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Alkusanat 

Julkaisu "Siltojen tukitelineet" on tarkoitettu käytettäväksi tukitefineitä suun-
niteltaessa, rakennettaessa ja tarkastettaessa. Siltojen telinerakenteissa on 
ollut puutteita, joista on aiheutunut myös vakavia vaurioita valuvaiheessa. 
Tämän julkaisun tarkoituksena on parantaa telinerakenteiden sekä suunnitte-
lun että rakentamisen tasoa. Näin voidaan alentaa kustannuksia ja parantaa 
työturvallisuutta rakentamisen aikana sekä saadaan myös u lkonäöllisesti 
parempia siltoja. 

Tässä julkaisussa ei käsitellä peruskaivantojen tukemiseen tarkoitettuja 
rakenteita. 

Julkaisu täydentää siltojen tukitelineiden osalta Suomen rakennusinsinöörien 
Liitto ry:n julkaisua RIL 147 Tukitelineet. Kappalenumeroinnissa on käytetty 
samaa numerointia kuin edellä mainitussa julkaisussa RIL 147. Vain ne 
kohdat on esitetty, joita halutaan täydentää. Tarvittaessa on kappalenumeroita 
lisätty ohjetta täydennettäessä. 

Julkaisun laatineeseen hankeryhmään ovat kuuluneet: 

Ins. K.Haapala (pj.) 	TlELiSiltakeskus (Sk) 
Dl K.Juvonen 
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YLE ISTA 

1 YLEISTÄ 

1.1 Julkaisun tarkoitus ja soveltaminen 

Tämä julkaisu täydentää Suomen Rakennusinsinäärien Liitto ry:n julkaisun RIL 
147 Tukitelineet /10/ suosituksia tielaitoksen siltojen tukitelineiden suunnit-
telun, rakentamisen ja tarkastamisen osalta. 

Julkaisun tarkoitus on korostaa sillansuunnittelijoille oikeiden ja käytännönlä-
heisten telineratkaisujen merkitystä ja vaikutusta varsinaiseen sillansuun nitte-
luun. Samalla kiinnitetään rakentajien huomio telinesuunnitelman sisällön 
merkitykseen, koska sillä voidaan vaikuttaa sillan lopulliseen laatuun. Te-
linesuunnitelman laatijalla on yhteistyössä rakentajan ja rakennuttajan kanssa 
mandollisuus vaikuttaa koko sillan lopputulokseen, korjaustöistä aiheutuviin 
kustannuksiin ja mandollisiin arvonmuutosperusteisiin. 

Tässä julkaisussa on esitetty myös hyväksyttäviä likimääräisiä laskenta-
menetelmiä suunnittelussa käytettäväksi. Suunnittelija voi esittää näiltä osin 
myös tarkempia menetelmiä omissa suunnitelmissaan. 

1.2 Määritelmiä 

Sillan tukiteline on väliaikainen rakenne, jonka tehtävänä on rakenteilla 
olevan sillan päällysrakenteen työnaikainen tukeminen. 

Telineluonnos on piirustus, jonka sillansuunnittelija laatu sillan rakennus- 
suunnitelman asiakirjoihin. Siinä esitetään vain päällysrakenteen tukitelineen 
yleispiirteet. 

Alustava telinesuunnitelma on edellistä täydellisempi suunnitelma, jonka 
tavallisesti laatu sillansuunnittelija tai rakentajan telinesuunnittelija. 

Lopullisen telinesuunnitelman laatU aina sillan rakentaja (päätoteuttaja) joko 
edellisten tai oman ratkaisunsa pohjalta. 

Sillan tukitelineen osat ja niiden tehtävät: 

Muotti siirtää kuormat koolaukselle ja vaikuttaa pintojen laatuun. 

- 	muottilauta 
- 	muottivaneeri 
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- 	kasettimuotti 
- 	profiilipelti 
- 	muottikankaat muotin pinnalla 

	

- 	Koolaus siirtää kuormat muotilta niskoille. 

- 	puupalkit 
- 	alumiinipalkit 

	

- 	Niskat ja kannattajat siirtävät pystykuormat koolauksilta pystytuille. 

- 	puupalkit 
- 	teräspalkit 
- 	alumiinipalkit 
- 	esivalmisteiset ristikkokannattajat 

	

- 	Tuet siirtävät kuormat perustuksille. 

- 	puutolpat 
- 	tukitornit 
- 	kalustopylvästuet 
- 	teräsputkituet 
- 	muototerästuet 
- 	konsolituki 

	

- 	Vino- ja vaakasiteet siirtävät vaakakuormat perustuksille ja estävät 
pystytukien nurjahtamisen. 

- 	vaakasiteet 
- 	vinositeet 

	

- 	Tehneen perustukset jakavat kuormat maapohjalle, kalliolle tai 
syvemmällä olevalle kantavahle maakerrokselle tai kalliolle. 

- 	maanvarainen 
- 	kallionvarainen 
- 	paalutettu 
- 	tuenta sillan valmiiseen rakenteeseen 
- 	anna on telineperustusten esim. puupelkkojen ja teräsponttipro- 

fiilien alla oleva kuormia jakava sora- tms. kerros 
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Sillan tukitelinesuunnitelmaan kuuluvat. 
- 	laskelmat 
- 	piirustukset 
- 	työselitys (tarvittaessa) 

1.3 Julkaisun liittyminen muihin julkaisuihin 

Julkaisu perustuu viranomaismääräyksiin ja -ohjeisiin ja sitä täydentävät mm. 
seuraavat tukitelineiden suurin ittelua ja rakentamista sekä valvontaa käsittele-
vät julkaisut ja niiden tukitelineitä koskevat kohdat: 

- 	 Tukitelineet RIL 147 - 1993 
- 	 Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa TIEL 2172068 
- 	 Sillanrakentamisen yleinen työselitys TIEL 2212209 

Maa- ja pohjarakenteet - SYT 2 
- 	 Sillanrakennuksen yleiset laatuvaatimukset TIEL 2210004 

Maa- ja pohjarakenteet - SYL 2 
- 	 Sillanrakentamisen yleinen työselitys TIEL 2212215 

Betonirakenteet - SYT 3 
- 	 Sillanrakennuksen yleiset Iaatuvaatimukset TIEL 2210005 

Betonirakenteet - SYL 3 
- 	 Sillanrakennuksen työnsuunnittelutiedot, 

osat 3 ja 4 TVH 732964 ja TVH 732969 

1.4 Telinekustannukset 

Siltojen kannen muotti- ja telinekustannukset saattavat olla 15 - 30 % sillan 
kokonaiskustann uksista. 

Telinekustannuksia nostavia tekijöitä ovat esim. 

- 	heikko maapohjan kantavuus, jolloin teHneet on perustettava paaluille 
- 	vesistäsiltojen paalutetut tehneet 
- 	korkeat tehneet 
- 	tuettavan rakenteen kaarevuus, kaltevuus sekä viisteet. 
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Telinekustannuksia alentavia tekijöitä ovat esim. 

- 	mandollisuus tukea tehneet valmiisiin rakenteisiin 
- 	penkereen varaan ilman pystytukia rakennettava telineistä 
- 	siltojen poikkileikkausten vakiointi kokonaishankkeissa, jolloin voidaan 

käyttää tehneen osia useamman kerran. 

Telinekustannuksia voidaan arvioida ja vertailla myös sihlanrakennuksen 
työnsuunnittelukorteissa eli TS-korteissa 5511 ja 5522 - 5528 esitettyjen 
telinetyyppien ja kalustokohtaisten menekkitietojen pohjalta /20/, /21/. 

1 5 Suunnittelu- ja työvirheiden vaikutukset 

Suunnittelu- ja työvirheet tehineissä huonontavat sillan lopullista ulkonäköä, 
alentavat laatua ja ehkä myös kantavuutta ja käyttäikää. Korjaustyöt ovat aina 
kalliita. 

Tyypilhisimpiä telivaurioihin johtaneita syitä ovat olleet mm. 

- 	roudan sulaminen tehineperustusten alla liian aikaisin 
- 	luiskan sortuminen perustusten alla 
- 	kaivantojen luiskien sortumat 
- 	louhetäytän varisemisesta aiheutuvat painumat 
- 	talvisen kaivantotäytän yhteydessä esiintyvä maapohjan ja veden 

jäätyminen 
- 	puutteellisesti tehdyt tiivistystyöt etenkin talvella 
- 	poikkeaminen alkuperäisestä telinesuunnitelmasta 
- 	puutteelliset vinositeet, varsinkin kulkuaukkojen reunoilla 
- 	toippien nurjandus, johtuen puutteellisista vaakasiteistä 
- 	toippien jatkokset samalla tasolla 
- 	leimapaineiden ylitykset niskan ja tolpan välillä 
- 	korkeiden ja kapeiden niskojen sekä kannattajien puutteellinen poikit- 

tainen tuenta kannen ollessa kalteva 
- 	liitosten epäkeskisyydet 
- 	törmäykset telineisiin - puutteelliset ennakkovaroitukset 
- 	kevättulvat. 



13 Siltojen tukitetineet 
YLEISTÄ 

Kuva 1: 	Niskojen kiepandus 

Kuva 2 
	

Törmäys telineisiin 
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Kuva 3: 	Suunnitelman muutos työmaalla (pystytoippien jatkokset, kulkuaukon 
vinositeet puutteelliset, sitomattomat tolpat kulkuaukossa) 

Kuva 4: 	Kevättulva 
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1.6 Työsuojelumääräykset teli nesu u nnitel missa 

Lait ja asetukset velvoittavat suunnittelijoita, rakennuttajia ja rakentajia ottamaan 
huomioon myös työn turvalliseen tekemiseen liittyvät asiat, kuten kaiteet, nousu-
ja kulkutiet /8/. 

Seuraavassa on esitetty eräitä otteita työturvallisuuslaista (299/58 ... 509/93)/16/: 

40b §: 	Sen, joka korvausta vastaan luovuttaa työhuonetta, tuotantotilaa, 
työmenetelmää tai työssä käytettävää konetta tai laitetta koskevan 
suunnitelman, on suunnitelman kohteen ilmoitetun käyttötarkoituk-
sen edellyttämällä tavalla huolehdittava siitä, että suunnitelmassa 
on otettu huomioon työsuojelua koskevat säännökset ja määräyk-
set. 

43a § 1 mom.: 
Edellä 40 §:ssä tarkoitetussa rakentamista koskevassa suunnitel-
massa on tarpeellisessa laajuudessaan otettava huomioon myös 
sitä toteuttavien työntekijöiden terveys ja turvallisuus. 

9a § 1 mom.: 
Työympäristö ja työn suunnittelu: 

	

- 	työ on voitava suorittaa turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa 
työntekijän ruumiilliselle tai henkiselle terveydelle 

27a § 1-3 mom.: 
Nosto- ja siirtotyöt sekä työpaikan liikenne: 

	

- 	suunniteltava ja järjestettävä niin, että vaaratekijät 
voidaan tehokkaasti torjua 

	

- 	varmistettava taakan kiinnitys ja huolehdittava siitä, että 
taakka on riittävästi tuettu ja tasapainossa. 

Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta (629/94) /28/ sisältää 
erityisesti tyäturvallisuusvaatimuksia, jotka kohdistuvat rakentajan lisäksi 
rakennuttajaan ja itsenäiseen työnsuorittajaan. Päätös sisältää useita tämän 
ohjeen töihin liittyviä tyäturvallisuusvaatimuksia suunnittelu- ja rakennusvaiheen 
sekä purkutöiden osalta. 

	

- 	2. luku 	Turvallisuuden huomioon ottaminen suunnit- 
teluvaiheessa 

	

- 	11-14 § 	Työmaatarkastukset 

	

- 	6. luku 	Tehneet, työtasot ja kulkutiet 

	

- 	9b luku 	Elementti- ja muottityöt 
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Telineideri rakentamisessa ja purkamisessa erityisesti huomioon otettavia ja 
toisaalta helpottavia käytännön työsuojelunäkäkohtia on esitetty TS-korteissa 
nrot 5512-5516 /21/. 

Kulku- ja nousutiet sekä putoamissuojaus on esitettävä ainakin lopullisessa 
telinesuunnitelmassa. 

1.7 Tyypillisiä telinerakenteita 

1.7.1 Yleistä 

Puun käyttö tukitelineratkaisuissa on meillä hyvin yleistä. Puun saatavuus, 
työstettävyys ja hyvä ammattityövoima ovat selviä etuja. Kun telinepuutavaraa 
voidaan yleensä käyttää 2-3 kertaa, on puu myös kustannuksiltaan kilpailuky-
kymen. 

Kalustotelineitä on Suomessa sillanrakennustäissä laajemmin käytössä 
TIEL:lla ja joillakin urakoitsijoilla. Tämä johtuu ainakin seuraavista seikoista: 

- 	korkeat hankintahinnat ja vuokrat 
- 	saman urakoitsijan eri urakkakohteiden välisistä etäisyyksistä aiheutu- 

vat kuljetus- ja siirtokustannukset 
- 	purkamisvauriot kalustolle 
- 	teräksen käsittelyhankal uudet talviolosu hteissa 
- 	kaluston alhainen käyttäaste. 

1.7.2 Telineiden rakentaminen ja purkaminen 

Telineiden rakentaminen ja purkaminen on esitetty TS-korteissa 5512-5521 
/21 / taulukon 1 mukaisesti. TS-kortit on esitetty myös liitteessä 3. 
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Taulukko 1: Telineiden rakentaminen ja purkaminen 

Telinetyyppi Kalusto TS-kortin rek.nro 

työkokonaisuus menekkitiedot 

Puuteline 5512 5522 

Tukitorniteline Acrow-tukitorntt (Acrow- 5513 5523 
shorload, Acrow-shorbrace) 
Haki-kalusto 5514 
Mestari-kalusto 5515 

Konsolituki 5516 5524 

Kalustopylvästuki Hunnebeck H20, Peiner P20 5517 5525 
_______________ ja P35 

Teräspalkkiteline 5518 5526 

Kannattajateline Peiner V800, 5519 5527 
HunnebeckSLl5 5519 
Hunnebeck H33 5520 5528 
Peiner E2000 5521 

Esivalmisteisten kalustotelineiden suunnittelu- ja käyttäohjeet on esitetty 
kalustojen käyttöselosteissa. Käyttöselosteet hyväksyy Suomen Rakennusin-
sinöörien Liitto r.y. (RIL). 

1.7.3 Tielaitoksen telinekal ustot 

Tiepi ireillä on käytössään telinekalustoa seuraavasti: 

- 	teräskannattajia (HCinnebeck, Peiner) noin 20-30 siltaa varten 
- 	tukitomeja noin 10 siltaa varten 
- 	teräspalkkeja HEB 220 - 1000. 

Tarkemmat määrät on esitetty liitteessä 1, Tielaitoksen telinekalustot. Kalustot 
ovat sijoitettuina tiepiireihin. 

1.7.4 Muut telinekalustot 

Eri rakennuskonevuokraamoilla ja rakentajilla olevat kalustot on pääosin 
esitetty liitteessä 2. 
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1.8 Työnjako ja vastuu 

Yleistä 

Sillansuunnittelija laatu sillansuunnittelun yhteydessä joko telineluonnoksen tai 
alustavan telinesuunn itelman, jonka teli nesuunnittelija rakentajan edustajana 
täydentää lopulliseksi telinesuunnitelmaksi haluamallaan tavalla. Telinesuun-
nittelija voi laatia kohteeseen myös oman lopullisen telinesuunnitelmansa. 

Eri osapuolet vastaavat omalta osaltaan siitä, että tehneet soveltuvat kohtee-
seen teknisesti, taloudellisesti ja työturvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen 
mandollisimman hyvin. Kukin osapuoli vastaa omista suunnitelmistaan ja 
antamistaan lähtötiedoista. 

Suunnittelijan vastuu 

Sillansuunnittelija vastaa laatimastaan telineluonnoksesta tai telinesuunni-
tel masta. 

Telinesuunnittelija vastaa lopullisesta telinesuunnitelmasta. 

Rakentajan vastuu 

Rakentajan telinesuunnittelija laatu oman lopullisen telinesuunnitelman tai 
täydentää telineluonnoksen tai alustavan telinesuunnitelman lopulliseksi 
telinesuunnitehmaksi ja toimittaa sen rakennuttajahla hyvissä ajoin (yleensä 
kaksi viikkoa) ennen telinetöiden aloittamista. 

Rakentaja on velvohhinen tarkistamaan sillansuunnittelijan telinesuunnitelman 
lähtötiedot. Telinesuunnittelija ilmoittaa mandollisista lähtötietovirheistä ja 
puutteista rakennuttajalle. 

Tehinesuu nnittelija vastaa kaikista teke mistään täydennyksistä ja muutoksista 
sekä niiden vaikutuksista koko telineistään tai sen osaan. Telinesuunnittehijan 
tarkastaa telineiden toteutuksen suunnitelmanmukaisuus hyvissä ajoin ennen 
valua. 
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Tarkastus- ja valvontahenkilöiden vastuu 

Rakennuttajan tai hänen valtuuttamansa henkilön suorittama suunnitelman tai 
tehneen rakentamiseen liittyvä tarkastus ja valvonta eivät vähennä rakentajan 
vastu ita ja velvollisuuksia tarkastaa telinesuun nitelmaa tai -rakenteita. Tarkas-
tus- ja vahvontatehtävissä havaitut epäkohdat on ilmoitettava rakentajalle 
korjaustäitä varten. 

Vastuu suunnittelun lähtötiedoista 

Suunnittelun lähtätiedoista kuten maanpintatiedoista, pohjatutkimu ksista, 
kulkuaukoista, vedenpinnan vaihtelurajoista yms. vastaa niiden antaja eli 
yleensä rakennuttaja. 

Vastuu muutoksista 

Rakennuttajalle toimitettuihin suunnitelmiin saa tehdä muutoksia vain toimitta-
maIla muutokset rakennuttajalle. Tehdyt muutokset ja niiden vaikutukset on 
esitettävä hyvissä ajoin ennen valua rakennuttajalle ja telinesuunnittelijahle, 
jonka on selvitettävä muutosten vaikutus koko tehineistöön tai sen osaan. 

2 SUUNNErrELUPERUSTEET 

2.1 Yleistä 

Siltojen tukitelineiden suunnittelussa on pyrittävä siihen, että kuormat jakau-
tuvat mandollisimman tasaisesti ja muodonmuutokset ovat sallituissa rajoissa 
koko telineistän alueella. 

2.2 Suunnittelijan pätevyys 

Sillan telinesuunnitelmista vastaavalta suunnittelijalta vaaditaan vähintään 
opistotasoinen rakennusinsinööriri tutkinto sekä hyvää kokemusta ja ammatti-
taitoa tältä alalta. Muutoin noudatetaan RIL 147:n /10/ kohdan 2.2 pätevyys-
vaatimuksia. 
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2.3 Käytettävät materiaalit 

Sillansuunnittelijan laatiessa telineluonnosta tai alustavaa telinesuunnitelmaa 
sillansuunnittelun yhteydessä ei hänellä välttämättä ole vielä tietoa rakentajan 
käytettävissä olevasta puutavarasta tai telinekalustosta. Tällöin puutelineet on 
suun niteltava kohdassa 2.3.1 suositeltavien pu utavarakokojen mukaan. Kalus-
totelineet voidaan suunnitella tielaitoksen telinekalustoluettelon pohjalta 
(liite 1). 

Sillansuunnittelijan ennen rakentamisvaihetta laatimissa telinesuunnitelmissa 
tulisi yleensä käyttää materiaalina puuta ainakin pienissä ja keskisuurissa 
silloissa. Kalustoteline saattaa kuitenkin olla edullisempi ratkaisu, kun kysees-
sä on heikosti kantava maapohja ja kannattimet tuetaan siltarakenteiden 
varaan, pitkät jännevälit tai kun sillan kansi on korkealla maanpinnasta. Ennen 
kalustotelinesuu nn itelman laatimista on otettava yhteys siltakeskukseen 
rakentamisajankohtana käytettävissä olevan kaluston selvittämiseksi. 

2.3.1 Puu 

Seuraavassa luettelossa on esitetty puutelineiden yleisiä ja suositeltavia 
puutavarakokoja. Tähdellä (*) merkittyjä ei ole saatavilla kaikkialla. Mitat 
millimetreinä (mm): 

muotti 
mitallistettu muottilauta 	20 x 95 - 98 

23 x 95 - 98 
28 - 30 x 95 - 98 

- 	raakapontti 	 20 x 95 
23 x 95 

- 	koivu/sekavaneri 	t = 15, 18, 21, 24 

- 	koolaus 50x100, 50x125, 50x150 

- 	niskat lOOxlOO, 125x125, 150x150, 2(75x150), 2(75x175), 2(75x200) 

- 	tolpat lOOxlOO, 125x125, 150x150 

- 	vaaka- ja vinositeet 22 x 100, 38 x 100,  44 x 100*,  50 x 100 
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Sahatavaran lujuusluokka telineissä on yleensä T24 ja kosteusluokka 3 paitsi 
veden tai maapohjan välittömän vaikutuksen alaisena luokka 4. Muottilaudan 
laatuluokka on V eli kvintta /26/. 

Sahatavaran sallitut jännitykset sekä ominaislujuudet ja kimmomoduulit on 
esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelman ohjeessa BiO /14/. Vaneri-
tuotteiden suunnitteluarvoja on esitetty ohjeessa Puurakenteiden suunnitte-
luohjeet RIL 120 i7/. Vanerimuoteissa asetetaan pintaviilut kohtisuoraan 
koolausta vastaan. 

2.3.2 Metalli (teräs ja alumiini) 

Esivalm isteisista metallisista telinekalustoista kuten tu kitornit, tukipylväät ja 
ristikkokannattimet, on oltava hyväksytty käyttöseloste (ks. kohta 1.7.2), jossa 
on esitettynä mm. suunnitteluun, rakentamiseen ja tarkastukseen liittyvät asiat. 

Rakenneteräksen sallitut jännitykset ja kimmomoduulit on esitetty Teräsraken-
teiden suunnitteluohjeessa RIL 90/6/ja Rajatilamitoitus RIL 173:ssa /11/. 

Alumiinin sallitut jännitykset ja kimmomoduulit on esitetty Alumiinirakenteiden 
normeissa RIL 87 /4/. Alumiiniset muottisiteet ovat laatua AIS11 MgT6 tai 
vastaavaa. 

Pilareissa käytettävien solkien on oltava metallia tai puuta. 

Käytettäessä prof iilipeltiä rakenteeseen jäävänä vaakamuottina sen on oltava 
kuumasinkittyä ja rei'itettyä, jotta pelIin yläpuolelle mandollisesti kertynyt vesi 
pääsee pois. 

2.3.3 Muut materiaalit 

Muovia, lasikuitua ja muita materiaaleja voidaan käyttää lähinnä muotteina. 
Kun käytetään muita muottimateriaaleja kuin puuta, on selvitettävä materiaalin 
vaikutus betonipin nan laatuun ja pitkäaikaiskestävyyteen. Tiiviissä muotissa 
on estettävä ilmakuplien aiheuttamien rakkuloiden syntyminen esim. muotti- 
kankaiden avulla. Muiden materiaalien kuin puun käytöstä muottina on aina 
sovittava erikseen rakennuttajan kanssa. 
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2.4 Kuormat 

2.4.1 Yleistä 

Seuraavassa on täyden netty ja tarkennettu RIL 147:ssä /10/ esitettyjä kuormia 
siltojen tukitelineiden suu nnittelukuormien osalta. 

2.4.7 Tukien kaltevuusvirheestä johtuvat lisäkuormat 

Siltojen tukitelineissä on samassa rivissä vähintään kolme toippaa. Tällöin 
tolppien yläpäiden tasossa vaikuttavan lisävaakavoiman suuruus on laskelmis-
sa maanvaraisissa telineissä vähintään 1 % ja paalutetuissa vähintään 
2 % pystykuormista. Kulkuaukon vinositeet maanvaraisissa telineissä on aina 
mitoitettava vaakakuormalle, joka on sillan pituussuunnassa vähintään 2 % ja 
poikkisuunnassa vähintään 1 % laskettuna ko. toipparivin maksimipystytuki-
reaktiosta. 

Mikäli ristikko- ym. kannattimet joudutaan asentamaan esim. kannen poikit-
taiskaltevuuden vuoksi vinoon asentoon pystytasoon nähden, on syntyvä 
pystykuorman komponentti otettava huomioon kannattimien välisiä siteitä 
mitoitettaessa. 

2.4.8 Valupaine 

Valu n sisään jääviin varau ksiin, esim. kevennysputkiin, kohdistuva nostevoima 
(= tiheys x tilavuus) otetaan huomioon RIL 147 /10/ kohdan 2.48 kuvan 5 
mukaisesti. 

Vaakasuuntainen valupaine on otettava laskelmissa huomioon esim. kannen 
reunapukkia tai siipimuurien vinojen pintojen tukia mitoitettaessa. Reunapukin 
osalta asiaa on käsitelty mallisuunnitelmassa 5 (liite 8.5). 
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2.4.9 Tuulikuorma 

2.4.9.3 Tuulikuorman likimääräinen laskentaohje 

Tuulen nopeuspaineena tukitelineissä käytetään 75 % Suomen rakentamis-
määräyskokoelman Bi antamasta nopeuspaineesta. Tällainen tuuli esiintyy 
keskimäärin kerran viidessä vuodessa. Mikäli jokin tukitelineen rakennus- tai 
kuormitusvaihe on mitoitettu pienemmälle tuulen nopeuspaineelle, merkitääri 
tätä vastaava tuulen nopeus piirustuksiin ja mandolliseen työselitykseen. 

Tuuli kuormat telineisiin ja muotteihin lasketaan tavallisesti Rakenteiden 
kuormitusohjeet RIL 144 /9/ mukaan ottaen huomioon telinerakenteiden 
muotokertoimet, eheyssuhteet ja perättäisten rakenteiden vaikutus. 

Ellei tarkempia menetelmiä käytetä, voidaan sillan telineisiin ja muotteihin 
kohdistuvat sillan suhteen poikittaiset kokonaistuulikuormat pystytukiriviä kohti 
laskea myös seuraavien yksinkertaistettujen kaavojen 1 —9 mukaan. Samoja 
kaavoja voidaan soveltaa myös sillan pituussuuntaisten tuulikuormien laske-
miseen. 

Voimasuureet ovat ominaisarvoja tukiriviä kohti, mutta sisältävät kaikki 
tarvittavat muotokertoimet sekä eheyssuhteen ja perättäisten rakenteiden 
vaikutukset. Sääsuojakatokset ym. on otettava laskelmissa huomioon 
erikseen. 

Tuulikuorma sillan kannen muotteihin 

W = 	,2 + 0,06 	J. 	A ^ 2,0 	 (1) 

jossa q 	tuulen nopeuspaine (kN/m2) 
b 	sillan kokonaisleveys (m) 
hm 	muotin korkeus sisältäen koolauksen ja niskat (m) ̂  0,25 m 
Am 	muotin korkeuden ja pystytukien tai tukitomien kik jaon muo- 

dostama kokonaispinta-ala (m2) 

Tuulikuorma sillan tukitelineisiin 

Puutelineet ja kulmikkaista sauvoista koostuvat neliämäiset tukitornit 

= 0,25 	N 
. A 	 (2) 
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Pyöreistä sauvoista koostuvat neliämäiset tukitornit 

(3) 

jossa 	tuulenpaine (kN/m 2) 
N 	peräkkäisten puutolppien tai tukitomien kokonaislukumäärä 
A  tuulenpuoleisen rakenteen projektiopinnan ääriviivojen sisä-

puolelle jäävä pinta-ala eli teHneen korkeuden ja pystytukien tai 
tukitorn ien k/k-jaon muodostama kokonaispinta-ala (m 2). 

Tuulikuorma telinekannattimiin 

Tuulikuorma siltojen aukkojen kannattimiin (h > 250 mm) voidaan laskea 
seuraavasti: 

Ristikkokannattimet, joissa ei ole käytetty alajäykisteitä 

Ensimmäinen tuulenpuoleinen kannattaja 

W 1  = 0,45 
	

(4) 

Kaikki seuraavat risti kkokan natinta 

W=075 W 1 	 (5) 

Ristikkokannattimiin kohdistuva kokonaistuulikuorma 

W = (1 + n 0,75) 0,45 	A 	 (6) 

Umpinaiset palkit 

Tuulenpuoleinen kannatin 

W 1  = 1,80 	A 1 	 (7) 

Kaikki seuraavat palkit 

W = 0,20 Jiii 	 (8) 



Siltojen tukitelineet 
	 25 

SUUNNITTELUPERUSTEET 

Kannatinpalkkeihin kohdistuva kokonaistuulikuorma 

	

wp  = 	+ n •0,20 	1,80 q 	
(9) 

jossa qk 	tuulenpaine (kN/m2) 
L h eli tuulenpuoleisen kannattimen projektiopinnan äärivii-
vojen sisäpuolelle jäävä pinta-ala (m 

) 

n 	tuulen suojassa olevien peräkkäisten kannattimien lukumäärä 
e 	tuulen suojassa olevan kannattimen vapaa etäisyys tuulenpuo- 

leisesta kannattimesta (m) 
h 	kannattimen korkeus (m) 

Tuulensuojaisten kannattimien kaavoja (5 ja 8) voidaan käyttää, kun suhde 
e/h ̂  6. 

MANNERLUE q 0.45 

?0.37 kN/m 2  

	

- .---------. 	r( Ijrn 
T_W 	

_wpn _W 	_Wpn _Wpn 	_Wpn ____.!!2J_ 

	

1 	 . 	 . 	 Wptl 

E 
7\ 	-;7 	 /T 

//\ 

/ 	 •\ 

- 	 4»..\'W/& 	 - 

Kuva 5: 	Tuulikuorma telinekannattimille ja muottiin 

Tuulikuorma peitettyyn telineistöön 

Mikäli tehneet suojataan yhdeltä tai useammalta sivultaan esim. suojapeitteillä, 
on tuulikuorman vaikutus laskettava vastaavan muotoisen rakennuksen seinän 
painekertoimien mukaan (RIL 144 kohta 4.232). 
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2.4.11 Maanpaine 

Telineitä ei ole taloudellista mitoittaa maanpaineelle. Telinerakenteisiin kohdis-
tuvat kuormitukset määräytyvät ohjeen Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelus-
sa /23/ mukaan ja kaikki vaakakuormat johdetaan maapohjaan vaaka- ja 
vinositein. 

2.4.14 Jääkuormat 

Vesistösiltoihin suunnitellaan jäänlähtöä varten riittävästi aukkoja. Merellä on 
ahtojäät otettava huomioon telineitä suunniteltaessa. Tarvittaessa tu kilinjojen 
päihin ja sivuille suunnitellaan jäitä ohjaavat erilliset rakenteet, jotka eivät saa 
kuormittaa telineitä. 

Kiinteän jään tukevaa vaikutusta voidaan tapauskohtaisesti käyttää hyväksi, 
mutta silloinkin jään aiheuttamat pystykuormat tehneen vaaka- ja vinositeisiin 
on otettava huomioon laskelmissa. 

2.4.16 Junan aiheuttamat painevaihtelut 

Ylikulkusillan telineiden kulkuaukon läpi ajavasta junasta aiheutuu tehineisiin 
aerodynaamisia kuormia ja perustusten kautta sysäyksiä. 

Aerodynaamiset kuormat ovat luonteeltaan nopeita staattisia painevaihteluita 
ja dynaamisia tuulenpuuskia. 

Tulevan Eurocoden mukaan tehneen kulkuaukon läpi ajavan junan aiheut-
tamat kuormitukset voidaan arvioida kuvien 6 ja 7 perusteella. Paineiskun 
suuruus riippuu junan muodosta, nopeudesta ja rakenteen etäisyydestä 
raiteisiin. 

Junan aiheuttaman painevaihtelu n oletetaan vaikuttavan samanaikaisesti 
tuulikuorman kanssa. 

Painekuorma pystyrakenteisiin 

Junan aiheuttama painekuorma pystyrakenteisi in voidaan laskea kaavasta 

q= ±p1 	,missä 	 (10) 
p1  = 1,5 
q1 k  saadaan kuvasta 6 
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RAKENTEEN NT 	 RAKENTEEN 

/ftiI 	1 
q kN/m) 	L:.__±i__cj 

__ __ 	
---- q4 

.2 	 1 
o -'.-  _____ _____ _____ ______ • 	

i.•.:.I 

02 

0.0 	
1 	 •' l 	 •• 	 ' 	 CmJ 

2.3 	2.8 	3.3 	3,8 	4.3 	4.8 	5.3 	5.8 	6.3 

Kuva 6: 	Junan aiheuttama paine pystyrakenteisiin q 

Painekuorma vaakarakenteisiin 

Junan painekuorma vaakarakenteisiin voidaan laskea kaavasta 

= ± p2  q2 	, missä 	 (11) 

= 2,5 	yhdelle raiteelle 
= 5,0 	kandelle raiteelle 
saadaan kuvasta 7 
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q CkN/rnfl 	 RAKENTEEN 
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Kuva 7: 	Junan aiheuttama paine vaakarakenteisiin q2k 

Edellä mainittuja arvoja voidaan redusoida kertoimella k 1  = 0,85, kun kysees-
sä ovat muotoillut junat ja kertoimella k1  = 0,6, kun kyseessä ovat virtaviival-
set junat kuten ETR, ICE tai TGV. 

3 TUKITELINESUUNNITELMA 

3.1 Suunnitelman sisältö 

Siltojen tukitelineistä laaditaan aina siltakohtainen telinesuunnitelma, joka 
toimitetaan rakennuttajalle. 

Telinesuunnitelman sisältö ja sen kattavuuden taso jaetaan kolmeen luokkaan 
seuraavasti: 

- 	telineluonnos 
- 	alustava telinesuunnitelma 
- 	lopullinen telinesuunnitelma 
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Sillansuunnittelija laatu sillansuunnittelun yhteydessä joko telineluonnoksen 
tai alustavan telinesuunnitelman. Valittu taso määritellään sillansuunnittelun 
sopimuksessa. 

Rakentaja täydentää luonnoksen tai alustavan telinesuunnitelman lopulliseksi. 
Rakentaja voi esittää myös oman vaihtoehtoisen suunnitelmansa, mutta 
tällöinkin se sisältönsä puolesta on oltava lopullisen telinesuunnitelman 
tasoinen. 

3.1.0 Telineluonnoksen sisältö 

Telineluonnos on sillansuunnittelijan siltasuunnitelmaan laatima asiakirja. Se 
on ehdotus suunnitellun sillan päällysrakenteen telineeksi ja siinä esitetään 
yksi toteuttamiskelpoi nen telineratkaisu ottamatta kantaa telinerakenteiden 
yksityiskohtiin. Telineluonnoksen (liite 9) sisältö on vähintään seuraava: 

- 	telinepiirustukset 
- 	tasokuva tarvittaessa (kulkuaukko, vinot sillat) 1:100 (1:200) 
- 	sivukuva 	 1:100 (1:200) 
- 	poikkileikkaus 	 1:50 (1:100) 
- 	vaaka- ja vinosidonnan periaate 
- 	telineiden tukeutuminen valmiisiin siltarakenteisiin 
- 	valmiiden rakenteiden mandolliset vahvistustoimet 
- 	kulkuaukon sijainti ja mitat 
- 	kuormakaaviot tarvittaessa 
- 	pysyvän kuorman taipuman vastaava ennakkokohotus 
- 	vedenpinnan korkeudet HW, MW, NW 
- 	tarpeelliset laskelmat 

- 	perustaminen 
- 	pysyviä silta- ym. rakenteita varten tehtävät maapohjan vahvis- 

tustoimenpiteet telinealueella 
- 	alustava perustamistapa 
- 	luiskaan perustettaessa esitetään luiskan materiaali ja suurin 

sallittu kaltevuus 
- 	annan yläpinnan alustava korkeustaso 

työselitysasiat (voidaan esittää myös piirustuksissa) 
- 	valujärjestys ja -suunta tarvittaessa 
- 	betonin lisäaineet 
- 	työsaumat 
- 	tel ineen siirtoperiaate vaiheittain rakentamisessa 
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3.1.1 Alustavan telinesuunnitelman sisältö 

Alustava telinesuunnitelma on sisällöltään telineluonnosta täydellisempi. Sen 
laatU sillansuunnittelija. Suunnitelman (liite 1O sisältö on vähintään seuraava: 

- 	telineluonnoksen asiat 

- 	laskelmat 

telinepiirustukset 
- 	taso kuva 
- 	poikkileikkaus jokaisesta erityyppisestä telinepoikkileikkau k- 

sesta 
- 	puutelineissä osien koot ja jako, vaaka- ja vinosidonta ja niiden 

jatkosperiaate sekä naulojen määrä liitoksissa 
- 	kalustotelineiden tyyppi ja jako, kannattimien tuet sekä sidonta- 

periaatteet 
- 	telineosien suurimmat sallitut epäkeskisyydet 
- 	telineiden ennakkokorotus ja sen sisältö 
- 	tukeutuminen valmiisiin siltarakenteisiin 

kulkuaukot 
- 	ylikulkusilloissa aukean tilan ulottuman (ATU) vaatimukset ja 

radan kaarresäde 
- 	kulkuaukkojen rakenteet 

materiaalitiedot 
- 	rakennusaineet ja niiden laatu sekä puutavaran kosteusluokka 
- 	liimapuurakenteiden liimausluokka 
- 	metallien lujuusluokka 

- 	kuormitukset 

perustaminen 
- 	maalajit, maakerrostumien rajat ja kalliopinta 
- 	tehneen perustamistapa, pohjarasitukset ja paalukuormat 
- 	paalujen materiaali, koko ja muut vaatimukset 
- 	paalutusluokka 
- 	arvio tukipaalujen tunkeutumistasosta 
- 	kitka- ja koheesiopaalujen määrätasot ja lyöntiohjeet 
- 	puupaalujen kuoren poistamisen tarve ja aste 
- 	paalujen jatkokset ja kärjet 
- 	lu iskan materiaali-, kaltevuus- ja tiiviysvaatimukset 
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- 	aluspuiden tai vastaavien upotussyvyys 

	

- 	annan yläpinnan korkeusasema, materiaalin vähimmäispak- 
suus- ja tiiviysvaatimukset 

vedenpinnan tiedot 

	

- 	vedenpinnan korkeudet HW, MW, NW ja tutkimuspäivän W 
sekä tarvittaessa purjehdus- ja uittokauden HW ja NW 

	

- 	veden virtaussuunta 

	

- 	pohjavedenpinta vaihteluineen 

- 	työselitysasiat, ellei tehdä erillistä työselitystä 

	

- 	käytettävän betonimassan lisäaineiden vaikutusaika. 

3.1.2 Lopullisen telinesuunnitelman sisältö 

Rakentaja täydentää joko telineluonnoksen tai alustavan yleissuunnitelman 
lopulliseksi telinesuunnitelmaksi. Mikäli rakentaja tekee oman vaihtoehdon 
telinesuunnitelmaksi, on senkin sisältä oltava lopullisen telinesuunnitelman 
mukainen. Suunnitelman sisältä on vähintään seuraava: 

- 	alustavan telinesuunnitelman asiat 

- 	piirustuksissa esitetään lisäksi 

	

- 	reunapukki 

	

- 	liitokset ja jatkokset 

	

- 	muottisiteet 

	

- 	muut detaljit 

	

- 	kalustotelineiden vaaka- ja vinosidonta 

	

- 	liittimien ja muiden teräsosien rakenne, laatu ja sijainti telinees- 
sä 

	

- 	kalusto-osien asennusjärjestys ja kiinnitystapa 

	

- 	betonin nousunopeus, lämpötila ja notkeus 

	

- 	betonin lisäaineet 

	

- 	muottien valu- ja puhdistusaukot 

	

- 	telineeseen kiinnitettävät kulku- ja nousutiet, työtasot ja suoja- 
rakenteet 

	

- 	tukitelinesuunn itelman täydentäminen koneiden työtelineeksi 

	

- 	perustusten kuivanapitoperiaatteet 

	

- 	routimisen ja roudan ennenaikaisen sulamisen ehkäisemisen 
toteutustapa 

	

- 	aukot vesistösiltojen telineisiin jäiden aiheuttamien haittojen 
vähentämiseksi 
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- 	alusrakenteiden muotti- ja telinesuunnitelmat 

- 	työselitys tarvittaessa. 

Telineiden tyyppisuunnitelmat (TI EL) voidaan täydentää silta kohtaisi ksi 
piirustuksin tai sillan työselityksessä annettavilla lisäohjeilla, jolloin ne 
täyttävät lopullisen telinesuunnitelman vaatimukset. 

Ulkenteenohjaussuunnitelman ja kiertotiejärjestelyt laatu yleensä rakennut-

taja. 

Esivalmisteisista rakenneosista koottavista telineistä tehdään aina 

työkohtainen telineiden rakennussuunnitelma, jonka pohjana käytetään 

hyväksyttyä käyttösel ostetta tai vastaavaa. 

3.1.3 Laskelmat 

Laskelmissa esitetään RIL-147 /10/ kohdan 3.11 mukaiset asiat. 

3.2 Telinesuunnitelmien tarkastus ja hyväksyminen 

Sillanrakennustyön valvojan on huolehdittava sitä, että rakentaja toimittaa 

lopulliset telinesuunnitelmat rakennuttajalle. Suunnitelman tulee olla 

rakentajan tarkastama 

Rautateiden ylikulkusiltojen telinesuunnitelmat lähetetään aina tarkastetta- 
vaksi tielaitoksen siltakeskukseen ja tiedoksi VR:n ratayksikön siltaryhmälle. 

Telinesuunnitelmat, joihin liittyy yleistä lii kenneturvallisuutta vaarantavia 

kulkuaukkoja tai tavanomaisesta poikkeavia telineratkaisuja lähetetään 

siltakeskukseen tiedoksi. 

Siltakeskuksen tai muiden suorittamat tarkastukset eivät vähennä 
rakentajan vastuita ja velvollisuuksia. LVR-ura koissa on telineiden suunnitte-
lua ja tarkastusta koskeva ohje oltava osa rakentajan laatujärjestelmää. 

Tarkemmin tarkastuksista ja hyväksymismenettelyistä on kerrottu tämän 

julkaisun kohdassa 7. 

4 TELINEIDEN PERUSTAMINEN 

4.1 Yleistä 

Maapohjan lisäksi voidaan telineiden perustamiseen käyttää myös sillan 
peruslaattoja sekä penkereen, etuluiskien ja keilojen perustamiseen 

käytettyjä mandollisia pohjanvahvistusra kenteita. 
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Perustukset suunnitellaan siten, että tehneen kokonaispainuma, painumaerot 
ja sivusiirtymät pysyvät lopullisen rakenteen mittatarkkuuden edehlyttämissä 
rajoissa. 

4.2 Pohjatutkimukset ja perustamistapaselvitys 

Telineiden perustuksien suunnittelu saattaa edellyttää hisätutkimuksia siltaa 
varten tehtyihin pohjatutkimuksiin. Nämä täydennykset tehdään siltojen 
pohjatutkimusohjeen TIEL 733336 /22/ mukaisesti siltapaikkatutkimusten 
yhteydessä. 

Telin eiden perustamistapa esitetään telineluonnoksessa tai alustavassa 
tehinesuunnitelmassa. Suunnitteluperusteet selvitetään sillansuunnittehijan ja 
geoteknisen suunnittelijan yhteistyönä. 

Vaikka tehneet olisikin suunniteltu tuettavaksi valmiisiin rakenteisiin kuten 
esim. maa- ja välitukiin, on telineluonnoksessa tai alustavassa telinesuunni-
telmassa esitettävä selvitys myös maanvaraisen, kahhionvaraisen tai paalute-
tun perustamistavan käyttämandollisuudesta vaihtoehtoista suunnitelmaa 
varten. Teräspalkki-, elementti- ja hiittopalkkisilloille ei vaihtoehtoista perusta-
mistapaa tarvitse erikseen esittää, koska näissä siltatyypeissä pyritään 
tehineettömään rakennustapaan. 

4.3 Perustaminen maapohjalle tai täytteelle 

Tasaavan ja perustusten pohjapainetta jakavan kerroksen materiaali- ja 
tiiviysvaatimus esitetään telineluonnoksessa tai alustavassa tehinesuunni-
tel massa. Telineluonnos tai alustava telinesuunnitelma on tehtävä keskitiiviin 
maan arvoihla. 

Koska sillan rakentamisajankohta ja sääolosuhteet eivät ole tehineluonnosta 
tai alustavaa tehinesuunnitelmaa tehtäessä tarkkaan tiedossa, ei routaa saa 
käyttää hyväksi näissä vaiheissa. 

Maatäytteen tiiviysvaati mukset parannetun Proctor-kokeen mukaisesti määri-
tettyinä ovat 

- 	keskitiivis hiekka tai sora 	90 % 
- 	tiivis hiekka tai sora 	95 % 
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Työvaiheessa tiivistystarkkailuna riittää yleensä työtapatarkkailu, mikäli 
mitoitus on tehty keskitiiviin maan mukaisesti. Tiiviin maan mukaisesti mitoi-
tettaessa annan tiiviys osoitetaan parannetulla Proctor-kokeella ja vesivoly-
metrillä tai Troxler-laitteella. Tiivistystyön tasaisuutta voidaan selvittää myös 
kevyellä pudotuspainolaitteella (Loadman). 

Sora- ja hiekkamaan geoteknisen kantokyvyn ominaisarvona q  voidaan 
tasaisella maalla käyttää taulukon 2 arvoja. Tällöin myös kuormat ovat 
ominaisarvoja. Murtotilan geoteknisen kantokyvyn laskenta-arvot on esitetty 
RIL 147:ssä/10/. Väliarvot interpoloidaan suoraviivaisesti. Mikäli pohjavesi on 
lähempänä kuin 1 m perustamistasosta, on taulukon arvot kerrottava 0,6:lla. 
Taulukon 2 mukaisesti mitoitettaessa on perustuksen painuma noin 10 mm, 
mikäli alempana ei ole annan heikompia maakerroksia. Annan alapuolisten 
maakerrosten painuma arvioidaan telinel uon noksessa tai alustavassa te-
linesuunnitelmassa. 

