukaisesti. 

Piirustuksessa ilmoitetut toleranssit ovat hylkdysrajoja. 

Kosketussuojarakenne jo sillan kaide maadoitetoan paluuvirtokiskoon RHK: 
ohjeen RSO 8 mukaan. Moadoitusjohtimien asennus tämän piirustuksen, piir. 
Ri 5/DN-1 5 ja erillisen siltakohtaisen suunnitelman mukaisesti. 



L. 

L 

1 - 1 1:100 	 2 - 2 1:50 

r 
^ l000: 0  

_____________________________________________________________________________________________ 

Tiivis levy 

® Hitsattu verkko 

Kosketussuojon maodoitus tehdädn RSO 8:n mukaisesti. 
Kosketussuojon ja sillonkaiteen eristöminen tiekoiteesta tehdään 
piirustuksen R15/ON-14 mukaisesti. 

Piirustuksessa ilmoitetut toleronssit ovat h4köysrajojo, 

TASOKUVA 1:100 

PIIRUSTUSLUETTELO 
NUMERO NIMI 
Ri 5/DN-9 KOSKETUSSUOJA, 	1NO VERKKOSEINÄMÄ, ASENNUSPIIRUSTUS 
R15/ON-1O KOSKETUSSUOJA, 	1NO VERKKOSEINÄMÄ, OSAPIIRUSTUS 
R15/DN-14 KOSKETIJSSUOJA, SILLANKAITEEN ERISTÄMINEN T1EKAITEESTA 

1  r ______________________________________ - 

0 0 0 
_ _ _ _ - 

Ho 0 o 0 

Kosketussuojien vähimmdisulottumot: 
min 3500-0  mm raiteer, keskiviivasta 

J = min 2500 -o mm 25 kV: n johtimesta 
e1 	= min 1500-0  mm P-johtimesta 

L= min 500-0  mm M-johtimesta 

Mitat ovat ehdottomia rninimimittojo. Koikkien 
vaatimusten on täytyttävä. 

Kun risteyskulma ei ole suora tai roide on kallistettu, 
katso RHK: n julkaisu B1O Söhköturvailisuusmiiliräysten 
soveltaminen sähkörodan kiinteisiin loitteisiin. 

Raiteen keskiviiva / 
25 kV:n johdin / 
P-johdin / 
M-johdin 



A - A 1:10 PÄÄ 1:10 	 SIVUKUVA 1:10 Kosketussuojorakenne liittyy karkeoan reunopalkkiin (R15/DK H2-9 toi H2-11) 
kiinnitett, Tiehollinnon H2 sillankaiteen runkoon (R15/DK H2-1). Käyttö muissa 
tapauksissa erillisen suunnitelman mukaisesti. 

Rakenteen suunnittelussa on otettava Kosketussuojien suunnitteluohjeiden 

'. 	vaatimukset huomioon. 

Valmistus—, asennus— ym. rokennustyössä noudatetoon Kosketussuojien eisiö 
lootuvaatimuksia. 

Kosketussuojarokenteen osien volmistusmitot on varmistettavo valmiista 
runkorakenteesta tehdyin torkemittauksin. Piirustuksesso ilmoitetut toleranssit ovat 
hyiköysrojojo. 

Hitsiluokka: C SFS—EN 25817 
Rakenneluokko: 2 RakMK B7 
Hiiliteräsosat jo —kiinnittimet kuumosinkitöön: SFS—EN ISO 1461 

Seinämön pituus siltosuunnitelmon mukaisesti. 

Varoituskilvet Kosketussuojien yieisten lootuvoatimusten kohdan 3.8 mukaisesti. 

Kosketussuojarakenne ja sillan kaide maadoitetoan poluuvirtakiskoon RHK:n ohjeen 
RSO 8 mukaan. Maodoitusjohtimien asennus tämän piirustuksen jo erillisen 
siltakohtaisen suunnitelmon mukaisesti. 

Kosketussuojorokenteen osien volmistusmitat on vormistettova valmiisto kaide-
rokenteesto tehdyin torkemittauksin. 

A nr ii in tn 

>Vciotirnus: 1000—u 

Liittyy piirustukseen Ri 5/DN-8 Yleispiirustus 
Detlojit ks. piirustus R15/DN-1O Osopiirustus 

rurr i 	i. r 

II \- 

o1- 	

I 

- , , 
)\ 

\ 



KOSKETUSSUOJAN POIKKILEIKKAUS 1:10 	 B - 8 1:2 

3UUflta 

II 
- 	 - - 

C - C 1:2 
Ajosuunta 

D - D 1:2 
5 Vockasuunnon s'dätö osillo 119 ja 122. 