Taulukko 2: Sora- ja hiekkamaan sallittu geoteknisen kantokyvyn ominaisarvo 
qm  (kN/m2) tasaisella maalla 

TASAISEN MAAN GEOTEKNINEN KANTOKYKY 

MAALAJITIEDOT B = 0,15 m B = 0,30 m 

d(m) d(m) 

0 0,1 0,2 0 0,1 0,2 

Hk K 
T 

35 
38 

18 
19 

60 
105 

120 
200 

185 
290 

120 
215 

170 
310 

240 
395 

Sr K 
T 

37 
40 

19 
20 

95 
160 

175 
285 

250 
405 

185 
320 

260 
440 

350 
565 

= maan sisäinen kitkakulma (0)  

y = maan tilavuuspaino (kN/m3), paksuus ̂  300 mm 
B = perustuksen leveys (m) 
d = perustamissyvyys (m) 
Hk = hiekka 
Sr = sora 
K = keskitiivis 
T = tiivis 



Siltojen tukitelineet 	 35 
TELINEIDEN PERUSTAMINEN 

Neliön tai pyäreän muotoisten peruslaattojen varaan perustettaessa voidaan 
maapohjan kantokyky määrittää siten, että kitkamaalajien osalta sallitut 
kantokyvyn arvot saadaan taulukosta 2 käyttäen pelkkaleveyden B = 0,30 m 
arvoja tai arvot voidaan laskea kantavuuskaavan /23/ avulla käyttämällä 
osavarmuuskerrointa 1 ,1. Painumat on tarkistettava erikseen. 

Koheesiomaassa voidaan perustusten kantokyky laskea seuraavasti: 

- 5 k 
qm- 	F 

(12) 

= koheesiomaan kantokyky lyhytaikaisille kuormituksille 
(kN/m2) 

s = maan suljettu leikkauslujuus (^ 10 kN/m2) 

k - J1 ,2 neliönmuotoinen perustus 
1. 1,0, kun L » B 

F = 1,5 varmuuskerroin 

Luhytaikaisen kuormituksen aiheuttama painu ma voidaan koheesiomaassa 
tarkistaa kaavalla: 

S=.Ah 
E 	 (13) 

S = painuma (m) 
E = 150 s (kN/m2) 

= tehokas lisäjännitys (kN/m2) 
= maakerroksen paksuus (m) 

Mikäli telineperustusten kohdalla on odotettavissa paikallisia painumaeroja 
(kaivantojen ja painumattoman perusmaan tai sillan perustuksen rajakohta, 
talvityönä tehtävät täytät ja roudan epätasainen sulaminen), voidaan painu-
maeroistajohtuvia haittoja vähentää käyttämällä aluspuita, jotka ovat riittävän 
jäykkiä ja ulottuvat riittävästi painumaeroja aiheuttavan rajakohdan ohi 
(kuva 8). 
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Kuva 8: 	Painumaerojen tasaaminen jäykällä pro fifiulla 

Jos on odotettavissa routivan maan jäätymisestä aiheutuvaa routimisnousua, 
on muottia varauduttava laskemaan ennen valutöitä. Roudan ennenaikainen 
sulaminen telineiden perustusten alla voidaan estää suunnittelemalla eristera-
kenne, jossa käytetään eristeenä sahanpurua, suojamattoja yms. Tasausker-
roksen ja maapohjan roudan paikallista sulamista voidaan viivyttää myös 
esim. peittämällä tehneet suojapeitteehlä etelä-länsisivuiltaan. 

Liikenteen tärinän vaikutus, josta saattaa aiheutua maapohjan kautta telinei-
sun sekä pysty- että vaakasiirtymiä, voidaan ottaa huomioon lisäämällä 
telineistön jäykkyyttä vaaka- ja vinositein varsinkin kulkuaukkojen reunoilla. 
Tärinän vaikutusta voidaan vähentää myös nopeusrajoitu ksin. 

Telinesuunnitelmissa on otettava huomioon mandollisen alimenevän tien 
kuivatuksen säilyminen rakentamalla täytettäviin ojiin rummut. 

Pohjapaineen laskeminen taipuisan aluspuun kohdalla 

Maapohjalle tulevan kuormituksen ominaisarvon Pkm  on oltava taulukon 2 
maapohjan kantokyvyn eli kapasiteetin ominaisarvoja 	pienempi (km 
qm)• Tukitelineiden perustukset ovat maapohjaan verrattuna varsin taipuisia, 
jolloin pohjapaine jakautuu tasaisesti vain, jos tukiväli on lyhyt. Kuvissa 9ja 
10 on esitetty nomogrammit kuormittavan pohjapaineen korotuskertoimelle 
(Pkmax = k . Pk) tuen kohdalla tukivälin ja keskimääräisen pohjapaineen 
funktiona kandelle yleisimmälle pelkalle, puuparrulle 150 x 150 ja teräspontti-
profiilille Larssen 22. 
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Kuva 9: 	Kuormitta van pohjapaineen Pkm korotuskertoimet tuen kohdalla 
tukivalin ja keskimääräisen kuormitta van pohjapaineen funktiona. 
Perustuksena puupalkki 150 x 150 mm. 
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Kuva 10: 	Kuormitta van pohjapaineen Pkm korotuskertoimet tuen kohdalla 
tukivälin ja keskimääräisen kuormittavan pohjapaineen funktiona. 
Perustuksena terasponttiprofluli Larssen 22. 

_____ 

PERUSTI KSENA P JUPALKK 150x 15( mm 

___//_ 

PERUSTU SENA TI RÄSPON IPR0FlIL LARSS N 22 

// 

___/// 



Siltojen tukitelineet 
TELINEIDEN PERUSTAMINEN 

Pohjapaineen otaksutaan jakautuvan tasaisesti koko pelkan alueella, mikäli 
kaavan 14 mukainen maapohjan ja pelkan välinen jäykkyysluku a1  ^ 100. 
Tällöin ei kuvien 9 ja 10 korjausta (k) tarvitse suorittaa. Liitteessä 8.2 on 
esitetty esimerkki perustusten mitoituksesta. 

E 
	 (14) 

jossa 	= maapohjan ja pelkan välinen jäykkyysluku 
a= 	tolppien tukiväli pelkalla 
Ek = maapohjan kimmomoduuli 
Ii = pelkan korkeus 
E = pelkan kimmomoduuli 

a 	0 	a 	a 

N_ 

= aB 	max kpk 

Kuva 11: 	Pohjapaineen otaksuttu jakautuminen taipuisan pelkan alla, kun 
c> 100. Kerroin k saadaan kuvista 9 tai 10. 
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Taulukko 3: Maan laskennalliset kimmomoduulit pohjapainelaskelmissa (MN/m 2) 

Tiiviys 
______________ 

Maalaji 
_______________ 

Suositus Ek 
_______________ 

Alaraja ... Yläraja 
Ek 

K Hk 20 10...30 
Sr 30 20...40 

T Hk 30 20...40 
Sr 60 40...80 

Laskelmissa käytetään yleensä keskitiiviin maan arvoja, mutta mikäli raken-
nusaikana tehdään levykuorrnituskokeita, voidaan käyttää myös tiiviin maan 
arvoja tai jopa taulukossa 3 esitettyjen kimmomoduulien ylärajan arvoja. 

Perustaminen louhetäytteen varaan 

Louheen varaan perustettaessa on louheen yläpinta kiilattava ja tiivistettävä 
tienrakennustöiden yleisten laatuvaatimusten ja työselityksen TIEL 2212460 
kohdan 4280 mukaisesti /25/. 

Louhetäytteen minimipaksuus on 0,6 m. 

Louheen on oltava mandollisimman sekarakeista ja louheen maksimiraekoko 
enintään 400 mm. Louhe ei saa sisältää maata, raivausjätettä, jäätä tms. 
epäpu htau ksia. 

Louhetäytteen pohjan ollessa hienorakeista maata (savea tai silttiä) tai 
liettyvää moreenia, asennetaan kuivalle maalle rakennettavien louhetäytteiden 
alle suodatinkangas, käyttöluokka IV. 

Veteen tehtävä louhetäyttö voidaan ajaa suoraan tasolle vesipinta + 0,5 m. 
Muutoin tehdään louhetäyttö enintään 1,2 m kerroksina. Levitys tehdään 
siten, että louhe kaadetaan jo tehdyn täytteen pinnalle ja työnnetään pusku-
traktorilla tai muulla tyäkoneella rintaukseen. 

Louheen yläpinta kiilataan vansemisen estämiseksi pienlouheella tai sepelillä. 
Tämän päälle ajetaan 50 - 100 mm tasauskerros soraa tai mursketta. Sora- 
tai murskekerroksen alapuolella voidaan tapauskohtaisen harkinnan mukaan 
käyttää käyttäluokan III suodatinkangasta lisävarmistuksena varisemisen 
estämiseksi. 
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Perustaminen luiskien varaan 

Luiskien varaan perustaminen edellyttää huolellista suunnittelua ja rakenta-
mista, jotta vältytään sillan lopulliseen laatuun vaikuttavilta painumilta. Myös 
luiskan kokonaisvakavuus on aina tarkistettava paikallisten tarkistusten 
lisäksi. Luiskaan portaittain perustettaessa saadaan tasaisen maan kantoky -
kyarvoista muunnetut portaittaisen perustuksen kantokykyarvot taulukosta 4. 
Tällöin painuma on noin 10 mm. 

Taulukko 4: Sora- ja hiekkamaan geotekninen kantokyky luiskassa kalte-
vuuksilla 1:4 - 1:2,5. Väliarvot interpoloidaan suora viivaisesti 
(kN/rif). 

LUISKA- MAALAJITIEDOT B = 0,15 m B = 0,30 m 
KALTEVUUS 

HkK: p = 350, y= 18 kN/m3  d (m) d (m) 

SrK: ( = 370, y = 19 kN/m3  0,1 ]_0,2 0,1 ]_0,2 

HkK 60 95 90 120 
1:4 

Srk 90 130 130 180 

HkK 50 75 70 95 
1:3 

Srk 70 100 105 140 

HkK 40 60 55 80 
1:2,5 

Srk 60 85 85 115 

Portaittainen perustaminen on yleensä mandollista, kun aluspuiden mukaan 
laskettu luiskan kaltevuus on enintään 1:2,5. Kuvassa 12 on lisäksi esitetty 
eräs mandollinen tapa loiventaa tyänaikaisia kaltevuuksia käyttämällä luiskan 
juuressa tiivistettyä ylitäyttää, joka poistetaan lopullisen luiskan mukaiseen 
tasoon. 

Luiskan varaan perustamisesta on rakenne-esimerkki liitteessä 8.2. 
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1 	 1 1 	' 	 t 1 	 1 PL 	 --J 

II 	II 	XIL 

EMLINEN 
LUISKA 

-..XUT4VTTÖ POISTETAAN 
TELINEEN PURKAMISEN JÄLKEEN 

TELINEIDEN LUISKAKALTEVUUS 
51:2,5 

Kuva 12: 	Portaittainen perustaminen, sillan suuntaa vastaan kohtisuorataluspuut 
Luiskan kaltevuus ̂  12,5 

Mikäli luiskakaltevuus on suurempi kuin 1:2,5 , mutta pienempi kuin 1:2, 
voidaan joissakin tapauksissa luiskat siltapaikalla tehdä valmiiksi. Tällöin 
voidaan käyttää sillan suuntaisia aluspuita (kuva 13). 

Kuva 13: 	Perustaminen jyrkän luiskan (̂  1:2) varaan. Sillan suuntaiset aluspuut. 
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Sillansuuntaisia aluspuita käytettäessä voidaan maan kantavuutena käyttää 
taulukon 2 mukaisia tasaisen maan arvoja kerrottuna luvulla 0,9, mikäli 
voimien vaakakomponentit johdetaan kiinteisiin rakenteisiin tai vastakkaiseen 
luiskaan vino- ja vaakareivoin kuten kuvassa 13 - Valuvaiheessa on huoleh-
dittava, että vastaluiskassa on riittävä pystykuormitus. Laskelmissa ei saa 
käyttää hyväksi maan ja aluspuun välistä kitkaa. 

Luiskan varaan perustettaessa tulisi aluspuun upotussyvyytenä käyttää 
etureunasta mitaten d = 0,20 m portaittain perustettaessa ja d = 0,10 m 
sillansuuntaisia aluspuita käytettäessä. 

Luiskan varaan perustamisesta on esimerkki laattasillan mallisuunnitelmassa 
liite 8.2. 

3OO 

/45I 

Kuva 14: 	Perustamissyvyyden määritys luiskassa 

4.4 Perustaminen kalliolle 

Kallioleikkauksissa käytetään aluspuiden alla yleensä sora- tai murskepatjaa 
tasauskerroksena, mutta mikäli tolpat perustetaan suoraan vinon kallion 
varaan, on kallio oikaistava betonimassalla (kuva 15). 
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Osittain täytekerroksen tai perusmaan päälle ja osittain kallion varaan perus-
tettaessa on telineperustusten epätasainen painuminen otettava huomioon 
suunnittelemalla tarvittaessa siirtymärakenteet tasaamaan paikallisia painu-
maeroja ja käytettävä aluspuina jäykkiä teräsprofiileita (kuva 16). 

TASAUSBETON 1 
K 30- 2 

SIDONTA MOLEM 
SUUNTIIN 71J' ESIM. 2J2 L2OQ 

Kuva 15: 	Perustaminen vinolle kaliopinnalle 

LOUHETÄYTTÖ 	 TASAUSKERROS MURS- 
KEESTA TAI SORASTA 

JAYKAT TERÄSPROFIILIT 
ESIM. LARSSEN 22.25 

/ SUODATINKAN( 
TARVITTAESSA 

Kuva 16: Siirtymä rakenne savi- tai silitimaan ja kallionvaraisen peru stuksen 
välillä 
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4.5 Perustaminen paaluille 

Telineiden paaluperustus suunnitellaan ja tehdään seuraavien ohjeiden 
mukaan 

Lyöntipaalutusohjeet LPO -87 /17/ 
Teräsputkipaalut TVH 2173448 /19/ 
Sillanrakentamisen yleinen työselitys 
SYT 2 - Maa- ja pohjarakenteet, TIEL 2212211/24/. 

Paalumateriaalina käytetään yleensä puupaaluja latvaläpimitaltaan 4  150 mm, 
poikkeustapauksessa myös c 125 mm, teräsputki- ja muotoprofiilipaaluja. 

Puupaalu ista poistetaan kuori seuraavasti: 

- 	koheesiopaalut kuoritaan kokonaan 
- 	kitkapaalut kuoritaan puolipuhtaiksi 
- 	tukipaaluja ei tarvitse kuoria lainkaan. 

Teräsprofiilipaalun etuna voidaan pitää maahan syntyviä pieniä vaaka- ja 
pystysiirtymiä. Tällä on merkitystä esim. rautatien välittömässä läheisyydessä 
paalutettaessa. 

Sillan tukitelineiden paalutusta kannattaa hyödyntää, tarvittaessa paalutusta 
täydentämällä, kun joudutaan rakentamaan työtelineet paal utuskoneelle sillan 
välitukien paalutusta varten. Kaivinpaaluja käytettäessä on teline mitoitettava 
työputkea nostettaessa syntyvil le vastavoi mille. 

Vesistösilloissa on paalutustyön aikana syntyvät vaakavoimat otettava huomi-
oon esim. vinositein, vinopaaluin tai tukemalla telineistö pysyviin rakenteisiin. 
Paalutuskoneen työsken nellessä koheesiopaalujen varassa on paalujen 
kantavuutta tarkkailtava jatkuvasti työn aikana. Soveltuvissa kohteissa 
paalutustyö suositellaan tehtäväksi työnaikaiselta ponttoonilautalta. 

Paalujen jatkokset ja kärjet tehdään LPO -87:n /17/ vaatimusten mukaisesti. 
Puupaaluissa käytetään vain hylsyjatkosta. 

Taulukossa 5 on esitetty tukitelineissä käytettävä tukipaalujen geotekninen 
kantavuus paalutusluokassa III keskeisenä puristusjännityksenä paalun 
pienimmässä poikkileikkauksessa. 
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Taulukko 5: Tukipaalujen geotekninen kantavuus (MNJrrf) 

Paalutyyppi Paalutusluokka Sallittu keskeinen puris-
tusjännitys MN/m2  

Puupaalut III <7 

Teräsbetonipaalut III ^ 7 

Teräspaalut III ^ 40 

Teräspaaluilla on otettava huomioon LPO -87:n /17/ kohdissa 3.46,3.47,3.48 
ja 3.49 esitetyt näkökohdat. Teräspaalun arvoa 40 MN/m2  saa käyttää vain 
paalun tukeutuessa kallioon. Maan varaan tukeutuvalle teräspaalulle määritel-
lään kantavuus tapauskohtaisesti. Samalla määritetään lyöntiohjeet ja saHitta-
vat lyöntijännitykset. 

Paalutusluokassa III ovat maassa olevan teräspaalun materiaalin sallitut 
käyttäjännitykset <sau ̂  0,33 (NS,  jossa on alempi myötäraja. Teräs-
paaluissa ei tarvitse ottaa huomioon korroosiovähennystä. 

Teräspaalun sallittu keskeinen puristusjännitys on annettu massiiviselle 
paalulle keskeisenä puristusjännityksenä pien immässä poikkileikkauksessa ja 
putkipaalulle pienimmässä bruttopoikkileikkauksessa, joka on pienin toimiva 
paalun kokonaispinta-ala. Teräspaaluista on esitetty laskuesimerkki laattasil-
lan mallisuunnitelmissa (liite 8.2). 

Suuria teräsputkipaaluja (4 > 300 mm) käytettäessä noudatetaan paalutuksen 
suunnittelussa ja rakentamisessa ohjetta Teräsputkipaalut /19/. 

Sekä pienet halkaisijaltaan enintään 300 mm että suuret halkaisijaltaan yli 
300 mm teräsputkipaalut suunnitellaan yleensä pohjalevyllä, betonitulpalla tai 
kalliokärjellä varustettuina suljettuina paaluina. Avoimia teräsputkia ei saa 
lyödä kallioon ja niitä voidaan täten käyttää kitkapaaluina ja erikoistapauksis-
sa tulppaantuvina paaluina. Tuippaantumisen edellytyksenä ovat paksut tiiviit 
kerrostumat karkearakeista maata tai moreenia. Tuippaantumista on käsitelty 
julkaisussa Teräsputkipaalut /19/. 

Osittain vedessä tai ilmassa olevat paalut tarkistetaan nurjandukselle ja 
lisäksi otetaan huomioon vaakakuormat kuten tuuli ja virtaavan veden sivupai-
ne. Jääkuormien osalta katso 2.4.14. 

Kitkapaalun geotekninen kantavuus määritetään LPO -87:n /17/ kohdan 3.43 
mukaan. 
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Koheesiopaalun geotekninen kantavuus määritetään LPO -87:n /17/ kohdan 
3.44 mukaan. Kokonaisvarmuuskertoimen pitää olla kuitenkin vähintään ̂  2,0. 
Koheesiopaalutus on tehtävä vähintään neljä (4) viikkoa ennen kannen valua. 
Jatketuissa koheesiopaaluissa vain alimmalle osalle voidaan määrittää 
kantavuus ja jatkoksen on oltava LPO-87:n mukainen hylsyjatkos. 

Siltapaikan atittavan tien kohdalla tulee erikseen sopia geoteknisen suunnitte-
lijan kanssa telinepaalujen käytöstä ja niiden mandollisesta poistamisesta joko 
osittain tai kokonaan työn jälkeen. 

Paalutustyöt tehdään LPO-87:n /17/ kohdan 5 mukaan. 

Kuvissa 17 ja 18 on esitettynä käyrät puupaalujen sallituista kuormista 
maalajista, pohjaveden korkeudesta ja paalun halkaisijasta riippuen /1/. 

Kuvissa l9ja 20 on esitettynä puupaalujen nurjanduspituudet 'k  (m) riippuen 
maalajista, paalun tuentatavasta eli staattisesta mallista sekä pohjaveden 
asemasta /1/. 

Kuva 17: 	Puisen kitkapaalun sallittu kokonaiskuorma 	(kN) löyhässä kitka- 
maassa, kun kokonaisvarmuuskerroin F= 1,5. Ehjän viivan 

(-) arvot 
pätevät, kun pohjavesi on paalun kärjen tason alapuolella ja katkovii-
van 

(- - -) arvot, kun pohjaveden pinta on paalun kärjen yläpuolella. 
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r(JV 10. 	ru,ii ?WtIUbIQpddIUTJ saiiiuu KOKOflISKUOTTfl t'sall (1(N) KO 
heesiomaassa S, ̂  10 kN/ni2, kun kokonaisvarrnuuske,-rojn F = 1,5. 

\\ 

20 

\ 	\ 
\ 	\ 

______ 
J_.& 

	

o io m 	pohjoveden 	

,L 

 1T 
- 	 12m 	

yIpuoteIIo 	

, 2 	7 

ri ip p 

	

-- 	 alapuolella 	_______ 1 

	

/ $9,18 m 	pohjoveden 	
1) 	

L. 

_____ 	
141. 

\ 

N:: 	
1 

IIkx13 LI 
nurjohduspituus Cm) 

0 
L 	0 	 9 	10 

Poalun ulokepituus L Cm) 

Kuva 19: 	Nurjanduspituuden (1k = a /3 L) määrittäminen kitkamaassa paalun 
kärjen halkaisijan (4) staattisen mallin (8), pohjaveden tason sekä 
kertoimen (a) avulla. Pienin lyöntisyvyys (1min)  on esitetty taulukossa 6. 
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Taulukko 6: Pienimmät Iyöntisyvyydetpystykuormille (1mir)  kitkamaassa nurjandus-
pituutta mäariteltäessä. 

Pohjaveden alapuolella Pohjaveden yläpuolella 

4) (m) I min  (m) 4) (m) Imin  (m) 

0,12 2,5 0,12 1,9 

0,18 2,6 0,18 2,3 

0,24 3,3 0,24 2,6 

1 I(/3L 	H 
nurjanduspituus Im) 

2,0- —\-- 

	

/ 	O,38m S 	t0kH/m2 

\ \ 	/ 1 

\ \ 	
/ /..LPLL2.E 

\\\\\ 	
// 

024 m 
/1 

'.5 - 
018m } Su 2SkN/m 

4' 
\ \ 

1,01 
0 	 2 	3 	4 	5  

n IL 

P 

jri 
/2 /3 07 /30,5 

L___ rIp r' 

7 	8 	9 	10 
Paolun ulokepiluus L (m) 

Kuva 20: 	Nurjanduspituuden ('k = a 13 L) määrittäminen koheesiomaassa 
paalun kärjen halkaisijan (4)), staattisen mallin (13), maan leikkauslujuu-
den (rf& sekä kertoimen (a) avulla. Taulukossa 7 on esitettynä pienin 
lyöntisyvyys (1mir) 
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Taulukko 7: Pienimmat lyö ntisyvyydet pystykuormille 	koheesiornaassa nurjah- 
duspituutta määritettäessä. 

S = 10 kNJm2  S = 25 kN/m2  

4) (m) 'min (m) 4) (m) 'min (m) 
0,12 2,3 0,12 1,8 

0,18 3,4 0,18 2,6 

0,24 4,5 0,24 3,5 

5 TUKIRAKENTEET 

5.1 Puiset tukirakenteet 

5.1.1 Yleistä 

Puutelineen ennakkokorotus 

Mikäli ei esitetä tarkempia menetelmiä, voidaan liitoksissa arvioida puun syitä 
vastaan kohtisuoran puristusjännityksen aiheuttaman kokoonpuristuman 
olevan 2 mm/liitos. Muilta osin katso RIL 147 /10/ kohta 3.112. 

5.1.3.2 Tuen jatkaminen 

Kaikkia toippia ei saa jatkaa samassa sidontavälissä ja pyöreän tolpan 
jatkoksia on vältettävä. Mikäli pyöreät tolpat kuitenkin jatketaan, tehdään 
jatkaminen ohjeen RIL 147 /10/ kohdan 5.132 mukaan ja tolpan kapasiteettia 
vähennetään 20 % jatkosta kohden. Jatkoksissa tolpat on veistettävä yhtä 
paksuiksi. 

5.1.3.3 Pysty- ja vinotuen asentaminen ja mitoitus 

N urjanduksen mitoituksessa k-kerrointa mäaritettäessä oletetaan normaalivoi-
man alkuepäkeskisyydeksi pyöreitä pystytukia käytettäessä vähintään L/1  00 
ja sahatavaraa käytettäessä vähintää Ld200, missä L = nurjanduspituus. 
Vaakasidevälin on oltava pienempi kuin 2,2 m siteiden asennustyön helpotta-
miseksi. Koska vaakasiteet toimivat tavallisesti asennusaikaisten kulkuteiden 
tukina, on vaakasiteet ja niiden liitokset tarkistettava kestämään työtason 
omapainon lisäksi vähintään 1 kN pistekuorma. 
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Jos pysty- tai vinotuet asennetaan betonin, teräspalkin tms. päälle, on tuen 
alapää sidottava vaakasiteillä ristikkäisiin suuntiin. 

Mikäli tuen alapäähän tuetaan vinoside, on se sidottava aluspuun suuntaa 
vastaan kohtisuorassa suunnassa vaakasiteellä. Pitkän aluspuun suunnassa 
vaakaside ei aina ole välttämätön, mikäli kitkavoima ja naulaus aluspuuhun 
ovat vaakavoimalle riittävät. Vinotukien vaakakomponentit on aina siirrettävä 
vaakasitein useammalle tolpalle, kiinteisiin rakenteisiin tai vastakkaissuuntai-
sin vinotuin. Myös vinotukien osalta on aina tarkistettava leimapaineet. 

5.1.6 Tehneen jäykistäminen 

Puutehineet 

Vaaka- ja vinositeet on yleensä naulattava tolpan vastakkaisille puolille 
jatkamisen ja liitosten keskistämisen helpottamiseksi. Toistensa kanssa 
päällekkäin olevat vino- ja vaakasiteet voidaan hyväksyä ainoastaan siteiden 
ollessa lautaa. 

Ylimmän poikittaisen vaakasiteen etäisyys tolpan yläpäästä saa olla enintään 
0,5 m. Tolpan yläpäässään pituussuuntaisen vaakareivan voi jättää pois, 
mikäli niskat naulataan toippaan. 

Naulaliitokset mitoitetaan Puurakenteiden suunnitteluohjeiden RIL 120 /7) 
mukaan, jossa liitosten ominaisleikkauslujuudet on esitetty kohdassa 5.3. 
Liitettäessä sahatavaraa pyöreään puutavaraan kerrotaan vastaavasta 
sahatavarasta koottujen liitosten om inaisleikkausluju udet luvulla 0,65. Profi loi-
mattomia pyöreitä nauloja käytettäessä kerrotaan liitosten arvot luvulla 0,8. 

Pyöreän puutavaran yhteydessä käytettävät vaaka- ja vinositeet: 

- 	tolpat veistetään 
- 	vinositeet mielellään lautaa ja mitoitus vain vedolle 
- 	vaakasiteet 38 - 44 x 100. 



Siltojen tukitelineet 
	

51 
TUKIRAKENTEET 

Taulukko 8: Poikkileikkaukseltaan nelikulmaisilla lankanauloilla ja neilkulmaisilla tai 
pyö teillä, ammuttavilla nauloilla kootun liitoksen sallitut leikkausvoimat 
(Nileike). 

NELIKULMAISET LANKANAULAT PYÖREÄT KONENAULAT NELIKULMAISET KONENAULAT 

AIKALUOKKA AIKALUOKKA AIKALUOKKA 

Naulan paksuus Naulan Naulan B C B C B 0 

x pituus (mm) halkaisija x paksuus X kosteus- kosteus- kos- kos- kosteus- kosteus- 
luokka luokka pItUUS luokka luokka luokka luokka 
- - - - (mm) (mm) - - - - - - - 

3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 

2,5 x 60 250 190 430 330 2,5 x 50/63 200 150 340 260 2,5 x 55/6 250 190 430 330 

2,8 x 75 300 240 510 400 2,8 x 63/75 240 190 400 320 2,8 x 75 300 240 510 400 

3,4 x 100 420 330 720 560 3,4 x 100 330 260 570 440 ',1 x 90/9 350 280 610 470 

4,2x 125 610 470 1000 790 4,2x 130 480 370 800 630 

5,1 x 150 840 850 1400 1100 5,0 x 160 650 500 1080 850 

Telineiden pystytukien vaaka- ja vinositeiden välisissä liitoksissa suositellaan 
käytettäväksi taulukon 9 mukaisia naulakokoja. 

Taulukko 9: Pystytuen ja vaaka- ja vinositeen suositeltavat naulakoot 

Siteen vahvuus 
[mm] 

Naulakoko 	[mm 1 

Sahatavara Pyöreä puu 

22 2,8x75 2,8x75 

38 2,8x75 3,4x100 

44 3,4x100 4,2x125 

50 3,4 x 100 4,2 x 125 

Siteiden jatkostapoja on esitetty kuvassa 21. Suositeltavimpana pidetään 
tapaa 1. Tapaa 4 ei saa käyttää. Jatkokset mitoitetaan siteissä jatkoksen 
kohdalla esiintyvälle voimalle. 
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Kuva 21: 	Vino- ja vaakasiteiden jatkamistapoja. 	1) suositellaan vain 
laudalle ja tapaa 4) ei saa käyttää. 

5.2 Metalliset tukirakenteet 

5.2.1 Tukitornit 

TIEL:n tukitornikalustojen määrät on esitetty liitteessä 1. 

Taulukossa 10 on esitetty yleisimpien tukitornien keskeiset sallitut kuormituk-
set ilman vaakakuormaa. 
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Taulukko 10: Tukitornien keskeisiä saiittuja kuormituksia ilman vaakakuormaa (kN) 

Tukitorni 
Säätöruuvin suurin sallit- 
tu pystykuorma P/ruuvi 

Saätöruuvin suurin saUttu 
korkeus H (mm) 

Acrow shorload 44,5 ^ 450 
35,6 450<H ^ 500 

Acrow shorbrace 53,4 ^ 300 

Haki-tukitorni 55,0 ^ 300 

Hunnebeck ID 15 49,0 ^ 220 

^ 270 
Peri ST 100 47,6 

<550 jalka 
Mestari 40,0 ^ 300 yläpää 

Tukitornin käyttöselosteen ja TS-korttien /21/ nro 5513 - 5515 mukaan 
vaikuttavat tukitornien pystykuormien kantokykyyn pienentävästi seuraavat 
tekijät: 

- 	 tornille tulevan pystykuorman epäkeskisyys 
- 	 vaakakuormat, ellei niitä siirretä vino- ja vaakasitein perustuksille tai 

muihin rakenteisiin 
- 	 perustusten epätasainen pain uma 
- 	 lämpötilan muutokset vaakakannattajissa 
- 	 tukitomin korkeus ja sidontavälit 
- 	 tornin säätäjalkojen ja -päiden ruuvien pituus. 

5.2.2 Tukipylväät 

TIEL:n tukipylväskalustot on esitetty liitteessä 1. 

Taulukossa 11 on esitetty yleisimpien tukipylväiden keskeiset sallitut kuormi-
tukset ilman vaakakuormaa. 
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Taulukko 11: Tukipylväiden sallittuja keskeisiä kuormituksia ilman 
vaakakuormaa (kN) 

Tukipylväs max (kN) 	
j 

HunnebeckH20 180 

Peiner P20 200 

Peiner P35 350 

Tukipylväiden kantokykyyn vaikuttavat pääasiassa pylvään nurjanduspituus 
sekä pylväisiin kohdistuvat vaakavoimat. Vaakavoimat on siirrettävä siteillä 
perustuksille tai kiinteisiin rakenteisiin. Tarkemmin asiaa on käsitelty tukipyl-
vään käyttöselosteessa ja TS-kortissa nro 5517 /9/. 

Tukipylväinä voidaan käyttää myös teräsputkia 4) 300-600 ja muototeräksiä. 

5.2.4 Kannattajat 

Yleistä 

Kannattajat voidaan jakaa massivisiin muototeräspalkkeihin (yleensä H E-A, 
HE-B ja 1-palkit) ja esivalmisteisiin ristikkokannattajiin. Yleisesti käytettyjä 
muototeräspalkkeja ovat HE-B 140, 160, 200, 220, 240, 300, 400 ja 500. 
Katso liite /1/ 

Muototeräspal kkien etuja ristikkokannattajiin verrattuna ovat mm.: 

- 	hankinta-, vuokra- ja käyttökustannukset ovat pieniä 
- 	eivät vaurioidu helposti kuljetuksessa ja purkuvaiheessa 
- 	rakennekorkeus on pienempi kuin ristikkokannattajilla (kulkuaukot, 

kevättulvat). 

Muototeräspalkki en haittana voidaan pitää: 

- 	asennustyössä tarvitaan nostokyvyltään suurta ja kallista nostokalustoa 
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- 	teräspalkkien jatkaminen on työlästä tehdä ja tarkastaa. Kannattajina 
ei yleensä käytetä jatkettuja palkkeja. Tällöin kulkuaukkojen mittojen 
vaihtelusta johtuen muodostuu tarvittava teräspalkkikalusto laajaksi. 
Mikäli palkki kuitenkin jatketaan, on hitsiliitokset tarkastettava ohjeen 
Teräsrakenteiden suunnitteluohje RIL-90 /6/ rakenneluokan 2 mukaan. 

	

- 	esikohotus on tehtävä muotopuulla 

Esivalmisteisten ristikkokannattajien etuja verrattuna m uototeräspalkkeihin 
ovat: 

	

- 	helppo jatkaa tarvittavalle jännemitalle sopivaksi 

	

- 	varsinaisen telinekannattajan esikohotus tehtävissä säätöruuveilla 

	

- 	eräiden kannattajatyyppien kantavuutta voidaan lisätä käyttämällä 
alapuolisia tukiansaita. 

Ristikkokannattajien tuentaan käytetään yleensä samaan järjestelmään 
kehitettyjä ristikko-osista koottavia pylväitä, jotka tukeutuvat nivelellisesti 
perustu ksiin. 

Alumiiniset kannattajat 

	

- 	etuina ovat keveys ja käsiteltävyys 

	

- 	haittana ovat hinta ja vaurioitumisherkkyys. 

5.2.4.1 Kannattajien käyttö 

Teräskannattajien käyttö saattaa olla edullista seuraavissa tapauksissa: 

	

- 	maa on heikosti kantavaa ja kova pohja on syvällä 

	

- 	vesistösilloissa, joissa on suuri vesisyvyys 

	

- 	kun kannattajat voidaan tukea sillan tukien varaan 

	

- 	jyrkkien maa- ja kallioluiskien kohdalla 

	

- 	kun telineissä tarvitaan kulkuaukkoja 

	

- 	kun kevättulvat ja jäät vaurioittaisivat puurakenteisia tai tukitorneista 
koottuja telineitä 

	

- 	kun telinettä tarvitaan maan routaantumisen tai roudan sulamisen 
aikana. 

Työsaumojen sijoitteluun, valujärjestyksen suunnitteluun ja kannattajien 
taipumiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
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Kannattajien sijoitus 

Kannattajat on pyrittävä sijoittamaan siten, että niiden taipumat ovat yhtä 
suuret tai taipumaerot tasataan kan nattajakohtaisilla kohotuksilla. 

Palkki- ja kotelopalkkisilloissa kannattajat sijoitetaan palkkien alle kuvan 22 
mukaisesti tai reunapalkkien kohdalle lisätään ylimääräiset kannattajat. 

Kuva 22: 	Kannattajien s/oitus kannen alapuolelle laattapalkkisiioissa 

Mikäli alikulkukorkeus jäisi muutoin liian matalaksi, voidaan esim. ylikulkusil-
loissa ristikkokannattajat sijoittaa kannen yläpuolelle tai kapeissa silloissa 
kannen sivulle. Työtapa on kuitenkin tavanomaista kalliimpi ratkaisu, eikä sitä 
pidetä siksi suositeltavana. 

Kannattajien taipuma 

Kannattajilla tai niiden päälle asetettavilla muotopuilla annetaan sillansuunnit-
telijan määräämä valmiin rakenteen pystysuuntainen kaarevuus sekä esikoho-
tus. Telinekannattajan taipuma määräytyy betoni- ja muottirakenteen sekä 
kannattajan omasta painosta. Valunaikaista hyötykuormaa ei oteta mukaan 
kannattajan taipumaa laskettaessa. 
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Jos kotelopalkkisillan pohjalaatta vaietaan tekemällä työsauma laatan ja 
palkkien väliin, niin palkkejaja ylälaattaavalettaessa kannattajat taipuvat lisää 
ja tämä saattaa aiheuttaa alalaattaan jännityksiä ja halkeamia. Asia voidaan 
hoitaa valujärjestyksellä ja valamalla koko kansi kerralla käyttäen betonissa 
sopivia hidastusaineita etenkin kannattajien tukialueilla. 

Yksinkertaisen, tasaisesti kuormitetun teräspalkki- tai ristikkokanttajan taipu-
ma kannattajan keskellä lasketaan statiikan sääntöjen ja telinekannattajan 
valmistajan ohjeiden mukaan. Taipuman suuruus muilla kotidilla saadaan 
kuvan 23 mukaan. 

IM.FKKI 

1 
-&. 

=3,70/14,60= 0,253 ox =0,74 

fx 30- 074= 22,2 mm 

KUORMITUS 

I.L 	J, 	J, 	J, 

Kuva 23: 	1-aukkoisen, tasaisesti kuormitetun kannattajan taipuman maäräämi- 
nen väilpisteissä, kun tiedetään kannattajan taipuma keskellä 
fm =312mm. 

5.2.4.4 Kannattajien tuet 

Kannattajien asettamat vaatimukset on otettava huomioon jo siltasuunnitel-
missa. Kannattajat voidaan tukea myös valmiiseen siltarakenteeseen: 

- 	suoraan siltarakenteen esim. laakeritason varaan 
- 	teräspylväiden, tukitomien sekä puu- tai terästukien avulla sillan perus- 

laatan varaan 
siltarakenteesee n asennetun teräsulokkeen varaan. 

Lisäksi voidaan käyttää erillistä paalutusta tai maarivaraista anturaa. 
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Valmiiseen rakenteeseen tuettaessa on varmistettava, ettei rakenteeseen jää 
eikä se saa eri työvaiheissa haitallisia kuormia, siirtymiä, muodonmuutoksia 
tai pysyviä ulkonäkävirheitä. 

Tuenta sillan laakeritason päältä 

Jotkut kannattajatyypit (esim. Peiner V-800) voidaan tukea suoraan laakeri-
tason päältä matalan käpälän avulla (kuva 24). 

N0RMIALI KÄPÄLA ( Peiner V800) 
500 

50 	825 
1111111111111 

¶III:I  

KIERTYVA KAPÄLÄ ( Peiner V800) 

rI 	Heli 
[j°ll 
[1011 

L 
100 

SÄÄDETTÄVÄKÄPALA (Peiner E2000) 

Kuva 24: Peiner V-800 kannattajan käpäläja Peiner E-2000 kannattajan saädettävä 
käpälä 
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Usein kannen alapinnan ja laakeritason yläpinnan väli on liian pieni kannatta-
jia ja muotteja varten. Tällöin voidaan kannattajat tukea kuvan 25 ja 26 
mukaisesti. 

	

VAIHTOEHTO 	 ___________ 

LOHKEAMtS VAARA 

LAAKERIVARAUS ON 
RI ITT.AMÄTÖN 

VA1HTOEHTO 1 VAIHTOEHTO 2 

	

II 	 - KUIVAA KOIVUA 30 mm 

-NE0PRENI 	Ornm 

TERÄSULOKKEET 	

VANEERI 	 20 mm 

KANNATTAJILLE (VAIHTOEHTO 2),TAI 
PÄÄTYPALKKI JA LAAKERITASO 
MUOTOILLAAN SITEN, ETTÄ 
KANNATTAJAT VOIDAAN ASENTAA 
SUORAAN LAAKERITASOLLE 
(VAIHTOEHTO 1) 

Kuva 25: Erilaisia tuentatapoja laakeritason päältä 

Tuenta peruslaattaan tai maatukeen 

Mikäli kannattajia ei ole mandollista tukea laakeritasolta, voidaan ne maatuel-
la tukea kuvan 26 mukaisesti tai tukipylväillä peruslaatasta. 
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300. UTUET 300. PUUTUET 1 	500. 500 TERÄSTUET 

_IRtPUSTUSTERÄKSET 

TERÄSKONSOLI II 	I'\ 
_JL_.J. t 

Kuva 26: Erilaisia tuentatapoja maatuella 

Kannattajien tuenta teräsulokkeen päältä 

Teräsulokkeina käytetään kapealaippaista 1-palkkia, koska pilarissa on tiheästi 
teräksiä. Tavallisesti pääteräksiä ja hakoja joudutaan ryhmittelemään ja 
lisäämään sillansuunnittelijan ohjeiden mukaan. Teräsuloketta mitoitettaessa 
on laskelmin todettava ainakin rakenteen taivutus- ja leikkauskestävyydet ja 
tarvittaessa kestävyys myös voimasuu reyhdistelmil le. Tarvittaessa 1-palkin 
uuma vahvistetaan hitsaamalla pistekuorman kohdalle uumaan kiinni pys-
tysuora lommandusjäykiste. Kuvan 27 teräsulokkeen mitoitus on esitetty 
liitteessä 7. 

HITSATUT 	 KESKITYSTERÄS YLAPINTA PYORISTETTY 
PULTIT 20 	' 	ESIM NOSTURIKISKO 50x30 L 400 Fe5(OC 

r K1STEENVh5TEEn15xI5  
H-j 	

_______ 

____'1- 	____ t 	HITSAUSLIITOSTEN TARKASTUS- 
HITSAUSLUOKKA WC (SF5 2379) 

LAAJUUS K-HITSEISSA 00% 

___ 	

200 

P 
(UNI 

In( 
Fe5IODI Fe360B 

1,00 20 30 

0,75 15 25 

0.50 12 8 

Kuva 27: Levypalkkikonsolln mittoja kuormille P = 0,50 ... 1,00 MN 
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Teräsulokkeen alapuoliseen betonipintaan kohdistuu suuret pintapaineet ja 
halkaisujännitykset, joiden suuruus on laskettava sekä tarvittaessa asennet-
tava jännityksiä tasaava teräslevy ja betonin halkeilua rajoittava raudoitus 
(kuva 28) l-palkin alle. Erittäin tärkeää on pilarin betonin lujuudenkehityksen 
seuraaminen. Betonin lujuuden täytyy yleensä vastata suunnittelulujuutta 
ennen kannen betonointia. 

LISTERAKSET Asi 	2x Ask 
TOISEEN KERROKSEEN 
TAI NIPPUUN 

LISAHAAT 

IT2O L2OO 
LAPI UUMAN + MUTTERIT 4KPL 

LISA MAAT 

TIHENNETTY NORMAALI- 
a, HAKA HALKEAMISEN 

RAJOITTAMISEKSI 
1- 

0 NORMAALIT 
1- MAAT 
-5 

1 f 	KATKAISTAVAT 

LISÄTER4KSET(As,)NIpPUUN 
TAI TOISEEN KERROKSEEN 

Kuva 28: Pilarin ilsäteräkset konsolituen yhteydessä 
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Teräskonsolien päälle asennetaan yleensä suurikokoisia teräspalkkeja tai - 
ristikoita. Kannattajat sidotaan toisiinsa vetoa ja puristusta kestävillä siteillä. 
Jos siltapilarit ovat suhteellisen lähellä toisiaan ja kannen reunauloke on 
suuri, joudutaan teräspalkin pää joskus tukemaan (kannen reunalinjalla) 
jännitysten ja taipuman rajoittamiseksi. Teräskannattajan kohdalla esiintyy 
suuria pistekuormia, jotka voivat olla asennusepätarkkuudesta johtuen 
epäkeskeisiä. Näissä kohdissa palkkien uumat vahvistetaan tarvittaessa 
tukilevyillä. 

Konsolituen rakentaminen ja purku on esitetty TS-kortissa nro 5516 /22/ 
(liite 3). 

KANNATTQJA 

<VINOTUET 

//.<\Y/.(\v.[ 9 	V/A\Y/''V/ <\Y/.<'Y 	 V/%'Y/,<\ Y/ 	 .'/(\y/(\ 7: 

___J_.I____ 	 -._lj__ 

Kuva 29: Teraspalkki pilarien lapi sillan poikkisuunnassa 

Teräskonsolia voidaan käyttää kandella tavalla: 

a) 	Kuormitukset keskitetään pilarin keskilinjalle, jolloin konsoli on joko sillan 
pituussuunnassa (kuva 30) tai sillan poikkisuuntaan pilarien läpi asenne-
taan 1-teräspalkki (kuva 29). Kannattajien purkaminen pilariväliltä on 
hankalaa. 
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- - 	- - 	
KALOTTILAAKERI 
HE- PALKIT+ TUKILEYT 

LASKU KIILAT 

HE-PALKKITfTUKILEVYT 

1- PALKKIKONSOLI 
TUKILEVYT 

VETOA JA PURISTUSTA 

IKESTAVÄT SITEET 

Kuva 30: Kannattajien tuenta pilariin asennetun teräsulokkeen päältä. Kannalta-
jien tukilinja pilarin keskellä. 

b) Kannattajat tuetaan pilarin sivusta (kuva 31) 

Kuva 31: Kannattajan tuenta pilariin asennetun teräsulokkeen päältä. Kannattajien 
tukilinja pilarin sivulla. 

Tässä tapauksessa pilarille tulee normaalivoiman lisäksi momenttia, koska 
pilarille tulevat kuormat eivät yleensä ole yhtä suuria. Tällöin pilariin saattaa 
jäädä taivutusjännityksiä. 