Voidaan jättdö tarvittaessa pois 

Osa 106: 
Voidaan korvata toisenlaisello metalliverkolla Kosketussuojien t4eisten 
laotuvaatimusten mukaisesti. 

Osa 107: 
Asennetaan pystysuoraan. 

Osat 123-125: 
Kdyttötarve mödritetödn siltasuunnitelmassa. Alumiini Kosketussuojien 
yleisten laatuvaatimusten mukaisesti. Saumaraka osiin 101-102 ja 104 
^ 5 mm, 

Kosketussuojorakenteen paino verkkoineen ja Ievneen (ilman 
kaiderunkoa): 60 kg/m. 

Liittyy piirustuksiin R15/DN-8 Yleispiirustus ja R15/DN-9 Asennuspiirustus 

E—E 1:2 

Osat 100, 104, 106, 107, 108, 111, 123 
O,886a 

1833 

iste 	

1 

Reidt 	 880 	 770 	 3 o 
ø14 '- -__  

LL 
104 	 . 	 19 
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TASOKUVA 1:100 

1 - 1 1:100 
	

2 - 2 1:50 

(j Auraussuojo Kosketussuojien suunnitteluohjeen mukaisesti 

(. 	Kuumasinkitty poimulevy + konnatinrakenne putkipolkit k/k 2000 

Kosketussuojon rnaadoitus tehdödn RSO 8:n mukaisesti. 
Kosketussuojon ja sillonkaiteen eristdminen tiekoiteesto tehdddn 
piirustuksen R15/DN-14 mukaisesti. 

Vaakclippa sijoitetaan reunapolkin alle. Vedet poistetaan lipan pdöltd ATU: n 
ulkopuolelle. Kuivatus jdrjestetdön tarvittaessa kuivatuskouruja jo syöksytorvia 
käyttöen. Vaakalipan koorevuus sillan pituussuunnossa siltasuunnitelmien 
mukaisesti, kuitenkin vdhintöön R = 125 m, 

Piirustuksessa llnioitetut toleranssit ovat htköysrajoja. 

Vaokolipan hybtyl<uorma: 
- Ominaisarvo q 	4,0 kN/m2. 
- Kuorma voi vaikuttaa joko sillan toisella puolella toi yötä aikaa molemmilla 

reunoilla. 
- Kuorma vaikuttaa myös sillan ulokkeen alla 45: een kulman mäöröömän 

ulotturnan alueella. 

r 	 P____ 

PIIRUSTUSLUETTELO 
NUMERO NIMI 
Ri 5/DN-1 2 KOSKETIJSSUOJA, VAAKALIPPA, ASENNUSPIIRUSTIJS 
Ri 5/DN-1 3 KOSKETUSSUOJA, VAAKALIPPA, OSAPIIRUSTUS 
R15/DN-14 KOSKETIJSSUOJA. SILLANKAITEEN ERISTÄMINEN 11EKAITEESTA 

1 	 1 

	

II 	 1 

	

1 	 •.. 	 -... 	 -- 
( 	'1 	 1' 	'1 	 1 	 1 	 ' 	'1 	 1' 	'1 

-----H-----------h!------- 

Kosketussuojien vöhimmdisulottumat: 
min 3000-0  mm raiteen keskiviivosto 

J = min 2500-0  mm 25 kV: n johtimesto 
e1 1 = min 1500-0  mm P-johtimesta 

L= min 500-0  mm M-johtimesta 

Mitat ovat ehdottomia minimimittoja. Kaikkien 
vaatimusten on täytyttövö. 

Kun risteyskulma ei ole suora tai raide on kallistettu, 
katso RHK:i, julkaisu 610 Söhköturvallisuusmööröysten 
soveltaminen sähköradan kiinteisiin laitteisiin. 

Raiteen keskiviiva / 
25 kV:n johdin / 
P-johdin / 
M-johdin 



SIVUKUVA 1:50 
Varoituskilvet 

Vaokolipasta tehdään erillinen siltakohtainen suunnitelma, josto voidaan viitata 
tähän piirustukseen. Iässä kosketussuojorakenteet liittyvät korkeaan reuna-
polkkiin kiinnitettyyn (R15/DK H2-9 tai H2-11) Tiehallinnon H2 sillonkaiteer, 
runkoon (R15/Dl< H2-1). Vaakalipparakenne on kuitenkin sovellettavissa myös 
muihin koiderunkoihin. 