Jos pilarin päässä on laakeri, on sen ennakkoasetuksissa otettava huomioon 
pilarin taipumisesta tehneen purkamisen jälkeen aiheutuva vaakavoima 
(aakeriin. 
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Pilarin taivutusmomenttia voidaan pienentää betonoimafia kansi symmetrisesti 
pilarilinjalta kahteen suuntaan. 

Pilariin kohdistuvaa momenttia voidaan pienentää myös tukemalla kannatta-
jasysteemi vaakasuunnassa maatukeen. Ellei tällaista tuentaa ole, on pilarin 
kestävyys varmistettava ja lisättävä tarvittaessa pilariteräksiä. Lisäksi on 
varmistettava, että suurpaalun sivutuenta maassa on riittävä (kuva 32). 
Paalun yläosan ympärillä oleva maa on usein hyvin pehmeää, joten tällaiselle 
rakenteelle ei voida sallia kovin suuria epäkeskeisyyksiä. 

SIVUSIIRTYMÄ 

MAALA.JIN OMINAISUUK- 
d=PAALUN HALKAISIJA SISTA RIIPPUVA 

KIMMOINEN TUKI 	- 

JOUSIVAKIOT ESIM. 

	

- 	—*)LASKENNALLISET 

	

* k3,k4 	1 	TERÄSPUTKIPAALUT 
L 	TIEL 2173448 MUKAAN 

	

k5 ,k6 	 PAA LU N 
-- 	A,E,I 

	

k7 ,k8 	VV 

Kuva 32: Suurpaalun tukeutuminen maaperäan (sivusuunnassa) 

5.3 Erikoisrakenteiset tukitelineet ja laitteet 

Siltojen rakentamisessa on käytössä mm. seuraavia erikoismenetelmiä: 

- 	vaihesiirtomenetelmä 
- 	ulokemenetelmä 
- 	telinesiirtomenetelmä 
- 	kiipeävä pilarimuotti 
- 	liukuvalumuotti 
- 	reunapalkin korjaus- ja jälkivaluteline (kuva 35). 

Erikoistelineiden aiheuttamat työnaikaiset kuormitukset ja muodonmuutokset 
on otettava huomioon niiden käyttöä suunniteltaessa. 
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Erikoismenetelmät soveltuvat parhaiten siltoih in, joissa tavanomaisten telinei-
den kustannukset ovat suuret (vesistösillat). Tällöin silta on suunniteltava 
ottaen huomioon erikoisrakenteisen tehneen vaatimukset: 

- 	Vaihesiirtomenetelmässä (kuva 33a) siitakansi vaietaan vaihe kerrallaan 
maatuen takana ja siirretään hydrauhisilla tunkeilla vaiheittain lopullisehle 
paikalleen 

Ulokemenetelmässä (kuva 33b) valu etenee vaiheittain sillan välituelta 
kumpaankin suuntaan. Kukin valuosa jännitetään vuorollaan kiinni 
aikaisemmin valettuun osaan. Vaunu tasapainoitetaan painoin tai ankku-
roinnein. 

- 	Telinesiirtomenetelmässä siirretään koko telineistöä (kuva 34b) tai 
kannen telineitä konsohituelta konsolituelle (kuva 34a) valun etenemisen 
mukaan. 

VALU 	 SIIRTO 
	

TERSNOKK 

TYÖTELJ NE / 

SI RTOT U N 1<1 T 

0) 

____ 	 TELINEVUNtj 

b) 

Kuva 33: Sil/anrakentamisen erikoismenetelmiä 	a) vaihesiirtomenetelrnä 
b) ulokemenetelmä 
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5Om 	 SIIRTORATA 

Kuva 34: Tellnesiirtomenetelmä 	a) koko telineistön siirto 
b) konsolitukien käyttö 

Kuva 35: Reunapalkin korjaus- ja jälkivaluteline 
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5.4 Kul kuaukkojen suunnittelu ja rakentaminen 

5.4.1 Tieliikenteen kulkuaukot 

Ellei taloudellisesti tai liikenteellisesti ole mandollista ohjata liikennettä 
kiertotietä siltapaikan ohi, tehdään telineisiin yksi tai useampi kulkuaukko. 

Koska telineitä ei mitoiteta tömiäyskuormille, pyritään liikenteen törmäykset 
telineisiin välttämään erillisillä korkeuden ja leveydenrajoittimilla, liikenteen 
ohjauksella ja valvonnalla. Kulkuaukot merkitään liikennemerkeillä liitteen 5 
"Liikenne tietyömailla" mukaisesti. 

Kulkuaukko on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei läpikulkevalle 
liikenteelle aiheudu vaaraa putoavista esineistä ja rakennusmateriaaleista. 
Kulkuaukon kannattajien päälle asennetaan suojaksi vettäläpäisevä kuitu-
kangas tai tarvittaessa muovikalvo. 

Kulkuaukkojen sijoittelu ja mitat on aina selvitettävä tapauskohtaisesti raken-
nuttajan edustajan kanssa ellei niistä ole selvitystä siltapaikka-asiakirjoissa. 

Ajoneuvoasetuksen /15/ja liikenneministeriön päätöksen /2/ mukaisten 
ajoneuvojen suurimpien mittojen mukaisten ja turvallisuusvaralla lisätyt (kor-
keus ̂  +200 mm, leveys ̂  + 500 mm) kulkuaukkojen mitat on esitetty taulu- 
kassa 12. 

Taulukko 12: Kulkuaukkojen vähimmäismifat 

Kulkuaukkoja 
2 kpllajorata 

Kulkuaukkoja 
1 kpl/ajorata 

Vapaa 
leveys (m) 

Vapaa 
korkeus (m) 

Vapaa 
leveys (m) 

Vapaa 
korkeus (m) 

Kevytliikenne - 
- ^ 2,0 ^ 2,5 

Yksityis- ja paikallistiet ^ 2 	3,5 ^ 4,2 ^ 3,5 ^ .2 
Maantiet ja moottoritiet ^ 2 	3,5 ^ 4,2 ^ 7,0 ^ 4,2 
Erikoiskuljetukset ^ 2 	3,5 ^ 4,6 ^ 7,0 ^ 4,6 

Kulkuaukon lähellä ei saisi olla mutkaa ajoneuvon kulkureitillä, koska pitkien 
ajoneuvojen tarvitsema vapaa tila kasvaa. Jos erikoiskuljetusten vaatimaa 
korkeutta ei pystytä järjestämään, on em. liikenne ohjattava siltapaikan ohi 
kiertotieopastein. 
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Sillan sijaitessa ylikorkeiden kuljetusten (h ̂  4,4 m) tieverkkoon kuuluvalla 
osalla, on kiertotie järjestettävä sellaista reittiä pitkin, jossa vaadittu alikulku- 
korkeus toteutuu. Kartta ylikorkeiden erikoiskuljetusten verkosta on saatavissa 
Tielaitoksen liikenteen palvelukeskuksesta, os. PL 33, 00521 HELSINKI, 
puh. (90) 148 721. 

Kanden kulkuaukon keskelle tehtävän pendelituen (kuva 36 a) rakentamisen 
ja purkamisen aikaiset vinotuet haittaavat liikennettä, mutta ratkaisun etuna 
on pieni lopullinen tilantarve. Jos kulkuaukkoon on rakennettava välituki, 
suositellaan käytettäväksi ensisijaisesti kahta toisiinsa sidottua tukilinjaa 
(kuva 35 b). 

b) 

Kuva 36: Valituki kanden kulkuaukon välissä 

Kun pendeli- tai muu tuki suunnitellaan ja rakennetaan on sen yläpään 
sivusiirtymät estettävä pituus- ja poikkisuuntaisilla siteillä ottamalla huomioon 
kulkuaukon koko alueelta tuleva vaakavoima kohdan 2.4 mukaisesti. 

Kulkuaukoissa käytetään yleensä teräskan nattajia, jotka alustavasti voidaan 
valita mm. taulukon 13 mukaan. 
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Taulukko 13: Kulkuaukkojen teräspalkit laattasiioissa 

KULKUAUKKOJEN TERÄSPALKIT S 235 JR (Fe 360 B) 

h = telinerakenteen 
kokonaistilantarve 

___________________ (mm) 

'i -r fh '' 1 f = taipuma keskellä 
/ JJ f palkkia (mm) 

II palkkien jako k800 _____ ________ L 

LAATAN VAHVUUS [m] 

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 

L = 4,75 HE22OB HE22OB HE22OB HE22OB HE22OB HE24OB 

h = 350 350 350 350 400 400 

5 7 8 10 12 10 

= 7,25 HE24OB HE300B HE300B HE300B HE34OB HE34OB 

h = 400 450 450 450 510 510 

f= 20 12 15 18 14 15 

Taipuma sisältää betonirakenteen, telineiden, muottien ja palkin oman painon 
aiheuttaman taipuman. Usäksi on otettava huomioon siltasuunnittelijan 
määrittelemä sillan ennakkokorotus. 

5.4.2 Ylikulkusillan kulkuaukot 

Ratateknilliset ohjeet ja määräykset (RAMO) /3/ määrittelee ylikulkusillan 
aukean tilan ulottuman (ATU), jonka rajojen sisäpuolella ei saa olla esteitä. 
Kulkuaukon leveydessä on otettava huomioon, etteivät tehneet saa muodos-
taa veturinkuljettajalle näkemäestettä radan varrella oleviin opastimiin. 
Ratapihoilla ja vaihdekujissa kulkuaukon mittoja ohjaavat ratapihahenkilästön 
tyäturvallisuusvaatimue. Tärkeimmillä pääradoilla pyritään tehineaukoissa 
vähintään kuvien 37ja 38 mittoihin, joskin rakennustyän ajaksi voidaan ATU:n 
korkeusmittaa yleensä alentaa. 
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600 	1600 

c/) 
1850 	- 	1850 

E E Z 

OO 1 
2200 

A 	VI 
2500 	2500 - 	 1- o 

ZZ 
LO  

LINJA 	RATAPIHA' cJ 

oo or)cr 
or-o 
N-WZ 

K .S. K. 

RAJAVIIVA PAÄRAITEEN ULOTTUMALLE 
RAJAVIIVA SIVURAITEEN ULOTTUMALLE 

Kuva 37: Aukean tilan ulottuma (ote virallisista ATU-mitoista) 

<1 	 Likimär,set 

(1)D = 
R 	1600 

(2) D 
R 	1600 

(3) H = H - B -_- + - 
1600 	2 

(4) 11 = /,' B _±_ 
16002 

36000 ) Kaavassa rermj 	= 0, 
R 

kun H > 5600 mm 

B = ATU:n puolileveys suorassa raiteessa 

Säde R [m). esitettävä yleispiirustuksessa 

D, D H. H, H, h, B, b, 
b Immi 

Kuva 38: Aukean tilan ulottuman levitykset kaarteissa 
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Ratapihoilla ja vaihdekujissa kulkuaukon mittoja saattavat ohjailla vaatimukset 
ratapihahenkilökunnan tyäturvallisuudesta. Sähköistämättömällä rataosalla on 
ATU:n korkeusmitta 5600 mm. Kulkuaukkojen mittoihin tarvitaan aina VR:n 
ratayksikön lausunto ja ratakeskuksen lupa. 

Sähköistetyllä raiteella ATU:n korkeusmitta on vähintään 6750 mm, mutta 
ratajohdon rakenteet voivat vaatia enemmänkin tilaa. Myös työnaikaisista 
ATU-mittojen alituksista on sovittava ratakeskuksen kanssa. Ajojohtimissa on 
25 kV:n jännite, josta aiheutuu turvallisuuteen monia lisävaatimuksia. 

Kulkuaukon korkeusmitta riippuu ajolankojen ja niitä kannattavien rakenteiden 
korkeudesta. Tämä taas riippuu siitä, missä kohtaa pylväsväfiä silta sijaitsee 
ja miten laaja rakenne ajolankojen yläpuolelle tulee. 

Telinetyön tekemiseen sähköistetyHä rataosalla on kaksi vaihtoehtoista 
ratkaisua. Rakennustyön kannalta yksinkertaisemmassa ratkaisussa siltatyö-
maan kohdalta kaikista johtimista otetaan jännite pois eli osuudelle tehdään 
erotusjakso. Ajolangat jätetään tosin paikalleen, jotta vetokalusto voi pitää 
virroittimen samassa asen nossa ajaessaan ru Ilaamalla erotusjakson ohi. 
Mikäli erotusjaksoa ei voida rakentaa, on tehtävä RAMO:ssa /3/ esitetty 
ylikulkusillan työnaikainen suojarakenne pystyseinänä (kuva 39) tai vaakalip-
pana (kuva 40). 

PYSTYSEI NÄVA IHTOEHTO 

KAVELYTASOSTA 
MAADOITUS - 	 2,Om 
JOHDIN 

SILLAN 
- KANSILAATTA 

UMPISEINA 22mm 
PONTTILAUDASTA TA 
VASTAAVASTA NOU-
DATTAEN VAADITUN 
ATU:N RAJOJA 

f 0 	II 	FLUI NADAN SUUNNASSA 
______ 	1 	TAI KOLME MAADOITUS- 

JOHDINTA 20cm V4LEIN 

/ 	\ 	PALUUVIRTAJOHOIN 
AJOJOI-ITO 	VOI OLLA ATU'N 

VI 
	 \ 	ULKOPUOLELLAKIN 

PALUUVIRTAKISKO 	MAADOITUSJOI-IDIN 
TUSKISKO) k 25mm 2  Cu TAI 

Kuva 39: Ylikulkusillan suojarakenne felineisiin. Pystyseinät sillan reunoilla. 
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VAAKALIPPVAIHTOEHTO PYSTYSEINALLE 

Kuva 40: Ylikulkusillan työnaikainen vaakasuuntaiset suojarakennevaihtoehdot. 
Tasokuva 

Suojarakenteeseen kuuluu olennaisena osana maadoitus, jonka tekee aina 
VR:n sähköistystyökunta. Muut rakenteet tekee rakentaja liikenne- ja jännite-
katkojen aikana. 

Rakenteeseen kuuluu vaaka- tai pystykosketussuojat sekä ATU:n rajoja 
noudattava umpiseinä (kuva 39) 22 mm ponttilaudasta tai vastaavasta 
materiaalista. Koska kaikki sähköistetyt radat ovat vilkkaasti liikennöityjä, on 
näiden suojarakenteiden tekoon vähän lii kennekatkoja. Edellämainittuja 
katkoja saa pääradoilla riittävän pitkinä vain viikonloppuisin ja silloinkin 
yleensä öisin. 

5.4.3 Vesiliikenteen kulkuaukot 

Vesiliikenteen kulkuaukot on yleensä määritelty vesi- ja ympäristöpiirin tai 
vesioikeuden luvassa. Ellei luvassa ole määritetty tehneen kulkuaukon mittoja 
ja sijaintia, on ne selvitettävä rakennuttajan kanssa. Julkaisussa Suositukset 
vesistösiltojen kulkuaukkojen vähimmäismitoiksi /18/on esitetty aukkomittojen 
suosituksia kohteittain tai väylittäin eri vesistäissä ja merialueilla. Siltapaikoil-
la, joita ei ole käsitelty em. julkaisussa, voidaan käyttää taulukon 14 kulkuau-
kon vähimmäismittoja: 
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Taulukko 14: Vesistösiltojen kulkuaukkoja 

ALUSTYYPPI 
__________________________________ 

Vapaa korkeus 
(h) 

Vapaa leveys 
(b) 

Soutuveneet ja pienet 1,5 m 5 m 
perämoottoriveneet 

Katetut moottonveneet sisävesillä 4 m 5-10 m 

Matkailu laivat ("vesibussit") sekä kate- 5 m 10 m 
tut moottoriveneet merialueella 

Mikäli muun liikenteen (esim. purjeveneet ja hinaajat) ottaminen huomioon on 
tarpeen, sovelletaan lähteessä /18/ esitettyjä väylä- ja siltapaikkakohtaisia 
suosituksia. 

Viitoitetulle väylälle suunniteltavan kulkuaukon mitoista on pyydettävä lausun-
to alueen merenkulkupiiriltä. 

Sillan kannen alapinnan korkeus suunnittellaan yleensä vesioikeuden luvassa 
määrätyn minimikorkeuden mukaan (HW + 0,5/1,0 m), jolloin telineille ei jää 
tilaa, jos telinevaiheen aikana vedenpinta on ylimmillään (HW). Tästä johtuen: 

- 	Rakennustyä on ajoitettava siten, ettei telinevaihe sattuisi tulva-aikaan. 
- 	Vesil iikenteelle asetetaan rakennusaikainen korkeusrajoitus, joka on 

yleensä määrätty vesioikeuden luvassa. 

Kulkuau kko sijoitetaan väylällä seuraavasti: 

- 	vesioikeuden luvan määräämään paikkaan 
- 	viitoitetun väylän kohdalle keskeisesti väylään nähden 
- 	ellei merkittyä väylää ole, vesistän keskilinjalle tai syvimmän veden 

kohdalle. 

Kulkuaukoille asetettavia erityisvaatimuksia ovat: 

- 	Jos siltapaikalla harjoitetaan uittoa, on otettava yhteys uittoyhdistykseen 
kulkuaukon mittojen ja mandollisten ulttojohteiden tarpeen selvittämisek-
si. Uittojohteet on yleensä suunniteltava siten, etteivät ne kuormita 
tel me itä. 

- 	Jäänlähdän ajoittuessa telinevaiheeseen on jäälautoille suunniteltava 
aukot paikallisten olosuhteiden mukaan. 



74 
	 Siltojen tukitelineet 

MUOTIT 

pld 

__ - k 	 jn 

l ikt I 

	

/ 	II 	1 
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Kuva 41: Vesistösiltojen aukkomittojen maarittely ja käsitteet 

b = silta-aukon vapaa leveys 
h = silta-aukon vapaa korkeus 
k = sillan alikulkukorkeus = suurin sallittu mastonkorkeus, 

osoitetaan liikennemerkillä 
s = aluksen syväys 
t = väylän kulkusyvyys, ilmoitetaan merikortissa 
w = väylän varavesi, sisävesillä = 0,6 m, merellä ̂  10 % t:stä ja 

^ 0,6 m 

Meriväylillä h:n, k:n ja t:n määrittelyssä on vertailutasona MW. 

6 MUOTIT 

6.1 Yleistä 

Muottien rakentamista ja mitoitusta on esitetty TS-korteissa nro 5535 - 5547 
/21/. Tähdellä merkityt TS-kortit on esitetty liitteessä 4. 
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Taulukko 15: Muottien rakentaminen ja mitoitus TS-ko,tein 

MUOTTITYÖ TS-KORTIN REK.NRO 

Työkokonaisuus Menekkitiedot 

Maatuen puumuotti 5535 * 5544 

Seinämäisen pilarin 
puumuotti 

5536 * 5545 

Seinämäisen puumuotin 
mitoitus 

5537 * 

Avattava pyöreän pilarin 
puu muotti 

5538 * 5546 

Pyöreän pilarin puumuotti 5539 * 5546 

Pyöreän pilarin puumuotin 
mitoitus 

5540 * 

Laattasillan kannen 
muottityöt 

5541 * 5547 

KANNEN MUOTIN MITOITUS 

Laudoituksen ja koolauksen 
mitoitus 

5542 * 

Muottilevyn ja koolauksen 
mitoitus 

5543 * 

6.31 Muottilukot 

Eräiden muottilukkojen sallitut kuormat VTT:n tutkimuksen /27/ nro Bet 8 
1635 mukaan ovat taulukon 16 mukaiset. Pintapaine koolauspuun ja muottilu-
kon välillä on tarkistettava aina erikseen. 
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Taulukko 16: Muottilukkojen saiittuja kuormia. Sidetanko 4) 10. 

MUOTTILUKON 
TARKASTETTAVUUS 

SIDETANKOMATERIAALI 

Teräs Fe37B Alumiini AISi1 MgT6 

Näkyvissä 13,0 kN 10,0 kN 

Ei näkyvissä 11,0 kN 8,5 kN 

Kanden muottilukon käytöllä ei saavuteta suurempia sallittuja kuormia, mutta 
sillä varmistetaan vähintäänkin toisen muottilukon toimivuus käytettäessä 
etenkin vanhoja muottilukkoja. 

6.32 Muottisiteet 

Sidetangoille voidaan VTT:n koetulosten /27/ perusteella käyttää taulukon 17 
sallittuja kuormia: 

Taulukko 17: Sidetankojen sallitut kuormat 

MATERIAALI 4) 10 mm 4) 12 mm 

Fe37B 12,OkN 17,3kN 

AISi1Mg T6 11,5 kN 16,5 kN 

Muottisiteinä käytetään näkyviin jäävissä pinnoissa alumiinisiteitä tai muovi- 
putken sisään asennettuja teräspultteja tai -siteitä. Pysyvästi veden alle 
jäävissä pinnoissa käytetään teräksisiä sidepultteja ilman muoviputkia, liite 3 
tai 4. Saman valuosan muottisiteenä käytetään vain htä materiaalia. 

Toispuoleisen vedenpaineen kuormittamissa rakenteissa käytetään hyväksyt-
täviä vedenpitäviin rakenteisiin tarkoitettuja muottisiteitä. 

Kevennysputkien sidonta muottiin on esitetty TS-kortissa nro 5541 /21/ ja 
lähteessä /10/. 
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6.5 Muottipinta 

Laudoitetut pinnat 

Muottilautaa koolauksiin naulattaessa kannattaa lautojen väliin jättää sääolois-
ta ja puutavaran kosteustilasta riippuen 1-3 mm:n raot turpoamista varten. 

Siltojen kannet laudoitetaan yleensä sillan pituussuuntaan, pilarit ja maatuet 
pystysuuntaan. Maatukien näkyvät pinnat voidaan laudoittaa myös vaa-
kasuuntaan, jos niihin tehdään muulla tavoin arkkitehtoonisia erikoispiirteitä 
ja kuviointia. 

Kehäsiltojen jalkojen sisäpinnat laudoitetaan yleensä pystysuuntaan ja 
kansilaatan alapinta yleensä alittavan tien suuntaan. 

Muottikankaat 

Muottikankaiden käytössä on seurattava tarkasti valmistajan ohjeita parhaan 
mandollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. 

Betonipintojen parantamiseen erikseen kehitetyi liä m uottikankailla pystytään 
parantamaan pintojen ulkonäkää ja säilyvyysominaisuuksia. Parhaiten näitä 
ominaisuuksia saadaan esille käyttämällä kudottuja kaksi kerroskan kaita 
etenkin tiiviillä muottipinnoilla kuten vaneri ja teräs. 

Muottikankaan, sen kiinnitystavan ja käytettävän muotin on oltava rakennutta-
jan hyväksymiä. Muottikankaan soveltuvuus mandolliseen uudelleenkäyttöön 
on osoitettava hyväksyttävästi. 

Muottikankaiden käytön etuja ovat: 

- 	betonin pintalujuus ja tiiveys paranevat 
- 	karbonatisoitumisnopeus pienenee 
- 	pakkassuolakestävyys paranee huomattavasti 
- 	muotit irtoavat helposti betonipinnasta 
- 	beton ipintojen ulkonäkö paranee rakkuloiden vähenemisen vuoksi. 

Koska muottikankaat pienentävät betonien pintaosan vesi-sementtisuhdetta, 
on alhaisen vesi-sementtisuhteisen betonin jälkihoitoon kiinnitettävä riittävästi 
huomiota. 
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Muottikankaiden käytöstä aiheutuu lisäkustannuksia, mutta kun rapautuvien 
beton ipintojen korjauskustan nukset ovat aina mon inkertaisia, on muottikan-
kaiden käyttö perusteltua voimakkaiden rasituksien alaiseksi joutuvissa 
pinnoissa. Tällaisia ovat mm. reunapalkit sekä kehäsiltojen siipien ylä- ja 
sisäpinnat sekä suurten siltojen enkoiskohteet kuten vinoköysisiltojen pylonit. 

Muottikankaiden käytössä on otettava huomioon seuraavia seikkoja: 

	

- 	Muottikangas on pingotettava kireäksi muotin päälle. 

	

- 	Levymäinen muottipinta on rei'itettävä (4) 5, k - 100/1 00 mm 2) joillakin 
kangastyypeillä, jotta ylimääräinen vesi pääsee poistumaan tehokkaasti. 

	

- 	Kiipeäviä pilarimuotteja käytettäessä on alempi, valmis betonipinta 
suojattava valumavesiltä. 

7 TELINEIDEN TARKASTUKSET JA VALVONTA 

7.1 Tarkastukset 

7.1 .1 Esivalmisteisten tukitelinekal ustojen ennakkotarkastus 

Ennen kuin esivalmisteisista rakenneosista koottavia telinekalustoja luovute-
taan työmaakäyttöön, on niillä oltava hyväksytty käyttöseloste tai vastaava 
käyttöohje. 

7.1.2 Tarkastukset työmaalla 

Siltojen tukitelineille tehdään aina materiaalien tarkastus sekä telineiden 
käyttöönottotarkastus ja tarvittaessa perustustarkastus . Tarkastuksen tekevät 
rakennuttajan ja rakentajan vastuunalaiset tai heidän määräämänsä henkilöt. 
Tarkastuksissa on oltava mukana myös lopullisen telinesuunnitelman laatijan 
ainakin silloin, kun pohjaolosuhteet ovat hyvin vaativia (geotekninen suunnit-
telija mukaan) ja kun telineissä on kulkuaukko tai käytetään kalustotelineitä. 

Materiaalitarkastus: 

	

- 	varmistetaan rakennusaineiden laatu- ja lujuusominaisuudet 

	

- 	varmistetaan esivalmisteisten rakenneosien kunto 

	

- 	varmistetaan, että käytettävällä kalustolla on käyttäseloste. 



Sillan tukitelineet 	 79 
TELINEIDEN TARKASTUKSET JA VALVONTA 

Käyttötarkastus: 

- 	hyväksytyn tukitelinesuunnitelmar, toteutuminen (mm. paalutuspöytäkir- 
jan tarkastus, käyttäselosteen tarkistuslistan asiat) 

- 	maapohjan tai täytteen tiiviys, homogeenisuus ja lujuus 
- 	jäätyneen maakerroksen paksuus roudan varaan perustettaessa 
- 	luiskien kaltevuus 
- 	telineperustuksen liukumisen estäminen varsinkin kaltevilla tukipinnoilla 
- 	perustuksen kuivanapito 
- 	perustuksen routimishaittojen ehkäiseminen 
- 	telineperustusten vaikutus muihin rakenteisiin 
- 	tehneen tukemiseen käytettävien valmiiden rakenteiden kelvohlisuus 
- 	tehneen sijainti, korkeusasema sekä korkeuden säätälaitteiden tiukkuus 
- 	pystytukirakenteet (määrä, sijainti, asento ja rakenne) 
- 	tehneen jäykistys ja tuenta (esim. vinositeiden määrä ja kiinnitys) 
- 	hiitoksien sijainti ja lujuus (esim. tukien jatkokset, niskojen epäkeskisyys 

ja kiinnitys tukiin) 
- 	ympäristöohojen vaikutus (esim. jään muodostus tehineisiin) 
- 	tehneen purkamis- ja siirtämismandohlisuus 
- 	tehneen käytän turvahlisuuteen vaikuttavat seikat, kuten kulku- ja nousu- 

tiet, kaiteet, rajoitus- ja kuormakilvet sekä tehneen läheisyydessä tapah-
tuvan liikenteen ohjaus. 

Tarkastuksista merkitään työmaapäiväkirjaan tarkastajat, mandolliset huomau-
tuksetja määräajat, mihin mennessä esitetyt korjaukset pitää suorittaa. Mikäli 
hyväksytystä telinesuunnitelmasta on poikettu, tarvitaan työn jatkamiseen 
raken nuttajan ja tel inesuunn ittelijan hyväksyminen. Tehdyt korjau kset tarkas-
tetaan erikseen ennen tehneen käyttäänottoa. Työntekijöiden ja mandohlisten 
ulkopuolisten henkilöiden turvallisuutta vaarantavat tekijät on poistettava 
välittömästi. 

Tarkastuksessa voidaan käyttää apuna tarkastuspöytäkirjaa (hiite 6). 

7.2 Valvonta 

Työmaan vastuuunalaisella työnjohtajahla on oltava riittävä tieto ja kokemus 
kyseiseen telinetyöhön liittyvistä töistä /10/. 
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TIELAITOKSEN KALUSTON MÄÄRÄT 1.1.1995 

TUKITORN IKALUSTO 

Tukitomien kalustomäärät sekä nittävyys valettaessa noin 1,0 m vahvuista 
Jaattaa. Tornikorkeus 
n. 4,5 - 5,0 m. 

Kaluston nimi 

_________________________________ 

Mr 
toml-m 

Mra 
kpl 

Laattasiftaa 
Ii = 1,0 m 

m2 

Acrow Shorload 1700 340 2100 
Acrow Shorbrace 400 80 500 
Mestari 630 140 850 

Haki 900 200 1300 

PYL VAS KALUSTO 

Kalustopylvästukien määrät sekä riittävyys valettaessa 1,0 m vahvuista 
laattaa. 

Kaluston nimi 

______________________________ 

Telinekorkeus Maar 
kpl 

Laattasiltaa 
h=1,Om 

m2 

Peiner P-20 7,74 - 8,46 m 119 950 
Peiner P-35 4,65 - 5,13 m 200 

3900 Peiner P-35 4,96 - 5,44 m 130 
HOnnebeck H-20 5,01 - 5,58 m 150 1100 

KANNATTAJAKALUSTO 

Ristikkokannattajieri määrät ja riittävyys eräillä jännemitta-alueilla valettaessa 
1,0 m vahvuista laattaa. 

Kaluston nimi 

______________________________ 

MUFa Jannemitta 
m 

Laattasittaa 
h=1,Om 

m2 
HQnnebeck H-33 10300 m 27,0 6000 
Peiner E-2000 1800 m 23,6 1200 
Peiner V-800 4400 m 9,0 2500 
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TERÄSPALKKIEN KAPPALEMÄÄRÄT ERI PITUUSALUEILLA 

PALKKI- 
KOKO 

PALKIN PITUUS m 

5-7m 7-9m 9-11 m 11-13 
m 

13-15 
m 

15-17 
m 

17-19 
m 

19-21 
m 

HE22OB 25 25 - 19 - 10 - 

HE24OB 16 15 2 28 3 - - 

HE300B 10 16 4 120 4 4 

HE34OB 4. 7 2 - - - 

HE400B 1 10 7 21 - - - 

HE45OB - 2 - 6 1 1 

HE500B 1 1 3 67 - - 4 - 

HE55OB 6 - - 6 4 

HE600B 2 - - 2 8 - - 

HE65OB 2 2 5 4 15 

HE700B - 5 2 6 1 7 - 6 

HE75OB 4 - - 2 1 - 4 

HE800B - 2 - 2 6 2 13 - 

HE85OB 2 2 2 7 

HE900B 5 12 8 14 

HE95OB 9 

HE1000B 4 18 6 

taulukossa on esitetty kunkin palkkipituuden kappalemäärät 
palkkien lukumäärät ja pituudet muuttuvat jatkuvasti 
lisäksi on olemassa HEA ja I-palkkeja. 
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LIITE 1 3 (13) 

PEINER V-800 KANNATTAJAN SALLITUT KUORMITUKSET 

1 	1 Tyyppi: 	V 800 A 
Jännemitta: 2,50-12,50 m 
Rakennekorkeus: 0,87 m 
M= 	150 kNm 
A,= 	l5OkN 

85O-I5,5O-- 

Tyyppi: 	V 800 B 
Jännemitta: 8,50-15,50 m 
Rakennekorkeus: 2,62 m 
M= 360 kNm 

OO - 14OO 
Tyyppi: 	V 800 C3  
Jännemitta: 7,00-14,00 m 
Rakennekorkeus: 3,30 m 
M= 397 kNm 

Tyyppi: 	V 800 D 
Jännemitta: 12,25-22,25 m 
Rakennekorkeus: 2,62 m 
M= 	435kNm 

Tyyppi: 	V 800 E3  
Jännemitta: 10,75-20,75 m 
Rakennekorkeus: 3,30 m 
M= 	523 kNm 
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PEINER E2000 KANNATTAJAN SALLITLJT KUORMITUKSET 

35O 	VANTT!RLJUVIN 361 k5 50! k 	 SOI kq ILMAN 
KANSSA VANTTIRUUVIA 

PAATYOSA 370n, KI036flKESKIOSA54 ÄTYOSA 

KIINJTE 	TUKI Rmn 	2!,OOr' 13,60m - KESKIOS 	1 

SÄÄDETTÄVÄ TUKI 

_ - 	!11 -: : 
-_____ 	 - _____ 

-.- 

KANNATTAJAN KOKOONPANO 

vai 
PäÄtylcappele 3,70 m 
380 kg vanttiruuvin 
kanssa 
335 kg ilman vantti- 
ruuvis 

Keskiosa 
3,60 m, 
kokonais- 
paino 
405 kg 

Keskiosa 
5,40 n', 
kokonsis- 
paino 
580 kg 

Vanni- 
ruuvi 
52 kg/kpl 

Ylenvnin 
tukik- 
ren pultti 
3 kg/kpl 

Alemman 
tukik,en 
pultti 
3 kg/kpl 

Kannat- 
tsan 
paino kg 

Kaski- 
,Ti,iin.n 
paino 
kg/m 

Sallittu 
kuorma q 

kM'm 

Sallittu 
tukj,.sktio 
kN 

Taipum. 
kaskelli 
mm 

11,00 2 1 - 2 2 4 1153 102,5 43,6 240,0 12 
12,80 2 - 1 2 2 4 1328 102,0 37,5 240,0 20 
14,60 2 2 - 3 3 6 1558 105,0 32,8 240,0 24 
1640 2 1 1 3 3 6 1733 104,2 29,2 240,0 29 

18,20 
2 3 - 4 4 8 1963 106,5 

26,3 240,0 35 2 - 2 3 3 6 1908 103,5 
20,00 2 2 1 4 4 8 2138 110,8 24,0 240,0 40 

21,80 
2 4 - 5 5 10 2368 107,7 

20,2 220,0 50 2 1 2 4 4 8 2313 105,0 

23,60 
2 3 1 5 5 10 2543 106,8 

17,2 203,0 60 2 - 3 4 4 8 2488 104,5 

25,40 
2 5 - 6 6 12 2773 108,2 

14,8 188,0 70 2 2 2 5 5 10 2718 106,0 

2720 
2 4 1 6 6 12 2948 107,6 

12,9 175,5 80 2 1 3 5 5 10 2893 105,5 
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HIJNNEBECK H33 - KANNATTAJIEN SALLITUT KUORMITUKSET 

______ 	H33-KANNATrAJA,PÄÄTYKAPPALE 600 (ET 600) 

Jänneväli 

________ 

Sallittu kuorma 

____________ 

M 

_____ 

Tukireaktio 

________ 

Taipuma 
keskellä 

p = 10 kN/m 

Yhdistelmän 
paino kg 

m kN/m kNm kN mm kg 
12,0 53,6 960 322 3,5 1189 
15,0 41,9 1180 314 7,1 1514 
16,5 37,0 1270 305 9,8 1664 
18,0 32,6 1320 293 12,9 1839 
19,5 29,2 1390 285 16,5 1989 
21,0 26,2 1440 275 21,5 2119 
22,5 23,6 1500 266 27,0 2289 
24,0 20,8 1500 255 33,5 2438 
25,5 18,4 1500 235 41,5 2609 
27,0 16,4 1490 221 51,5 2758 
28,5 14,7 1490 209 62,5 2908 
30,0 13,3 1500 200 75,0 3058 

_______ H33-KANNATrAJA,PÄÄTYKAPPALE 450 (ET 450) 
Jänneväli 

_________ 

Sallittu kuorma 

_____________ 

M 

______ 

Tukireaktio 

_________ 

Taipuma 
keskellä 

p = 10 kN/m 

Yhdistelmän 
paino kg 

m kN/m kNm kN mm kg 
9,0 120,7 1220 543 1,0 1112 
12,0 83,5 1500 501 2,5 1432 
13,5 68,0 1550 459 3,5 1581 
15,0 54,5 1530 401 5,0 1762 
16,5 44,6 1520 368 7,0 1922 
18,0 37,6 1530 339 9,5 2072 
19,5 32,1 1530 313 12,5 2212 
21,0 26,2 1500 275 16,5 2362 
22,5 23,6 1500 266 22,0 2512 
24,0 20,8 1500 255 28,5 2662 
25,5 18,4 1500 235 35,5 2812 
27,0 16,4 1490 221 44,0 2962 
28,5 14,7 1490 209 55,0 3115 
30,0 13,3 1500 200 68,0 3265 



LIITE 1 6 (13) 	 Siltojen tukitelineet 
LIITTEET 

Päätyosa 600 cm Päätyosa 450 cm Keskiosa Keskiosa 
300, 170 cm 

_______________________ ____________________ ______________ 450,600 cm 
Systeemi 

0 	1234 0 	123 _____ 
\JXXX 1XX >000< X 

Väli 0-1 1-2 2-3 3-4 0-1 1-2 2-3 

Sallittu kenttamomentti kNm 0-109 109 0-150 150 150 144 
Sallittu leikkausvoima kent- 
tämomentin yhteydessä kN 33 33 21 21 55 40 26 20 30 
Sallittu tukimomentti kNm 0-83 83 0-127 127 127 130 
Sallittu leikkausvoima tuki- 
momentin yhteydessä kN 145 200 210 210 130 400 260 200 300 
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Projeirtio pinta/0,456 m korkeudella 

Pyslyproliilit 	 2 	0,050 	0.456 0,0456 	2  
Diagonaalit 	 2 •0,012 	0,375 = 00090 m r 

= 0.0546 rr 2  

Tuuhpintalrn 	 0,0546/0.456 	= 	= 0,120 m 2Jm 

Korkeusmaasla 0-8m 8-20m 20-lOOrn 

Tuulen paine 0,50 kN/m 2  0,80 kN/m 2  1,10 kN/rn 2  

1:lle tukipylvaalle 0,096 kN/m 0.154 kN/m 0,211 kN/n 

Jokaiselle seuraavalle 0.072 kN/m 0,115 kN/m 0,158 kN/rn 
peräkkäisefle tukipylvaälle 

_________ L __________ ____ 

-+iii 1-iiiiI 

210,4 

H 

207,5 
204.6 

_>o 
94,0 

'14 1 
1 , 1 11 _TTT 
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1 111 
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, ____ 
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Siltojen tukitelineet 
	

LIITE 1 7 (13) 
LIITTEET 

HUNNEBECK H-20 TUKIPYLVÄÄN SALLITUT KUORMAT 



LIITE 1 8 (13) 	 Siltojen tukftelineet 
LIFITEET 

PEINER P35 TUKIPYLVÄÄN SALLITUT KUORMITUKSET 

0 

ax 

5,00 	10,00 	15,00 	20,00 	KORKEUS 



Siltojen tukitelineet 
LIITTEET 

LIITE 1 9 (13) 

PEINER P35 TUKIPYLVÄÄN OSALUETTELO 
Kokoonpano 

Korkeus A1asitÖ- 
ruuvi 
0,26 
0,50 

Ylisäitö- 
ruuvi 
0,64 
0,88 

Keskiosa 
____ - 

Paino 
kg 

0,625 0,9375 1,25 2,50 

1,53-2,00 1 1 - 149 
1,84-2,31 1 1 1 - 160 
2,15-2,63 1 1 1 - 166 
2,46-2,94 1 1 1 1 - 185 
2,78- 3,25 1 1 1 191 
3,09-3,56 1 1 1 1 - 202 
3,40 - 3,88 1 1 1 208 
3,71-4,19 1 1 1 1 1 227 
4,03 - 4,50 1 1 - 1 233 
4,34-4,81 1 1 1 - 1 244 
4,65 - 5,13 1 1 1 1 250 
4,96 - 5,44 1 1 1 - 1 269 
528 - 5,75 1 1 1 1 275 
5,59 - 6,06 1 1 1 1 1 286 
5,90 - 6,38 1 1 - 2 292 
6,21 - 6,69 1 1 1 1 1 1 311 
6,53-7,00 1 1 - 2 317 
6,84 - 7,31 1 1 1 - 2 328 
7,15 - 7,63 1 1 1 2 334 
7,46 - 7,94 1 1 1 1 - 2 353 
7,78 - 8,25 1 1 1 2 359 
8,09-8.56 1 1 1 1 2 370 
8,40 - 8,88 1 1 - 3 376 
8,71 - 9,19 1 1 1 1 1 2 395 
9,03 - 9,50 1 1 - 3 401 
9,34-9,81 1 1 - 1 - 3 412 
9,65- 10,13 1 1 1 3 418 
9,96 - 10,44 1 1 1 1 3 437 
10,28 - 10.75 1 1 1 3 443 
10,59-11,06 1 1 -- 1 1 3 454 
10,90-11,38 1 1 4 460 
11,21 -11,69 1 1 1 1 1 3 479 
11,53-12,00 1 1 - 4 485 
11,84-12,31 1 1 - 1 - 4 496 
12,15 - 12,63 1 1 1 4 502 
12,46 - 12,94 1 1 1 1 - 4 521 
12,78-13,25 1 1 1 4 527 
13,09 - 13,56 1 1 1 1 4 538 
13,40 - 13,88 1 1 5 544 
13,71 - 14,19 1 1 1 1 1 4 563 
14,03- 14,50 1 1 - 5 569 
14,34 - 14,81 1 1 1 - 5 580 
14,65-15,13 1 1 1 5 586 
14,96-15,44 1 1 1 1 - 5 605 
15,28-15,75 1 1 1 5 611 

l °- 

0' 
0 

0 

L r 

0' 

o 
cD 
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Siltojen tukitelineet 
LIITTEET 

PEINER P20 TUKIPYLVÄÄN SALLITUT KUORMITUKSET 

200 

0 u,Z 

5,00 	10 100 	15,00 	20,00 
KORKEUS 
m 



Korkeus 

__________ 

Alasäätö- 
ruuvi 
0,23 
0,36 

Yläsäätö- 
ruuvi 
0,63 
1,22 

Keskiosa Paino 
kg 

0,625 1,25 2,50 

1,49-2,21 1 1 - 127 
2,11-2,83 1 1 140 
2,74-3,46 1 1 1 1 161 
3,36 - 4,08 1 1 1 169 
3,99 - 4,71 1 1 1 - 1 190 
4,61 - 5,33 1 1 1 1 203 
5,24 - 5,96 1 1 1 1 1 224 
5,86 - 6,58 1 1 2 232 
6,49-7,21 1 1 1 2 253 
7,11 -7,83 1 1 1 2 266 
7,74 - 8,46 1 1 1 1 2 287 
8,36 - 9,08 1 1 3 295 
8,99-9,71 1 1 - 3 316 
9,61 - 10,33 1 1 - 1 3 329 
10,24 - 10,96 1 1 1 1 3 350 
10,86-11,58 1 1 4 358 
11,49-12,21 1 1 1 - 4 379 
12,11 -12,83 1 1 1 4 392 
12,74-13,46 1 1 1 1 4 413 
13,36 - 14,08 1 1 - 5 421 
13,99 - 14,71 1 1 1 5 442 
14,61 - 15,33 1 1 1 5 455 
15,24 - 15,96 1 1 1 1 5 476 
15,86 - 16,58 1 1 6 484 
16,49 - 17,21 1 1 6 505 
17,11 - 17,83 1 1 1 6 518 
17,74 - 18,46 1 1 1 1 6 539 
18,36 - 19,08 1 1 7 547 
18,99 - 19,71 1 1 1 7 568 
19,61 -20,33 1 1 1 7 581 
20,24 - 20,96 1 1 1 1 7 602 
20,86 -21,58 1 1 8 610 
21,49-22,21 1 1 1 8 631 
22,11-22,83 1 1 1 8 644 
22,74 - 23,46 1 1 1 1 8 665 
23,36 - 24,08 1 1 9 673 
23,99 - 24,71 1 1 9 694 
24,61 - 25,33 1 1 1 9 707 
25,24 - 25,96 1 1 1 1 9 728 
25,86-26,58 1 1 10 736 

o 312 
II 

HI 	ij 
I!l 	Qc'J 

C.D !l!U 
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Siltojen tukftelineet 
LIITTEET 

LIITE 1 11(13) 

PEINER P20 TUKIPYLVÄÄN OSALUETELO 



LIITE 1 12(13) 
	

Siltojen tukitelineet 
LIITTEET 

HUNNEBECK H-20 TUKIPYLVÄÄN OSALUETTELO 

Vhdistelmä/m Ytäsäätöpää Keskiosa Keskiosa Keskiosa Keskiosa AIasMtöpÖa Paino 
nro 008100 nro 003416 nro 003427 nro 003438 "° 003357 n. kg 

1,24-1,81 1 1 - - - 1 81,8 
1,74-2,31 1 2 - - - 1 95,7 
1,99-2,56 1 - 1 - - 1 95,1 

2,24 - 2,81 1 - - 1 - 1 99,6 
2,49 - 3,06 1 1 1 - - 1 109,9 
2,74 - 3,31 1 - - - 1 1 108,4 
2,99-3,56 1 2 1 - - 1 122,9 

3,24-3,81 1 - 2 - - 1 122,3 
3,49 - 4,06 1 - 1 1 - 1 126,8 
3,74-4,31 1 - - 2 - 1 131,3 
3,99-4,56 1 - 1 - 1 1 135,6 

4,24-4,81 1 - - 1 1 1 140,4 
4,49-5,06 1 - 3 - - 1 149,5 
4,74-5,31 1 - - - 2 1 148,9 
4,99 - 5,56 1 - 1 2 - 1 158,5 

5,24-5,81 1 - - 3 - 1 163,0 
5,49 - 6,06 1 - 1 1 1 1 167,3 
5,74-6,31 1 - - 2 1 1 171,8 
5,99-6,56 1 - 1 - 2 1 176,1 

6,24 - 6,81 1 - - 1 2 1 180,6 
6,49 - 7,06 1 - 1 3 - 1 190,2 
6,74-7,31 1 - - - 3 1 189,4 
6,99 - 7,56 1 - 1 2 1 1 199,0 

7,24 - 7,81 1 - 2 - 2 1 203,3 
7,49 - 8,06 1 - 1 1 2 1 207,8 
7,74-8,31 1 - - 2 2 1 212,3 
7,99 - 8,56 1 - 1 - 3 1 216,6 

8,24-8,81 1 - - 1 3 1 221,1 
8,49 - 9,06 1 - 1 3 1 1 230,7 
8,74 - 9,31 1 - - - 4 1 229,9 
8,99 - 9,56 1 - 1 2 2 1 239,5 

9,24 - 9,81 1 - - 3 2 1 244,0 
9,49 - 10,06 1 - 1 1 3 1 248,3 
9,74 - 10,31 1 - - 2 3 1 252,8 
9,99- 10,56 1 - 1 - 4 1 257,1 

10,24- 1 - - 1 4 1 261,6 
10,81 1 - 1 3 2 1 271,2 
10,49- 1 - - - 5 1 270,4 
11,06 1 - 1 2 3 1 280,0 
10,74 - 
11,31 
10,99 - 
11,56 



Siltojen tukitelineet 
	

LIITE 1 13 (13) 
LI ITTEET 

HONNEBECK H-20,OSALUETTELO JATKUU 

Yhdistelmälm Yläsiätöpää K.skiosa Kaskiosa Kasidosa Keskiosa Alasäätö- Paino 
nro 003379 nro 008100 nro 003416 nro 003427 nro 003438 pää n. kg 

_____________ __________ nro 003357 

11,24-11,81 1 - - 3 3 1 284,5 
11,49 - 12,06 1 - 1 1 4 1 288,8 
11,74-12,31 1 - - 2 4 1 293,3 
11,99- 12,56 1 - 1 - 5 1 297,6 

12,24 - 12,81 1 - - 1 5 1 302,1 
12,49-13,06 1 - 1 3 3 1 311,7 
12,74 - 13,31 1 - - - 6 1 310,9 
12,99 - 13,56 1 - 1 2 4 1 320,5 
13,24 - 13,81 1 - - 3 4 1 325,0 
13,49 - 14,06 1 - 1 1 5 1 329,3 
13,74 - 14,31 1 - - 2 5 1 333,8 
13,99 - 14,56 1 - 1 - 6 1 338,1 

14,24 - 14,81 1 - - 1 6 1 342,6 
14,49 - 15,06 1 - 1 3 4 1 352,2 
14,74-15,31 1 - - - 7 1 351,4 
14,99 - 15,56 1 - 1 2 5 1 361,0 
15,24 - 15,81 1 - - 3 5 1 365,5 
15,49 - 16,06 1 - 1 1 6 1 369,8 
15,74 - 16,31 1 - - 2 6 1 374,3 
15,99 - 16,56 1 - 1 - 7 1 378,6 

16,24-16,81 1 - - 1 7 1 383,1 
16,49 - 17,06 1 - 1 3 5 1 392,7 
16,74-17,31 1 - - - 8 1 391,9 
16,99 - 17,56 1 - 1 2 6 1 401,5 
17,24 - 17,81 1 - - 3 6 1 406,0 
17,49 - 18,06 1 - 1 1 7 1 410,3 
17,74-18,31 1 - - 2 7 1 414,8 
17,99 - 18,56 1 - 1 - 8 1 419,1 
18,24 - 18,81 1 - - 1 8 1 423,6 
18,49-19,06 1 - 1 3 6 1 433,2 
18,74 - 19,31 1 - - - 9 1 432,4 
18,99 - 19,56 1 - 1 2 7 1 442,0 
19,24 - 19,81 1 - - 3 7 1 446,5 
19,49 - 20,06 1 - 1 1 8 1 450,8 
19,74 - 20,31 1 - - 2 8 1 455,3 
19,99 - 20,56 1 - 1 - 9 1 459,6 



Siltojen tukitelineet 	 LIITE 2 
LIITTEET 

RAKENTAJIEN TELINEKALUSTOT 1.1 1 995 

Kyselyn perusteefia selvitetyt ristikkokannattajien määrät sekä riittävyys 
valettaessa n. 1 m vahvuista laattaa: 

KALUSTO Määrä F 	Laattasilta 

___________________ 
m 

janne-m m2 

A-Rakennusmjes Oy 
___________ 

Hunnebeck H 33 
YIT 610 27,0 230 

HOnnebeck H 33 

Lisäksi monella toimittajalla ja urakoitsijalla on erittelemätän määrä hyvinkin 
sekalaista telinekalustoa, joista kyselyssä ei saatu tarkempaa tietoa. 