Rakenteen suunnittelussa on otettava Kosketussuojien suunnitteluohjeen 
vaatimukset huomioon. 

Valmistus, asennus— ym. rakennustyössä noudatetaan Kosketussuojien y4eisiä 
laatu vaatimuksia. 

Hitsiluakko: 	C SFS—EN 25817 
Rakenneluokka: 	2 RakMK 87 

Hiiliterösosat jo —kiinnittimet kuumasinkitään: SIS—EN ISO 1461 
Ruostumattomien terösosien pinta peitataan: viirneistely 20 SIS—EN 10088 

Vaakalipan mitat määritetään siltakohtaisesti tämän piirustuksen jo RHK: n 
ohjeen RAMO 8:n vaatimusten mukaisesti. 

Kosketussuojarakenteen osien valmistusmitat on vormistettava valmiista 
runkorakenteesta tehdyin tarkemittauksin. Piirustuksessa ilmoitetut toleranssit 
ovat hy4kdysrojaja. 

Kasketussuojarakenne jo sillan koide moadoitetaan poluuvirtakiskoon RHK: n 
ohjeen RSO 8 mukaan. Maadoitusjohtimien asennus tämän piirustuksen, piir. 
Ri 5/DN-1 5 ja erillisen siltakohtoisen suunnitelman mukaisesti. 

PITKÄ LIPPA KAAREVALLA SILLALA, TASOKUVA 1:50 

 

Liittyy piirustukseen R15/DN-11 Yleispiiruatus 
Detaljit ks. piirustus R15/DN-13 Osapiirustus 

LIPAN KUIVATUSPERIAATE 1:50 
	 A - A 1:20 	 -o 

 

Lipan päissä käytetään 
tarvittaessa kuivatuskourua 
jo syöksytorvia. 

Vedet poistettava ATU: n 
ulkopuolella. 

    

rc 

 

Kosketussuojien suunnitteluohjeen 
mukaista ouroussuojao. 

  

1- 
LJ 
0 

5 

0 
c 
0 

Kuivotuskouru PL3 SIS 725 
pdätylevyt piir. R15/DN-13 
mukaisesti. Kollistus ̂  0,02. 

 

0 
0 

esim. kierretanko 8.8 

P114,3n2,0 SIS 725 
kiinnitys kl000 silta— 
suunnitelman mukaisesti. 

 

C - C 1:2 

Putkipalkki siltasuunnitelman mukaisesti, / 
minimi seinämävohejus 3 mm. Tehtävä 
kuumasinkityksen jo kondennsiveden 
edellyttömät rei'ityt(set. 

 

Poimuevyjen pituussauma 
Tiiviste 3a10 	 Poraruuvi A2 k400 

Kuumosinkitty poimulevy Rannila 45 JB t=1,0 mm Z36 toi vast. 

Levyn pinnoitss Kosketussuojien y1eisten laatuvaatimusten 
kappaleen 3.3.4 mukaisesti. Poimulevy kiinnitetään putkipslkkiin 
joka aallon pohjasta A2 itsekierteittävillä ruuveilla 
TDB—S—S16-6,3x25, Maali— toi muovipinnoitettujen levyjen 
kiinnityksessä käytetään tähtioluslevyjö. Poimulevyjen jotkokset 
tehdään putkipalkkien kohdillo limittömällä 150 mm. Pituussoumat 
leikkouksen C - C mukaisesti. 



DET 1 1:5 

- - 

	——:—: Putkipolkiri nivelellinen kunnitys kanteen 	1 
esimerkiksi DET 51.5.2:n mukaisesti. Jo4ka 
kiinriitys erillisen suunnitelman mukaisesti. 

Pddtypalkit moodoitetaan sillan 
raudoitusterösten rnoadoitukseen 
siltasuunnitelmon mukaisesti. Moadoitus 
enintödn 50 m:n välein. 

DET 2 1:5 30 
- 	PL2 S355J2, 

Jatkos limittämdllä 
150 mm matkalla 

Itsekierteittövä ruuvi A2 

DET 3 1:2 
Piirustuksessa ilmoitetut toleranssit ovat hkäysrajoja. 