Siltojen tukitelineet 
	

LIITE 3 
LIITTEET 

TIELAITOKSEN TS-KORTIT 

NRO 5512 Puutelineen rakentaminen ja purku 
5513 Tukitomitelineen rakentaminen ja purku 
5516 Konsolituen rakentaminen ja purku 
5517 Kalustopylvästukien rakentaminen ja purku 
5518 Teräspalkkitelineen rakentaminen ja purku 
5519 Kannattajatelineen rakentaminen ja purku 
5520 Kannattajatelineen rakentaminen ja purku 

(HOnnebeck H33-kalusto) 



SILLANRAKENNUS 
REKNO 	SIJOITUS 

5512 IB3531  _____ Telinetyöt 
_______ 

LAATUA 1 AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Puutelineen rakentaminen ja 	purku 
TVH! 1 

1 Rsr, Rrt 12.82 

Menetelmät iedot 

TYÖ KOKONAISUUS 

i(il IIJII 

_1;1 	--- 

__ 	__ 	
/ 	/1 __ 

__ 

? 	 __ __ 

,,. 	 ftr 	., 	 , 	 .T. 	 ,,, 

Ulkoinen suoritusjärjestys: 	Telinetöiden ajoi'ttaxniseen vaikuttavia seikkoja: 

- Ennen tehneen rakentamista tehdään tehneen perustamistason alapuolelle jäävät rakenteet 

ja täyttötyöt sekä maa- tai päätytuet. 

- Jatkuvissa silloissa tehneen rakentaminen voidaan 	ajoittaa siten, että tehneet valmistu- 

vat vaiheittain kannen muottitöiden ja raudoituksen edellä. 

- Välipilareiden muotit kannattaa asentaa tehinetöiden yhteydessä ja tukea 	tehineisiin, 

jolloin säästytään erillisten tuki- ja työtelineiden rakentamiselta. 

Sisäinen suoritusjärjestys: 

Tehneen rakentaminen 	 Tehneen purku 

Reivauksen_purku 
ian tasaus 

äyksen purku 
uoksujen asennus ty: 	 Muotin pudotus 

Muin purku 
yIttien 

iuoksujen 
(tarvittaessa) 	 ase _________________ 	

Puutavaran puhxiistus ja 

TOIMINTAVÄLINEEN, MATERIAALIT 	KALUSTO 

Sopivat toiminta- 	Pohjan puhdistus, 	tasaus ja tiivistys 	TR.. .K + JT tai RM + TL 
yksiköt eri työn- 	Pohjajuoksujen asennus 	TR. . .K + 3.. .4 RM 
osavaiheissa 	Täyksen pystyt; 	.ies 	 * 	••• 

Tylttäyksen pystytys konetyonä 	KANL tai NKU + 1.. .2 RAM ̂  2RM 
* Työryhmän koko 	Tehneen reivaus 	 2 RAM + 1 RM 
riippuu tyltän 	Korkeuden mittaus mittalinjoihin (mittaryhmä) 	i TJ + 2 MM 
pituudesta ja 	Niskojen asennus 	 2 RAM + 1 RM 
painosta 

Reivauksen purku 	 2.. .4 RM 
• 	Tylttäyksen purku 	 TR + JV + 2.. .3 RM 

Puutavaran puhdistus ja lajittelu 	. 	 2.. .4 RM 

Materiaalit: 	yleisimmin 	käytetyt puutavarakoot 	- Tehneen rakenteet, puutavaralaadut ja 

- tyltät 100 x 100. . .125 x 125 tai 0 100.. .125 	mitat sekä liitokset esitetään telinepii- 

- vaakareivat poikkisuuntaan 38 x 100. . .50 x 100 	rustuksissa. 

- vaakareivat pit.suuntaan 	22 x 100.. .25 x 100 	Työssä tarvittavaa kalustoa 
- vinoreivat mol. suuntiin 	22 x 100.. .50  x 100 	- pöytäsirkkeli 

- pohjajuoksut; hirsipelkka 	 - pylväshankoja ja tukkisaksia 
- niskat 	125 x 150.. .150 x 175 	- moottorisahoja 1-2 kpl 

- tehinelankut 38 x 125.. .38 x 150 	- työntekijöiden 	henkilökohtaiset suojavälineet 

Viite: Menekkitiedot on esitetty kortissa nro 5522 
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uuretetJ 

-pienet kohteet 
-vinot /porrostetut tuiskat 

- tyesolineitä 	

j 1 
8 -_'!-- 
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ME NETE LMÄKUVAUS 
Puutavaran vastaanotto_ja välivarastointi 
1. Puutavaraniput sijoitetaan pelkkojen 

päälle mandollisimman lähelle tyo-
kohdetta. Talvella kasat peitetään 
lumeentumisen ja jäätymisen estämi- 	i i 	 1 
seksi. 	 __________________________ 

Huom.Vastaanotettaessa tarkistetaan, että 	_________________________________________________ 
puutavara on suunnitelman mukaista. 

Telineen pohjan puhdistus, tasaus ja 
tiivistys 
3-4 Tehneen pohjalta puhdistetaan irto-

nainen pintamaa, lumi ja jää yms. 
pohjan kantavuutta heikentävät ja 
epätasaisia painumia aiheuttavat ma-
teriaalit. Pohja tasataan ja tii-
vistetään telinesuunnitelman mukai-
seshla materiaahilla ja suunnitelman 
mukaiseen tiiveyteen. 

Pohjajuoksujen asennus 
5-6 Juoksujen paikat mitataan ja merki- 

tään. Juoksut sijoitefaan paikoil-
leen ja juoksun ja tiivistetyn poh-
jan väliin jäävät raot sullotaan 
tiukkaan. Juoksujen välit täytetään 
telinesuunnitelman mukaisesti ja 
juoksujen sivut sullotaan tiukkaan. 
Sulamis- yms vesille järjestetään kun-
nollinen kanavointi, ettei vesi pääse 
syövyttamaanja pehment 	n telineperus- 
tuksia. 

Tylttäyksen pystytys, menetelmä 1 
7. Tylttien paikat mitataan ja merki-

tään pohjajuoksuihin. 
8. Tyltät jatketaan tarvittaessa enna-

kolta. Jatkokset tehdään teline- 
suunnitelman mukaisesti. Työssä kan-
nattaa käyttää paineilma tms. nau-
laimia. Jatkokset sahataan siten, 
että päät asettuvat tiiviisti vas-
takkain. 

9. Tyltät nostetaan pystyyn esim, nosto 
hankoja apuna käyttäen. Tarvittaessa 
oikaistaan tyltän alapää suoraksi 
ennen tyltän pystytystä. 

10. Tyltät kiinnitetään naulaamalla poh-
jajuoksuun. Pystysuoruus tarkiste-
taan vatupassihla tai luotilangalla 
ja tyltät reivataan vaakareivoilla 
pystyyn. Tehneen reunalla ja tar-
vittaessa myös keskellä käytetään 
lisäksi työnaikaista vinoreivausta. 

11. Tyltät tulee asettaa aina keskeises- 11 
ti pohjajuoksujen päälle ja tyltd 	oikein 

pään tulee tukeutua koko leveydel-
tään pohjajuoksuun. 

12. Jos tylttä asennetaan betonin, teräs-
palkin tms, päälle, on tyltän alapää 
reivattava vaakareivoilla molempiin 
suuntiin. 

12 

14. Tylttäyksen pystytys kannattaa aloit 
taa maatuen vierestä, jolloin ensim-
mäiset rivit voidaan reivata maatuen 
muottiin kiinni. 

Huom. Tylttäyksen pystytysvaiheessa kannat-
taa naulata ahimmat vaakareivat 10-
pullisilla telinesuunnitelman mukai-
silla naularnäärillä kiinni. 

Menetelmä 1 soveltuvuus 	u - tyltän paino pieni 
( 5b kg)(kuiV5 puutavara, 
tyltän pituus 2.. .5 m) 

- puutavaran siirtornatka 
pieni 



3 

Menetelmä II (konetyö) 	Menetelmä II soveltuvuus 	16 
16. Tyltät siirretään ja nostetaan 	- tyltän paino suuri (>50kg 

pystyyn konetyönä (KANL tai NKU). 	(märkä tai tuore puutava- 
Muutoin menetelmä on menetelmän 	ra, tyltän pituus 4 m) 
1 kaltainen. Kone valitaan tyl- 	- välivarasto kauempana, 
tän pituuden ja siirtomatkan mu- 	jolloin siirto kannattaa 
kaan. 	 tehdä koneella. 

Tehneen reivaus 
Teline reivataan telinesuunnitelman mu-
kaisesti. 
17-18. Vaakareivat naulataan tylttäykseen 

kiinni. Reivat jatketaan limiittärnäl-
lä tylttien kohdalla. Ennen ylimmän 
vaakareivan kiinnitystä vaaitaan 
tehneen katkaisukorkeus ja vaaka- 
reiva naulataan katkaisukorkeuden 
mukaan. 

IILLILPII!U 
•JItLIJIUI 

ilJ 

9-20.Vaakareivauksen jälkeen naulataan 	19 

vinoreivaus. 
Huom.Vinoreivat kiinnitetään mandolli-

simman lähelle tyltän ja vaakareivan 
liitospis.teitä. 
Työtasona käytetään vaakareivojen 
päällä telinelankkuja. 

Katkaisukorkeuden mittaus 
21. Katkaisukorkeus vaaitaan ensin 	21 

2-3 tehneen pituussuuntaukseen lin- tttffri tt jaan jonka jälkeen se merkitään 	_____________ 
tehneen poikkisuunnassa suoran lau- 
dan tai linjalangan avulla. 	1L lL1iI 

Tylttien katkaisu ja niskojen asennus 	- 
23. Tyhtät katkaistaan tarkasti oikeasta 

korkeudesta. (korkeuden justeerausta 
kiiloihla on syytä välttää) 
Tylttiä katkaistaessa otetaan huomi-
oon myös tehneen ennakkokorotus, 
ellei sitä tehdä kohdassa 28 esite-
ty1lä muotopuulla. 

24. Niskaparrut nostetaan tehneen pääl-
le 3-5 kpl:een nipuissa. 

25. Niskat asennetaam keskeisesti tyit-
tien päälle. Jatkokset tehdään aina 
keskeisesti tyltän päällä. 

-:L ---- - 
1 
ii 	1 

2L 

26. Jos muotin sivukaltevuus on pieni, 	25 
kiinnitetään ylin poikittainen vas-
kareiva katkaisukorkeuden mukaan 
ja tyltät katkaistaan vaakareivan 
päältä reivan suuntaisesti. 

27. Jos muotin sivukaltevuus on suuri, 
kiinnitetään mittamerkkien mukaan 
tehneen pituussuuntaari ohjurilau-
dat, joiden mukaan tyltät katkais-
taan tehneen poikkisuunnassa vaaka-
suoraan. Sivukaltevuus tasataan 
muotopuulla. 

28. Jos muotiri pituussuuntainen kaare-
vuussäde on pieni (s30O m), 
tasataan kaarevuus niskojen päälle 
asetettavalla muotopuulla. Muoto-
puuhla suoritetaan tällöin myös 
tehneen ennakkokorotus. 

päät tijvi,sti 
4atakkain 

ei rokoa 

28 

ITRIOtODUU 

-r- 
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29. Tehneen korkeus tarkistetaan nis- 	29 
kojen tai muotopuiden päältä ja 
korjataan tarvittaessa muotopuuhla 
niskojen päältä. 

Tarkistukset ennen valua 
- tylttien keskeisyys 
- tylttien tukeutuminen niskoihin 
- reivaukset (telinesuunn. mukaan) 

Tehneen purku 	 31 
Huom. Ennen tehneen purkua ei saa purkaa 

kannen reunapalkin muotteja. 
31-32. Tehneen purku aloitetaan irroit-

tamalla vino- ja vaakareivaukset 
ylhäältä alkaen 

33. Tylttäys irroitetaan 3-6 kpl:een 
nipuissa esim. juontovinssillä ja 
vedetään sillan sivuille kasoihin. 

34. Kannen muotin tukemiseksi jätetään 
muutaman tyltän ryhmiä n 5 m vä-
lein. 

Huom. Ryhmien ympäri laitetaan vetovaije-  33 
nt valmiiksi, jolloin muotin pudo- 
tusvaiheessa ei muotin alle tarvit- 
se mennä. 

35. Kannen nuotti pudotetaan alas vetä-
mällä jäljelle jätetyt tyltät 
alta pois ja irrottamalla reurla-
palkin tuennat. 

36. Nuotin purkamisen jälkeen kasataan 
pohjajuoksut. 
Tehneen puutavara puhdistetaan ja 
lajitellaan uudelleen käytettäväksi 

Huom. Rikkoontunut puutavara erotellaan 
ja poistetaan käytöstä. 

35 

• :. 	_______ 

- - 	 __ 

YLEI STA 
Tel inepuutavara 

- Puutavaran kuljetus kannattaa järjestää siten, että kuormat voidaan purkaa mandollisimman 

lähelle työkohdetta 

- Talvella kannattaa puutavara peittää esim. muovihla lurneentumisen ja jäätymisen estämiseksi, 

sillä jäätyneen puutavaran käsittely kasvattaa työmenekkiä ja aiheuttaa tapaturmariskejä 

- Rikkoontunutta puutavaraa ei saa käyttää. Puutavaran laatuluokan ja kosteuden tulee olla 

tehinesuunnhtelman mukainen. 

Työturvallisuus 

- Työntekijöillä on oltava suojavarustuksena vähintään naulaanastumissuojalla varustetut turva- 

jalkineet ja kypärä 

- Nostoissa on noudatettava yleisiä nosto-ohjeita 

- Työssä on noudatettava juontovinssin, moottorisahan, pöytäsirkkehin yms työssä tarvittavien 

laitteiden käytöstä annettuja turvallisuusohjeita ja määräyksiä 

- Tehneen rakennus- ja purkutyön aikana ei ylemmällä työtasolla työskentelevän alapuolelle 

saa mennä työkalujen, materiaalin tms. putoamisvaaran vuoksi 

- Tehneen purkuvaiheessa ei tukemattoman muotin alle saa mennä 

- Tehineelle kiipeämistä varten on oltava määräysten mukaiset portaat tai tikkaat 

- Vesistösilloissa on oltava käytettävissä vene ja kelluntahiivit 

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

sa erikseen armettavia ohjeita ja määräyksiä. 
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SILLANRAKENNUS 
REK NO 	SIJOITUS 

5513 B.3531 _____ Telinetyöt 
________ 

L A AT JA 	AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Tukitornitehneen rakentaminen ja purku TVH / 
Rsr, Rrt 12.82 

Ac row-tuki tornit, (Acrow -shorload ja Acrow-shorbrace) Menetelmät iedot 

T YtJ KOKONAISUUS ___________________________________________________ 

• jj)JJ]j] ____ 

/ 	 >< 	>< 
___ 

____ 

\> 	><\< 	><N> I 	?5 

___ 
- 	.77 	. 	. 7Z 	 - 	\ -, 	 * 

Ulkoinen suoritusjarjestys: 	Telinetöiden ajoittamiseen vaikuttavia seikkoja: 
- Ennen tukitornitelineen rakentamista tehdään 	tehneen perustamistason alapuolelle jäävät 

rakenteet ja täyttötyöt sekä maa- tai päätytuet. 
- Jatkuvissa sihloissa tehneen rakentaminen voidaan ajoittaa siten, että tehneet valmistuvat 

vaiheittain kannen muottitöideri ja raudoituksen edellä. 
- Vähipilareiden muotit kannattaa asentaa telinetbiden yhteydessä ja tukea telineisiin. 
Sisäinen suoritusjärjestys: 

Tehneen rakentaminen 	menetelmä T 	 TeHneen rakentaminen, menetelmä ji 
Pohjan tasaus 	 Kaluston vastaan- 

0i 	TPohjajuoksujen asennus 	 Tukitomien kokoaminen varasto- 
stYs 	 varasi 	 alueella 

Tukitornien 	a 	inen 	 paikoilleen 
KaIust .. 	 t liv 	 asennus 	Njhiereiva ________________ ja 

to j 	varastonti 	 Korkeuden 	tö 
ja niskojen 	ennus 	 ja niskojen as. 

Tehneen purku, 	menetelmä 1 	 Tehneen purku, 	menetelmä 
Tehneen lask 	 Muotin sidonta kantee 	 Muotin pudo us 

npjrku 	 ja pur u sku 	
:en L ;ivauste;; ) 	 purku 

-...Tukitornien 	ti4u 
Pohjaj 	 ohjaju 

Kaluston huolt 	a kokoaminen 
mrnen kuljetuskuntoon 	 kuljetuskunt oon 

TOI MINTAVLINEET 

Sciat 	tclminta- 	Pohjan 	hdistu, 	Lasaus 	jaiivi:vs. 	T. ..K 	+ 	JT 	tai 	Pii 	* 	TL 
yksiköt eri työn- 	Pohjajuoksujen asennus 	 TR. ..K + 3.. .4 RM 
osavaiheissa 	Tukitornien kokoaminen, menetelmä 1 	 1 RAM + 2.. .4 RM @ 

Tukitornien kokoaminen, menetelmä II; 	-kokoam. 	1 RAM + 1.. .2 RM ® 	® 

-riostot 	1 RAM + 1 RM + NKU 
Tehneen reivaus 	 2 RAM + 1... .2 RM 
Korkeuden Säätö mittalinjoihin 	 1 TJ + 2 RM (mittaryhmä 
Korkeuden säätö poikkisuuntaan ja niskojen as. 	2.. .3 RAM + 2.. .3 RM 

Tehneen purku; 	tehneen lasku, 	reivausten purku, 
tornien purku ja kaluston kokoaminen 	 3.. .4 RM 
- tornien nosto ja Siirto purkupaikahle 	2 RM + NKU 
- pohjajuoksujen kasaus 	 2 RM + KANL 

Työryhmänf koko riippuu kaluston kantomatkasta 

Työtä voidaan nopeuttaa käyttämällä kahta erillistä työryhmää. 

Viite: Menekkitjedot on esitetty kortissa nro 5523 
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MENETELMKUVAUS 1 

- nipun koko 20 kehaö 
- flOStOt kohdeHa tunatla pystyputkeri ympori sidottuna 

Kaluston vastaanotto 	varastointi 
1. 	Kalusto varastojdaan työmaalla 

kokcamispaikan viereen vaakasuo- 
ralle alustalle pelkkojen päälle. 

- 
° 	 _________ 

Vastaanotettaessa tarkastetaan 
kaluston määrä ja kunto (mm.ruos- 

_________ 
__________ 	__________ II II 

____ ____ 
_____ _____ 

teisuus ja viallisiksi merkityt 
___ 

osat). 	Talvella kalusto peitetään 
_________ 

lumeentumjsen ja jäätymisen estä- 
rniseksi. 

Tehneen pohjan puhdistus 	tasaus ja 3 4 tiivistys 

3-4. 	Telineen pohjalta puhdistetaan __________ 7 irtonainen pintamaa, 	lumi ja jää 
yms. pohjan kantavuutta heikentä- _ suuret kohteet 
vät ja epätasaisia painumia al- 
heuttavat materiaalit. Pohja ta- 

777) 

sataan 	ja tiivistetään teline- ________ 
suunnitelman mukaisella materiaa- 7 pienet kohteet lilla ja suunnitelman mukaiseen 
tiiveyteen. 7 	-vin/postet 	luiskot 

Pohjajuoksujen tai teräsponttien asennus 6 
-työvalineita 5-6. 	Juoksujen paikat mitataan ja mer- 

kitään. 	Juoksut sijoitetaan pai- 
___J\ /!___.._ 
__________________ 

koilleen ja juoksun ja tiivistetyn 

1 1 
pohjan väliin jäävät raot sullo- 
taan tiukkaan. 	Juoksujen välit 
täytetään telinesuunnitelman mu- 
kaisesti ja juoksujen sivut sullo- _________________ 
taan tiukkaan. 	Sulamis- yms. ve- 
sille järjestetään kunnollinen 
kanavointj tehneen ulkopuolelle. 

Tukitornien kokoaminen, menetelmä 1 
78 7. 	Tornien paikat mitataan ja merki- 

tään. 	Alapään säätöruuvien kor- 
keusasernat vaaitaan ja merkitään. 
Säätöruuvit asetetaan paikoilleen ________ 
ja säädetään likimain oikeaan kor- 
keuteen. 	Jos pohjajuoksu on kal- 
teva, 	tasataan kaltevuus käpälän 
alle asetettavahla kiilalla. 

9. Alimman kehäjakson kehät nostetaan 
paikoilleen ja sidotaan toisiinsa 10 
ristisiteillä, 	jotka lukitaan kii- 
lapikalukoilla kehiin. Tornin ala- 
osa säädetään pystyyn alapään sää- 
töruuvejlla. 

10. Kehien päälle nostetaan työtasoina 
käytettävät tehinelankut, kun 2-3 
tornin alaosat on koottu. Toinen 4- 
kehäjakso kootaan siten, että 
kalusto nostetaan miestyönä maasta 
käsin. 

11. Ylemmille kehäjaksoille kalusto 
nostetaan kehieri pystyputkeen 
kiinnitettäväljä vintturjlla tms. 

12 

[1 nostolaitteella. 

12. Kaluston asennustyötä voidaan no- 
peuttaa hieman asentainalla liitin- 
holkit kehiin jo maassa. 

13. Ylintä kehäjaksoa kootessa asenne- 
13 14 taan yläpään säätöruuvit paikoil- 

leen. 

14. Työn edetessa siirretään työtasoi- ________ 
na käytettäviä 	telinelankkuja 
tehneen pituussuunnassa samalla 
tasolla eteenpäin. 

Huom. Korkeat tornit on syytä reivata 
alaosasta ennen yhimpien kerrosten 
kokoamista. 

.\ - -' 	-. 



U 

a5. 	Tukitornien pystysuoruus 	tarkiste- 15 

taan ja säädetään ennen reivausta. - 
Mentelmän 1 soveltuvuusalue: - 

- teline matala (2.. .4 kehäjaksoa) 
- kalusto voidaan varastoida lä- 

helle työpaikkaa, 	jolloin kanto- 
matka on lyhyt 

- telineessä porrastettuja luiskia 

Tukitornien kokoaminen, menetelmä 18 

17. Kokoamisalustaksi tehdään pelkois- 
ta suora pelkkapeti varastopaikan 
viereen. 

18. Tornit kootaan kokoamisalustan 
päällä kuvan mukaisessa asennossa. _____ 

*=- 
19. Tornien säätöruuvit asennetaan _____ 1 IJ 	II paikoilleen. 	Alapään säätöruuvit _____ ____________________ 

säädetään likimain oikeaan pituu- - 	 .. 
teen ja sidotaan noston ajaksi 
sidelangoilla paikoilleen. Vaihto- 

19 20 ehtoisesti voidaan alapään säätö- 
ruuvit asentaa 	suoraan paikoil- 
leen pohjajuoksujen päälle kuten 
menetelmässä 1. 

20. Tornit nostetaan paikoilleen nos- 
turilla ja säädetään pystyyn ala- 

SSS.S1[ sS 

pään säätöruuveilla. 

21-22. Vinoissa luiskissa olevien torni- 
en alaosat kootaan menetelmällä 1 
ja yläosat nostetaan valmiiksi 
koottuina paikoilleen. 

___ 
____________________________ 

21 22 MenetelmänIIsoveltuvuusalue 

___ 

- teline korkea ( 	5 kehäjaksoa) 
- kalustoa ei voida varastoida 

työpaikan lähelle, jolloin >< 
tarvittaisiin välisiirtoja. 

- käytettävissä on sopiva varasto- 
>< ja kokoamisalue nosturin ulot- 

tuman sisällä. 

Tehneenreivaus 

Teline reivataan telinesuunnitelman mu -  ____________________________ ____________________________ 
kai se s t i. 

23-24. Vaakareivat kiinnitetään tornien 
pystyputkiin risti- tai kaksois- 6 
kääntöliittimillä. 	Pituussuun- ________ ________ 
ta.iset vaakareivat voidaan kun- 
nittää myös poikittaisiin vaaka- 
reivoihin. 	Ylin ja alin reiva- 
putki kiinnitetään mandollisim- _________ 
man lähelle kehän päätä. 

226. Vinoreivat kiinnitetään vaakarei- 

__________________ 7 
25 26 

voihin kaksoiskääntöliittimillä 
(48/48) 	Vinoreivat kiinnitetään - 

... >< - mhdolhisimman lähelle vaakarei- 
van 	ja kehän liitosta. Vino- 

- reivaa ei saa kiinnittää vaaka- N / 
putken vapaaseen päähän. - II -: 27. Telineputkt jatketaan vetoliit- 
timellä tai kandella kaksoiskäärt- -X 	 SS -'SS töliittimellä. 

28. Työtasoina käytetään tehinelank- ____ ___________________________ 

27 28 kuja joko vaakareivojen tai ke-
hien vaakaputkien päällä. Liitti- 
met kannattaa nostaa työtasolle 
esim. peltiämpäreissä. 

1---  i 	 _________ 
- 

>< 

Huan. 	Liitinten kiristysvääntömomentit: toIiitin 
22 mm avainvälillä 50 Nm 
24 mm avainvälillä 80 Nm - 

________ N48IJ _____ 
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Tehneen korkeuden säätö janiskojen 
asennus 

29-30. Tehneen korkeus vaaitaan ja sää-
detään ensin 2-4 tehneen pituus-
suuntaiseen hinjaan jonka jälkeen 
korkeus säädetään poikkisuuntaan 
linjalangan tai suoran laudan 
avulla. Huom 	Jos yläpäässä ei 
säätövara riitä, on torni irrotettava 
reivauksista ennen kuin korkeutta 
säädetään alapään säätöruuveista. 

31-32. Tehneen niskat asennetaan ylä- 
pään säätöruuvien käpäliin. 
Niskaparrut keskistetään kiertä- 
mällä käpälä kuvan mukaiseen 
asentoon. Niskat jatketaan aina 
keskeisesti käpälän keskellä tai, 
jos niskat kootaan useammasta 
lankusta, telinesuunnitelmassa 
määrätyihlä alueilla. 
Niskat kiilataan puukiiloilla 
käpähiin sivukaltevissa silloissa 
sekä 2-3 käpälän välein, jos nis- 
kat köot-aan useammasta rinnan 
asetetusta lankusta. 

33. Sivukaltevissa silloissa asenne- 
taan niskojen päälle muotopuut, 
jotka on viistetty kaltevuuden 
mukaan. Pituuskaltevuus tasataan 
käpälän sisään asennettavalla 
kiilalla. 

34. Jos sillan pituussuuntainen kaare- 
vuussäde on pieni (s 	300 m) 
asennetaan niskojen muotopuut, 
jotka tehdään vaaditun kaltevuu-
den ja ennakkokohotuksen mukaan. 

35. Tarkistukset 

- Tehneen korkeus tarkistetaan 
lopuksi laudoituksen päältä. 	Lisäksi tarkistetaan, ettei pohjarnaa ole esim. roudan 

- Ennen valua tarkistetaan, että 	sularnisen vaikutuksesta pehmentynyt. 
kaikki säätöruuvit tukeutuvat 
tiukasti ja keskeisesti niskoi- 
hin ja pohjajuoksuihin. 

Tehneen purku, menetelmä 1 

37. Teline ja kannen muotti lasketaan 
irti kannesta löysääsällä tornien 
yläpään säätöruuveista. Tämän 
jälkeen puretaan kannen muotti 
pois tehneen päältä. 

38. Tehneen reivaukset puretaan yl-
häältä alkaen. Liittimet kootaan 
purkuvaiheessa esim. peltiämpärei-
hin jdilla ne voidaan kantaa va-
rastoalueelle. 

39. Tukitornit puretaan osiin käy:-
;aen tyotasoina telinelankkuja. 
Matalat tornit (2-3 kehäjaksoa) 
kannattaa purkaa porrastetusti, 
jolloin kalusto lasketaan mies- 
työnä alas. 

40. Korkeammissa tehineissä kalusto 
lasketaan alas kokonaistyössä 
käytetyllä nostolaitteella pienis-
sä nipuissa. 

41. Purkutyötä voidaan nopeuttaa nos- 
tamahla tornien alaosat nosturil-
la pelkkojen päälle lappeelleen 
purettavaksi. 

42. Korkeat tornit voidaan yleensä 
nostaa myös kokonaisina, kun nos-
tohiinat kiinnitetään tornin si-
vulle. Tällöin on kuitenkin var-
mistuttava siitä, että tornin 
kalJ.istuessa se mahtuu tulemaan 
pois kannen alta. 



	

43. 	Pohjajuoksut irrotetaan, puhdis.- 	43 
tetaan ja kuormataan suoraan pois-
kuljetettaviksi. 

Menetelmän 1 soveltuvuusalue: 

- muottia ei voida pudottaa koko-
naisena, koska 
- alla liikenneväylä tai vapaa 

vesi 	 ______ 
- muottipuutavara, reunapukit, 
muottilevyt tms, halutaan saa- 
daehjinä 	 ___________________________ ___________________________ 

- kannen alapinta halutaan puhdis-
taa telineeltä käsin 

Menetelmä II 
- Kannen muotti sidotaan ennen tehneen purkua kiinni kanteen muotin ennenajkajsen putoami- 
sen estämiseksi. Sidonnasta tarkemmat ohjeet muottitöiden menetelmätj.edoissa. 

- Teline puretaan alta pois kuten menetelmässä 1 (kuvan 42 mukainen nostotapa ei yleensä 

ole mandollinen). 

- Kannen muotti pudotetaan alas kokonaisena ja puretaan alhaalla. 

Menetelmän II soveltuvuusa].ue 

- pudotuskorkeus pieni 

- muottipuutavaralle, reunapukeille yms. ei uudelleenkäyttöä. 

Kaluston huolto ja kasaus 

	

47. 	Kaluston kunto tarkistetaan ja 
vialliset osat erotehlaan eril-
leen ja merkitään. Kalustosta 
puhdistetaan valuroiskeet. 
Kierreosat puhdistetaan ja rasva-
taan. Kehät kootaan päällekkäin 
20 kpl nipuiksi, jotka sidotaan 
sidelangoilla. Liittirnet, liitos-
holkit ja tapit lajitellaan ja 
pakataan kuljetuslaatikoihin. 

YLE 1 S T 
Telinekalusto: 

- Vääntyneitä tms. viallisia osia ei saa käyttää. Osien rikkoontumista voidaan estää mm. 

valvomalla, että kehäniput varastoidaan aina suoralle alustalle pelkkojen päälle ja ettei 

kehiä pudoteta vapaasti tornien purkuvaiheessa. 

- Kalusto tulee suojata talvella lumeentumiselta ja jäätyrniseltä, sillä jäätyneen kaluston kä-

sittely lisää huomattavati kustannuksia ja voi aiheuttaa vaaratilanteita. Jäätynyt kalusto 

sulate'taan peittämällä kalusto ja käyttämällä rakennuslämmittimiä. Paikallisesti voidaan 

jäätä sulattaa myös nestekaasuliekillä. Kalustoa ei tällöin saa kuitenkaan län -rnittää tarpeettomasti. 
- tyoss cu käytettävä sopivia räikkävääntimellä varustettuja hylsyavaimia. Käytännössä kannat-
taa varata 19-24 min sarja erikoispitkiä hylsyjä, koska kalustossa voi olla sekaisin useampaa 

eri avainkokoa vaativia liittimiä. Hylsyn sisäpituus 4 cm. 

Tvötasoina käytettävät telinetasot 

- Telinetasoina käytetään 38 x 125 tai 38 x 150 lankkuja, jotka naulataan 2 kpl rinnan riman 

pätkillä tai lattaterästangoilla. Tason pituus 1 	4.. .5 m. Tason paino kuivana 20. ..25 kg, 
märkänä 30. ..45 kg. Tasoja käytetään aina 3 kpl rinnan. 

Työturval 1 isuus 

- Työssä on noudatettava yleisiä nosto-ohjeita 

- Tehneen rakentamis- ja purkutyön aikana ei yleminällä tehinetasolla työskentelevän alapuo-
lelle saa mennä kaluston osien yms. putoarnisvaaran vuoksi. 

- Purettaessa telineitä menetelmällä II on tarpeeton muotin alle meno kiellettävä. 

- Sivulljsten meno muotin alle on estettävä luotettavasti tai muotti on pudotettava alas tuke-

mattomalta osalta kunkin työvuoron lopussa. 

- Työntekijöillä on oltava suojavarustuksena vähintään naulaanastuinissuojalla varustetut suoja- 

,jalkineet, sormikasmalliset suojakäsineet ja kypärä sekä turvavyö työskenneltäessä paikoissa 
joissa on putoamisvaara. 

- Vesistösillojssa on oltava käytettävissä vene ja kelluntaliivit, 

- Liikenneväylän, rautatien yms. vierellä työskenneltäessä on noudatettava kussakin tapaukses-
sa erikseen annettuja ohjeita ja määräyksiä, 

reK.nro 5513 
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KALUSTOTIEDOT 	(Acrow shorlocd- jo Acrow shorbruce-kalustot) 

Acrow shorload- kajusto 

Acrow shorload-kalusto 1H_(min) G (kg) 

AS 52 Säätöruuvi U 5Q• 	• * 7,4 

AS 28 Säätöruuvi 7 50... 6,1 

AS 11 Keha 	6 1829 31,1 
AS 12 Kehä 	5' 1524 24,8 
AS 13 Keha 	4' 1219 21,8 
AS 14 Kehä 	3' 914 15,6 
AS 18 Liitinholkki, tapit ja sokat -1,0 

0 AS 42 Ristiside 7 x 4' 7,4 

0 AS 44 Ristiside 7' x 	3' 7,0 

AS 48 Ristiside 5' x 	4' 5,9 

AS 45 Ristiside 5' x 	3' 5,3 

AS 46 Ristiside 5' x 	2' 4,9 

AS 64 Sidetanko 1 = 610 mm -1,0 

* 
HUOM! Säätöruuvien suurin sallittu korkeus 
määräytyy kuormituksen mukaan seuraavasti. 

H450 mm 	 P 	44,5 kN/säätoruuvi 
450 rnin< H 	500 luin 	P 	35,6 kN/säätbruuvi 

- kehät liitetään toisiinsa aina 

liitinholkeilla ja liitinta-
peilla ,jotka varmistetaan 
sokkanauloilla. 

- Ristisiteet kytketään kehiin 
kiilapikalukoilia 

- Koska kiilapikalukon lukitus-
lovi on kaksiosainen, voidaan 

'kehiä kytkeä yhteen sidetan-
goilla tai ristisiteillä. 
Yhteenkytkennällä voidaan muo-
dostaa kaksoistorneja sekä li-
säkehillä vahvistettuja torneja. 

TARKISTA AINA TELINESUUNNITELMASTA KUORMITTJS JA SÄÄTÖRUUVIEN MAX. KORKEUS 
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Acrow shorbrace-kaJus 

7 

Acrow shorbrace-kalusto 	1 H (mm) i_G 	(kg) 
SJUH Säätöruuvj 	U 50.. .300 8,2 
SJPH Säätöruuvj 	T 50.. .300 7,0 
TS 54 Teleskooppikehä 305.. .1219 27,0 
SB 64 Ristikkokehä 	6' 1829 30,0 
SBC Ristisiteen kytkin 1,4 

*Huomi Säätöruuvien suurin sallittu korkeus 

täydellä kuormalla (P = 53,4 kN/säätöruuvj) 

on H = 300 min. Koska tehneen korkeutta 

voidaan säätää teleskooppjkehän avulls 1' 

portaissa (= 305  mm), ei säätöruuveja ole 

syytä kiertää em. maksimikorkeutta enempää 

auki pienilläkään kuormihla. 

"Huorn Säätöruuvit on suunniteltu sopimaan 

sekä ritikko- että teleskooppikehjen sisään. 

Säätöruuvin päässä on oltava levikemutteri 

silloin, kun säätöruuvj asennetaan ristikko- 

kehään. 

(Poikkeus: Jos teline koostuu yhdestä ristikko- 

kehästä ja alimpaan asentooh asennetusta teles-

kooppikehästä ja alasäätöruuvin korkeus 

H<175 mm, ulottuu säätöruuvin pää teleskooppi-

kehän sisään, jolloin levikemutterj on poistet-

tava. Tällöin on kuitenkin varmistuttava siitä, 

että säätöruuvi on riittävän pitkälti teles- 

kooppikehän sisällä). 

- Teleskooppikehät asennetaan ristjkko-

kehien sisään ja lukitaan oikeaan kor-

keuteen hiitintapeilla. Liitintapit 

asennetaan joko teleskooppikehän rei-

kun tai siten, että teleskooppikehä 

tulee huitintapin päälle. 

- Ristikkokehät liitetään toisiinsa lii-

tinholkeilla ja hiitintapejlla kuten 
shorload-kalusto. 

- Teleskooppikehät sidotaan aina ristisi-

teillä kehiä vastaan kohtisuorassa suur-

nassa seka keuen suunnassa si1oin, 

kun teleskooppuosan korkeus H 3' 

(H 	914 mm). Teleskooppikehjen risti- 

siteet kiinnitetään alapäästä ristisi- 

siteen kytkimillä 	ristikkokehjin. 

- Ristisiteet ovat sanoja kuin shorload-
kalustossa. 

Säätöruuvin paä 

kemutteri 
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Acrow shorload- ja shorbrace-teiineiden i.iittimet ja reivaus 

Kaksoiskääntöliitin 48/48 

Kaksoiskääntöliitin 60/48 

Ristiliitin 48/48 

Ristiliitin 60/48 

- Reivaukset telineputkea 0 48,3/3,25 
- Reivaputket jatketaan tarvittaessa Peiner- tai Hönnebeck-kaluston vetoliittinjilä 48 

tai kaksoiskääntöljjttjmjllä 48/48 

Liittimien kuvat 

®ia@ 
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SILLANRAKENNUS REK NO 	SIJOITUS 

5516 B.3531 _____ Telinetyöt 
3) LA AT JA 	AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Konsolituen rakentaminen ja purku TVH! 
___________________________________________________ Rsr, Rrt 12.82 

Menetelmät iedot 

TYOKOKONAISUUS 

Ulkoinen suoritusjärjestys: 

Telinetöiden ajoitukseen vaikuttavia seikkoja: 	Konsolituki sillan välituella 

- Konsolit asennetaan paikoilleen välitukien raken- 

tamisen yhteydessä ___________________ 
- Poikkikannattajat ja niskapalkit kannattaa yleensä 	 Niskapalkki 

nostaa paikoilleen samalla kertaa kuin aukon 	 Laskukiila 

telinekannattjat, sillä nosturin siirtokustannuk- 	

_____________ 	
Poikkikannattaja 

set ovat yleensä aina suuremmat kuin konsolituen 

____________________ 	

Koli sidontavaiheen kestävän odotusajan veloitus. 

- Ennen poikkikannattajien ja aukon telinekannat- 	______ 

tajien asennusta tulee välituen Saavuttaa riittävä 

lujuus. 

Sisäinen suontusjärjestys: 	 Työtelineen teko 	 Tuen tarkistusmittaus 
Konsolituen rakentaminen 	 Kons. asennt 

ja välivarasto, 
varuste U 	

. Poikkisiteiden te 

Telineiden purku 	 Laskukiilen irrotus ja huolto 
Menetelmä 	 Tehneen 	Aukon muotin ja tehneen purku 	PalkkierT 

°Iasku 	-o Konsol ien kat kaisu 
fl0st0 ?AUkkP. ukkaus 

purku 

Menetelmj u 	Laskutankojen asennus 	 Tehineiden lasku alas 

TeHneen lasku 	Laskukiiloen irr. ja huolto 	 Muotin ja 

irrotus ja nosto 

neiden Työteli 

purku 

TOIMINTVÄLINEET 	MATERIAALIT 1  KALUSTO 

Sopivat toiminta- 	Hitsaustyöt 	(konsoleiden teko, 	palkkien varustelu yms) 	1 RAM + 0. . .1 RN 
välineet 	Mittaustyöt 	(mittaryhmä) 	 1 TJ + 2 RN 

Konsolituen rakentaminen ja purku 	 1.. .2 RAN + 2.. .3 R14 
Nostot 	 NKU 	tai KANL 

Materiaalit: 	 2y2ssä tarvittavaa kalustoa: 
- Yleisimmin käytetyt palkkikoot 	- hitsauslajtteet varusteineen 
- niskapalkit 	HE 220.. .300 	 - polttoleikkausvälineet varusteineen 
- poikkikannattajat HE 500. . .1000 	- kulmahiomakonejta 1-2 kpl 
- konsolit 	1 	300. - .600 	 - taljoja 	2 kpl 

Konsolit, 	palkit 	ja 	niihin 	tule"a - 	vahvic_ 	- 	rnor.e -' - Iunnjn 

tukset ja sidonnat esitetään aina tarkasti 	- työntekijöiden henkilökohtaiset suojavälineet 
telinepiirustuksjssa 

Viite: Menekkitiedot esitetty kortissa nro 5524 



MENETELMAKUVAUS 1 2 
Pa 1kk i en v a staanottojaväljvaras- 
toi nti 

1-2. 	Palkkien varastointipaikka suurni- 
tellaan ja valmistellaan etukä- 
teen. 	Paikka valitaan Siten, 	että 
palkit voidaan nostaa paikoilleen 
ilman välisiirtoja. 	Palkit si- ii 	11 __________________ 
joitetaan pelkkojen päälle siten, JlJTflTflTjTTJT1T]T1TJTJT[T 
että ne voidaan tarkastaa ja va- 
rustella ilman välisiirtoja. _________________________ ________________________ 

3 4 ______ Konsoleiden teko ____ 

3-4. 	Konsolit 	tehdään telinepiirustus- 
ten mukaan hitsaamalla palkkeihin 
tarvittavat tukilevyt, 	vahvikkeet 
ja tartunnat. 

5-6. 	Palkit tarkastetaan ja niihin 
hitsataan telinesuunnjtelman mu- 
kaiset tukilevyt yms. vahvikkeet. 
Poikkikannattajien päälle kiinni- 
tetään laskukiilat (pienahitsillä 
kiilojen nurkista). 	Kiilojen liu- 

5 6 kupinnat ja kierteet rasvataan 
huolellisesti ennen asentamista. 
Jos nosturin kapasiteetti riittää, 
asennetaan niskapalkitpoikkikan- 
nattajien päälle valmiiksi. 1 

_______ 

Konsoleiden asennus, menetelmä 1 7 

- Asennus vapaputkelljseen p1- 
la r ii n: 

- Ennen konsolin asennusta tehdään 
pilarin raudoitusvaiheessa suun- 
nitelmien mukaiset raudoitusten 
siirrot ja lisäraudoitukset sekä 
asennetaan pilarin vaippaputki 
paikoilleen. 

7. 	Konsolin paikka mitataan ja inerki- 
tään pilarin vaippaputkeen, 	johon 
tehdään konsolille aukko. Aukko 9 _________ 10 
kannattaa tehdä n. 	15-20 min joka 
suuntaan väljäksi. I o  

8-9. 	Konsoli nostetaan ja työnnetään 
__ 

paikoilleen ja tuetaan mandolli- 1 
simman tarkasti oikeaan asentoon f 	 1 
ja oikeaan korkeuteen. 1 	1 	 1 	1 _________ F i ir 10-11. Konsolin ja vaippaputken väli täy- ______ 
tetään puutäytteellä, 	jolla samal- 
l. 	estetään 	rrn vaippapu.krn 
reunojen pulLisLuminen valun aika- ___________________________ ___________________________ 

12 
na. 	Täytön tulee ulottua n.20-30 
mm vaippaputken sisäpuolelle, 
jolloin konsoli on helpompi kat- 
kaista riittävän syvältä tehneen 
purkuvaiheessa. 

12. 	Pilariin tulevat lisähaat asenne- 

liii ..  

taan tehinesuunnitelman mukaises- 
ti. 
__ 

- Asennus puumuottiin ________________ 
13-14. Puumuotin tukemiseen konsohiaukon 

13 1 	j 
Muotti- 

[ 	
lukot 

_ 

reunalla kiinnitetään erityistä .. . ________ 
huomiota. Muuten asennus tapahtuu ' .. ________ f-H _________ 
samoin kuin vaippaputkelliseen 
pilariin. 

__ 

-. 



15. Menetelmää 1 käytettäessä on var- 15 
mistettava, 	että valuputki mahtuu 
konsolin ohi. 	Valuvaiheessa tii- 
vistetään konsoljn alapuoli eri- 
tyisen huolellisesti, 	sillä kuor- 
mitus konsolin alla on erittäin 
suuri. 

Menetelmän Isoveltuvuus 

- pienet konsolit 
- puumuotjlla 	tehtävät tuet 

Mepetelmä II ____________________________ 
17 	. 18 - Ennen konsolin asennusta teh- 

dään suunnitelman mukaiset 
raudoitusten siirrot ja lisä- 
raudoitukset sekä asenetaan --, 

1 lH1r) konsolin alle 	jäävät työteräk- 1 

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

set. 1 

17. Pilarin alaosa vaietaan konsolin 
I_.___ __..______.J 

alapinnan mukaan määräytyvään 
korkeuteen, 	johon tehdään työsau- 
ma. 	Tydsauman paikka määräytyy ah2OOmmtonj 
konsolin alapuoliseen valuun SOmmaIustQnmco 
käytettävän massan mukaan. 
Työsaumasta, 	jota ei ole esitetty 19 20 
suunnitelmissa, on tehtävä muutos- 
suunnitelma. 

18. Konsoljn tarkka korkeusasema mi- 
tataan ja raudoitukseen jätetyt 
työteräkset katkaistaan tähän 
korkeuteen. 

19. Konsoli nostetaan päältäpäin pai- 
kalleen em. 	tybteräksen varaan 
ja tuetaan pilarin raudoitukseen 
oikeaan asentoon. 

22 20. Piiariin tulevat iisähaat asenne- 
taan paikoilleen suunnitelmien 
mukaan. 

21. Pilarin yläosan vaippaputki hit- 
sataan paikoiileen joko yhdestä 
tai kolmesta osasta koottuna. 

22. Konsolin ja vaippaputken väli 
täytetään 	puutäytöllä kuten 
meneteimässä 1. 

23. Konsolin alapuoli vaietaan joko ___________________________ 
alustanvalumassal].a tai notkeal- 
la betonilla. 	Alapuoii tiivis- 23 
tetään erityisen huolellisesti, 
sillä kuormitus konsolin alla on 
erittäin suuri. 

Menetelmän II soveituvuus 

- suuret konsolit 
- työsauman saa tehdä 

Palkkien asennus 
- Ennen paikkien asennusta mita- 25 26 
taantukien sijainti tarkiFja 
:arkastetaan, että pilareiden 
lujuus on riittävä. e 1  

25. Poikkikannattajien paikat mita- 
taan ja merkitään konsoieihin. _________ 

26. Palkit nostetaan ja ohjataan mah- 
- 

dollisiminan tarkasti paikoilleen. 
e2 

I I l I  ________________________ 

27-28. Palkit sidotaan toisiinsa suunni- 
- 

telman mukaisista kohdista poik- 
kisiteillä ja tuetaan sillan tu- 

27 28 kun puutäytöillä. 

- Ennen aukon kannattajien asen- 
tamista tarkistetaan niskapaik- 
kien sijainti. 

- Tehneen korkeus tarkistetaan 1 II_w_tI 
joko aukon telineiden tai muo- 
tin päältä ja säädetään tarvit- 
taessa laskukiiloilla. ________________ 
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EJEKTOINTI 
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Työtel ineet 

29-30. Työtelineet voidaan rakentaa ve-
sistösilloissa yleensä kaivinpaa-
lutyötä varten tehdyn työlavan 
päälle tai esim, jään varaan. 
Maasilloissa työtelineet tehdään 
maanvaraisina. Samoja telineitä 
käytetään korotettuna myös valu-
telineinä. 

Konsolituen purku, menetelmä 1 

31. Teline lasketaan irti kannesta 
kiertäml1ä 'laskukiilat alas. 
Tarvittaessa käytetään apuna mo-
rnentin muuntimia 	Tämän jälkeen 
puretaan kannen laudoitus ja au-
kon tehneet pois. 

32. Konsolituen palkkien sidonnat 
irrotetaan ja palkit lasketaan 
tal joilla tai nosturilla työsil-
lan, penkereen, ponttoonien tms. 
varaan, josta palkit voidaan nos-
taa pois. 
Laskukiilat irrotetaan palkeista 
ja huolletaan. 

33. Katkaistavat konsolien päät tue-
taan työtelineiden varaan ja kat-
kaistaan 20 mm syvyydeltä pila-
rin pinnasta. 

34-35. Pilarin hapon kestävään vaippa- 
putkeen hitsataan paikka ao. 
hitsauspuikoilla. Tausta injek- 
toidaan paisuvalla laastilla. 
Hitsaussaumat peitataan peittaus-
pastalla tai tarvittaessa hiotaan 
perusaineen tasoon ja peitataan. 

36. 	Puumuotihla tehdyssä välituessa 
paikkaus tehdään ejektorilla tai 
painevalumuottia käyttäen. 
Paikkauksen väri ja pinta pyri-
tään tekemään ympäröivän pinnan 
kaltai seksi. 

Menetelmä II (telineiden alaslasku 
kierretangoilla). 

- ennen konsolitukien purkua asennetaan aukon telineiden alaslaskussa käytettävät kierretangot, 

poikkipalkit ja tunkit paikoilleen. 

- Teline lasketaan kierretankojen varaan kiertämällä konsolitukien laskukiilat alas. 

- Konsolituet puretaan alta pois kuten menetelmässä 1 

- Kannen tehneet ja muotti lasketaan alas kierretankojen varassa. 

- Kannen muotti ja tehneet puretaan alhaalla. 

- 	:den 	ia1as:a krry 	- 	arke-'min 

kannattajateline 1 den menetelmätiedoissa. 

YLEIST7 

Konsohituen teräspalkit: 

Tarkastus: 

- Palkeissa ei saa olla lovia, halkeamia, jatkoksia tms. lujuuttta heikentäviä vikoja. 

- Mittapoikkeamista tarkistetaan vähintään sivukäyryys ja kierous joiden tulee täyttää nor-

mien vaatimukset. 

- Poikkikannattajissa ei saa olla maksimimomenttien alueella laipoissa hitsauksia (mm. laip-

poihin kiinni hitsattuja tukilevyjä) 

Varuste lu: 

- Jos palkeissa on vanhoja tukilevyjä, voidaan niitä käyttää seuraavin edellytyksin: 

- tukilevyt ovat vähintään tehinesuunnitelmassa vaadittujen vahvuisia 

- niskapalkeissa tukilevy sijaitsee 	100 mm päässä tukialueen tai kuonnitusalueen reunasta 

- poikkikannattajissa tukilevy sijaitsee 	50 mm-päässä oikeasta paikasta. 



Tarkistusmittaukset: 

- Tukien tarkat sijainnit ja tukivälit mitataan heti valun jälkeen. 

Jos tukien sijainnit ja tukivälit poikkeavat telinesuunnitelmassa sallittuja poikkeamia 

enemmän, on telinesuunnitelrnan tarkistamiseksi otettava yhteyttä telinesuunnittelijaan. 

(ks. kannattajatelineiden menetelmätiedot). 

Välitukien_lujuusvaatimuksiaettäessäkonsolitukia: 

- Aukon kannattajia asennettaessa on tukien betonin lujuuden oltava 	SO % suunnittelulujuu- 

desta. 

- Kannen valuun mennessä on tukien betonin saavutettava suunnittelulujuus. 

Huom 	Betonirakenteiden lämmityksessä ja suojauksessa on huomioitava mm, että: 

- lämmitystä on jatkettava riittävän kauan, jotta edellä vaaditut lujuudet saavutetaan. 

- rakenteet on suojattava siten, ettei esim. konsolin kautta muodostu kylmäsiltoja. 

Tyoturvall isuus: 

- Työntekijöillä on oltava suojavarustuksena vähintään naulaanastumissuojalla varustetut 

suojajalkineet, sormikasmalliset suojakäsineet ja kypärä sekä turvavyö työskenneltäessä 

paikoissa, joissa on putoamisen vaara. Hitsaus-, polttoleikkaus- ja hiontatöissä on lisäksi 

käytettävä ao. suojavarusteita. 

- Työssä on noudatettava yleisiä nosto-ohjeita. Huom Palkkien paino on tarkistettava aina, 

ellei sitä ole merkitty palkkeihin). 

- Työssä on noudatettava pöytäsirkkelin, hitsaus- ja polttoleikkauslaitteiden yms. työssä 

käytettävien laitteiden käytöstä annettuja turvallisuusohjeita ja määräyksiä. 

- Tehneen alla käytetään tarvittaessa suojaverkkoa standardin "SFS 4338 Suojaverkko. Käyttö" 

mukaisesti. Verkon tarve selvitetään yhteistyössä piirin työsuojelutarkastajan kanssa. 

- Vesistösillioissa on oltava käytettävissä vene ja kehluntaliivit. 

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

sessa erikseen määrättyjä ohjeita ja määräyksiä. 

KALUSTOTI EDOT 

Hönnebeck laskukijia 

- paino 34 kg 

- avainväli 30 mm 

240/160 

'oI 
c'41 

1 
Rek.nro 5516 
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SILLANRAKENNUS 
ISEK NO 	1 	SIJOITUS 

5517 	B. 3531 ______ TelinetyOt 
________ 

L A AT 	1 AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Kalustopylvästukien rakentaminen ja purku 

Hönnebeck H20- ja Peiner P20 - ja P35-kalustot 

TVH/ 1 
1 Rsr, Rrt 12.82 

Menetelmätiedot 

TYÖKOKONAISUUS 

r 1 ______ II' 
II 

1 
Ulkoinen suoritusjärjestys: 	Telinetöiden ajoittamiseen vaikuttavia seikkoja: 
- 	Ennen pylvästukien rakentamista tehdään tehneen perustamistason alapuolelle jäävät raken- 

teet 	(mm välitukien anturat) ja täyttötyöt sekä sillan inaatuet. 
- 	 Jatkuvissa silloissa tehneen rakentaminen voidaan ajoittaa siten, että tehneet valmistu- 

vat vaiheittain kannen laudoitus- ja raudoitustöiden edellä. 
- 	Välipilareiden muotit kannattaa asentaa pylvästukien rakentainisvaiheessa ja tukea pylväl- 

sun, 	jolloin säästytään erillisten tuki- ja työtehineiden rakentamiselta. 

Sisäinen 	suoritusjärjestys 
Tehneen 	rakentaminen 	 Tehneen purku 	menetehmi 1 

Pylvöiden 
Kaluston 	kokoaminen 	ase 	us 	 elineen lasku 

l<annen muotin ja 

P 	lyö 
Tark. mittaus 	 pur u 

Tehneen 	purku, 	meneteIm 	II 	 Tehneen purku, menetelma j 	 kaluston huolto 

•donta kanteen 	 tankojen yms. asennus 
Telin 	n lasku 	 Tehneen lasku 	Pyhvaiden ourku ja 

a us on 	uolto Tehneen 	sku alas 
purku 	Muotin pud tus 	 Muotin pur 

ja pur u 

pur u 

TOIMINTAVÄLINEE-T 

Sopivat toiminta- 	Pylväiden ja pylväsryhmien kokoaminen 	 i RAM + 2 RM 
yksiköt eri työn- 	Maanvaraisen perUstukseri teko 	 KMJL + JT tai TL + 2.. .3 Rl' 
osavaihe issa. 

Pylväiden ja pylväsryhm•ien asennus 	KANL tai NKU + 2 RAM + 2 RM 
Pylväiden reivaus, säätö ja niskapalkkien as. 	1 - 2 RAM + 2 RM 

Tehneen lasku 	 2.. .4 RM 
Pylvästuen purku 	 KANL tai NKU 	- 2.. .4 RM 
Pylväiden purku osiin ja kaluston huolto 	 2.. .. 	RM 

Viite: Menekkitiedot on esitetty kortissa nro 5525 



MENETELMÄKUVAUS 1 
jEa 	0 	1 

2 — Kaluston vastaanott_jvarastojntj 
1. Kaluston varastointi- 	ja kokoamis- 

paikI 	suunnitellaan ja valmis tel- 
_________ _____ 
---, 7— 	/ 

2. 

le. 	Vastaanotettaessa tarkaste- _______________________ 
taan kaluston määrä ja kunto 
(mm. 	ruosteisuus ja viallisjksj _______________________ 
merkityt osat). 	Talvella kalusto 
peitetäan lumeentumisen ja jääty- _________ 
misen estämiseksi. 

Tartuntojen ja sidetankojen asennus - 
3. Rakenteisjjn tulevat 	tartunnat ja 

sidetangot aser)netaan telinesuun- 
nitelman mukaisesti jo raudoitus- 
vaiheessa. 

Tehneen perustusten teko ______________ 
Perustaminen peruslaattojen päälle 

5. Perustamistason korkeus tarkiste- 
taan ja peruslaatan pinta tasataan 5 6 
vaakasuoraksi esim. 	betonilla. 

Maanvarainen perustua 

6. Pohja täytetään ja tiivistetään 
telinesuunnitelman mukaisesti.. 
Tayton paalle asennetaan hirsipel- 
kat ja pylvaiden alle tulevat 	te- 
raspalki t _____________________ 

Paalutettu perustua 

7-8. 	Tehneen perustaksi 	tehdään teline- 8 suunnitelman mukainen lyöntipaalu- 
tus, 	joka reivataan yläpäästä. 
Paalut katkaistaan ja päälle asen- 
netaan pylväsrivien alle tulevat 
teräspalkit, 	jotka sidotaan paalu- 
tukseen. 

Pylväiden kokoaminen 

9-10. Kaluston kokoamisalustaksi tehdään 
pelkoista suora pelkkapeti. __________________________ ___________________________ 
Pylvään osat nostetaan kokoarnis- 
alustalle 	,ja liitetäan 	toisiinsa. 10 	Hunnebeck 	H20 

.äänrunko-osaanjakjerretään 

< _____ _____ 

Pemer P20, P35 

Pylväaryhmien kokoaminen D xxxxi 	xxx 
11. 	Pylväiden paikat mitataan ja mer- 

ktään kokoarnisalustaan. 	Pyhvää 4  ___________________-- _____ 
siirretään paikoilleen ja mitat 
tarkistetaan (pylväiden välit ja j / 
risti mi t t a) DOXOOOÖ&XX 't tCOOÖ 	I1 

10-13. Pylväsryhmä reivataan telinesuun- 
nitelman mukaisesti 

-' : b = vaakarejva 1 	ÖOQOOÖOQl  l jXX0000 	3j 
vinoreiva -- - 

:: 	sitetty tarkemmin kus- 

.© 	-® 
_______ O00000000( 

totiedoissa. 	Jos pylväsriviin 1 '1 
tulee reivaus molemmille puolille, 

13 
__________ 	__________ 14 

tehdään pylväsryhmien 	kokoamis- 
vaiheessa vain toisen puolen rei- 
vaus. '6 	6 14. 	Valmis ryhmä nostetaan välivaras- __________________ 

toon pelkkojen päälle. 	Ryhmien 
väliin asetetaan tarpeellinen mää- ______________ 
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Yksittäisten pylväiden asennus 
(rpaatuen rintamuurja tms. vasten) 

15-16. Pylväiden paikat mitataan ja mer- 
kitään. Pylväät nostetaan pai-
koilleen ja sidotaan rintamuuriin 
sideteräksjllä. Pylväät kiilataan 
pystyyn irti rintamuurista puu- 
tms. kiiloilla. Sideterasten päät 
taivutetaan tai suojataan kunnol-
lisilla tulpilla. 

Pylväsryhmien asennus 

17-'18. Pylväsryhmien paikat mitataan ja 
ja merkitään. Ryhmät nostetaan 
paikoilleen köysillä ohjaten. 
Ensimmäiset ryhmät tuetaan pystyyn 
maasta väliaikaisilla vinoreivoil-
la. Seuraavat tuetaan reivaamalla 
viereisiin ryhmiin. Sidonnan ol-
tava riittävän tukeva ennen kuin 
nostoraksit saa irroittaa. Korkei-
ta pylväitä asennettaessa kannat-
taa käyttää köydellä maasta käsin 
laukaistavia laukaisukoukkuja. 

Reivaus 

19-20. Reivaustyossä tarvittava työteline 
voidaan rakentaa työn edistymisen 
mukaan vaakareivojen varaan. Tar-
vittaessa käytetään erillistä työ-
telinettä. 

21-22. Pylväät ja pylväsryhmät reivataan 
telinesuunnitelman mukaisesti. 
Vaakareivat kiinnitetään rivin 
suuntaisesti pylväisiin. Poikit-
taiset vaakareivat ja vinoreivat 
kiinnitetään yleensä vaakareivoi-
hin. Reivaputket jatketaan veto-
liittimillä tai kaksoiskääntöliit-
timillä. Tarkemmin on reivojen 
ja liittimien kiinnitystapoja esi-
tetty kalustotiedoissa. 

19 	 120 

211 	__t _ - iir 22 

23. Pylväsryhmien väliset reivat kiin- 
nitetään pylväsryhmien vaakarei-
voihin kaksoiskääntöliittimillä. 

24. Pylväiden yläpäähän tulevat reivat 
voidaan kiinnittää vasta sen jäi-
keen,kun pylväiden korkeus on sää-
detty. 

Pylväiden säätö la niskapalkin asennus 

25-26. Reunimmaiset pyiväät säädetään 
ensin yläpäästä oikeaan korkeuteen. 
Niskapalkki nostetaan paikoilleen 
ja kiinnitetään keskeisesti reu- 
nimmaisiin pylväisiin. Välille 
jäävien pylväiden yläpäät kierre-
tään kiinni niskapalkkiin ja kiin-
nitetään. Kiinnitystavat on esi-
tetty tarkemmin kalustotiedoissa. 

Ennen aukon telinekannattajieri asennusta tarkistetaan niskapalkkien väli. Sallitut t0lerans-

sit on esitetty kannattajatelineiden menetelmätiedoissa. 

Tehneen korkeus tarkistetaan aukon telineiden päältä tai muotin päältä ja säädetään tarvit-

taessa pylväiden väkiruuveista. 
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Pylvästuen purku, menetelmä 1 

29-30. Teline lasketaan irti kannesta 
kiertärnällä pylväiden jalkaosan 
väkiruuvit alas. Koska tuen rei-
vauksia ei saa purkaa ennen teli-
neen laskua, on pylväitä lasketta-
va tasaisesti yhtä aikaa. 
Tarvittaessa voidaan pylväiden 
kuormaa keventää tunkeilla. 

Huom Pylväitä ei saa tunkata epäkeskei-
sesti 

Tehneen laskun jälkeen puretaan 
kannen muotti ja aukon tehneet 
pois. 

31. 	Tehneen niskapalkit irrotetaan 
pylväistä ja lasketaan alas tal-
joilla tai nosturilla. 

33. Jos pylväät on sidottu maatuen 
rintamuuriin ja ne nostetaan yksi-
tellen pois, puretaan ensin pyl-
väiden reivaukset kokonaan pois. 

34. Pylväät irrotetaan tukisiteistään 
ja nostetaan yksitellen purkupaikaile 
pelkkapetin päälle purettaviksi. 

Huom. Pylväiden sidontaa maatuen tms. 
rintaniuurijn ei saa irrottaa ennen 
kuin pylväät on kiinnitetty nostu-
rin varaan. 

35. Jos pylväät nostetaan pois koko-
naisina ryhminä, irrotetaan ryh-
mien väliset reivaukset vasta, 
kun pylväsryhmä on kiinnitetty 
nosturin varaan. 

36. Pylväsryhmät nostetaan purkupai-
kalle suoran pelkkapetin päälle, 
jossa ryhmän reivaukset puretaan. 

Huom. Pylväitä ja pylväsryhmiä ei saa 
kaataa vapaastU 

37. Pylväät puretaan osiin suoran 
pelkkapetin päällä. Kalusto puh-
distetaan ja sen kunto tarkaste-
taan ja osat paikkamaalataan. 
Vialhiset osat erotehlaan ja mer-
kitään. Jalka- ja yläosan kier-
teet puhdistetaan huolellisesti ja 
rasvataan. Liittimet lajitellaan 
ja pakataan kuljetuslaatikoihin. 

____ _____ 

Menetelmä II 

- Kannen muotti sidotaan ennen tehneen purkua 

kiinni kanteen. Sidonnasta tarkemmat ohjeet 

muottitöiden menetelmätiedoissa. 

- Tehine puretaan alta pois kuten mn. 1 

- Kannen muotti pudotetaan alas ja puretaan 

alhaalla. 

Menetelmä III (tehneen lasku kierretangoilla) 

- Jos kannen tehneet lasketaan alas kierretan- 

goilla, puretaan pylvästuet alta pois siinä 

vaiheessa, kun aukon tehneet on laskettu 

kierretankojen varaan. 

- Tarkemmin tehneen laskua kierretangoilla on 

selostettu teräspalkkitelineiden ja kannatta-

jatelineiden menetelmätiedoissa. 

Menetelmän II soveltuvuus 

- Soveltuu, jos muottipuutavaralle, reunapu-

keille tms, ei ole uudelleen käyttöä, jolloin 

rikkoontumjsesta ei ole haittaa. 

- Ei sovellu, jos alla on liikenneväylä tai 

vapaa vesi 

- Kannen eristys- yms. töitä ei voi tehdä en-

nen tehneen purkua. 

Menetelmän III soveltuvuus 

- Ks. teräspalkkjtehjneet ja kannattajatehineet 
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Tel inekalusto 

- Vaäntyneitä tms.viallisia osia ei saa käyttää Koska kalusto rikkoontuu helposti, on kalusto 
varastoitava aina suoralle alustalle. Kalustoa ei saa purkaa kuormasta kippaamalla. Asennus- 

ja purkuvaiheessa ei pylväitä saa päästää kaatumaan, vaan ne on sidottava tai reivattava. 
- Pylväiden yla- ja jalkaosien kierteet tulee puhdistaa ja rasvata huolellisesti ennen pylväi- 

den asennusta. 

- Kalusto tulee suojata talvella lumeentumiselta ja jäätymiseltä, sillä jäätyneen kaluston 
käsittely lisää huomattavasti kustannuksia ja voi aiheuttaa vaaratilanteita. 

Jäätynyt kalusto sulatetaan peittämällä kalusto ja käyttämällä rakennuslänsnittimjä. 

Paikallisesti voidaan jääta sulattaa myös nestekaasuljekillä. Kalustoa ei tällöin saa 
kuitenkaan lämmittää tarpeettomasti. 

- Työssä on käytettävä sopivia räikkävääntimellä tms, varustettuja hylsyavaimia. Käytännössä 
kannattaa varata 19 - 24 mm sarja erikoispitkiä hylsyjä, koska kalustossa voi olla sekaisin 
useampaa eri avainkokoa olevia liittirniä. Hylsyn sisäpituuden on oltava 40 mm. 

Työ turvallisuus 

- Työntekijöillä on oltava suojavarustuksena vähintään naulaanastumissuojalla varustetut 

suojajalkineet, sormikasmalliset suojakäsineet, ja kypärä sekä turvavyö työskenrieltäessä 
paikoissa, joissa on putoamisen vaara. 

- Työssä on noudatettava yleisiä nosto-ohjeita. Taakkojen painot voidaan laskea kalustotie-
tojen perusteella. 

- Vesistösilloissa on oltava käytettävissä vene ja kelluntaliivit. 

- Liikenneväylän, rautatien yms. vierellä työskenneltäessä on noudatettava kussakin tapauk-
sessa erikseen annettuja ohjeita ja määräyksiä. 

K ALUSTOTIEDOT 

Peiner P20-kalusto 	1 h 	(min) 0 	(kg) 

Yläosa 630.. .1220 66,0 
2 Jalka 230.. .360 40,0 

Jalka 230.. .510 44,0 
4 Jalka 230. . .630 50,0 
5 Keskiosa 625 21,0 
6 Keskiosa 1250 34,0 
7 Keskiosa 2500 63,0 

Peiner P35-kalusto h 	(min) 
[ 	

G 	(kg) 
8 	Yläosa 640. ..880 64,0 
9 	Jalka 260. ..500 60,0 
10 	Keskiosa 150 17,0 
11 	Keskiosa 625 25,0 
12 	Keskiosa 937,5 36,0 
13 	Keskiosa 1250 42,0 
14 	Keskiosa 2500 84,0 

Reivaukset ja liittimet 

15 Yksinkertainen kääntöljitin P48 
16 	Laippaliitin P48 

17 	Pulttiliitin P48 

18 	Kaksoiskääntöljitin P48/48 
19 	Vetoliitiri 	P48 

Reivaukset telineputkea 0 48,3/3,25 

HUnnebeck H20-kalusto 	1 h (mm) 	1 G 	(kg) 

Yläosa 385...665 32,3 
2 	Jalka 361.. .648 35,6 
3 	Keskiosa 500 13,6 
4 	Keskiosa 1250 27,2 
5 	Keskiosa 1500 31,7 
6 	Keskiosa 2000 40,5 

Reivaukset ja liittimet 

Yksinkertainen kääntöljitinH 48 
8 	Kaksoiskaantoliitin P48/48 

••0 9 	Vetoliitin P48 

10 Vaakakääntöliitin 	H48/T5C 
11 	Yleiskääntölijtin 	H48/T50 

Reivaukset telineputkea 0 48,3/3,25 

e Käytetään Peiner-kaluston liittimiä 

Pylväsrivin rj.stisjdonta 

Laakeripukki H20 	 G = 14,6 kg 
Niska 	 0 = 71,8 kg 

14 Vetosauva H33 1 = 1200 mm, G = 9,6 kg 

15 Vetosauva H33 1 = 4800 mm, 0 = 27,3 kg 

Harusruuvi OW + F + R, 1 = 3720... 
5020 mm, G = 55,8 kg 

Rek.nro 5517 
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Pylväsrivin ristisidonta 
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Peiner P35 

- 	diagonaal 
•, 	liitsottu 

kulman 
sisdpuolelle 

Peiner P35 

diagonoal 
hitsattu 
kulmaan 
kiinni 

4 	312 

340 

Peiner P 20 

333 

430 
1-' 

ilmukkaruuvi 

('4 

'0 

0 
'4.) 
('4 

0 
0 

1 '.) 
('4 

Peiner P20 
	

Hännebeck H20 

[HUOM 	Peiner P35-kalustolle suunnitellussa telineessä ei saa käyttää P20-kaluston osia. 
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Niskapolkin k iinnitysdetaljeja jo reivausdetaljeja 
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Peiner P35 Peiner P20 Hunnebeck H20 

Huom! 
Liitokset on tehtävä 
aina mandollisimman 
keskeisesti 
Re iva put ken vapaaseen 
päähän ei saa liittää 
toista reivaputkea 

48/T50 



SILLANRAKENNUS 
REK NO 	1 SIJOITUS 

5518 	B. 3531 _jiiii _j Telinetyöt 
LAATIJA 	AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Teräspalkkitelineen rakentaminen ja purku Rsr,Rrt 12.82 

Menetelmät iedot 

T-YÖKOKONAISUUS 

Ii 	 Teräspalk kitelineen 	poikkileikkaus 

Ulkoinen_suoritusjärjestys: 	Telinetöiden ajoitukseen vaikuttajia seikkoja: 

- Ennen telir.een palkkien asentamista rakennetaan tehneen päätytuet (pylväs-, 	konsoli- tms.- 

tuetI. 

- Palkkien nosto kannattaa suunnitella siten, 	että tehneen päätytukien poikkipalkit ja niska- 

palkit nostetaan samalla kerralla kuin tehneen pääpalkit. 	Huom 	Poikkipalkit ja niskapal- 

kit on tuettava luotettavasti ennen pääpalkkien nostoa. 

- Jatkuvissa silloissa voidaan tehneet tehdä siten, että tehneet valmistuvat aukko kerral- 

laan kannen muotti- ja raudoitustöiden edellä. 

Sisainen suoritusjärjärjestys 

Tehneen rakentaminen 	 Tehneen purku 	menetelmä 1 
Palkkien tarkastus 	Työtehine 

Palkkien 	rPja vanistelu 	' \.Palkki n asennus 	Tehneen lasku 	Päätytukien 

sidonta 	Sidontojen 	Palkki:n iirto 	purku 

muotopuiden teko 

Tehneen purku, menetelmä jJ 	 Tehneen purku, menetelmä jjI 
Muotin sidonta kanteen 	 Alaslaskutankojen yms. asennus 

Tehneen lasku 	 Tehneen lasku irti kannesta 

ehi 	Tehneen sidontojen purku 	 Tehneen pääty- 	Reikien paikkaus 
(tarvittaessa) 	

Pale: 	
tuk,en )U 	Tehinee 	lasku alas 

purku 	
c_!otus 
ja purku 

TOIMINTAVILINEET, 	MATERIAALIT, KALUSTO 

Sopivat toiminta- 	Palkkien varustelu ja siderautojen yms teräsosien 	teko 1 RAM + 0.. .1 RM 
yksiköt eri työn- 	Tukiristikoiden ja muotopuiden teko 	1 RAM + 0.. .1 RM 
osavaiheissa 	Palkkien asennus paikoilleen 	NKU + 2 RAM + 2.. .3 RM 

Tehneen sidonta 	 2 RAM + 2.. .3 RM 
Tehneen purku 	 NKU + 2 RAM + 2... 3 RM 

Materiaalit 	 Työssä tarvittavaa kalustoa 

- Tehneen rakenteet ja materiaalit esitetään 	- pöytäsirkkeli ja työpöytä 

tehinepiirustuksissa 	 - taljoja 	2 kpl 
- Telinepalkkeina käytetään tavallisesti he- 	- hitsaus ja polttoheikkauslaitteet varusteineen 

veäpalkkisia teräspalkkeja HE 300. . .HE 1000 	- kulmahiomakoneita 1-2 kpl 
- työntekijöiden henkilökohtaiset 	suojavälineet 

Viite: Menekkitiedot on esitetty kortissa nro 5526 



MENETELM.KUVAUS 1 2 
Pa1kkieflvastaafl2ttovä1ivaras toi n t i 
1. Palkkien 	välivarastointipaikka 

suunnitellaan ja valmistellaan etu- 
käteen. 	(Tarkistetaan kulkutie, 
kaäntöpaikka ja purkupaikka) 

_____ 
_____ 

2. Palkit varastoidaan pelkkojen 
päälle sellaiseen paikkaan, 	josta 
ne voidaan nostaa suoraan ilman 
välisiirtoja paikoilleen 
(Huom 	Nostosuunnjtelrna:) ____________________________ 

3 Palkkien 	tarkastus jvarustelu 
3. Palkit tarkastetaan ja niihin hit- 

sataan telinesuunnitelman mukaiset 
vahvikkeet ja tukilevyt. 

Huom Jos palkeille on telinesuunnjtel- 
mauua asetettu hitsattavuusvaati- 
mus, on tämä tarkistettava pal- 
keista. 	(Vanhat nhitatuista tai 
pultatuista rakenteista puretut 
palkit eivät yleensä ole hitsatta- 
via). 

Tukiristikoiden ja muotopuiden teko 5 6 
_______ 5. Tehneen tukiristikot ja tuentaan 

kuuluvat raudat ja sidetangot ________________________ 
tehdään ennalta valmiiksi. 

6.  Palkkien päälle tulevat muotopuut 
sahataan telinesuunnitelmassa 
annettujen mittojen mukaan. 

Palkkien asennus 7 8 	nostopisteet 
7.  Palkkien paikat mitataan ja merki-

tään niskapalkkeihin. 

v 	v 
_________________________ 

8. Palkkien nostopisteet määritellään 
ja tarvittaessa kiinnitetään nos-
t6lenkkien liukumisen estävät 

pienet potkit 	suuret polkit 

laippapihdit tms. hitsous ____ 

9.  Palkit nostetaan paikoilleen ja _______ 
ohjataan mandollisimman tarkasti _________ 	___________ 
oikeaan kohtaan. Palkkien nosto 

\ri aloitetaan telinen keskimmäisis- ___________________________ 
_ 

tä paikoista, 	jolloin niskapalkin 
keikahtarnisen vaara on pienempi. 10 

10. Palkit asennetaan siten, 	että pal- 
520cm 

km 	pää ulottuu tukipisteen 	rlj 
20 cm. Välituilla palkkien päät 

limitetään. ___________________________ 

Huorn Palkkien nostotyöstä on laadittava 
erillinen nostosuunnitelma, 	jossa 
määritellään mm. nostopisteiden 
paikat, 	nostovälineet 	12 nosturin 

Tehneen sidonta 11 12 	kiilot 
Palkit sidotaart tehinesuunnitelman 
mukaisesti. ________ 

11-12. Palkkien väliin tulevat tukiristi-
kot sijoitetaan paikoilleen. Tar- 

5 	x 	x 	>< 

vittaessa siirretään palkkeja si-
vusuunnassa taljoilla tarkasti 
oikeaan kohtaan. 	Ristikot kiila- 

___ x___ 

_________ 	________ 
________________________ 

taan tiukasti kiinni palkkeihin. 
Palkkien limityskohtiin tulevat 
tukiristikot voidaan tehdä myös 
paikan päällä. 

13 1h 13. Muotopuut sijoitetaan paikoilleen 
keskeisesti palkkien päälle. 

muototers 
14.  Palkit sidotaan ulkopuolelta toi- 

siinsa sideraudoilla, jotka kiris- muotoouu ______________ ______ 
tetään tiukkaan. 

sidetanoot 
- - 	t 	5 	 x 	x 

ts 
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i5. 	Palkit tuetaan pituussuuntaisesti 
joko kiilaamalla palkkien päät maa-
tukien rintaniuuria vasten tai kuri-
nittämällä palkit niskapalkkeihin. 

y_telirieet ja suojaverkko 

16. Tehneen rakennusvaiheessa tarvit- 
tava työtaso voidaan rakentaa paik-
kien väliin alalaippojen varaan. 

17. Tarvittaessa käytetään tehneen 
- alla suojaverkkoa. verkko kiinnite- 
tään telinesuunnitelman mukaan joko 
palkkien suuntaan tai poikittain. 

Korkeuden tarkistus 

18. Tehneen korkeus tarkistetaan joko 
muotopuiden tai valmiin muottilau-
doituksen päältä. 

Tehneen purku, menetelmä 1 

19. Tehine lasketaan irti kannesta 
laskukiilojen tai pylvästukien 
vul 1 a. 

20. Palkkien tukisidonnat irrotetaan 
ja puretaan pois. Tämän jälkeen 
puretaan kannen muotti tehneen 
päältä. Tarvittaessa rakennetaan 
tehneen alle työteline täi käyte-
tään siirrettävää teliriettä. 

21-22. Palkit siirretään taljoilla sivu-
suunnassa niskapalkkeja pitkin 
kannen reunahle. Siirtovaiheessa 
pidetään huoli siitä, että palkin 
palkin pää on koko ajan riittävän 
pitkälti niskapalkin päällä ja 
että niskapalkki pysyy paikallaan 

23. Jos palkkeja joudutaan siirtärnaan 
pituussuunnassa, on palkkia vedet- 23 
tävä aina samanaikaisesti molem- 
mista niskapalkeista. 

24. Palkit nostetaan kannen reunalta 
joko suoraan kuhjetusalustalle 
tai pelkkojen päälle vhivarastoon. 

Hucxn Nostosuunnitelma 	- 

25. Jos niskapalkin uloke on pitkä, 
oalkkeia siirrettäessä vsrnn-

etava, ettei niskapaikki kka.-
da. Tarvittaessa tuetaan niska- 
palkki kauteen. 	 25 

Menetelmän 1 soveltuvuus 

- yleensä aina käyttökelpoinen 
rnatahissa tehineissä 

- soveltuu kuitenkin huonosti 
erittäin vinoissa silloissa ja 
silloIn, kun tehineessä on ylipit-
kiä palkkeja pilareiden välissä, 
jolloin sivusiirto on hankalaa. 

Menetelmä It  

22 

I:lI_ 

Mentelmän II soveltuvuus 

- Kannen muotti sidotaan ennen tehneen 	- soveltuu, jos muottipuutavaralle, reunapu- 
purkua kanteen kiinni. Sidonnasta 	keille tms, ei ole uudelleen käyttöä, jolloin 
ohjeet muottitöiden menetelmätieto 	rikkontumisesta ei ole haittaa 
kortissa. 	 - ei sovellu, jos alla hiikenneväylä tai vapaa 

- Teline puretaan alta pois kuten mene- 	vesi 
telmässä 1. 	 - kannen eristys- yms. töitä ei voi tehdä en- 

- Kannen muotti pudotetaan kokonaisena 	nen tehneen purkua. 
alas ja puretaan alhaalla. 
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Menetelmä III (tehneen lasku kierre- 	129 	
3 

tangoihIa 

29. Kannen valuun jätetään kierretan-
goihle reiät telinesuunriitelmassa ILiIIII1II esitettyihin kohtiin tarkalleen 
niskapalkkien kohdalle. 

30. Tehneen alaslaskussa käytettävät 
kierretangot, poikkipalkit ja tun-
kit asennetaan paikoilleen. 

31. Tehine ja muotti lasketaan irti 
	

31 
kannesta kierretankojen varaan 
tehneen päätytukien säätöruuveilla 
tai laskukiiloilla. Tämän jälkeen 
puretaan päätytuet (pylväs-, konso-
11- tms-tuet) alta pois. 

32. Tehine lasketaan kokonaisena muot-
teineen alas tunkkien ja kierretan-
kojen avulla. Tarvittaessa voidaan 
kannen alapinta puhdistaa telineel-
tä käsin, kun tehinettä on laskettu 
työskentelykorkeUden verran. 

33. Teline ja niuotti lasketaan tasai-
selle alustahle pelkkojen päälle 
tai vesistösilloissa ponttoonien 
päälle, jossa muotti ja teline 
puretaan. 

34. Kierretankojen reiät täytetään te-
linesuunnitelrnan mukaisesti. 

Menetelmän III soveltuvuus 

- Käyttökelpoinen korkeissa sillois-
sa sekä silloin, kun palkkien 
sivusiirtO Ofl hankalaa. 
(kts. menetelmä 1). 

- vaatii tasaisen laskualustan 
- kannen eristyS- yms.töltä ei voi 

tehdä ennen tehneen purkua. 

YLE ISTÄ 

Huom JOS MENETELMÄÄ III AIOTAAN KAYTTAA, ON TAMA 
OTETTAVA HUOMIOON TELINESUUNNITELMASSA. 

Palkkien tarkastus: 

- Palkeista tarkastetaan, että niissä ei ole mm- seuraavia hujuutta heikenta'1a seikkoja: 

- lovia, halkeamia tms. vaurioita 

- hitsattuja jatkoksia 

- laippoihin tehtyjä hitsauksia maksiminiomenttiefl kohdiUa 

- Palkkien hitsattavuus tarkistetaan, jos telinesuunnitelrnaSSa on asetettu palkeille n1tsat- 

vuusvaatimus. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että niitatuista tai ruuviliiokSifl kootuisla 

rakenteista puretut palkit eivät yleensä ole hitsattavia. 

Palkkien mittapoikkeamista tarkastellaan-ainakifl sivukäyryys ja kierous. Jos mittapoikkea- 

mat ylittävät normeissa salhitut arvot, ilmoitetaan tästä telinesuunnittelijalle. 

Työturval ii suus: 
- Työntekijöillä on oltava suojavarustuksena vähintään naulaanastumissuojaila varustetut Suo- 

jajalkineet ja kypärä sekä turvavyö työskenneltäessä paikoissa, joissa on putoamisen vaara. 

Hitsaus-, polttoleikkauS- ja hiontatöissä on lisäksi käytettävä ao. suojavarusteita. 

- Työssä on noudatettava yleisiä nosto-ohjeita. (Huom! Palkkien paino on tarkistettava aina. 

ellei sitä ole merkitty palkkeihin). 

- Työssä on noudatettava pöytäsirkkelin, hitsaus- ja polttoleikkauslaitteiden yms. tyossa kay- 

tettävien laitteiden käytöstä annettuja turvallisuusohjeita ja maäräyksiä. 

- Tehneen alla käytetään tarvittaessa suojaverkkoa standardin "SFS 4338 Suojaverkko. Käytto 

mukaisesti. 
- Suojaverkon tarve selvitetäa.1 yhteistyössä piirin työsuojelutarkastajan kanssa. 

- Vesistösilloissa on oltava käytettävissä vene ja kelluntaliiVit. 

- LiikenneväYlän, rautatien yms. vierellä työskenneltäessä on noudatettava kussakin tapauk- 

sessa erikseen määrättyjä ohjeita ja määräyksia. 



REK NO 	SIJOITUS 
SILLANRAKENNUS 

5519 	B.3531 _____ Tehnetyot 
LAATIJA 	AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Kannattajatel i neen rakentaminen ja purku R,Rrt 12.82 

Peiner V800 ja Hnnebeck SL15-kalustOt Menetelmätiedot 

TYGKOKONAiSUUS 

\ 	 / . / 

'> 	____iPY---------- 

Ulkoinen suoritusjärjestys: 	Telinetöiden ajoitukseen vaikuttavia seikkoja: 

- Ennen kannattajien asentarnista 	rakennetaan tehneen päätytuet (pylväs-, konsoli,- tms tuet) 

ja asennetaan tarvittaessa aukkoon suojaverkko. 
- Kannattajien nosto 	kannattaa suunnitella 	siten, että tehneen 	päätytukien poikkipalkit 

ja niskapalkit nostetaan samalla kerralla kuin telinekannattajat. 

Huom 	Poikkipalkit ja niskapalkit on tuettava ennen kannattajien nostoa. 
- Jatkuvissa silloissa voidaan tehneet tehdä siten, että tehneet valmistuvat aukko kerral- 

laan kannen muotti- ja raudoitustöiden edellä. 

Sisäinen suoritusjärjestys: 

Tehneen rakentaminen 

Kannattajien kokoaminen 

Kaluston vastaano 	 Kannattajien asennus 
välivarasto n 	 Eieiineen reivaus 

0 
Tehneen purku. menetelmä 1 	 Menetelmä II 
Reivausten purku 	 Tehneen lasku 

hinen lasku 	Reivausten purku 

Kann. siirto 

Karin. purku 

ja huolto 	 ja huolto 

Jos tehneen alla käytetään kiinteää työtehinettä, rakennetaan työteline ennen tehneen reiva- 

usta ja puretaan pois vasta tehneen purkuvaiheessa. 	Jos kannen muotti ei pysy luotettavasti 

kannessa kiinni tai sitä ei sidota kanteen kiinni, on muotti purettava pois tehneen päältä 

ennen kannattajien poisnostoa. 	(Muotin 	sidonta; ks. muottitöiden menetelmätiedot) 

TOIMINTAVLINEET 

Sopivat toiminta- Kannattajien kokoaninen 	 1 RAM + 2 RM 
välineet eri Kannattajien asennus paikoilleen 	KANt tai NKU + 2 RAM + 2 RM 
työnosavaiheessa Tehneen reivaus 	 2 RAM + 1.. .2 RM 

Reivausten purku ja tehneen lasku 	 2.. .4 RM 
Kannattajien nosto pois 	 KANt tms. + 2 RAM + 2 RM 
Kannattajien purku osiin ja kaluston huolto 	2.. .4 RM 

Viite: Menekkitiedot (Peiner  V800) on esitetty kortissa nro 5527 
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MENETELMAKUV.AUS 1 
Kalus ton vastaanottojavarastojnti 

1. 	Kalusto varastoidaan työmaalla 
kokoamispaikan viereen suoralle 
alustalle pelkkojen päälle. 	Vas- 
taanotettaessa tarkastetaan kalus- _________ 
ton määrä ja kunto (mm ruosteisuus 
ja vialliseksi 	nierkatut osat). 
Talvella kalusto peitetään lumeen- - 
tumisen ja jäätymisen estämiseksi. 