VV1<1 toi vastaava 

Vdliholkki, esim. M20 kier- 
ratangolle P33,7s3 S355J2 

i 	st 

osennusjatkoksessa 

Mutteri 8 ja työstetty alus-
laatto 5355J2, kiinnitys p01-
mulevyn harjan kohdalta, 
esim. M20 kierretango lo 	37 

21 

mB—s—s16-6,3525 
ltsekierteittävtt ruuvi A2 

2 kpl/putkipalkki 

DET4 

mukainen varoiluskuven 
kiinnityslatto 

J30x30x3 

L100s50x4 S235J2, jatkos-
kohdisso katkeaa putkipalkin 
kohdalla, saumorako 5 mm 

Mutterit kiristetään 
	 Mittalin ja 

toisiaan vasten 

LEVYKENTÄN SISÄREUNA 1:5 

	

Vaihtoehto 1 	 Vaihtoehto 2 

	

- 	 Tiivistemassa 

	

Sillan 	öllysrokenne ,1 	 T 
/ 	 . 	 5s25 k200 

flsekiert&Uöruuk 

/ 	 1 	 Tiiviste 3elO 

	

1 	 _____________ 

— 1 —1 

t>2 

-rf I?i 

4 ) 

DET 4 1:2 
U—reunateröksen pöittöisjatkos 

ltsekierteittdvd ruuvi A2 
klOO TDA—S—S16-6,5s25 
yht. 2 kpl/jatkos 

Itsekierteittövii ruuvi A2 
/ k150 TDA—S—S16-6,5x25 

yht. 2 kpl/jatkos, kiinnitys 
vookoruuvien jälkeen 

U—reunoterästen 
soumorako 54nm 

\Ohutseinöputki FORM 300 C 
,,,)9u1Jlt5 	25e15e1,5-200 

1-------------------------- 

Liittyy piirustuksiin R15/DN-11 'ileispiirustus, R15/DN-12 Asennuspiirustus 

[IRAN PÄÄTTÄMINEN 1:5 

 

PÄÄTYJEN VESIKOURU 1:5 

Reikä 0100 	 - - 
syöksytorven 	 u 
kohdalla 	o 

140 
Mittaa kosvotettava suurilla levy— 
kentän päiden kaltevuuksilla 

DET 5.1 	1:5 LEVY 1 1:5 
Jtken nivelkiinnitys 1 	 10x170_240*) 

voroukset.  

DET 5.2 1:5 
Putken nivelkiinnitvs 2 

1 - 

	

L 	Levy 	 Putki 

_ 

2M208.8 
+ mutterit ja prikat 

Putken olanurkassa kuumasinkit sen 

	

Betonikoroke 	konderissiveden poistoniisen vaatimat 
varaukset. 



r 	I5 	4 '• 

DET 3 1:2 
SUOJAVERKKOELEMENTIN KIINNITYS KAIDEPYLVÄÄSEEN 

ERISTYSKOHTIEN SIJAINNIT 1:200 

   

PIIRUSTUKSESSA ILMOITETUT TOLERANSSIT OVAT HYLKAYSRAJOJA. 

MAALAUSJÄRJESTELMA 4 20 SYL4, LIITE 1, KOHTA T 

KAIKKI ERISTEET SÄHKÖÄ JOHTAMATONTA SÄÄNKESTÄVÄÄ MATERIAALIA 

TERASOSAT. S355J2, KUUMASINKITTY 

KAIDE PIIRUSTUSTEN R1SIDK H2-1, -2-3-5 MUKAINEN 

L 

ERISTAMINEN TIEKAITEESTA 1:50 

^ 2500_ 0  

ERISTAMINEN SUOJA VERKOLLA VARUSTETUSTA TIEKAITEESTA 1:50 
^ 25OO_ 

  

A 	A 	4 '• 

 

DET 1 1:5 
SILTAJOHTEEN JATKAMINEN 

JATKOSPUTKI P071x7 5  

REIAT 4020 44j. 	125 	 170 	 125 	j44 

508 

DET 2 1:5 
YLÄJOHTEEN JATKAMINEN 

/ 

JATKOSOSA LATTATERÄS 90x20 

REIÄT 20x20 50 	100 	 260 	 100 	50 

___ 	
II 

560 

1 KOSKE11JSSUOJA 

SILLANKAITEEN ERISTÄMINEN 11EKAITEESTA 

Oy VR—Rota Ab 	 TIEHALLINTO Routatiesnnitteh 
siooryhmo 	 VÄGFÖRVALTNINGEN 

2006 	k6o 060tonoinn 	Tfr(. 14.122006 Uor6k No.&406 
2006 666o 061,06 	 IW. 14.122006 00 

1:200 1:50 1:5 1:2 	R15/DN--14 
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