Kannaj4en kokoaminen 

1. 	Ristikko-osan kokoaminen 
3 4 

3. 	Kannattajien kokoamisalustaksi 
tehdään pelkoista suora pelkkapeti. 

4-5. 	Kannattajat kootaan- alustalla ylös- 
alaisin. 	Osat liitetään toisiinsa 
tappiliitoksin. 	Tappil 1 itosten rei- 
kien kohdistamisessa voidaan käyt- 
tää apuna kartiokärkistä tuurnaa, "«''--' . 	.. 	_•. ''« 	 -'»--'' 
jolla osien reiät kiilataan koh- 
dakkain. 	Tappien paikoillaan py- ___________________________ 
syminen varmistetaan painamalla 
tapissa oleva sanka kannattajan 
diagonaalisauvan taakse tai sito- 

5 6 
malla tapit sidelangoilia. 

6. 	Lopuksi säädetään ristikko-osan 
pituus, kannattajan kaarevuus sää- 

oikeaksi silmamaa- ::1k1mamn 

7-8. 	Kannattajan oikea kaarevuus voi- 
daan säätää ennakolta tarkasti 7 8 
nostamalla kannattajat kokoamisen 
jälkeen pukkien varaan, jossa nuo-
to säädetään linjalankaa apuna 

II 

käyttäen. 	(Vaihtoehtoisesti kaare- 
vuus voidaan säätää myös kannatta- 
jien ollessa paikoillaan). 

2.Aajäykistetynkannaankokoamj nen 

9. Alajäykistetyn kannattajan ristik- ________________________ 
ko-osa kootaan ensin kuten kohdis- 
sa 3-6 on selostettu. - 	______ 

10. Alajäykisteen asentamiseksi kaade- 
taan ristikko-osa lappeelleen, 
jossa asennossa asennetaan alajäy- ____________________ 
kisteen pysty- ja vinosauvat ja 
ristisiteet paikoilleen. ________________________ = 

Huom. 	Ristikko-osasta on irrotettava - 

kohdilta. 

11. Kannattajan muoto ja alajäykisteen 11 12 	NI Fil fil 
sauvojen 	pituudet säädetäan kan- 
nattajan ollessa 	lappeellaan. 

12. Valmis kannattaja käännetään ylös- _____________________ 
alaisin ja reivataan väliaikaises- 
ti pystyyn alajäykisteestä. 

1 	r— 	J L- - 

Kannattajien asennus 1 
13. Kannattajien paikat mitataan ja 

merkitään niskapalkkeihin 	(tms.) 

14. Kannattajat nostetaan tarkasti oi- 
keille paikoilleen. 	Tarvittaessa 
säädetään kannattajan pituutta 
tarkalleen aukkoon sopivaksi. 



Ii' 

28 

15-16. Kannattajia asennettaessa on tar-
kistettava, että kannattajan käpä-
lä tukeutuu oikein telinesuur,r -ij-
telrnan mukaisesti niskapalkin tms. 
päälle. Kalustotiedojssa on esi-
tetty yleisjmmät tukemistavat, 
Kannattajien lopullinen kaarevuus 
tarkistetaan ja säädetään ennen 
reivausta. 

15 	Peiner VB00 
	

16 	Hunnebeck SL 15 

iIE T 11EIIF 'Ii 
Tehneen reivaus 	

17 
Tehine reivataan telinesuunnitelman mu-
kaisesti. 

17-18. Tehneen reivausta varten voidaan 
tehdä työteline kannattajien ala- 
paarteen varaan tai käyttää teli- 	___________________ 
neen alle rakennettavaa tai siir- 
rettävää työtehinettä. Tarvitta-
essa käytetään tehneen alla suoja_ 
verkkoa. 

18 

jestyksessä: 
- Ala- ja yläparteen poikittaiset 	( 	f 	_____________________ vaakareivat ® ja ( 	hiitetääsi 	1/ 
kannattajien diagonaahiputkiin 	/1)f',1'2j 

19-22. Teline reivataan seuraavassa jär- 

1I®\1 	

20 	 - _______ 

kaksoiskääntöhiittimih1 	?''>' 	Y' (Peiner P 48/35, HUnnebeck H48/ 	__________________ 
38). Kannattajien päi.ssä kun- 	________________ 
r.itetään vaakareiva ® silmuk- 	)'i' 2 I ) ! /rJ kaliittimihlä, jos päätyosa on 	' ' k 	1 säädetty 250 min ulos 	_______________ 

- Yläpaarteen vinot vaakareivat 0 	5 
hiitetään vaakarejvojhin 
kaksoiskääntöhiittimillä 48/48 	21 	 22 

- Poikittaiset vinoreivat 	kiin- 	e160mm 
nitetään vaakreivoihin 	ja 
®kaksoiskääntöliittimij. ä 48/48 	__________ _______ 	 ___________ 

Huom. Liittimien kiristysvääntömomentit: 	________________________ 	

Imukhin 

22 mm avainvähillä 50 Nm 
24 mm avainvähihlä 80 Nm 

e 160 mm 

Muotopuiden asennus 

23. 	Koska kannattajat asennetaan pysty- 
suoraan, tasataan sivukaltevissa 
silloissa kaltevuus kannattajien 
päälle asetettavahla muotopuuhla. 

Tarkistukset ennen valua 

- Ennen valua tarkistetaan, että 
kannattajien käpälät tukeutuvat 
oikein niskapalkkiin tms, sekä 
että hiitostapit ovat paikoil-
1 aan. 

Tehneen purku, menetelmä 1 

25. Tehneen reivaukset puretaan pois 
esim. tehneen alle tai tehneen 
varaan rakennetulta työtasolta tai 
siirrettävältä työtehineeltä käsin. 
Työtasonavoid 	käyttää myös esim. 
henkilönostokoria. 

26. Teline lasketaan irti kannesta 
löysääxnällä kannattajien vantti-
ruuvejä. 

27-28. Kannattajat nostetaan pois esim. 
nosturin puomin nokalla, etukuor- 
maajalla tms. Nostettaessa on 
varmistettava, ettei kannattaja 
pääse putoamaan tai keikahtamaan. 
Käpälä saadaan irrotettua lyömählä 
käpälan päällä oleva koolaus pa-
loma pois. Nostettaessa vedetään 
kannattajan käpälä sisään. 

23 	 2/. 

koolaus 
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jl..11:IJU 

31 

33 

IMenetelman Isoveltuv 

- sillat, joissa nostokone paäsee sillan 
alle tai sivulle (yleensä maasillat) 

IPurku, menetelmä II 

29. Teline lasketaan irti kannesta te- 
uneen päätytukia (esim. pylvästuet) 
1 askemalla. 

30. Tehneen reivaukset puretaan pois. 

31. Kannattajat vedetään esim. taljoil-
la ni.skapalkkia pitkin kannen reu-
nan ulkopuolelle, josta ne noste-
taan pois. 

Huom. Kannattajia siirrettäessä on var-
mistettava, ettei niskapalkki kei-
kanda. Tarvittaessa tuetaan niska-
palkki kanteen. 

Menetelmän II soveltuvuus 

- sillat, joissa nostokone ei pää- 
se sillan sivulle tai alle 
(yleensä vesistösillat) 

Kannattajien purku ja kaluston huolto 

33-34. Kannattajat puretaan osiin pelkko-
jen päällä. Karinattajista irrote-
tut vanttiruuvit ja käpälät kiin-
nitetään paikoilleen. Kaluston 
kunto tarkistetaan ja vialliset 
osat erotellaan erilleen ja merki- 
tään. Kalustosta puhdistetaan 
valuroiskeet. Kierreosat puhdis-
tetaan Sa rasvataari. Liittimet 
lajitellaan ja pakataan kuljetus-
laatikoihin. 

Y L EI S TA 

Telinekalusto: 

- Vääntyneitä tms. viallisia osia ei saa käyttää. Huom! Kannattajien osat vaurioituvat 

helposti, jos kannattajien annetaan pudota esim. tehneen purkuvaiheessa tai jos kalustoa 

pinotaan ilman välipuita päällekkäin tai puretaan kippaamalla kuljetusten yhteydessä. 

- Kalusto tulee suojata talvella lumeentumiselta ja jäätymiseltä, sillä ,jäätyneen kaluston 

käsittely lisää huomattavasti kustannuksia ja voi aiheuttaa vaaratilanteita. Jäätynyt ka-

lusto sulatetaan peittämällä kalusto ja käyttämällä rakennuslämrnittimiä. Paikallisesti voi-

daan jäätä sulattaa myös nestekaasuliekillä. Kalustoa ei kuitenkaan saa lämmittää tarpeetto-

masti. 

- Työssä on käytettävä sopivia esim. räikkävääntimellä varustettuja hylsyavaimia. Käytännössä 

kannattaa varata 10-24 mm sarja erikoispitkiä avainhylsyjä, koska kalustossa voi olla sekal-

siri useampaa eri avainkokoa olevia liittimiä. Hylsyn sisäpituus oltava 40 mm. 

Jr!ullisuus 

- Työntekijöillä on oltava suojavarustuksena vähintään naulaanastumissuojalla varustetut 

suojajalkineet, sormikasmalliset suojakäsineet ja kypärä sekä turvavyo tyoskenneltaessä 

paikoissa, joissa on putoamisen vaara. 

- Tehneen alla on käytettävä tarvittaessa suojaverkkoa standaröin 'SF3 4338 Suojaverkko, 

käyttö" mukaisesti. Verkon tarpeellisuus selvitetään yhteistyössä piirin työsuojetutarkas- 

tajan kanssa. 

- Työssä on noudatettava yleisiä nosto-ohjeita. 

- Telinetöiden aikana on tarpeeton telineiden alle meno kiehlettävä. 

- Vesistösilloissa on oltava käytettävissä vene ja kelluntaliivit. 

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

sessa erikseen annettuja ohjeita ja määräyksiä. 
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keskistysli 
60 10 "300 

KALUSTOTI EDOT 

Peiner V800 - kannattajat 
250 

Dl 

5(6) 

 

Det A 
Normaali käDälä 	 Kiertyvä käplä 

Tft 0 '0 
(N 

0 

-j. 0  

(kg) 	Det 8 
Peiner V800-kalusto 1 	(rrun) 

Päätyosa, harusruuvjlljnen 1250.. .1750 122,0 
2 Päätyosa, harusruuviton 1250. . .1750 114,0 
3 Kiertyvä käpä1 

- 26,0 
4 Keskiosa 1500 64,0 
5 Keskiosa 2250 88,0 
6 Pystysauva 2350 45,0 

7 Pystysauva 3000 65,0 

8 Pystysauva 4000 87,5 

9 Vaakasauva 3750.. .6750 62,1 
)0 Vinosauva 3800.. .7525 81,6 
11 Vinosjde 3592.. .6802 25,0 

Esimerkkejä erilaisista asennustavoista 

1. Asennus maatuelle 	 2. Asennus P20-pylvaan paälle 

0 
Ilo •0 	14 

('1 

----- 

j - io.I  

'. l 
(kovaa 	

1 kuivaa 	 o 	 ol koiva 	 F0 tms) 	 ;t 	 jI IlO 

3. Asennus niskaoalkin caälle 

E1 
:'eK.nro 551z3 
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Hunnebeck SI 15 kannattajat 

250 

-H 	155 

Det A 

Normaali paätyosa 	 Säädettävä patyosa 

I13O , 200 

1 ii 

04 	1 
1 i l 

.-t---  I '-1i.J  
k-150  J 

HUrinebeck 50 15-kalusto 
[ 1 	(mm) (G kg)' 

1 Päätyosa, harusruuviton 1565. . .1950 93,4 

2 Päätyosa, harusruuvilljnen 1565. . .1950 103,0 

3 Päätyosa, säädettävä, haar. 1565... 1950 97,0 

4 Päätyosa, säädettävä, 	tap. 1565.. .1950 107,0 

5 Keskiosa 1500 56,3 

6 Keskiosa 2250 77,9 
Kierreputki F 3395 30,4 

8 Puristussauva 3000 61,9 

9 Puristussauva 4000 76,8 

10 Harusruuvi 	B 420.. .650 8,6 
Harusruuvi KET 1130. . .1510 18,8 

12 Harusruuvi ON + G + N 4980. . .6330 49,0 
13 Harusruuvj C 	0 + R 5120. . .6510 , 7 

Peiner V 800- ja HUnnebeck SL 15 telineiden reivaukset ja liittimet 

Kaksoiskäärtö1ijtin P 48/35 (käytetään Peiner-kalustossa) 

Kaksoiskääntbliitjn H 48/38 (käytetään HUnnebeck-kalustossa) 

Kaksoiskääntöljjtjn P 48/48 

Silmukkaliitin 	P 48 	(käytetään Peiner-kalustossa) 
Vetoliitjn 	P 48 

reivaukset telineputkea 0 48,3/3,25 



SILLANRAKENNUS 
.. REK NO 	1 	SIJOITUS 

5520 B.3531 Telinetyot 
___J__d  _ LAATIJA 	AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Kannattajatelineen rakentaminen ja purku Rsr,Rrt 12.82 

HOnnebeck 	H 33- kalusto Menetelmätiedot 

TYÖKOKONAISUUS 

- 	 Karwmttajateline 	 J 

Sisäinen suoritusjärjestys 

Telinetöiden ajoitukseen vaikuttavia seikkoja: 

- Ennen telinekannattajien asentamista rakennetaan tehneen päätytuet 	(pylvs-, konsoli- tms. 
tuet) 	ja asennetaari tarvittaessa aukkoon suojaverkko. 

- Kannattajien nosto kannattaa suunnitella siten, että tehneen päätytukien poikkipalkit ja 
niskapalkit nostetaan samalla kerralla kuin telinekannattajat. 
Huom 	Poikkipalkit ja niskapalkit on tuettava luotettavasti ennen kannattajien nostoa. 

- Jatkuvissa silloissa voidaan tehneet tehdä siten, että tehneet valmistuvat aukko 
kerrallaan kannen muotti- ja raudoitustöiden edellä. 

Sisäinen suoritusjarjestys 

Tehneen rakentaminen 	 Tehneen purku, menetelma 1 

Kannattajien kokoaminen 	Tehneen lasku 	 Päatvtukin purku 

onn- 	Kann. asennus 	Reivausten osittainen 	rku 	Kairto ja nosto 

Otto ja varastointu 	Tehneen rejvaus 	Muotin 	Kann. purku 

ja kaluston huolto 
Tehneen purku, menetelmä II 	 Tehneen purku. menetelmä UI 
Muotin sidonta kanteen 	 Alaslaskutankojen asennus 

° Fehineen lasku 	äätytukien purku 	elineen 	ue r 	Reikien palkkaus 

Reivausten osittainej 	1 	Muotin pudotus 	Päätyt kien 	Muotin 	urku 
pur u 	7arinto 	ja purku 	pur U Telin 	Tehneen 	urku 

lasku a as 	Kannattaien 	urku a 

ja kaluston huolto 	 kaluston huolto 

TOIMINTAVÄLINEET 

Sopivat toiminta- 	Kannattajien kokoaminen 	KANL tai MK11 + 2 RAM + 1 	RM 
yksiköt eri työn- 	Kannattajien asennus- 	 MK11 + 2 RAM + 2 RM 
osavaiheissa 	Tehneen reivaus 	 2 RAM + 1 	RM 

Reivausten purku 	 1-2 RAM + 1-2 RM 
Kannattajien sivusiirto ja nosto 	MK11 + 2 RAM + 2-3 RM 
Kannattajien purku ja kaluston huolto 	KANL tai MK11 + 2 RAM + 1 	RM 

Työssä tarvittavaa kalustoa: 

- työntekijöiden henkilökohtaiset suojavarusteet 
- laukaisukoukut tms. kaukohaukaistavat nostolaitteet 	(kannattajien asennusvaiheessa) 
- sopivat avainsarjat 	(kann. liitospultit avainvähi 55 mm, reivausliittimet 19-30 mm) 
- pöytäsirkkeli 	(muotopuide.n teko) 
- talja.ja 2 kpl 	(kannattajien sivusiirto). 

Viite: Menekkitiedot on esitetty kortissa nro 5528 



2 () 

MENETELMÄKIJVAUS 1 	 - - fI 

—- 1 

2 1 
_____ 

Kaluston 	vastaanotto 	javarast.ointj 
________ 

1. Kaluston 	varastoiriti- 	a 	kokoamjs- 
paikka 	suunnitellaan 	ja 	valmistej- 
laan etukäteen. 

2. Kalusto varastojdaan suorafle 
alustalle peikkolen päälle. 	Vas- kcnnOttajen kokoaminen 

taanotettaessa 	tarkistetaan kalus- 
ton määrä ja kunto 	(mm.ruosteisuus 
ja vialljsjksj merkatut osat). L-------------- 
Osien suoruuteen kiinnitetään eri-
tyistä huomiota. Talvella kalusto 
peitetään lurreentumisen ja jääty-
misen estämiseksi. 

Kannattajien kokoaminen lappeeliaari 

3 1. 

(lyhyet kannattajat; 	l 	22 rn) 
3. Kokoamisalustaksi 	tehdään pel- 

koista suora pelkkapeti, 	jonka 
korkeus maasta on oltava6O cm, 
jotta alapuolelta asennettavat 

__ * *= * 1 
pultit saadaan kiristetyksi. 

4. Kannattajan osat nostetaan pai- 
koilleen pelkkapetin päälle. ________________________ ________________________ 

5 6 	yläpoarre 5. Alapaarteen liitospult.it 	ja 	väli- 
mutterit kiinnitetään paikoil- 
leen. 

DUItItM3695 
6. Kannattajan osat siirretään toi- 

siinsa kiinni 	ja liitetään iii- 
\\_ 

L:/7  
tospulteilla, 	joista 	yläpaarteen 
pultit kiri st.etään lopulliseen 

alapoarre 

tiukkuuteen. 

7. Kannattajan oikea kaarevuus sää- 
7 8 detään linjalarikaa apuna käyttäen 

alapaarteen pul tei sta, 	jotka 
kiristetään säädön jälkeen lopul- 
liseen tiukkuuteen. 

Huorn. 	Liitoksessa tulee tappiosan olla tM2O 
hahlon sisällä vähintään 8 mc. 8mm 

8. Kannattalien päihin tulevat kalot- ________ 
tilaakerit kiinnitetään pulteilla 
paikoilleen. 

________________________ 9-10. 	Kootun kannattajan päälle asete- ________________________ 
10 taan välipeikat ja seuraava kan- 

nattaja kootaan edellisen päälle. 
Koska kannattajien alapaarre on 
hieman kapeampi 	kuin yl.äpaarre, 
kootaan kannattajat vuorotellen 
eri 	päin. 	Kannattajat kootaan __________ 
hieman ilmi ttäin, 	jotta ala- .1 

puolelta asennettavat liitos- _________ 
pultit voidaan kiristää. 

Kannattajien 	ko:oarnlr,en 	pystyssä 
(pitkät kannattajaEfT2 m) 
11-12 Kannattajien kokoamisalustaksi 11 12 

tehdään peikoista suora pelkka-
peti 	ja rakennetaan parruista ________ 
päätypukit, 	jotka asennetaan Ikko 	( 	tmm 	\ 
paikoilleen. 	Pohjapeikkojen pääl- 
le asetetaan korokepelkat, 	joilla 
samalla aikaansaadaan likimain 
oikea kannattajan kaarevuus. 

Ensimmäisen kannattajan kokoaminen: 

13 11. 
j-f 1.8 _____ 

13-14 Kannattajari päätyosiin kiinnite- 
tään kalottilaakerit paikoil- 
leen. Ensimmäinen päätyosa nos-
tetaan paikoilleen päätypukin ja ___________________ ____________ 
pelkkojen päälle ja tuetaan pys-
tyyn vinoreivauksella. 

7 , 
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.15-16 Seuraavat osat nostetaan yksitel- 15 16 _____________________ 
len paikoilleen ja liitetään 	lii- 
tospultejlla kiinni sekä 	tuetaan 
pystyyn vinoreivauksilia n. 	6-8 m _____________ 
välein. 	Lyhyet (300mm ja 450mm) 

_______ 

väliosat liitetään pitempiin osiin 
maassa ja nostetaan yhdessä pai- 
koi ileen. 

1 7.. Valmiiksi koottua kannattajaa nos-- ___________________________ __________________________ 
tetaan varovasti reivauksia irrot- 
tamatta, jotta saadaan alla olleet 17 18 
korokepelkat pois. 	Kannattaja 
lasketaan päätypukkien varaan. 

18. Seuraavat kannattajat kootaan -t/3 	 -L/3 
n. 	70 cm päähän edellisistä ja 2 
sidotaan kokoamisvaiheessa ylä- 
paarteesta reivaputkilla toisiin- ___________________________ 

_______________________ Tsa. 

19-20 Kannattajien oikea kaarevuus sää- 
19 20 detään kannattajien ollessa pääty- 

pukkien varassa linjalankaa apuna 

Huom! ------------------------------------
käyttäen. 
Kaarevuus säädetään ensin toises- 
ta pultista, jonka jälkeen vastak- 
kainen pultti kiristetään siten, 

_________ 
_________ 

että kannattaja saadaan sivu- 
suunnassa suoraksi. 	Lopuksi kiris- _____ 
tetään liitospultit. 
Liitoksessa tulee tappiosan olla 

_____ 
________________________ 

hahlon sisällä vähintään 8 mm. 

Kannattajien asennus 

21. Ennen kannattajien asennusta tar- 21 22 	teIavunu 
kistusmitataan niskapalkkien väli, 
joka saa poiketa kannattajien 

__________ 
__________ 

I1 
pituudesta korkeintaan + 20 mm. 

Huom! Koska sallittu poikkeama on pieni, _____ 
kannattaa mittaus tehdä mandolli- ________ _______ 
simman varhaisessa vaiheessa, 
jolloin tarpeelliset muutokset on 
helpompi suunnitella ja toteuttaa. 

22. Jos kannattajien sivusiirtoa var- 
ten tarvitaan telavaunut, asenne- 

23 taan telavaunujen ohjurit ja tela- 
vaunut paikoilleen niskapalkkien [aukai.jkoukku __________ 
päälle ennen kannattajien nostoa 
paikoilleen. loukousu ________ 	 nOStOrCIcs ________ 

23. Kannattajien nostopisteisiin Iou 

kiinnitetään laukaisukoukun kans-- _____________ _____________________ 
sa käytettävät nostoraksit. En- 
simmäiseen kannattajaan kiinnite- 
tään asennusaikaiset vinorei-vat, ohipuskpysi 
jotka käännetään noston ajaksi 
kannattajan sivuun. 4 148 

2L+. Kannattajat nostetaan niskapalk- ____________________________ 
keihin merkityille paikoilleen 
köysillä ohjaten. 25 26 	 ±10m 

25-27 Ensimmäinen kannattaja nostetaan 
osemusaikoi nen re!vaputki 

tehneen keskivaiheille. Kannat- 
taja kiinnitetään päistä niska- 30 
palkkeihin ja reivataan sivusuun- _____ 
nassa suoraksi vinoreivoilla, 
jotka kiinnitetään niskapalkkei- 
hin tai tehneen päätytukien 4750 4- 
ylimpiin vaakareivoihin. 

28. Kannattaja lasketaan kokonaan 27 
päittensä varaan vasta, kun se on Reun kiinnitys niskapolkkuin 

reivattu. Laukaisukoukut irrote- 
taan laukaisuköydestä. 

Huom. Kannattajien jäykkyys sivusuunnas- kuta ________ _____ 
sa on pieni, joten kiepahtamisen 
estämiseksi ne on ehdottomasti ____________________ 
reivattava ennen nostoraksien ir- 
rotusta. 



29-30 Seuraavat kannattajat nostetaan 
yksitellen paikoilleen ja sido-
taan edellisjin ala- a yläpaar-
teista p kittasilla vaakarpi-
voilla a ja b 	Ensimmäiset 
kannattajat sido aan Isäksi toi-
siinsa vinorejvojlj.a e , jotka 
kiinnitetään poikittajsjn vaaka-
rei voi hi n. 

31. 	Kun toisen reunan kannattajat. on 
asennettu, irrotetaan ensimmäisen 
kannattajan vinoreivat ja jatke-
taan kannattajien asennust.a toi-
seen reunaan. 

Huom! Jos kannattajan pituus l20 m, elJ 
asennusaikajsta rivausta tarvita. 
Jos kannattajan pituus l 30 m, on 
asennusaikajnen reivau$ Suunnite]-
tava tapauskohtai sesti. 

Tehneen rivaus 

29 30 

1iii1iiiiii:;J:r- 
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Teline reivataan telinmesuunnitelman mu-
kaisesti. Asennusaikaiset. reivaukset 	33 
jätetään osaksi lopullista reivausta 

33-34 Reivaustyössä tarvittavat työteli-
neet rakennetaan kannattajien ala-
paarteen varaan. Tarvittaessa 
asennetaan tehneen alle suoja- 
ve rkk o. 	 _________________________ 

34 

35-38 Tehneen reivaus asennetaan seu- 
raavassa järjestyksessä: 

- Alapa rteen poikitt.aiset vaakarei-
vat a kiinni t.etään yksinkertai-
sula ääntöhiittim li ff48. 

- Teleskooppisauvat c kiinnitetään 
yläpaarteisii n pulteihla M20,l75mnm 

- Yläpaart en poikittaiset vaaka-
reivat b kiinnitetään yksinker- 
taisilla ääntöliittimjllä ff48. 

- Yläpaarteen vinot vaakareiva 
kiinnitetään vaakareivoihini b 
kaksoiskääntöliittimillä 8/4 

- Poikittaiset vinoreivat e kiin-
nitetään vaakareivoihin a ja ® 
kaksoiskääntöliit.timihlä 8/48. 

- Tehneen pituussuuntaiset siteet 
kiinnitetään tehneen päissä poi-
kittaisiir vaakareivoihin. 

Huom! Liittimien kiristysvääntömomentit: 

22 mm avainvälihlä 50 Nm 
24 mm avainvähillä 80 Nm 

Muotopuut 

39. 	Sivukaltevissa si]loissa asenne- 
taan kannattajien päälle muoto- 
puut, jotka sidotaarm kiinni 
-.'2...3 m välein. 

35 36 

0 0 

0 

37 38 	M20 

L%/j 

Tehneen korkeus tarkistetaan joko kannattajien tai muotin päältä ja säädetään tarvittaessa 

tehneen päätytuista. 

Ennen va].ua tarkistetaan, että: 

- kaikki reivaukset on tehty tehinesuunnitelman mukaisesti 

- kannattajat tukeutuvat oikein tehneen päätytukiin 



45 

52 

54 

rI r 1  ____ 

voihtoet,t. veto isteet 

toi 
k 	ilukk 
vetovoieri 

53 
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Tehneen purku, menetelujäl 

43. 	Tehine lasketaan irti kannesta 
löysäämällä päätytukien laskukii-
loista tai pylväiden väkiruuveis-
ta. Tämän jälkeen puretaan kannen 
muotti tehneen päältä pois ja 
tarvittaessa puhdistetaan kannen 
alapinta telineeltä käsin. 

45-48 Tehneen reivaukset puretaan lu-
kuunottamatta sivusiirron ja nos-
ton ajaksi jätettäviä tai asennet-
tavia reivoja. Jos kannattajat 
nostetaan pois pareittain, sido-
taan ne kuvien 45-46 mukaisesti. 
J05 kannattajat siirretään ryhmis-
sä ja nostetaan yksitellen, sido-
taan ne kuvien 47-48 mukaisesti. 
Ryhmän viimeisen kannattajan ylä-
paarre jäykistetään sivusuunnas-
sa reivaputkihla tai harustamalla. 

alapaarteen poikittainen 
vaakareiva 
yläpaarteen poikittainen 
vaakareiva 
poikittainen vinoreiva 

Huom! Tehneen reivaukaja ei saa pitkis-
tä kannattajista purkaa kokonaan 
pois missään vaiheessa, vaan aina 
tulee olla vähintään kuvien mu-
kainen sidonta. Ennen kannattajien 
sivusiirtoa hiotaan niskapalkista 
mandolliset kohoumat yms. ja ras-
vataan niskapalkin selkä kitkan 
pienentämiseksi (ellei käytetä 
telavaunuja) 

49. Pareittain sidotut kannattajat 
vedetään taljoilla kannen reunan 
ulkopuolelle, josta ne nostetaan 
pois. 

50. Kannattajaryhmää siirretään si-
ten, että aina reunimmainen 
kannattaja voidaan irrottaa rei-
vauksista ja nostaa pois. 

51. Taljat kiinnitetään niskapalkkien 
päihin, jolloin veto tulee niska-
palkkien suuntaisesti. Taljojen 
vetovaijerit. on syytä kiinnittää 
jokaiseen kerralla siirrettävään 
kannattajaan. 

52. Jos niskapalkin uloke on pitkä, on 
tarkistettava, ettei niskapalkki 
keikanda. Tarvittaessa tuetaan 
niskapalkki kanteen. 

53-54 Pitkät kannattajat nostetaan 
kokoamispukkien varaan. Yksitel-
len nostetut kannattajat sidotaan 
samoin kuin kokoamisvaiheessa 
vaaka- ja vinoreivoilla. Kannatta-
jat kiilataan pelkkojen varaan ja 
puretaan irrottamahla osa kerral-
laan. Osat nostetaan joko väli- 
varastoon tai suoraan kuormaan. 

55-56 Lyhyet kannattajat nostetaan pelk-
kapetin päälle lappeelleen, jossa 
ne puretaan osiin. Pareittain 	55 nostetut kannattajat lasketaan 
ensin maahan pelkkojen päälle, 
jossa reivaukset irrotetaan. 

Huom! Pelkkapetin oltava riittävän kor-
kea, koska alapuolen pultit on 
irrotettava samassa asennossa 
(kannattajaa ei saa kääntää). 

56 
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Kannattajien purkuvaiheessa tarkistetaan kaluston kunto. Maalaus- 
vauriot paikkamaalataan. 
Vialliset osat erotellaan ja merkataan oranssinvärisel]..ii ristillä 
Kalusto puhdistetaan valuroiskeista yms. 
Liitospult.it ja liittinet lajitellaan. rasvataan ja pakataan 
kuljetusJ.aatikoihin. 

Telineiden purku, menetelmä II 

- Kannen muotti sidotaan kariteen ennen tehneen purkua. 
Sidonnasta ohjeet muottit.öiden menetehmätiedoissa. 

- Teline puretaan alta pois kuten menetelmässä 1. 
- Kannen muotti pudot.taan kokonaisena alas ja puretaan alhaalla 

Menetelmän 1 soveltuvuus: 

- yleensä aina käyttökel-
poinen matalissa sil-
laissa 

- soveltuu huonosti erit-
täin vinoissa silloissa, 
koska sivusiirto on täl-
löin vaikea (ellei käy-
tetä telavaunuja). 

Menetelmän II soveltuvuus: 

- soveltuu, jos muottipuu-
tavarahle ei ole uudel-
leenkäyttöä, jolloin 
rikkoontuminen ei hait-
taa 	- 

- ei sovellu, jos alla 
hiikenneväylä tai vapaa 
vesi 

- kannen eristys- yms. 
töitä ei voi tehdä ennen 
tehneen purkua. 

Menetelmä III (tehneen lasku kierre- 
tangoilla) 

61. Kannen valuun jätetään kierretan-
goille relät tehinesuunnitelmas-
sa esitettyihin kohtiin tarkal-
leen niskapahkkien kohdalle. 

62. Tehneen alaslaskussa käytettä-
vät kierretangot., poikkipalkit ja 
tunkit asennetaan paikoilleen. 
Jos kannattajan päässä on kalotti- 
laakeri, laakeri läykistetään. 

63. Tehine ja muotti lasketaan irti 
kannesta kierretankojeri varaan 
löysäämählä päätytukieri lasku-
kiiloista tai pylväiden väkiruu-
veista. Tämän jälkeen puretaan 
päätytuet (pylväs-, konsohi- tms. 
tuet) t.ehineen alta pois. 

64. Teline lasketaan kokonaisena 
muotteineen alas tunkkien ja 
kierretankojen avulla. Tarvit-
taessa voidaan kannen alapint.a 
puhdistaa telineeltä käsin. 

65. Teline lasketaan tasaiselle alus-
talle pelkko.ien päälle tai vesis- 65 
tösilloissa ponttoonien päälle, 
jossa muotti ja teline puretaan. 

66. Kierretankojer1 reiät täytetääri 
teliriesuunrjitelmarj mukaisesti. 

Mene;elmän III soveltuvuus: 	 _____________________ 
- käy ttökelpoi nen kork ei ssa si 11 oi saa 

sekä silloin, kun kannattajien sivu- 	 . - 
siirto on hankalaa 	 1 	1 	i 	T 

- vaatii tasaisen 1askua1ustar 	
L__ 	L___j 

- kannen eritys- yms. töitä ei voi 	 -..- 	 - 
tehdä ennen telineiden purkua. 

Huom 	JOS MENETELMÄÄ III AIOTAAN KÄYTTÄÄ, ON TÄMÄ 
OTETTAVA HUOMIOON TELINESUUNNITELMASSA. 

YLEISTÄ 

Tehinekalusto: 
- Vääntyneitä tms. viallisia osia ei saa käyttää. Kannattajien osat tulee tästä syystä tarkas- 

taa vastaanotettaeSSa huolellisesti. Koska kannattajat ovat sivusuunnassa erittäin hoikkia, 

on niiden käsittelyssä huomattava seuraavaa: 
- kalustokuormat ja välivarastokasat on tehtävä siten, etteivät kannattajat pääse vääntymään 

- kalustoa ei saa purkaa kuortuasta kippaamalla 
- kannattajia ei saa nostaa muualta kuin ojkei sta nostopisteistä 

- '-«- i- 4--,4,. 	 ins olla riittävästi sidotut ts. reivauksia ei saa irrottaa - 	1 ricti ¼0U&Ja t.aj ............... - - 

kokonaan edes väliaikaisesti. 



C. 

- Kalusto tulee suojata talvena lumeentumiselta a jäätysiseltä, sillä jäätyneen kaluston 
käsittely lisää huomattavasti kustannuksia ja voi aiheuttaa vaaratilanteita. 
Jäätynyt kalusto sulatetaan peittämällä kalusto ja käyttämällä rakenriuslämrnittirriiä. 
Paikallisesti voidaan jäätä sulattaa myös rtestekaasuliekillä. Kalustoa ei tällöin saa 
kuitenkaan lämmittää tarpeettomasti. 

- Työssä on käytettävä sopivia esim. räikkävääritimj1l varustettuja avaimia. Reivaustyöhön 
kannattaa käytännössä varata 19 - 24 mm sarja erikoispitkiä (sisäpituus 40 me) hylsyjä, 
sillä kalustossa voi olla sekaisin useampaa avainkokoa olevia liittiniiä. 

Työturvallisuus 

- Työntekijöillä on oltava suojavarustuksena vähintään naulaanasturnissuojalla varustetut 
suojajalkineet, sormikasmalljset suojakäsineet ja kypärä sekä turvavyö työskenneltäessä 
paikoissa, joissa on putoamisen vaara. 

- Työssä on noudatettava yleisiä nosto-ohjeita. 

- Tehneen alla käytetään tarvittaessa suojaverkkoa standardin "SFS4338 Suojaverkko. Käyttö" 
mukaisesti. Verkon tarve selvitetään yhteistyössä piirin tyäsuojelutarkastjan kanssa. 

- Vesistösilloissa on oltava käytettävissä vene ja kelluntaliivit. 

- Liikenneväylän, rantatien yms. vierellä työskenneltäessä on noudatettava kussakin tapauksessa 
erikseen annettuja ohjeita ja määräyksiä. 

KALUSTOTI EDOT 

Hunnebeck 1133-kannattaja ,vanha tyyppi 

Hunnebeck 1133 - kannattaja, uusi tyyppi 

HUnnebeck HU-kaiustc 1 	(on C1 	(kg) (kg 
1 Päätyosa 450, haarukka 4500 506 550 
2 Fäätyosa 450, tappi 4500 506 550 
3 Päätyosa 600, haarukka 6000 463 589 
4 Päätyosa 600, tappi 6000 463 589 
5 Väliosa 30 300 108 106 
6 Väliosa 45 450 74 
7 Keskiosa 170 1700 195 205 
8 Keskjosa 300 3000 304 315 
9 Keskiosa 450 4500 444 465 

10 Keskiosa 600 6000 583 614 
19,5 11 	Korotusosa 	h = 260 mm 

12 Pulttj M 36 x 190 + 3 mutterja 3,4 
13 Pultti M 36 x 95 + rnutteri 1,8 
14 Telavaunu 21,4 

Kalottilaakeri 20,6 

Gi = Osan paino vanha tyyppi 
G2 = Osan paino, uusi tyyppi 

Hill 

•fiL 
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Reivaukset ja liittimet 

16 	Teleskooppisauva 1 = 2000-3100 mm, 24,6 kg 	19 	Yksinkertainen kääntöliitin H 48 

17 	Kaksoiskääntöljjtjn H 48/76 	0 	Vetoliitin 48 

18 	Kaksoiskääntöliitin 48/48 	 Reivaukset telineputkea 0 48,3/3,25 

Kokoarnistelineet 

XXXXXXI -- 
1400 	 1400 	1400 	 1400 

Puutavara T24-2 

Kann. 	paino Niska Tolpat 

1650 kg 1125 x 	125 100 x 	100 

1650-2900 kg 150 x 	150 125 x 	125 

2900-4000 kJ150 x 	175 150 x 	150 

reivaukset lautaa 



Siltojen tukitelineet 
	

LIITE 4 
LIITTEET 

TIELAITOKSEN TS-KORTIT 

NRO 5535 Maatuen puumuotti 
5536 Seinämäisen pilann puumuotti 
5537 Seinämäisen puumuotin mitoitus 
5538 Avattava pyöreän pilarin puumuotti 
5539 Pyöreän pilarin puumuotti 
5540 Pyöreän pilarin puumuotin mitoitus 
5541 Laattasillan kannen muottityöt 
5542 Kannen muotin mitoitus (Laudoituksen ja 

koolauksen mitoitus) 
5543 Kannen muotin mitoitus (Muottilevyn ja 

koolauksen mitoitus) 



SILLANRAKENNUS 

TYÖNSUUNNITTELU 

Muottityöt 

Maatuen puumuotti 

1(81 

REK NO 	SIJOITUS 

5535 8.3521 
LAATIJA 1 AIKA 

TVH / 
Rs, Rr 	12.83 

Menetelmät iedot 

TYÖKOKOr'LAJSIJuS 

Ulkoinen Suoritusjar.jestys: Muottityön ajoitus: 

- Ennen rnaatuen muottien rakentamista tehdään maatuen perustukset sekä tyo- ja tukitelineiden 
rakentamisen kannalta tarDeelljSet täyttötyöt. 

Sisäinen suoritusjärjestys 

Mittaus ja merkitseminen 

Koolauksen ovstvtvm 

Sidejuoksujen asennus ja muotin sitominen 
Työtel 4et 	

- 	 Tarkistusmittaus ja muotinuke- 

muotit yms 

vi imeistely 
- Sisämnitaltaan ahtaista muoteista rakennetaan ensin näkyviin jäävierm sivujen muotit (rinta- 

muurien etupinta ja siipimuurjen ulkopinnat), jonka jälkeen asenneaar rake'
-"- ee 	tm -- 

uo:tien S1sasvut raenneaan ja muoti sidotaan vasta raudoituksen jälkeen. 

- Sisämnitaltaan väljät muotit laudoitetaan ensin kokonaan valmiiksi ja raudoitus asennetaan 

rnuottjen sisällä työskerinellen. Muotjt sidotaan myös tässä tapauksessa vasta raudojtuksen 
jälkeen. 

- Maatuen reunapalkit voidaan laudojttaa myös kannen i,audoitusvajheessa ja valaa jälkivaluna, 
jolloin reunapalkkien muoto saadaan juohevaksi kannen reunapalkkien kanssa. 

L±NIVÄLINEET MATERIAALJT, KALUSTO 

Sopivat työ-

ryhmät 
Muotjn rakentaminen 	 2.. .3 RAM + 1.. .2 RM 
Muotjn purku 	 2.. .4 Rt'l 

Materiaalit: 

- muottilauta; 20 x 100 tai 22 x 100 
- koolaus: 	38 x 100. - .50 x 125 
- sidejuoksut; 2 kpl 50 x 100.. .150 

- muottisiteet; ks sivu 8 

Koneetaka lusto: 
- pöytäsirkkeli 

- ;ähkopor 

- muottjsjtejden kiristyslaitteet 
- työntekijöiden suojavarusteet 

Viitteet Menekkjtjedot 	kortti nro 	ci 	 MJö?fjpr- 



MENETELMAKUVUS 1 

_________ 

2 

Puutavaranvarastointijalajittelu 

1. Puutavara varastoidaan työpaikan 
viereen ja peitetään talvella lu- 
rneentumisen ja jäätymisen estämi- 
seksi. 	Tarvittaessa 	uutavara _____ 
lajitellaan 	lujuusvaatimusten mu- L4-I_4-H 
kaisesti. 

Mi t tausjmerkitseminen 

2. Maatuen paikka mitataan ja merki- 
tään esim. 	linjalangoilla. 3 4 

Muo t t iseinän rakentaminen 

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

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

5. Em. 	toippiin 	naulataan 	n. 	1,5...? m:n 5 
korkeudelle 	sidejuoksu ja loput 
koolaustolpat naulataan kiinni em. 
sidejuoksuun. 

6. Muotti laudoitetaan yleensä aihaal- 
ts alkaen. 	Laudat naulataan joka 
toiseen tai 	joka kolmanteen koolaus- 
soiroon. 	Laudat jatketaan koolauk- 
sen kohdalla. 	Kahta vierekkäistä 
jatkosta ei 	saa sijoittaa samaan 
koh taan. 

'UI-' ,! ' 
8 7. Tarvittaessa rakennetaan työskente- 

lyä varten 	työteline. 	(ks. 	Rakennus- 
töiden järjestysohjeet, 	luku 6) 

8. Tarpeellisiin kohtiin jätetään lau- 
doilukseen puhdistus- ja valuaukot. 

7_ 

Aukot sijoitetaan yleensä maanvas- _______ _______ 
taisi in 	pintojhjn. 

9. Laudoituksen ylärcunan korkeus mi- 10 
tataan ja ylin lauta sahataan valu- 
pinnan mukaisesti. 	Laudoituksen __________ 
yläreunaan naulataan myös viiste- _______ _____________ 
rima. 

10. Sidejuoksujen paikat mitataan ja _______ _______________ 
sidejuoksut naulataan paikoilleen. ________ ________________ 
Muottisiteille jätettävä rako saa- _______ _______________ 
daan aikaan 	esim. laudan pa- _______ _______________ 
loilla. 	Sidejuoksujen väli saadaan _______ _______________ 

apuna mittalautoja. 

LI II I 12 
ii. 	Tarvittaessa voidaan koolaussoirot 

jatkaa limittämällä 	ne sidejuoksun 

_ 
kohta 

II 	/»r 	 II 	II 
_______ ________ 

1 jJ1L_ kohdalla kuvan mukaisesti. .._J1_ - _________ -' 
12. 	Sidejuoksut jatketaan 	päittäin t11. _____ 

kuvan mukaisesti. 	Tarvittaessa it f[JJJ iji'j[j[ jatkoskohta jäykistetään soiron 4L} 1- 	1 
kupeeseen naulatulla laudanpätkäl lä. ___________________ 
(ks. muotin mltoituskorttj) - - 

IIII 	LII [1f 
Tukitelineiden rakentaminen 

__________________________________________ 

13 
13-14.Maatuen 	siipimuurien ja laakeripalk- 

kien muotit tuetaan yleensä parruis- 
ts rakennetuilla tukitelineillä joko 
maasta tai maatuen peruslaatan pääl- 
tä. 	lämän kortin 	lopussa on esi- 
merkkejä erilaisista tuentatavoista. 
Puurakenteiset 	tukitelineet 	rikenn- 
taan kortissa nro 5512 annettuja 
ohjeita soveltaen. 	Maanvax-aisissa 
tukitelineissä on kiinnitettävä eri- 
tyistähuomiotamaapohjankantavuuteen. 

. 	. ' 	- - 
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25 

15 uOtIfl sitominen 

15. Muottisiteiden paikat mitataan ja 
laudoitukseen porataan reiät. 
Siteet pujotetaan paikoilleen ja 
kiristetään ao. kiritimel1ä. 
Tarvittaessa käytetään muotin sisä-
puoliseen tukemiseen puukapuloita, 
jotka on ehdottomasti poistettava 
valuvaiheessa. Ylel simmät sidonta- 
tavat on esitetty tämän kortin 
sivulla 8. 

16. Muottisiteiden päät suojataan sopi- 	17 
villa tulpilla tai taivutetaan side-
juoksujen väliin ainakin niiltä alu-
eilta, joilla joudutaan liikkumaan 
myöhemmin. 

17. Sidottaessa vinoja pintoja saa ta-
vallista teräs- tai alumiinisidettä 
(0 	12 mm) taivuttaa korkeintaan 
100 tai sidejakoa on pienennettävä 
muottilautaan kohdistuvan kiskopai-
neen pienentämiseksi. 

18. Sidejuoksujen alla voidaan käyttää 
myös kiiloja tai koolaus voidaan 	19 
loveta, jolloin muottisiteitä ei 
tarvitse taivuttaa. 

Tarkistusmittaus ja muotin tuenta 

19. Muotin sijainti ja mitat tarkiste-
taan ja muotti oikaistaan ja tuetaan 
vinotuilla maahan, työtelineeseen 
tms. sopivaan paikkaan. 

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

'1 
Viimeistelytyöt 

21. Valukorkeudet tarkistetaan ja puut- 
tuvat viisterimat naulataan paikoil-
leen. 

Hua Viisterimaa on käytettävä kaikissa 
näkyviin jäävissä kumissa paitsi, 
jos kulma on yli 120 

22. Kaide- ja laakerivarausten muotit 
rakennetaan ja asennetaan paikoil-
leen. Kortin lopussa on esitetty 
muutamia esimerkkejä em. muoteista. 

23. Panoskiinnikkeet sijoitetaan paikoil-
leen ja tuetaan puukapuloilla. 

24. Muotti peitetään talvella, jolloin 
vältytään lumen ja jään sulattami-
selta ennen valua. 

Muotin rakentamisjärjestys 

25. Maatuen muotti rakennetaan tavalli- 
sesti seuraavassa järjestyksessä: 

siipimuurien ulkopir-tnat 

siipirnuurien ala-/takapinnat 

raudoitus (ahtaat seinät yms.) 

rintaniuurin takapinta 

Siipimuurien sisäpinnat 

- raudoitus (väljät rakenteet) 

varausten muotit yms. 

22 

EI 

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

Tarkastukset ennen valua: 

muotin puhtaus 

muotin tiiveys 

muotin sijainti 

muotin Sisärnitat 

muotin ja valute1inec1en 

tuenta 



4)8) 

Muotin_2ari! 	 29 	 30 
Muotin saa purkaa, kun betoni on saavut-
tanut riittävän laajuuden (ks. SYT 3500, 
kohta 2.3) 

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

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

31. Muottisiteiden rejät suljetaan tar- 31 	 32 	_____ 
vittaessa sivulla 8 olevien ohjei- 
den mukaisesti. 	 _____ 	 _________ 

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

ennen kuin kannen telinesuunnitelma 	 vÄRIN 
HuceSidetankoja ei ole syytä katkoa 	__________ 

on valmis, koska tankoja voidaan 
tarvita tehneen sitomiseen. 

YLESTA 

Muottimateriaalit: 

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

Kaytetystä puutavarasta on lajiteltava vaatimukset täyttämätön (mm. rikkoutunut, laho tms.) 

puutavara pois. 

- 'kviinpintoihin käytettävän muottilaudan tulee olla kokonaisuudessaan tasalaatuista, 

koska laudan laatuvaihtelut aiheuttavat kirjavuutta valupintaan. Suositeltavaa on käyttää 

näkyviin pintoihin uutta hautaa. 

- Maanvastaisissa pinnoissa 	kannattaa käyttää myös aikaisemmin käytettyä lautaa. Muottilau- 

doitus voidaan korvata myös muottilevyillä tai muottiverkohla. 

- Tukitehineohjeen 1983 mukaan tullaan muottisiteiltä vaatimaan käyttöselosteet, joista 

ilmenee mm. siteiden salhitut kuormitukset. Sellaisten muottisiteiden käyttö ei ole suo-

tavaa, joilta tämä käyttöseloste puuttuu. 

- Vialhisia tai lukituspinnoiltaan kuluneita muottilukkoja ei saa käyttää. 

Työturval 1 isuus: 

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

tarkoitukseen hyväksyttyjä ja niiden käytössä tulee noudattaa laitekohtaisia määräyksiä ja 

ohjeita. 

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

ohjei julkasusa: un jarjesysojeeL, i_ :itLOn piruuskeskus, yola. - 

sarja 28'. 

- Työntekijöillä tulee olla henkilökohtaisena suojavarustuksena vähintään naulaanastumissuo-

jalla varustetut suojajalkineet ja kypärä sekä muottien sidontatyössä sormikasmalhiset 

suojakäsineet, 

- Vesistösilloilla on oltava käytettävissä vene ja kehluntal'iivit. 

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

sessa erikseen annettuja ohjeita ja määräyksiä. 



LEIKKAUS A-A 	 LEIKKUS 8-B 

LEIKKAUS C-C 	 LEIKKAUS D-D 

1. ESIMERKKEJA MALITUEN MUOTTIRAKENTESTA 	 1 

Huom 	Esimerkeissä ei ole esite!y mm. tyd telineitä, jotka rakenn&aan tarpecn nvkaan muc 

ympärille. 

Esimerkki 1: 
Siipimuurien muotit tuetaan koo-
lauksen avulla peruslaatan päältä 

Esimerkki 2: 
Sii-pimuurien muotit tuetaan tuki- 
Hneeä nertaaan päältä 

LEIKKAUS E-E 

____________,III! 	
iiiii 

tsimerkkj 3: 
Siipimuurjen muotit tuetaan maanvarajsel].a 	 LEIKKAUS F-F 
tukj tel ineellä 

IeK.flro 5535 





E:crkl- 
Muotin alareuna tuetaan peruslaatan muo:-
tim 

k 

HI 

1'luotjn alareuna tuetaan peruslaatan muotti- 
siteisiin kiinnitettyihin parrun pätkiin 

LEIKKAUS L-L 

Esimerkki 7: 
Kannen laudoituksen yhteydessä tehty rnaatuen 
reunapalkin muotti 

 

otin alareunan tuentatapoja 

rru (100 *100 tms 

(esimOjO kl000...1500) 

Esimerkki 8: 	 Esimerkki 9: 
Muotin alajuoksu kiinnitetään ampumalla 	Muotin alareuna tuetaan peruslaattaan 
peruslaattaan 	 jätettyjen tartuntojen avulla 

Esimerkki 12: Laakerivarauksen muotti Esimerkki 13: Laakerivarauksen muotti 



YLE!SIMM\T MUOTTEN SIDONTjTAVT 

1• 	 id 	 ri ir1r 

Sidetyyppi 1 Muotin 	sidonta Valmis 	rakenne KäytaluejHuom 

1. 	Alumiininen side- WFFil/ Tanko katkaistaan siis- 
tanko + muotti- _J \\j A,B,C,D tisti betoninpinn:sta _______ 

Suositeltavaa on 

2. Teräksinen side- tvisreikä Tanko katkaistaan siis- 

putkea+rnuotti _______ 
lukko 

(Sidetankoina 
käytetaän pyoro- 'H b) 
tankoa A 220 tms) 

,ovkart 
I0astipaikkWffffff 

0 
Tanko katkaistaan vähin- 
taan 30 mm:n syvyydesta 

WFFI' 
ja kolo paikataan betoni- 

lukitusloi 

3. 	Teräksinen side- 
a) '(Ji7iiZI/i#fJ Muoviputki katkaistaan 

tanko asennettuna A siististi betonin pin- 
muoviputkeen _______ nasta ja reikä jätetään 
* muottilukko tai muoviputki 	fl auki. 	Reikien on sijait- 

lukitus tavasäännöllisin väli- 

b) _________ 
(Sidetankoina Jfl Putki poistetaan vähin- 
käytetään pybrö- tiivis reiko A, 	D tään 50 mm:n syvyyteen 
tarikoa A 220 tai 
erityisiä kier- iI 	us 

ja reikä suljetaan 
vesitiiviisti 	liima- 

teellisiämuotti- tuula tulpilla 
sidetankoja) 

c) 
Putki poistetaan vähin- 

1 	/ B tään 50 no:n syvyyteen 
ja reikä täytetään 
injektointilaaetilla 

4. Teräksinen side- 
a) / 

/jjff/jj1  Sidetangon reikä jäte- 
tanko + kuitu- A tään auki. 
sernentti- 	tms. ________ Reikien on sijaittava 
välike 	+ muotti- ViYi7IV säännollisin välimat- 
1ikko tai v:staa- tfl J ,  koin _____________ ________ 

Sidetarigoni-eikäsuije- (Sidetangot A 	D kuten kohdassa 3) - 
• i.__.___ 

ilmaus 
rr,i112 	ti1rn 

epoksutms 	/•///// 
liimolla j- 

Käyttöalueet: A = kuivat olosuhteet, B = vedenpinnan vaihtelualue, c = pysyvästi vedenpinnan 

alapuolelle jäävä alue, D = maanvastaiset pinnat. 	 ______ 
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• SILLANRAKENNUS 
—i r 

TYÖNSUUNNITTELU 

Muottitybt 

Seinämäisen pilann puumuotti 

Menetelmät iedot 

TYOKOKONAISUUS 

.hide juoksu 

() 

I•1jtj 111kk:" 

konensuor1tusjärjestys: Muottitöiden ajoitus: 

- Pilarimuotit kannattaa asentaa kannen tukitelineiden rakentamisen heydessä ja tukea k-

nen tukitelineisiin, jolloin erillisiä lyötelinel:ä ei tarvita. 

- Jos sillan pilarit on tehtävä ennen kannen tuki:eiineiden rakentamista, ehdään ens: 

tehneet, joihin pilareiden muotit voidaan tukea. 
Sisäinen suoritusjärjestys :  
Solkien teko 

Muotin kokoaminen 

Raudoitus 

0 asennus ja reivaus 

kannen tukjtel,ne 
Valu 	Kovettumunen 
—0------ ----- 

Muotin purku 

arjn rauacitukset 'ojuaan asentaa muo:tiin jLhv kOXuI:asuuC3Saa -  tai osittain (esim. t'j 
ja Jakoterakset) ennen muotin nostamista paikoilleen. Tällöin on nostosuunnitelmassa otettava huo- 

Inioon myös raudojtuksen paino ja varmistettava. etteivät pilarin tartuntateräkset vaikeuta asentamista 

- Vaihtoehtoisesti voidaan pilari raudojttaa vasta muotin asentamisen jälkeen muotjn sisällä 
tyoskennellen. 

TOIMINTAVÄLINEET MATERIAALIT KALUSTO 

Tyoteline tai __________ 	 in Sitominen 

Sopivat toiminta- 

välineet 
Muotin siirrot ja nostot NKU + 2.. .3 	RM 
Muotin rakentaminen ja asennus 1.. .2 RAM 	+ 	1. ..2 	RM 
Muotin purku 2.. .4 RM 

Materiaalit: 

- muottjlauta: rnitalljstettu 20 x 100 tai 23 x 1(X) 

- soi jet: 	38 x 	x 125 
- aueJuuksut -  s kpl 50 x 100 tai 63 x 100 

- muottisiteet: ks. Sivu 4 

Kalusto: 

- muottisiteiden kiristyslaitteet 

- sähkripnra 

- yontekijäin suojavarusteet 

'«-. 9enekKltleciot, kortti nro 5545 	Muottien mitOitus, krtti nro 5537 



MENETELN1IKUVAUS 1 

1. Puutavara varastoidaan 	työpaikan \ 	/ 
viereen ja peitetään 	talvella \ 	// 
lumeentumisen estämiseksi. 
Tarvittaessa puutavara lajitellaan ________ 
muottisuunnitelman 	lujuusluokka- _______________________________________ 
vaatimusten mukaisesti. 

Solkien valmistus i 
3. Solkien kokoarnista varten tehdään 

työpöytään naulaussapluuna, 	jossa 
soljet kootaan valmiiksi. 

Muotin_kokoaminen 

4. Kokoamisalustaksl 	tehdään ensin 
suora peti, 	johon mitataan side- 
juoksujen paikat. 	Sidejuoksut 
naulataan väliaikaiseSti 	kiinni 
kokoamisalustaan. 

5 
5. Solkien paikat mitataan ja soljet - 

naulataan paikoilleen sidejuoksui-
hin kiinni 

6. =1a=1== 

tälautaaeaajatkaasamas- 

7 8 7. tiuotin 	toisille 	siuiile 	tulevien 
sidejuoksujen paikat mitataan ja _______________ 
Juoksut 	nau1 	san 	aikoilleen --IN 
solkiin 	ki 	nn 

8. Valmiiksi 	laudoitetun muotin 	ala- 
pää katkaistaan suoraksi oikeasta - __________________ 
kohdasta. ____ 
Raudoitus 	(ei 	kuulu tämän kortin - 
sisäl Löön) 
Pilarin 	raudoitus voidaan asentaa _______________________ ______________________________ 
tässä vaiheessa nuotin sisään 
joko kokonaan 	tai 	osittain; 	esim. 10 

tään. 	Muotin alapään 	tukemiseksi 
rakenne taan parruista peruslaatan 

ti 	tuetaan perustaattaan. 	Kehikko 
kannattaa tehdä hieman väljäksi, 11 	 / 12 
jolloin muotin asennus helpottuu. - - - - 

________ 
11. Seuraavaksi rakennetaan kannen - 

tukitelineet 	tai 	erilliset 	työteli- 
neet, 	joihin muotti voidaan 	tukea. - - - r 

12. Muotti nostetaan paikoilleen ja ::: 
Ohjataan tarkasti em. kehikon 
sisään. 	Huom. 	Nostosuunnitelrna. 

13. Muotti tuetaan asennusvaiheessa 13 
pystyyn sitomalla se vaakareivoilla 
telineisiin. 	Matala muotti voidaan 
tukea myös pelkästään vinoreivoilla 
maahan. / 
Nostoliinat saa irroittaa vasta, 

________ 

kun muotti on 	tukevasti 	reivattu 

_ 
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23 

22 

: 

.j'UJi 
. I 

Tarkastukset ennen ;siva: 

- muotin puhtaus 

- muotin tiiveys 

- muotin sijainli ja 

pystysuoruus 

- muotin sisämita 

- muotin ja telineiden 'uenta 

•Muotin relvaus 

15. Muotin pystysuoruus tarkjs1eLun j 
muotti Sidotaan tukevasti telinoi-
sun vaaka- ja vinoreivoilla. 
Muotin reivaukset sijoitetaan mah-
dollisimman lähelle telineiden vaa-
kareivaustasoja. 

16. Terästeljnesjjn saadaan muotti re!-
vattua esim. kiinnjttamällä ensin 
telineisjjn muottjsitejllä poikit-
tainen parru, johon reivasoirot 
naulataan kiinni. 

17-.Muotjn yläpää voidaan tukea myös 
työtason lankkujen väliin tai kan- 
nen koolaukseen ja laudoitukseen. 
Lopuksi poistetaan asennusaikaise: 
tuet muotin sisäpuolelta. 

Muotin sitomirien 

19. Muottisjtejden paikat mitataan ja 
laudoitukseen porataan siteiden 
reiät. Siteet pujotetaan paikoil-
leen ja kiristetäan ao. kiristimel-
lä. Tarvittaessa käytetään muotin 
sisäpuoliseen tukemiseen puukapu-
loita, jotka on ehdottomasti pois-
tettava pilarjn valuvaiheessa. 
Yleisimmät rnuottien sidontatavat 
on esitetty tämän kortin lopussa. 

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

Viimeistelytyöt 

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

22. Valmiin muotin yläpää peitetään 
talvella, jolloin vältytään lumen 
ja jään sulattainiselta 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. 

- 

i' 	r 

- 

I: 4r  
: 19 
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tms! 	

sdetonko 	

I 

Muotin2rku 	 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. Muottisitejden muoviset suojaputket 	27 poistetaan ja reiät suljetaan seu-
raavalla sivulla olevien ohjeiden 
mukaisesti. 

28. Ilman suojaputkja asennetut side-
tangot katkaistaan. Katkaistaessa 
tankoja betonin pinnasta on katkal-
sutaltan oltava terävä, jotta tanko 
ei katkaistaessa :aivu ja :urr. 
betonja. 

26 

nI 



YLE(SIMMAT MUOTT (EN SiDONTTVAT 
- 	 ---. 	 i 	n 	k iv t 

ide!yypi ;idona a Käy tt;aiLtci iuom 

A,13,C,D tisi 	betoninpinflasta 
iukk' 

1 	1 
esim. 	katkaisutaltalla 

m tiu 

T. 	Terakincn Ivkor 

a) 

_______ esim. 	kakaisua1a11a 
liikk 

ttu4o ' , 

11 ovjkor4 IY 1 
ioostpaikkr4M4 Tanko kakastaan vähin- 

D aän 3C mrn:n syvyydestä 
= ja kolc 	naikaaan 	be'on- 

WFFI% 
laastilla 

__________ - 

a)  

uI muovputki auki. 	Reikien on 	sijait- 

/1/1% 
TtiI b) 

/fl Putki 	poistetaan vähin- 
kä,u 	au:: 	- A, 	D tään 50 mrn:n syvyyteen 

eri::i jj VI//III/I/II//II//I/II/II'" 
ja reikä soi jetaan 
vesitiiviisti 	liima- 

- liimalia e.sjtms%Vi4Ø 4 tuula tulpilla 
s!derankoJ 

Putki poistetaan vähin- 

________ B tään 50 mm:n syvyyteen 
________ ja reikä täytetään 

___ "/4 
injektointilaastilla 

___ 
a) 

Sidetangon reikä 	jate- 

________ Reikien on sijaittava 
saanriollisin valimat- 

- Sidetangon reikä sulje- (Sidetango A, 	D taan 	vesitii'iisti 	lii- k:e 	'c-u 

ePoksitms //d _____________________________ _______ ____________________ 

Käy ttöalueet: A = kuivat olosuhteet, 8 = vedenpinnan vaihtelualue, C = pysyvästi vedenpinnan 

	

alamuolelle jäävä alue, 0 = maanvastaiset pinnat. 	 ___________________ 

TYÖTU RVALLISUUS 
- Työssä on nouda:ettava yleisiä nosto-ohjeita 
- Työssä tulee käyttää määräysten mukaisia työtelineitä. Työtelineistä on annettu tarkempia ohjeita 

julkaisussa: Fakennustyön järjestysohjeet, 1982. Valtion painatuskeskus, työlait-sarja 28. 

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

koitukseen hyväksyttyjä ja niiden käytössä tulee noudattaa laitekohtaisia ohjeita. 

- Työntekijöillä on oltava henkilökohtaisena suojavarustuksena vähintään naulaanastumissuojalla 

varustetut suojajalkineet. sormikasmalliset suojakäsineet ja kypärä sekä turvavyo työsken-

neltäessä paikcissa, joissa on putoamisen vaara. 
- 	:oaist - i 1 1l' 	 :1,.1 	 -.'n 	jo kc1 iL:n11i;i 

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

erikseen annettuja ohjeita ja määräyksiä. 
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SILLANRAKENNUS 	Muottityöt 	
5537 1 8.3521 

	

________ 	 L A AT JA 1 AIKA 

TVH/ 

	

TYÖNSUUNNITTELU 	Seinämäisen puumuotin mitoitus 	
Rs, Rr 12. 83 

Menetelmät iedot 

1. MERKINNT 

a = koolausiakok/k 

A = muottilukor tukipinta-ala 

,I 	L_?Pl 	jEi 	: 	leveys 

:bTii•J : 

	

T _____ 	t = muottilaudan 

2. MITOITUSKÄYRÄT 

4 

: 

Siteitä (kpl / m2) 

Muottisidejako L., ( mm) 
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Valupoine p (kN/ m 2) 

Kuva 2: Muottien mitoitusnomogramrni 



	

E . MITOITUSPERUSTEET 	 1 
Mitoitus perustuu seuraaviin ohjeisiin ja määräyksiin: 

Suomen rakentamismääryskokoelma, B 10 Puurakenteet, 1983 

- TL 147: Tukitelineohjeet, 1983 

- Mitoitus on tehty sallittujen jännitysten menetelmällä (8 10, kohta 8) 

1. Yleiset mitoitusperusteet: 

- Kuormitus: valupaine p 	(Ks tukitelineohje) 

- Aikaluokka: 0, 	kosteustila: 3 

2. Muottilauta; mitoitus taipumalle f' 	a/300 

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

p 	77 kN/m2 puutavaralle T30-3 

- Mitoitetaan 3-aukkoisena, jolloin reunajänteen taipuma on määräävä 

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

a 	= 	3 Et 3 	 E = 6500 MN/m2 ; T24-3 max 
24,48 p 	 E = 7000 MN/m2 ; T30-3 

3. Muottilauta; mitoitus taivutukselle 

- t'litoittava, kun p 	58 kN/m2 puutavaralle T24-3 

p 	77 kN/m2 puutavaralle T30-3 

- Mitoitetaan 3-aukkoisena 

M 	= 0,1 pa 2 	; 	= M/W 	josta 

amax = aii t2 
	

sali = 9,6 MN/m2 ; T24-3 

0,6 	 C'b sali = 11,1 	/m2 ; T30-3 

4. Koolaus; mitoitus leikkaukselle 

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

- Mitoitetaan 3-aukkoisena 

= 0,6 q1 1 	- 	L. (b + h ) 	josta 

saii 	bk hk 	b 	+ hk2  = 	 + Tsait = 0,96 MN/m2; T 	18-3.. .T30-3 

1 	max 	
0,6 q 1 	1,2 

= koolaussoiron leveys 

= koolaussoiron korkeus 

q 1 	= a 	p b5  = sidejuoksujen yhteenlaskettu 
leveys 

laus, 	mitoitus kiskoainee11e sidejuoksuja vastaan 

- Mitoittava, kun hk = 125 mm, b 5  = 100 mm ja 1 	650 mm 

- Mitoitetaan 3-aukkosena 

=R ; Rax = 1,14 q1 1 

Sallitun jännityksen korotuskerroin 	k = V150/bs , jossa b = (mm) 

k . o' 	ii 	bk 	hk ci sa 1, max 
1,14 

- 	=2,4 MN/m2; T18-3. ..T30-3 
clsaU 

5 



6. Sidejuoksut; rnitoitus leikkaukselle 

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

- Mitoitetaan jatkuvana siten, että reunimmainen jänne on 1 = 0,8 12 

max = 0,50 q2 1 2 	josta 
A 

b h Vsali 	5 	5 	, jossa 	= 1  ' p ; 	sali = 0,96 MN/m2; T18-3.. .T30-3 
1 2max = 

0,50 q 2  

7. Muottisiteet; mitoitus kiskopaineelle sidejuoksuja vastaan 

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

P 	 sailitun jännityksen korotuskerrojn 	k = %I150/b. jossa b=(rnm) 

saii = k . d 155l1  A, jossa A = muottilukon teholiinen tukipinta-ala 

= 2,4 MN/m2 	T18-3...T30-3 	- 

8. Muottisidejaon mitoitus 

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

F'max = li 1 2 p, josta saadaan muottisiteiden lukumääräksi / m2 

n 	 (kpl/m2) ja vastaavasti sidejaoksi 

p sai 1 

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

Huom! 	saii määräytyy joko sidejuoksuja vastaan sallitun kiskopaineen perusteella (kohta 7.) 

tai muottisiteen saliitun kuormituksen perusteella. 

4. KÄYTTÖEStMERKIT 

Esimerkki 1: 

- Valupaine p = 35 kN/m2, koolaus 50 x 100, rnuottisiteen 1sail = 12 kN ja muottilukon pinta- 

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

Ratkaisu: 

1) Koolauksen ja laudoituksen mitoitus: 

- 	Valitaan muottilauta t = 20 mm, T24-3 

koolausjako amax = 390 mm ja 

sidejuoksujako 'imax = 670 mm koolaukselle 50 x 100 

2) Muottisiteiden ja sidejuoksujen mitoitus: 

- 	Sidejuoksujen väliin jää -' 20 min:n rako 	> muottilukon tehoilinen tukipinta-ala 
A = 	X 7 = 35 cm2 

P 	= 11 kN 	(kiskopaine tulee määrääväksi) =) sali 

muottisiteitä -'- 3,2 kpi/m2; sidejuoksut 2 kpl 50 x 100 rinnakkain 

- 	Muottisidejako ja sidejuoksujako voidaan valita vapaasti, kun 	muottisiteitä 
3,2 kpi/rn2 ja 1 	670 mm ja 12 	1000 min 

- 	Valitaan muottisidejako koolausjakoon sopivaksi, esim: 

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

= 405 mm ja 12 = 780 mm 	(12 - 2 	a) 



Nouam&ira m&räytyy muottisiteen 
vetorosituksen P mcx  mukaan 

ukko 2: 

Naulat 4,2x125 P 	(kN) max 

1 kpl/soiro 6,7 

2 kpl/soiro 13,3 

3 kpl/soiro 20,0 

4 kpl/soiro 26,7 

Esimerkki 2: 

- Valupaine p = 35 kN/m2, koolaus .50 x 125, muottisiteen F 1 	= 22 kN. 

Mi.toita koolausjako, sidejuoksujako, sidejuoksut ja vaadittava muottilukon tukipinta-ala. 

Ratkaisu: 

1) Koolaus ja laudoitus: 

- Muottilauta t = 20 mm, T24-3 	= 390 mm (ks. esim. 1) 

- Sidejuoksujako 1lmax = 820 mm koolaukselle 50 x 125 

2) Muottisiteiden ja sidejuoksujen mitoitus: 

- P 	= 22 kN = vaadittava sidejuoksukoko on 2 kpl 50 x 125 sai 1 
- Sopiva tukilevyn koko; esim 80 x 120 mm2, josta sidejuoksuja vastaan tulevaksi tukipinta-

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

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

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

5. KYTTÖRJOITUKSET 

1) Muottilauta: Muottilaudan vähimmäispituus L = 3a. Laudat on jatkettava aina koolauksen 

kohdalla. Kahta vierekkäistä jatkosta ei saa sijoittaa samaan kohtaan. 

2) Koolaus: 	Koolaussoirojen vähimmäispituus L = 3 l 	Soirot jatketaan limittämälläl 

sidejuoksun kohdalla. 

3) Sidesut: Sidejuoksujen vähimmäispituus L = 3 1. Jatkokset tehdään kuvien 3 ja 4 

mukaisesti. 

4) Muottisiteet: Muotin reunalla tai kulmassa saa reunimmaisen siteen etäisyys kuirnasta olla 

enintään 0,8 l2 	(ks. kuva 5) 

Kuva 3: Sidejuoksujen jatkoskohdat 

nauIot2,875 
5kpI-sidej.50 100 

Kuva 4: Side juoksulen latkoksen äykiSty5  

- jatkoskohdan etäisyys muotti-

siteestä oltava vähintään 12/4. 

- saman sidejuoksun jatkosten 

väliin on jäätävä vähintään 

kaksi muottisidettä. 

- kun muottisitejden max on 

alla olevassa taulukossa ilmoi-

tettua suurempi, on sidejuok-

sujen jatkokset jäykistettävä 

kuvan 4 mukaisesti. 

Taulukko 1: 

Sidejuoksut 1 P 	(kN) 

2 - 50 x 100 15,4 

2 - 50 x 125 19,2 

2 - 50 x 150 23,0 

Kuva 5: Muotin kulma 
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REK NO 	SIJOITUS SILLANRAKENNUS 	 _____________ 
_____ 	Muottityot 	 5538 	B.3521 

di 	 LAATUA AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU 	Avattava pyöreän pilarin puumuotti Rs,R( 1 12. 83 
Menetelmät iedot 

TYOKQKONAJS UUS 

±I 	 : =itus 

- 	= Pakkausterasvanneryhmä 

4 	= Soljen liitos 

Pilarjmuotjsta on tehty tyyppipiirustus 

Nro R15/DI-I 2-1 , jossa on esitetty 

muotjn mitat ja rakenne -arkemmjn. 

Muotin sisähalkaisija d = 700. -.1300 mm. 

Muottityön suoritusjärjestys 

- 

Muotin irrotus 

Puhdistus 

Pilarjn raudoitus voidaan asentaa joko paikoilleen asennetun muotin sisällä tydskenpellen tai 

raudoitus voidaan nostaa valmiiksi koottuna häkkinä paikoilleen. Haluttaessa voidaan 'Jalmi 

raudojtus asentaa avattuun muottjjn jo ennen muotin nostamista paikoilleen. Jos raudoj:us 

nostetaan paikoilleen valmiiksi koottuna häkkin tai ennalta muotin sisään asennettuna, on 

varmjstuttava silta, etteivät pilarin tartuntateräkset vaikeuta asentarnista. 

TOMINTAVLIN EET 

Sopivat toiminta- 	Muotin nostot ja siirrot 	KANL tai W.J - 1...? RM 
valineet: 	 Muotin kokoaminen ja asennus 	1.. .2 RAM * 1.. .2 RM 

Muotin irroitus ja puhdistus 	2.. .3 RM 

MENETELMAKUVAUS 

Muotin kokoaminen asennuskuntoon 	1 	 2 
1. Muotti tarkistetaan ja vauriot 

korjataan tarvittaessa Muotti- 
pinnat öljytään ennen muotin 

2. Toinen muott1p,1isko asetetaan 	 3 rin raudoitus asentaa paikoilleen 
muottipuoljskoon tässä vaiheessa. 

3. Toinen muottipuolisko nostetaan 	3 
edellisen päälle ja ohjataan tar- 
kasti oikeaan kohtaan. Jos pila-
rin raudoitus on muotin sisällä, 
tarkastetaan että raudoitusvä- 

paikuj 	ja knis:ezään. Vuitte- 	-_-k- 
ja ei saa kiristää tarpeet tQnan tiukkaan. 

Viite: Menekkitiedot, kortti nro 55-16 
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17 Tarkistukset ennen valua: 

13 
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I OhIIOtIHOhII': 
UflhUflhIfltflI IK 
mirnuuum 

muotin sijainti ja pysty 
suoruus 
muotin puhtaus 
muotin ja telineiden 
tuenta 
muntin tiiveys 
(tarvittaessa voidaan 
muottia kastella ulko-
puolel ta) 

	

5. Solkien välille tulOva 	ukkaus- 

	

teräsvanteet asenne.aa 	kiris- 
tetään paikoilleen ao. vokaluilla. 

uom.Jos vanteiden liitosten pi.tavyyita 
on syytä epäillä, on liitosten 
lujuus testattava tämän kortin 10-
pussa annettujen ohjeiden mukai-
sesti ennen vanteiden käyttöä. 

Muo t in asennujaaluStaVsre1aU 

7. Tarvittaessa rakennetaan ennen muo-
tin asennusta tyoteline tai kannen 
tukiteline, johon muotti voidaan 
reivata kiinni. 

8. Muotin tarkka paikka mitataan ja 
merkitään. Muotin alapään tukemi-
seksi tehdään esim. parruista 
kehikko, jonka sisään muotin ala- 
pää voidaan kiilata. 

9. Muotti nostetaan paikotileen, 
ohjataan tarkasti oikeaan kohtaan 
ja tuetaan alapäästä kiiloilla em. 
kehikon sisään. 

10. Muotti reivataan nostovaiheessa 
alustavasti pystyyn joko vinorei-
'joilla maahan tai vaakareivoilla 
työ- tai tukitelineisiin. 
Nostoliinat saa irroittaa vasta, 
kun muotti on tukevasti reivattu. 

Muotin reivaus 

11. Muotin sijainti ja pystysuoruus 
tarkistetaan ja muotti reivataan 
tukevasti vaaka- ja vinoreivoilla 
työ- tai tukitelineisiin. Reivat 
pyritään sijoittamaan mandolli-
simman lähelle telineiden vaaka-
reivaustasoja. 

12. Vierekkäiset pilarimuctit voidaan 
lisäksi sitoa toisiinsa vaaka- ja 
vino reivoi ila. 

Reivaus telinetkilla: 

l3-14.Ensimmäiseksi kiinnitetään muotista 
suoraan ulospäin suuntautuvat rei-
vaputket muotin L-teräksiin yksin-
kertaisi lia kääntöliittimillä. 
Muut vaaka- ja vinoreivat kiinni-
tetään em. reivausputkiin kaksois-
kääntöliittimillä. Kaikki liitok-
set on 'ehtävä mandollisimman 
uIiiiO 	.......... 
reivaputken kiinni tyspistettä. 

Reivaus puusoirolla (esim. 50 x 100) 

15-16. Reivaussoirot kiilataan kevyesti 
muottilaudoituksen ja L-terästen 
väliin ja naulataan kiinni L-teräk-
sissä olevien reikien läpi. 
Tarvittavat lisäreivat voidaan 
naulata kiinni em. reivoihin. 

Viimeistelytvöt 

17. Pilarin valukorkeus mitataan ja 
merkitään esim. laudanpätkällä. 
Panoskiinnikkeitä varten kiinnite-
tään muottiin tartuntakierrekaPPa- 
leet. Muotin yläpää peitetään 
talvella muotin lurneentumiSen ja 
juulymisefl est e,............. 



Muotinirrotusjuhdistus 	 19 	 20 
19. Muotin reivaukset irrotetaan 	soi- 

kien kiinnityspultit avataan ja 
teräsvanteet katkaistaan esim. pur-
kuraudalla. 

20. Muottipuoliskot irrotetaan varo-
vasti toisistaan kampeamalla esim. 
purkuraudalla solkien päissä ole-
vista vahvikkeista muottipuoliskoja 
erilleen. Kun muotit on saatu ir-
rotetuiksi, ne nostetaan suoralle 
alustalle puhdistettavaksi. 	

21 	 22 
21. Muottipinnat puhdistetaan välIttö-

mästi, jolloin valuroiskeet irtoa-
vaX helpommin. 

22. Muottipinnat öljytään muottiöljyllä, 
jonka jälkeen muotti kootaan uudel-
leen käytettäväksi. Liitospulttien 
kierteet on syytä Oljytä ruostumi-
sen estämiseksi. 

Varastointi_ja kuljetukset 
	

23 
23. Muotit varastoidaan ja kuljetetaan 

koottuina, jolloin ne säilyttävät 
paremmin muotonsa ja muottilaudoi-
tuksen reunat ovat paremmin suojat-
tuna kolhuilta. Muotjt varastoi-
daan pelkkojen paälle. 

YLE IST 

Pakkausteräsvanteet: 

- Pakkausteräsvanteiden lujuus- yms. -vaatimukset on esitetty muotin tyyppipiirustuksessa. 

- Vanteiden lukituksen onnistumiseen on syytä kiinnittää huomiota. Jos on syytä epäillä 

lukituksen lujuutta, on lukitusta kokeiltava ennen vanteiden käyttöä. Lukituksen epäonr_ 

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

- Työmaalla voidaan variteiden lukituksen lujuutta kokeilla esim. nostamalla vanteesta ehcv1 

lenkillä sopivan painoista taakkaa. Vanteiden kokeilu on järjestettävä siten, että mahcol-

l.isestj katkeavasta vanteesta tai putoavasta taakasta ei aiheudu vaaraa. 

Muottiöljy: 

- Käytettävällä rnuottiöljyllä tulee olla käyttöturvallisuustiedote, jonka ohjeita on nouda-

tettava. 

- Työssä on noudatettava yleisiä nosto-ohjeita. 

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

ohjeita julkaisussa: "Rakennustytin järjestysohjeet, 1982. Valtion painatuskeskus, tyolait-

sarja 28". 

- Työntekijöillä on oltava henkilökohtaisena suojavarzstuksena vähintään nalulaanastumissuo-

jalla varustetut suojajalkineet ja kypärä sekä turvavyö työskenneltäessä paikoissa, joissa 

on putoamisen vaara. 

- Vesistösilloilla on oltava käytettävissä vene ja kelluntaliivit. 

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

sessa erikseen annettuja Ohjeita ja määräyksiä. 
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Jotkospultit 10 kpl 
MI0M12 solkian 
läpi + välilevyt tI0mm 
putttli kohdille 

MUOTIN ..JATKAMINEN 
I'25 

Kuomi Jotkos kohtaa ei saa 
t.hdö nökyvöön pintaan vaan 
esim. maonpinnan alaCuolelle 

MUOTIN SIVUKUVA 
I25 
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0 

0 
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Toulukka 1. Soijen leräsosien nalmistusmital 

dmm Ii(mm) r1(mm) ,p(mm 
700 365 390 476 
800 406 440 53 - 
900 441 490 
1000 489 _540 63 
1100 530 590 6j 
1200 572 640 L±L_ 
1300 613 690 

- 
801 

DET.1 SOLJEN LIITOS 12 	 LEIKKAUS C-C 12 

VÄ 

ii 	- 

MUOTIN POIKKILEII(KAUS IlO 

LEIKKAUS A-A 15 	LEIKKAUS B-B 15  

Taululukko 2. SolkIväliite tulevan vonneteräsryhmov 
vähimmäispinta•alo votupaineitia q • 3050 kN /m 2 , 
sekä inuotin paino. 

d(mml 
PilarintiiVonneryhmän p1010 (mm 2  3 Muotin poro 

kg m a30kNkn a4OkNIm a•kN 
700 2 0.2 58 	7 1 
800 2 .IL. 64 	79 
900 2 L Li_ 70 	87 

J.QQ.Q_. QL. &L .ILI.. 7695 
HOO 

- 
0. - 82102 

1200 j 3. - 88110 
00 § 45.8 93118 

Soljel - Puuosat paiveky Ilastettyä puuta 
-Teräsosot Fe 37 8. pultit lujuus 8,8 sinkitly 

-Solkien teräsonat teröihorjolaan ja maalataon ruasteenestopoti1ornaolilto (esim Forreri 

Muottipuulavara Luuus T 30-3 mäørämitallisena tai sormi jatkettuno. 
Noulaus sOlkiin kierrenouloilla 60u25 tai vastaavan kokoi,iIIa kampanauloilla. 

Pokhausteräsyant.et Vähormäisvoolimukset 	murta k 650 N /mmt  jo mur tovetrymä a 4 % 
Lukituks.n tulee kestää 	80 % vanteen murtokuormaeta. 

Muot tiäljy Muotin irrolttomisen ja puhdistamisen helpottamiseksi on käytettävä 
muottiätjyä SYT 3500 kohdan 2 3 mukaisesti, 

Ponoskiinnikkeet Ponoskinnikkeet asennetaan pitoreihin tartuntokierteitä käyttäen 

Sivutuenta • TS kortin iv 5538 / 63521 mukaan. 

Muotin purku • Muottipualiskot irroitetoon varovasti pilorista vääntämäilö esim purlra. 

raudOlta solkira päistd rnuottipuoliskoja erilleen. 
Soikien päissa on tätä torkaitita varten vahviktteet 
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SILLAN RAKENNUS 	
Muottityöt 

TYÖNSUUNN ITTE LU 
	

Pyöreän pilarin puumuotti 

MeneteImt ledot 

TYÖKOKONAfSUUS 

Ulkoinen suomtusjarstj_ Pilareiden suot titöiden ajoitus: 

- Pilarirnuotit kannattaa asentaa kannen tukiteljnejden rakentamisen yhteydessä ja tukea kan-

nen tukitelineisiin, jolloin erillisiä työtelineitä ei tarvita. 

- Jos sillan pilarit on tehtävä valmiiksi ennen kannen tukiteljnejden rakentamista, tehdääi 

ensin tydtelineet, joihin pilareiden muotit voidaan tukea. 

Sisäinen suoritusjörjestys: 

_Solkien vamjstu 

(oKoOmunen 

Muotin 

kannen tukifejine Volu 	
T!fl

uotin purku 

- Pilarin raudoitus voidaan asentaa paikoilleen joko muotin sisällä :yöskennellen tai raudoi- 

tus voidaan nostaa valmiiksi koottuna hkki' - 	oajkoj 1 een 	r"- 	'':' 
leen .'almiiksi koottuna hakkinä, on varmistuttava siitä, etteivät piarin tartuntateräkset 
vajkeuta asentamista. 

Li?IM 1 NTAVALINEET MATERhAALIT KONEET, KALUSTO 

Sopivat toiminta- 	Muotin siirrot ja nostot 	KANL tai NKLJ + 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 50x100.. .125 	- vannesaha (tai kuviosaha) 
- muottjlauta: rnitallistettu 20 x 45...30 x 45 tai - pakkausvantejden kiristys- ja liitostyökalut 

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

- vnekijäj 	o- 
- pakkausteräsvanne, lev. 	13... 19 mm 

Viite- Menekkitiedot. kortti nro 5546 	Pilarimuotin rnitoitis 	-,-1-rj 
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M ENETELMKUVAUS 
	

i 

Puu tavaran varast 	L.J.Jai i ttelu 	 ________ 

viereen ja peitetään talvella lu- 
1. Puutavara varastoidaan tyopalkan 	1 	

( -j7 meenturniSen ja jäätymisen estämi- 	 _______ 
seksi. Tarvittaessa puutavara 	 _________ 	_________ 
lajitellaan muottisuunnitelman 	1 
lujuusluOkkavaatimusten mukaisesti. 

Solkien teko; menetelmä 1 	 3 
3. Solkien puutavara katkotaan ensin 

määrämittaiSikSi pätkiksi 

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

5. Solkien kokoamista varten tehdaän 
työpöytään naulaussapluuna. 

6. Soljet kootaan valm.iista osista 
naulaussapluuflasSa. Jos solkia 
on tehtävä paljon, kannattaa työs-
sä käyttää esim. paineilmanaulain-
ta. 

uikien teko; menetelna ii 	 7 

7-8. .oljet kootaan määrämittaisiksi 
ka:kotuista osista naulaussapluu-
nassa. Valmiiseen solkeen piirre-
:ään sahauslinja ja solki sahataan 
pyöreäksi esim. kuviosahalla. 

9 
9. Muotin kokoarnista varten tehdään 

ensin parruista suora alusta. 
Solkien paikat mitataan ja merki-
tään, ja soljet naulataan väli-
aikaisesti kiinni alustan päälle 
suoraan linjaan. 

10. Muotin laudoitus aloitetaan suo-
ralla laudalla solkien alareunasta. 

11. Laudat jatketaan aina solkien koh- 	11 
dalla. Kahta vierekkäistä lautaa 
ei saa jatkaa samassa kohdassa. 

12. Muottia käännetään välillä työn 
helpottamiseksi. Iluotin viimeinen 
lauta kavennetaan sopivan levyi-
seksi. Tarvittaessa kavennetaan 
myös edellisiä lautoja. 

13. Solkien välille uLe,'at pakkaus-
teräsvanteet asenne:aari ja kiris-
tetään paikoilleen ao. työkaluilla. 

. Muotin alapää katkaist5an valmiiksi 
suoraan. ahaustinjan merkitsemi-
sessä voi käyttää apuna esim. suo-
raku lmai s ta tS i po i saa koval evyn 

13 11. 
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20 
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25 26 

Muotin asennus_ja alustava re ivaus 

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

16. Muotin tarkka paikka mitataan ja 
merkitaän. Muotin alapään tuke-
rniseksi asennetaan esim. parruista 
tehdyn kehikon varaan ylimääräinen 
solki, jolla muotin alapää sido-
taan. 

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

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

Muotir relvaus 

19. Muotin pystysuoruus tarkistetaan 
a muotti sidotaan tukevasti teli-

neisiin vaaka- ja vinoreivojila. 
Reivat pyritään sijoittamaan mah-
dollisimman lähelle telinejden 
vaakareivaustasoja. 

20. Lisäksi voidaan vierekkäiset muotit 
sitoa keskenään vaaka- ja vinorej-
voi 11 a 

21. Reivaussoirot naulataan joko suo- 	2 
raan solkijn kiinni tai Solkiin 
naulataan ensin pystysoiro, johon 
reivaukset naulataan. 

22. Terästelineisiin saadaan muotti 
sidottua esim. kiinnittämällä 
telineisiin ensin muottisjteillä 
poikittainen parru, johon reiva-
soirot naulataan kiinni. 

22 

23. Muotin yläpää vcidaan tukea myos 
kannen koolaukseen ja laudoituk-
seen. 

24. Jos muottiS ei pureta ennen kannen 
valua, on pilarirnuotin laudoitus 
katkaistava arvioidun kannen tuki- 
tehneen painuman verran kannen 
laudoituksen pirman alapuolelta. 

Vi imeisj 

25. Pilariin tulevat panoskiirinikkeet 
asennetaan paikoilleen muottiin 
vasta pilarin raudoituksen jälkeen. 

26. Muotin yläpää peitetään talvella, 
jolloin vältytään lumen ja jään 
sulattamiselta ennen valua. 

27. Ennen valua muotti puhdistetaan, 	27 
tarkastetaan ja kastellaan. 
Laudoitus on pidettävä märkänä 
vähintään vuorokausi ja ennen 
valun aloittamista on laudoituksen 
pinnalla olevan veden annettava 
haihtua. 

Tarkastukset ennen valua: 
- muotin sijainti ja pys-

tysuo ruus 
- muotin puhtaus 
- muotin tiiveys 
-muotin ja telineiden 

tuen ta 



Taulukko 1: Soljen mitat 

d b 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 2 	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. Naulaniäärät 

mitoitetaan soi jen vetorasituksen 

mukaan 

- Muottilaudoituksen ja soljen naula-

usten mitoitus sekä solkia korvaa-

vien pakkausteräsvanneryhmien mi-

toitus on esitetty kortissa nro 5540. 

+ 
0 

-Q 

+ 
-o 

29 

29- Muotin reivaukset irro'.etaan, 
sidevanteet katkaistaan ja soi-
jet irrotetaan 	purkuraudalla. 
Laudoitus irrotetaan valupinnas-
ta ja valupinta puhdistetaan 
tarvittaessa. Muotista puretta- 	 - 
vaa puutavaraa ei yleensä kannata 
lajitella ja puhdistaa. 

1 ESIMERKKI PILARIMUOTIN SOLJESTA 

b 

YLEIST4 

Pakkausteräsvanteet: 

- Vanteiden lukituksen onnistumiseen on syytä kiinnittää huomiota. Jos on aihetta epäi1i 

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

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

- 	:yir:1 	:...- 	ki Luk; 	.. 	.r:.-ur 

lenkiliä sopivan painoista taakkaa. Vanteiden kokeilu on järjestettävä siten, ettei 

mandollisesti katkeavasta vanteesta tai putoavasta taakasta aiheudu vaaraa. 

Työ turvallisuus: 

- Työssä on noudatettava yleisiä nosto-ohjeita 

- Työssä tulee käyttää määräysten mukaisia työtelineitä. 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 hyväksyttyjä ja niiden käytössä tulee noudattaa laitekohtaisia määräyksiä ja 

ohjeita. 

Työntekijöillä on oltava henkilökohtaisena suojavarustuksena vähintään naulaanasturnissuojalla 

varustetut suojajalkineet, sormikasmalliset suojakäsineet ja kypärä sekä turvavyö työsken-

neltäessä paikoissa, joissa on putoamisvaara. 

- Vesistosilluillu ui oLtava kaytettavissa vene j 	selluntaliivit. 

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

sa erikseen annettuja ohjeita ja määräyksiä. 
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2. 	Solkien ja pakkausterasvanneryhmien mitoitus 

- Solkiin syntyy valupaineesta vetorasitus, jonka suuruus on 

P 	= 	jossa a = solkijako; 	d r pLlarin halkai.sija ja p 	valupaine max 	8 

- Solkien naulaukset mitoitetaan voimalle P 	Naulojen sallitut leikkausvoimat on max 
esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1. 	Nelikulmaistan lankanaulojen sallitut leikkaus- 

voimat; aikaluokka 0; 	kosteusluokka 3 

Naui 	1 	sa1l [NJ 

2,5 x 60 	430 

2,8 x 	75 	510 

3,4 x 100 	720 

- Jos kytetaän pakkausterasvanneryhmiä, mitoitetaan vanneryhmt myös voimalle max 

Jos vanteille ei ole annettu tarkempaa sallitun vetojnnityksen arvoa, voidaan 

vaadittava vanneryhman poikkileikkausala laskea seuraavasti: 

p 
maa 	r 	2 

Avaad = 0,3 	
1mm ] 	jossa P 	[kN] ma 

Tälloin vantejden vahimmäisvaatimukset ovat: 
> 	2. 

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

- vanteiden lukituksen tulee kestäö 	80% vanteen murtokuormasta. 

1 3. MITOITUSPERUSTEET 	 1 

Mitoitus perustuu seuraaviin ohjeisiin ja mäarayksiin: 

- Suomen rakentamismääräyskokoelma, 610 Puurakenteet, 1983 

- RIL 147: Tukitelineohjeet, 1983 

Muottilaudoitus; mitoitus taipumalle f 	- a/300 _______________ 	 max 

- laudan taipuma on yleensä aina mitoittava normaalisti käytetyiula valupaineilia 

- kuormitus: valupaine p 

- aikaluokka: C; kosteustjla 3 

- mitoitetaan 3 -aukkoisena, jolloin reunajänteen taipuma tulee mäarääväksi 

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

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

1 
E = 7 000 MN/m': T30-3 

4. KÄYTTÖRAJOITUKSET 

- Muottilaudan vähimnlaispituus L = 2a 	(ts. yhden solkivalin mittaisia pätk.iä ei saa 
käyttää) 

- Vierekkaisiä muottilautoja ei saa jatkaa samassa kohdassa 



5513...5520) 
Muotin sidonta konteen 

alas 	

lajlq 

Muotin purku 

Puutavaran 

Muotin purku vaihtoehto IV: Muotti lasketaan tehneen päällä alas ja puretaan alhaalla 
(ks kortit 5518, 5520 ja 5521) 

Muotin pudotus alas 

Tukitelineenpurku 	

pu 	

pudistuseIu Puutavaran 

1(a) 

SILLANRAKENNUS 

TYÖNSUUNN ITTE LU 

Menetelmät iedot 

Muottityöt 

Laattasilfan kannen muottityöt 

REK NO 1 SUOITUS 

5541 J B.3531 
LAATUA 1 AIKA 

TVH/ 
Rs, 	Rr 12.83 

TYOKOKONAISUUS 

kannen koolaus 

reunapukki 

muottilaudojtus 

® reunapalkin muotin tuenta 

kaide 

kevennysputki 

® kevennysputken 

Ulkoinen suoritusjärjestys: Muottitöiden ajoitus: 

- Ennen kannen muottitöitä tehdään kannen tukiteljneet. Useampisukkoisessa sulassa voidaan 

työt ajoittaa siten, että tukitelineet valmistuvat vaiheittain aukko kerrallaan muottitöiden 
edellä. 

- Kannen raudoitus seuraa välittömästi muottjtöjtä. 

Sisäinen suoritusjärjestys: 

Muotin rakentaminen 	 Muotin purku ;  vaihtoehto T (kolustotelineet, ks kortit 
5513...5520) 

Reunapukkien esivalmistus 	 Muotin 	purku 
koolaus jo reunopukkien osennus 

Kannen pohjan ja sivuj laudoitus ________________________ 	 Muotin pohjaosan purku 

o-Vu t--- D  Tukitelineen lasku irti kannesto 

________________________ 	 Tukitelineen purk 
Muotin 

Muotin purku ;  vaihtoehto TT (puuteline, ks kortti 5512) 	Muotiri purku ;  vaihtoehto 1ff (muotin sidonta, ks kortit 

TOIMINTAVLINEET MATERIAALIT KALUSTO 

Sopivat työ- 	Reunapukkjen yms. muotin osien esivalmistus 	2 RAM + 0. . .1 RM. 
ryhmät 	Kannen koolaus ja laudoitus ja reunapukkjen asennus 2.. .4 RAM + 1.. .2 RM 

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

fl4simmin käytetyt materiaalit: 	Tärkeimmät koneet ja kalusto 
- laudoitus: rrdtallistettu 20 x 95 tai raakapontti. 20 x 88 	- Pytäsirkke1j 

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

Koolauksen ja laudoituj(sen mitoitus; kortti nro 5542 Vii-t-,-. 	ui ,s-. L..1fj r,-.-. 	 .. 	. .. 	- 	- 



2(8) 

MENETELMKUVAUS 1 

Puutavaran 	varastointi 	ja 	lajittelu 

1. 	Puutavara varastoidaan 	työmaalle 
sopivan nostoetäisyyden paahan, 
jotta se voidaan nostaa 	nippuina ________ 
suoraan 	työkohteelle. 	Rikkoutumisen ____________ 
estämiseksi ei puutavaraa saa kipa- 
ta. 	Talvella puutavaraniput 	peite- 
tään. 	Puutavara 	lajitellaan 	tarvit- 
taessa muottisuunnitelman 	lujuus- 

3 luokkavaatimusten 	mukaisesti. 

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

uno alkin 
6. 	Esivalmistusvaiheessa 	tehdään 	yleen- 

sä varsinaiset 	reunapukit 	ja 	reuna- 
palkin 	sisäreunan 	tuet 	erikseen. 

Kannen koolaus 

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

8. 	Koolausjakso merkitään mittalautoi- 
hin, 	joiden avulla 	koolaussoirot 
asennetaan paikoilleen oikeiden 
välimatkojen päähän toisistaan. 

9. 	Koolaussoirot 	jatketaan 	limittämällä 
g 	1] 10 tehneen niskan 	tai 	kannattajan 

päällä. ___________ 

10. 	Koolaus 	naulataan 	kiinni 	tehneen 
niskoihjn 	tai 	muotopuihin. 	Sopiva 
naulatiheys 	on 	noin 	2...3 	naulaa! ____ 	J 	Iii 
soiro. __________________ 
Huom! 	Jos muotti 	ripustetaan kanteen ] _____ __________ 
tai 	tuetaan tylttäyksellä maahan 	te- 
lineiden purkuvaiheessa, 	on 	naulauk- =LLi'=ij- 

niskoparru/" ______ sen oltava 	riittävä pitämään 	teh- ______________ 
neen 	niskat 	ylhäällä. 

11. 	Jos koolaus asennetaan 	suoraan 	te- 
räskannattajien päälle, 	levitetään 11 _______ ________ 12 	koolous : 	!-j J koolaus laudoituksen kanssa samanai- 
kaisesti, 	jolloin koolaus 	sj.dotaan _____________ ___________________ 

-r 	- _______________________ ________ laudoituksen avulla paikoilleen. __________________ - 
12. 	Tarvittaessa sidotaan koolaus myös •-- 1 	mi ______________________ _________________ 

teräskannattajien 	teljnesuunnjtelman : 	] mukaisesti. 	Sidontaa 	tarvitaan ______________ s3de4ankcL/ 
yleensä 	vain, 	jos koolaus 	jatkuu 

= 
_________________ 
_______________ pitkänä ulokkeena 	tehinekannattajien ______ 

1 ulkopuolelle ja 	reunapukin 	varaan 
tulee 	kulkutie. 

Reunojen koolaus 1 11 
Käytetyt 	reunapukit 	tarkastetan ja 	kor- reuna toite _______ 
jataan 	tarvittaessa ennen käyttöön ottoa. 

(. 
13. 	Reunapukit nostetaan 	nippuina 	tyÖ- 

kohteelle. ohju)au 	J — 	- 
14. 	Reunapukkien asennuslnja 	mitataan 

- - 
ja 	merkitään 	koolaukseen. 	Tarvitta- 
essa 	naulataan 	kannen 	taitekohtaan 
lauta 	ohjuriksi. [ kooaus 

____________________________ 



15. Reunapukit 	asennetaan 	paikoilleen 
' 	ja naulataan teiinesuunnjtelman mu- 

kaisesti 	kiinni 	koo.laukseen ja 	rei- 
vataan Sivusuunnassa pystyyn. 

15 16 

16. Matalahkoreunatjjvistevoxdaaflkoo ___________ 

17. Reunan pystykoolauksen asennuslinja puutäyttö 

mitataan 	ja merkitään ja 	tarvittaes- 

17 18 sa naulataan taitekohtaan lauta oh- 
juriksi, 	jonka mukaan pystykoolaus 
naulataan paikoilleen. koide 

18. Työnaikaista kaidetta varten on 
koolaustoippien oltava 	riittävän 

(ks. 	esim. 	1 	ja 	2) 

Kannen pohjan ja reunapalkin ulkoreunan 

laudoitus 19 20 	! 	 _, 	• 	' 	y 	1 
19. Kannen 	laudoitus aloitetaan pohja- ________ 

osan laudoituksella. 	Jos käytetään _________ 
kosteaa tai 	tuoretta puutavaraa, 	nau- 
lataan laudoitus kuvan mukaisesti iIL*-LJL 

_________ 

tilviiksi. 
_________ 

= 	
• 	1 

20. Laudoitettaessa kantta kuivalla puu- _____. 

'!'I 	Ufjj 
— 	• 

1 _ ________ Riittava 	koeaja 	on 	n. 	3. . .4 m 	levea. 

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

21 
hokamuHQ.onkct-kko 

/mttodoonlcun2O 

22 

22 	Laudat jatketaan koolauksen kohdal- 
la. 	Kahta vierekkäistä jatkosta ei 

tutesta 
____________________ 

_________________________ 
saa sijoittaa samaan kohtaan. 	Lau- 

____________________ 

doituksen sopiva naulaustiheys on 
n. 	7... 10 	kpl/m2. / 

\ohjuriloudct/ ._.4. 
___________________________ 

23. Jos 	laudoitusta ei 	voida 	tiivistää 
kastelemalja, 	on käytettävä raaka- 

23 24 ponttilautaa, 	joka ei 	saisi 	olla 
liian kuivaa 	turpoamisvaaran vuoksi. 
Käytännössä 	raakaponttilautaa 	tarvi- 
taan yleensä vain, 	jos muotti 	teh- 
dään 	talvella 	ilman lämpösuojausta, 
jolloin muottia ei voida lämmittää . ___________________________ 
ja kastella ennen valua. - 	- 

24. Ponttilautaa käytettäessä voidaan 
laudat jatkaa myös koolauksen välil- 
tä, 	jos lautojen pontit 	ovat ehjät 

• 
. 

päähän 	saakka. 

25. Sivuttaiskaarevissa 	silloissa 	lau- 
doitus taivutetaari sillan kannen 

25 26 
suuntaiseksi. 	Sillan päissä mandol- 
lisesti olevissa levennyksissä teh- 

kOOlaus 

dään laudoitus kuvan mukaisesti. 
Tarvittaessa käytetään 	riittävän ka- 
pea a 	au aa 	ax rimaa, 	Jon a 	al- 

________________________ 

vuttaminen on helpompaa. 	Reunapalkin r&A 	\ 
\t!äc!Sro 

ulkoreunassa laudojtus tulee tasaus- 
viivan suuntaisesti. 

26. Kun laudoituksen reuna on tippuput- 
kirivin kohdalla, 	mitataan ja merki- 
tään 	tippuputkjen paikat 	ja näihin 
kohtiin asennetaan laudoituksen alle 

- 
27 	 tipoujtken 28 

tukisoirot. 
,,/5mUSre1te3 

_______________ 

27. Tippuputkieri reiät 	porataan 	laudoi- 
tuksen lapi 	tukisoiroihin maarasy- — 	---, 	 - 
vyyteen. 	Tippuputket asennetaan myö- 
hemmin kannen raudoitusvaiheessa 

- 	: 	-- 	.. - 
(ks. 	esim. 	8) 

28. Kannen 	reijnalle 	tuleva 	tippu-ura 	lau- 
doitetaan joko lautakourulla, 	kol- 
miorimalla 	tai 	reunapukkien kylkiin 
nit1tiijen 	knrnkelsoputpn 	vu11a. 

... 	. 	 - 	.-, 
-.-- ---:.- f--••_:-- 

- 
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29. Pintavesiputket asennetaan paikoil-
leen ja tuetaan laudoitukseen. Poi-
kien yläpaat tuetaan myöhemmin suo- 
maila ne raudoitukseen. 

30. Ennen kannen raudoitusta puhdiste.-
taan laudoitus lastuista ja sahan-
puruiSta yms, jolloin puhdistus on 
helpompaa kuin raudoituksen ollessa 
paikoillaan. 

Kannen muotin teko muottilevyista 

31. Muottjlaudojtus voidaan korvata 	31 
muottilevyillä SYI 3500 kohdan 2.2 
mukaisesti. Sillan sivuille näky-
vissä viistep.innoissa on suositel-
tavaa käyttää muottilautaa. Reuna-
palkin ulkoreunan muotti on aina 
tehtavä laudasta. 

32. Muottilevyt asennetaan yleensä si-
ten, että pintaviilun syysuunta tu-
lee kohtisuoraari koolausta vastaan 
(vrt, levyjen mitoitus). Näkyvissä 
pinnoissa tulee levysaumoista jää-
vän kuvjoinnin olla säännöllinen, 	

33 
33. Levysaumat asennetaan tiiviisti 

puskuun ja levyt naulataan koolauk-
seen reunoilta noin 40 cm välein. 

34. Muottilevyt käsitellään muottiöl-
jyllä ennen raudoitusta. bijy levi-
tetään tasaisesti välttäen lammi-
koitumista. 
Huom! bljytty muottipinta on liukas. 

Kevennysputkien asennus 

35. Jos kevennysputket toimitetaan työ- 	35 
maalle osissa, ne yhdistetään suo-. 
raha alustalla ja liitokset tii-
vjstetään tiivistemassalla tai -tei-
pillä. Kevennysputkiin tehdään myös 
tuuletusputkien kohdiule reiät. 

36: Kevennysputkien teräksiset alatuet 
asennetaan kannen alapinnan raudoi-
tuksen päälle. 

37. Kevennysputkien tuuletusputket asen-
netaan tarkasti oikeille paikoil-
leen tukisoiroja apuna käyttäen ku-
ten tippuputket. Putkien yläpäät 
suljetaan esim. puutapeilla, jotka 
lyödään valon jälkeen onteloiden 
sisaan. 

38. Kevennysputket nostetaan paikoil-
leen alatukien varaan tarkasti si-
ten, että putkissa olevat reiät 
osovat tuuletusputkien kohdalle. 

39. Aiatukjen haarat taivutetaan keven-
nysputken ympärille ja kiinnitetään 	39 
sivusiteisiin, joilla putket tue- 
taan sivusuunnassa. 

40. Lopuksi putket sidotaan alumiini-
sula pystysiteillä, jotka estävät 
putken nousemisen. Sidontaa on esi-
tetty tarkemmin esimerkissä 7. 
Huom! Alumiinisiteet eivät saa kos-
kettaa kannen teräksiin. 

Muotin viimeistely 

41. Reunapalkin sisäreunan muotti rakeri- 41 
netaan vasta reuriapaikin raudoitta-
misen jälkeen. Jos sisäreunan muotti 
sidotaan sidetangoilla, käytetään 
tukena myös välikapuloita, jotka 
poistetaan valon yhteydessä. 
(ks. esim. 1 ja 2) 

42. Xaidepylväiden .arausten rnuotit 
asennetaan paikoilleen ja tuetaan 
reunapalkin muotteihin. 

29 

37 

40 
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Koolauksen, 	laudoituksen 	ja 	raudoituk- 43 4 	kulkutie 
sen keskinäinen ajoitus ____ 

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

44. Kulkutie 	tehdään joko tukitelineen 

kuIkute,/ 

varaan kannen sivulle 	tai 	kulku ,)IOudoitus 
järjestetään alas kannelta sopivin 
väljmatkoin. oIous 

45. Vaihtoehto 	2: 	Kannen koolaus 	ja 
reunapukit 	asennetaan ensin koko 1.5 	kulkutie 46 
kannen osalta 	valmiiksi 	ja samalla ____________________ 
tehdään kulkutie 	koolauksen päälle. 
Kannen laudojtus aloitetaan esim. 

_______ 
______ 

sillan vastakkaisesta päästä ja 
raudoitus seuraa perässä. 

46. Normaali 	työjärjestys sillan poikki- £ _________ 

suunnassa katsoen on seuraava: laudotus<. _____________________ 
pohjaosan koolaus 

roudoitus 
Ø reunojen koolaus tai reunapukit ______________________________ _____________________________ 

pohjaosan laudoitus 47 
reunojen laudoitus Tarkistukst ennen valua: 

- 	kannen raudoitus - muotin 	puhtaus 

reunapalkin sisäreuna ja kaide- - muotin tiiveys 
varaukset - muotjn sijainti 	ja mitat 

Toimenpiteet ennen valua - muotin ja telineiden 
47. Ennen valua muotti 	puhdistetaan, tuenta 

tarkastetaan ja 	kasteilaan. 	Laudoi- 
tus pidetään märkänä vähintään vuo- 
rokauden ja ennen valun aloittamis- 

49 50 ta annetaan laudoituksen pinnalla 
olevan veden haihtua. 

Muotin purku, 	menetelmä 	1 
(tukiteljneenä kalustoteljne) 

r-- 
. J 

49. Reunapalkin sisä- ja ulkoreunan muo- 
tit voidaan purkaa pois, 	kun betonin 1 

_•. ......---....-. 

keskimaarainen puristusiujuus on L 	 / 5 MN/m2. 	Purkutyössä on kuitenkin 
varottava vaurioittamasta suhteelli- jf 	jJ sen pehmeää betonipintaa. 

50. Ennen kannen alaosan laudoituksen - 

51 52 
ja koolauksen purkua lasketaan tuki- 
teline 	n. 	10.. .15 	cm 	irti 	kannen ______ 

. 	. 	. 
p.innasta 	(ks 	telinetyot) 

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 	varinn 	teh1tä 	työtasolta. _________________________ 

53. Jos puutavara pudotetaan alas, 	on 53 
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 kortjssa nro 	5512) 55 - 

55. Ennen puutelineen purkua voidaan 
reunapalkin sisäreunan muotti pur- 
kai pois, 	jos reuna sidotaan kuten 
menetelmassa 	III 

___________________ .!L.L 

iir 56 	Muottxlaudoftusta puretaan auki va- f- 
lipilareiden ympäriltä 	ja maatukien 

-. _____ 
. 	- 

vierestä 	sen 	verran, 	että muotti 

- 	- --F mahtuu putoamaan vapaasti alas. 

rek.nro 5541 



57. Kannen tehneet puretaan pois ja 
muotti pudotetaan kokonaanalas. Jos 
muotti ei putoa itsestään alas tyit-
täyksen purkamisen jälkeen, voidaan 
muottia irrottaa esim. kajvjnkoneen 
kauhalla kannen reunalta. 

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

1 H- 
i 

60. Muotti sidotaan kanteen kiinni ennen 	 ____________________ 
tukitelineen purkamista. Sidontatapa 
on esitetty tämän kortin lopussa 	____________________________ 
esimerkissä 10. 

61 
61. Seuraavaksi puretaan kannen tukite- 

line alta pois. Tässä vaiheessa pu- 	__________________ 
retaan myös laudoitusta auki välitti- 	ililuulli 
kjen ympäriltä ja maatukien vierestä 	___________________ 
sen verran, että muotti mahtuu pu- 
toamaan vapaasti alas. 	 _____ 

62. Muotti voidaan tukea keskialueelta 	__________ 	_______________________ 
myös puutylttäyksellä, joka asenne- 
taan paikoilleen tukiteljneen pur- 
kuva iheessa. 

63. Muotti pudotetaan alas irrottamalla 
m(jotin sidonnat. jos muotti ei putoa 	63 
itsestään alas, voidaan muottia ir-
rottaa. esim. kaivinkoneen kauhalla 	____________________ 
kannen reunalla. 

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

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

- Menetelmä on käyttökelpoinen, jos 
muotissa ei ole uudelleen käyttö-
kelpoisia reunapukkeja ja mandol-
1 isesta puutavaran rikkoutumisesta 
ei ole haittaa. 

- Menetelmä ei sovellu, jos alla on 
liikenneväylä tai vapaa vesi, 
johon mtjottja e 	oi pudottaa. 

64 

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

67. Kannen tukiteline ja muottj laske-
taan kokonaisena alas. kierretan-
goilla. Menetelmä on selostettu tar-
kemmin telinetöjden kortejssa 
nro 5518, 5520 ja 5521. 

68. Kannen muottj puretaan tehneen 
päältä alhaalla. 

68 

Viimeistelytyöt 

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

70. Reunapalkin muotin ja kevennys-
onteloiden sidontaaniäytetyt alu-
mi initangot katkaistaan siististi 
betonin pinnasta terävällä katkajsu-
taltalla. 

70 _ 

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

vä tarkka suunnitelma. 

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

57 
	

58 

1 

62 
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,Puutavaran puhdistus 	ja 	lajittelu 171 

71. 	Muottipuutavara puhdistetaan 	ja 	la- 
j.itellaan uudelleen 	käyttöä 	varten. _________ 
Rikkoontunut 	puutavara 	ja 	rikkoon- 
tuneet 	reunapukit poistetaan käy- __________ 
töstä. - 	

-....- 

TYÖTURVALLISUUS 
- Tyinaikaiset kulkutiet 	ja kaiteet 	tulee 	tehdä määräysten mukaisesti. 	Kaiteista ja kulkuteistä 

on 	annettu tarkempia ohjeita julkaisussa: 	"Rakennustyön järjestysohjeet, 	1982. 	Valtion 
painatuskeskus, 	työlait-sarja 	28". 

- Työssä käytettävien koneiden ja 	laitteiden 	(mm. 	pöytäsirkkeli, 	naulaimet yms.) 	tulee olla 
tarkoitukseen hyväksyttyjä ja niiden käytössä 	tulee noudattaa 	laitekohtaisia ohjeita ja 
määräyksiä. 

- Käytettävällä 	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 	liukuesteillä' varustettuja 
jalkineita. 	Tarpeeton liikkuminen öljytyllä pinnalla 	on kiellettävä. 

- Puutavaranippujen yms. 	nostoissa on noudatettava yleisiä nosto-ohjeita. 	- 
- Jos muotti pudotetaan kokonaisena alas 	(menetelmät 	II 	ja 111), 	on 	tarpeeton muotin alle meno 
kiellettävä. 	Sivullisten meno muotin alle on estettävä 	luotettavasti 	tai muotti 	on pudotettava 

alas tukemattomalta osalta tukitelineiden purkamisen yhteydessä aina kunkin työvuoron lopussa. 

- Työntekijöill 	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. 	telinetöiden menetelmätiedot). 
Vesjstösilloilla on oltava käytettävissä 	vene ja kelluntaliivit. 
Liikenneväylän, 	rautatien tms, 	vierellä 	työskenneltäessä on noudatettava kussakin 	tapauksessa 
erikseen annettuja ohjeita ja määräyksiä. 

ESIMERKKEJÄ KANNEN MUOTTIRAKENTEISTA 

koide 50x 100 	 :L.. 
re,nomuotin tuk 

1500 

L ____ ___ 	_______ 
9JL 	/ 	Esimerkki 2; Reunapalkin muotti kuvattuna kannen / 	 puolelta 

raudoitusvIike/ 

sidetonko AIMgSI 010 	-. 
k 	1500 	 1' . 
(tarltaan vain korke.sa 

rawmpalkelssa) 	 ' 

Esimerkki 	1: 
Muotin 	reuna; 	reunakaltevuus 	1:3 	Esimerkki 	3: 	Reunapaikin 	muotin 	liittyminen 

maatuen 	reunapalkkiin 
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Esimerkki 4: 
Kannen muotin pääty maatuella 

Esimerkki 5: 
<annen muotin pääty; ulokelaatta 

Esimerkki 6: 
Muotin liittyminen 
pilarimuottiin 

ynn 
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Huom 	Pystysiteidenväli mitoitetaan 
putkeen syntyvän nostevoiinan 
mukaan. Putken valmistajan 
antamia sideväljn ohjearvoja 
ei saa ylittää. Alumiinjside 
ei saa koskettaa kannen teräksiä. 

ö"tij 

Esimerkki 7: Kevennysputkien sidonta 
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Esimerkki 8: Tippuputkien asennus 	Esimerkki 9: 
Kulkuaukon kohdan suojaus muovilla 

tai ..ara..kaaaa 	IIIllifl 	IIIII 
VAIHTOOKTO 1 	VAIHTOEHTO ii 

Esimerkki 10: Kannen muotin sidonta kanteen ennen telineiden purkamista 
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REK NO J SIJOITUS 

Muottityöt 	 5542 	B.3531 
LAATIJA J AIKA 

Kannen muotin mitoitus 	
112.83 

Laudoituksen ja koolauksen mitoitus 

SILLANRAKENNUS 
r ( 

TYÖNSUUNNITTELU 

Menetelmät iedot 

1. MERKINNÄT 

a = koolausjako k/k 

1 = tehneen niskojen tai kannattajien 

väli k/k 

muottilaota 	 t = muottilaudan paksuus 

koolous 	 h. = laatan paksuus 

b = koolaussoiron leveys 
tuska 
(toi kannattaja) 	h = 	korkeus .1- 	Sf1 

2. MITOITUSKYRT 

1. Laudoituksen ja koolauksen mitoitus, kun tehneen niskat tai telinekannattajat ovat tasa- 
välein: 

Huom 	Jos betorijn sitoutumisaika on hidastjmen käytön tms. syyn vuoksi yli 10 h, ei laudoi- 
tusta saa mitojttaa viivoitetun alueen mukaan 

Betonin paino (kN /m2) 
10 	15 	20 	25 	sn 

UIlfiIi!IVirP1Uflwp4p4 

Ar. 

Laaton paksuus h f  (mm) 
1800 

Esimerkki 1: 
1700 1 = 1200, koolaus 50 x 125 ja 	= 950 

j1600 
Ratkaisu: 

- Jos koolaus on 50 x 125 T24-3 	
1500 

a max = 410 mm, jolloin muotti- 	1400 
lauta ei tule mitoittavaksi 

1300 

	

- Jos betonjn sitoutumjsajka 	C 1200 
on alle 10 h, voidaan 	1 
koolausjakoa harventaa 	,.5 1100 
amax 	435mm 

1000 koolaus = 50 x 125 T30 - 3 

900 

Koolouksen kuormihis q (kN/m) 
3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	.101 11 	12 	13 

50( 

E 
E 

0 

0 
0 

0 
0 

400 0 

Kuva 2: Laudoituksen ja koolauksen Initoitus; muottilauta T24 - 3 



Huom 	Jos betonin Sitoutumisaika on hidastirnen käytön tms, syyn vuoksi yli 10 h, ei laudoi- 

tusta saa rnitoittaa viivoitetun alueen mukaan. 

Betonin paino ( kN /m2 ) 

i.uu•i ..a.... 

•UUUUIUUU a., 

•IIIIIURI$IIII... 

E 
E 

0 

0 
-' 
0 

0 
0 
0 

iiii.. 
fihIIjVUjVjflI4tWli.: 

'1 
u 

LOOTOfl pasuus fl f mm 1 

180< 

Esimerkki 2: 	 170< 
1 = 1100, hf  = 1000, valussa käytetäan 
hidastusta, jolloin sitoutumisaika on 	1600 

yli 10 h. Mitoita koolaus. 	
1500 

Ratkaisu: 	 o 
Muottilauta mitoitetaan alemman käy- 	• 1400 

0 
rän mukaan. 

1300 
a max = 420 mm ja 	C 

koolaus 50 x 125 T24-3 	1200 
c 

1100 

1000 

900 

IUIUIIRIMSU.i 

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

2. Koolauksen rnitojtustukjtornjtejjnejlle: 

= tukitornjn leveys 
= tukitornien vaji 

Koolaus mitoitetaan kuvien 2 ja 3 avulla 

käyttäen koolauksen kuormituksena arvoa 

= k q ja tehneen riiskajakona arvoa 1 = 1 0  

Esimerkki 3: h 	= 700, valun sitoutumisaika 

on alle 10 h, tehneen l = 1400 ja 11 = 1250. 

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 
	 '/ 

1,1 

1,0 

0,9 

l.'l (mm) 

Kuva 4: Kerroin k 
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1 	MITOTUSPERIATTEET 

Mitoitus perustuu seuraaviin ohjeisiin ja mäaräyksiin: 

- Suomen rakentamismääräyskokoelma, 8 10 Puurakenteet, 1983 

- RIL 147: Tukitelineohjeet, 1983 

Mitoitus on 	tehty sallittujen jännitysten menetelmällä (8 10, kohta 8) 

1. Muottilauta; mitoitus taipumalle fmax < a/300 aikaluokassa B 

- muottilaudan taipuma on aina mitoittava normaalisti käy tetyillä jänneväleiltä 

- kuormjtus: betonin paino + muottilaudan oma paino 

- aikaluokka: B, 	kosteustila: 3 

- mitoitetaan 3-aukkoisena, jolloin reunajänteen taipuma on määräävä 

= 0,0068'q-a4 IEI 	a/300 max 

a 	- max - 
24,48 •q 

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

josta 

E 	5200 MN/m2 	; T24-3 

£ = 5600 MN/m2 	; T30-3 

2. Muottilauta; mitoitus taipumalle fmax 	a/300 aikaluokassa C 

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

alle 10 h. 

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

- aikaluokka: C 	, kosteustila: 3 

- mitoitetaan kuten kohdassa 1 

5max =/E t3 	 E = 6500 MN/m2 	; T24-3 

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

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

Koolausjakoa a rajoittaa muottilaudan mitoitus pistekuormalle P = 1 kN, jonka jakautumis-

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

a 	= 460 min 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 	, kosteustjla: 3 

- mitotetaan 3-aukkoisena, jolloin reunajänteen taipuma on määräävä 

'max = 0,0068-q•1 4 /EI 	0,005 	, josta 

'max 	/ 	
bh 	 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 + b . h) 	(MN/m) 



4. Koolaus; mitoitus taipumalle fmax 	1/300 

- mitoittava yleensä, kun 1 -< 1500 mm ja 

q 	6,5 kN/m puutavaralle T24-3 

q 	9 kNlrn 	puutavaralle T30-3 

- kuormitus: betonin paino + muotin oma paino 
- aikaluokka: B 	, kosteustila: 3 

- mitoitetaan 3-aukkoisena, jolloin reunajänteeen taipuma on määräävä 

f 	= 	0,0068ql 4 /EI 	1/300, josta max 

1 	= 	3 	E b h3 	 E = 5200 MN/m2 	T24-3 max 	 ___________ 
24,48 q 	 E = 5600 MN/m2 	T30-3 

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

5. 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 

Mmax  = 	0,1-q1 2 	; 	 ; sallitun jännityksen korotuskerroin k = 4/3 

1 max = ,/° bsoII bh 	 bsoIV 8,2 MN/m2 	T24-3 
0,45 q 	 °'bsolV 9,4 MN/m2 ; T30-3 

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

6. Koolaus;rnitojtus 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 

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

(q = kokonaiskuorma, g = pysyvä kuorma) 
sallitun jännityksen korotuskerroin k 

W 	 4-q/g 

1max 	4 bh2 °b5olJ 	 °'bsoll = 9,6 MN/m2 	; T24-3 
1,8 g + 0,0048 	 °bsoII 	111 MN/rn2 	, T30-3 

g = 0,025 Sh f 	0,C08 (at 	bh) 	(MN/m) 

4. KAYTTÖRAJOITUKSET 

l.Muottjlauta: Muottilaudan vähimmäispituus 1 = 2 a (Ts. yhden koolausvälin 
mittaisia pätkiä ei saa käyttää) 

2. Koolaus: 	Koolaussoirojen vähirnrnäispituus L = 3 1. 

Kuitenkin alueella, jossa taipuma on rnääräävä, voidaan käyttää vähimmäispituutena 

L = 2 1, jos taivutusjännitys tuella ei yhtä sallittua (M max  = 0,125 q12. 



2(X) 300 4(Y) 500 600 700 800 900 1000 	1200 	1400 
Laoton paksuus hf (mm) 

Esimerkki 1: 	= 450 mm, t = 15 mm, 

1 = 1400 mm. Mitoita koolaus. 

Ratkaisu: 	Muottilevyn t = 15 mm 

mukaan mitojtettuna saadaan.: 

a 	= 460 mm ja max 
koolaus 50 x 125 T24-3 

Esimerkki 2: h = 950 mm, 1 = 1200 mm, 

koolaus .50 x 125 T24-3 
c 

Mitolta rnuottilevy. 

Ratkaisu: 	Koolauksen 50 x 125 T24-3 

mukaan mitoitettuna saadaan: 

a 	= 410 mm ja max 
rnuottilevy t = 18 mm(sekavarj 

Kuva 2 : Muottivanerin ja koolauksen mitoitus 

itIIIHhIPMMIIHE 
hII1III _____ 
IIIiI!IIIHIHIIIIIE II!Ihi!iIIHhIIIi 
III!IIl liii 
IIIIiiIIIiit!!iII 
iIIllLhii!!iIIIbiUi!I 

L(4 

SILLAN RAKE N NUS 
h_lr_.lJ€ 

TYÖNSUUNNITTE.LU 

Menetelmät iedot 

1. MERKINNAT 

REK NO 1 SIJOITUS 
Muottityöt 	 5543 1 B.353i 

LAATIJA 1 AIKA 

Kannen muotin mitoitus 	 TVH/ 1 
_________ 	 Rs,Rr 112.83 

Muottilevyn ja koolauksen mitoitus 

a 	koolausjako k/k 

1 = tehneen niskojen tai kannattajien 

väli k/k 

t = muottilevyn paksuus 

b = koohaussoiron leveys 

h = koolaussoiron korkeus 

laatan paksuus 	- 

0 	 0 	0 
'l 	"Id 	4 

2. MITOITUSKÄYRIT 

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

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



2. Koolauksen mitoitus tukitornejile: 

= tukitornin leveys 

tukitornien väli 

Koolaus mitoitetaan kuvien 2 avulla käyttäen 

koolauksen kuormituksena arvoa = k q ja 

tehneen niskajakona arvoa 1 = 1 0 . 

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

kun 10 = 1500 mm ja 1 = 1700 mm. 

Ratkaisu: 	Kuvasta 2 saadaan: 

amax = 440 mm ja q = 5,6 kN/m 

Kuvasta 3 saadaan: k 1  = 1,14 

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

Koo1aus 50 x 125 T30-3 (kuvasta 2) 
jj 	j (XX) 1100 IQQ 1300 14(X) 00 1600 1700 

L (mm) 
Kuva 3: Kerroin k 

3.Muottivanerinmitoitus,_kun muottilevyt asennetaan siten, että pintaviilun syysuunta tulee 

koolauksen suuntaisesti 

- los muottilevy halutaan asentaa siten, että pintaviilujen syysuunta tulee koolauksen suun-
taiseksi, on koolausjakoa pienennettävä kohdan 1. mukaisesta mitoituksesta. 

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

a 	on kerrottava. max 

Taulukko 1: Kerroin 

Esimerkki 4: Laatan paksuus hf 	450 mm. 

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

neen niskajako 1 = 1650 mm, josta saadaan 

koolausjaoksi amax = 390 mm. Muottivanerin 

paksuus t = 15 mm (koivuvaneri). 

(mm) 	1 Koivuvaneri 
12 0,87 0,82 

15 0,87 0,84 

18 0,87 0,84 

21 0,87 0,88 
eivita voiko muottilevyt asentaa siten, 

että pintaviilujen syysuunta tulee koolauksen suuntaisesti 

Ratkaisu: Kun t = 15 mm ja h = 450, saadaan aa = 460 mm (ks esim. 1) 

Taulukosta 1 saadaan kertoimeksi k 2  = 0,87 

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

tuksessa = levyt voidaan asentaa vapaasti 

3. MITOITUSPERUSTEET 

Mitoitus perustuu seuraaviin ohjeisiin ja määräyksiin: 

- Suomen rakentamismääräyskokoelma, B 10 Puurakenteet, 1983 

- RIL 147 	: Tukitelineohjeet, 1983 

Mitoitus 	on tehty sallittujen jännitysten menetelmällä (BiO, kohta 8) 



1. Muottivaneri; rnitoitus taipumalle f 	a/300 

- muottilevyn taipuma on aina mitoittava normaalisti käytetyillä koolausväleillä 

- kuormitus: betonin paino + muottilevyn oma paino 

- kosteustila: 3 

- mitoitetaan 3-aukkoisena laattakaistana, jolloin reunajänteen taipuma on mitoittava 

f 	= 0,0068 q a 4 /EI 	a/300 	, josta max 

amax = 3 	Et 	
; q = 0,025 	+ 0,008 t (MN/m) 24,48 q 

Taulukko 2: Vanerien kimmokertoimet 	(NM/m2); 

taivutusrasitus; kosteusluokka 3 

t 	(mm) 

E11 	(pintaviilun syiden suunt.) E 1 	(kohtis. 	pintaviilun syitä) 

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 	ax 	5 mm 

- mitoittava yleensä kun 1 	1500 mm 

- kuormitus. betonin paino + muotin oma paino 

- aikaluokka: 8, kosteustila: 3 

- mitoitetaan 3-aukkoisena; jolloin reunajänteen taipuma on määräävä 

f 	= 0,0068 q l' /EI 	0,005 	, josta max 

1max = 4 fE b h 3 	E = 5200 MN/m2 ; T24-3 

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 max 

- mitoittava yleensä, kun 1-1500 mm ja 

q 	6,5 kN/m puutavaralle T24-3 

q 	9 	kN/m puutavaralle T30-3 

- kuormitus: 	betonin paino + muotin oma paino 

- aikaluokka: B 	, kosteustila: 3 

- mitoitetaan 3-aukkoisena, jolloin reunajänteen taipuma on määräävä 

max 	= 0,0068 q 1 / EI 

1 	=3 Ebh3  

4,48 q 
max 

1/300, josta 

E = 5200 MN/m2 	; T24-3 

E = 5600 MN/m2 	; T30-3 

q = OO2S.a.h f  + 0,008 • (a.t + b•h) 	(MN/m) 



4. Koolaus; rnitoitus taivutukselle 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 

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

i 	= Lrsoii bh2 	 °bsaII= 8,2 MN/m2 	T24-3 max __________ 
0,45 q 	 °bsaII= 94 MN/m2 	T30-3 

q = 0,025 a h f  + 0.008 (at + th) 	(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: 0 	, kosteustila: 3 

- nitoitetaan 3-aukkoisena 

11 	= 0,1 q1 2 	, jossa 	q = g + 0,02 a (MN/m) 

(q = kokonaiskuorma, g = pysyvä kuorma) 

sallitun jännityksen korotuskerroin 	k = 
W 	 4-q/g 

'max = 	
bh 2  d bsoll 	 °'bsall= 9,6 MN/M2 	; T24-3 

% 1,8 g + 0,0048 a 	 db,JI= 11,1 MN/m2 ; T30-3 

g = 0,025a 	0,008 (at + bh) (MN!m) 

KAYTTORAJOTUKSET 

1. Muottilevy: 	Levykaistojen vähimrnäisleveys on levypaksuudella t = 12 mm ja t = 15 mm 

8 300 mm, koska tätä kapeammilla kaistoilla tulee pistekuorma p = 1 kN, jonka jakautumisala 

on 100 x 100 mm2 rnäärääväksi. Alle 200 mm levyistä kaistaa ei ole syytä käyttää paksummilla-
kaan levyvahvuuksilla. 

2.Koolaus: 	Koolaussoirojen vähimmäispituus L = 3 1 

Kuitenkin alueella, jossa taipuma on määräävä, voidaan käyttää vähimmäispituutena 

L = 2 1, jos taivutusjännitys tuella ei yhtä sallittua = 0,125 (M 	= 0,125 ql2). 



Siltojen tukitelineet 

UIKENTEEN OHJAUS 	1991 
Liikenne tietyömaalla 

5C-5 Siltatyöt 

LIIkenteen järjestelyt 

Uikenteen väJityskyky tarkistetaan ennen sillan 
telineratkaisun päättämistä. Vilkkailla kaksisuun-
taisilla teillä tarvitaan yleensä aukko molemmille 
liikennesuunnjlle. 

Kun liikennetilaa sillanrakennustäiden yhteydes-
sa rajoitetaan, osoitetaan työnalkaiset vapaat 
utottuvuudet liikennemerkein 342 ja 341, jos 
- suurin sallittu korkeus n pienempi kuin 4,4 m 
- suurin sallittu leveys on pienempi kuin 4,0 m. 

LIITE 5 

342 

e 
341 

Vilkkaasti liikennöidyilä tiellä työkohteen eteen 
rakennetaan 50-100 metrin päähän mittaportti, 
jossa liikennetilan suurimmat sallitut ulottuvuudet 
merkitään tehokkaasti sulku- Ja varoltuslalttein. 

Portin lisäksi sillan työnaikainen aukko merkitään 
tehokkaasti. Sillan alusta valaistaan. 

Erityisesti valun aikanavoidaan lisäksi työnaikais-
ta nopeusraJoltusta alentaa. 

Siltatyö erikoiskuljetusreltefllä 

Siltatöiden suunnittelun yhteydessä tarkistetaan, 
kuuluuko silta erikoiskuljetusten relttiin. Jos töitä 

E tehdään sellaisella reitiilä, kuljetuslupien käsitteli- 
o jöille tiedotetaan asiasta hyvissä ajoin. 

.E Korkeille ja leveille erikoiskuljetuksile on voitu 
myöntää enimmillään vuoden voimassa oleva 
reittikohtainen kuljetuslupa. Ylikorkeiden eiikois- 
kuljetustentieverkolia hoidetaan klertotiejärjeste- 
lyillä työn aikana sovittu kulkukorkeus, joka on 
yleensä 7 metriä. 

Muulla päätieverkolla tai muut'n erikoiskuljetuk- 
sille tärkelllä teillä sijaitsevissa työkohteissa jär- 
jestetään aina mandollisuus kuljetuksllle, Joiden 
korkeus on enintään 4,4 m Ja leveys 4,0 m (vrt. 
Ajon A 34 b §). Työnaikainen rajoltus on tarpeen 
merkitä ennakkomerkeillä niin, että kuljetus voi 
hakeutua kiertoreiteille. 

Viitteet 

* Julkaisussa NErikoiskuljetukset yleisillä teillä" 
on esitetty tarkempia tietoja erikoiskuljetusten 
suorittamisesta" 

* Kartta "Ylikorkeiden erikoiskuljetusten verkko 
1.8.1990" tai myöhempi painos. 

5C-5s 
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Ulkenne tietyömaalla 	
1991 uul 	

LIIKENTEEN OHJAUS 

- esimerkki mittaportin käytöstä sitatyömaaIla 

Silta (yö. 



Siltojen tukiteli neet 
LIITE 6 

SILLAN TUKITELINEEN TARKASTUSPÖYTÄKIRJA 
(Liitetään työmaapÖytäkirjaan tai kelpoisuusasiakirjaan) 

Kohde 

Tarkastajat 
Pvm 	/ 	/ 

1. RAKENNUSAINEET 

Laatu 0 hyväksyttävä 0 korj. ___________________ 
Lujuusominaisuudet D hyväksyttävä 0 korj. ____________________ 
Esivalmisteisten rakennusosien kunto 0 hyväksyttävä 0 korj. ____________________ 

2. TELINEKALUSTON KÄYTTÖSELOSTE cJ on D ei 

TELINETTÄ EI SAA OTTAA KÄYTTÖÖN, ELLEI TYÖMAALLA OLE RIL 147 KOHTA 3.131 :N 
MUKAISTA KÄYTTÖSELOSTETTA 

3. PERUSTUKSET 

Geoteknikon suorittama ennakkotarkastus tehty 	/ 	/ - - - 0 ei 
Paalutuspöytäkirja 0 tarkastettu 0 huom! 

Maapohjan ja täytteen tiiveys suunniteltu ________ toteutunut ________ 
Jäätyneen maakerroksen vahvuus vaadittu 	________ mitattu 	________ 
Luiskien kaltevuus suunniteltu 	________ toteutunut ________ 
Perustuksien liukumisen ehkäisy 0 hyv. 0 korj. 	___________________ 

Perustuksien kuivanapito 0 hyv. D korj. 	____________________ 

Perustuksien routimishaittojen estäminen 
- 	roudan sulaminen 0 hyv. 0 korj. 	____________________ 

- 	maan jäätyminen 0 hyv. 0 korj. __________________ 

Perustusten vaikutus muihin rakenteisiin 0 hyv. 0 korj. 	_____________________ 
Telineiden tukemiseen käytettävät valmiit rakenteet 0 hyv. 0 korj. 	____________________ 

4. SIJAINTI JA KORKEUSASEMA 

Sijainti 0 hyv. 0 korj. 	___________________ 
Korkeusasema 0 hyv. 0 korj. __________________ 
Korkeuden säätölaitteiden tiukkuus 0 hyv. 0 korj. 	____________________ 

5. PYSTYTUKIRAKENTEET 

Määrä 0 suunn. muk. 0 korj. 	____________________ 
Sijainti 0 suunn. muk. 0 korj. 	_____________________ 
Asento 0 suunn. muk. 0 korj. 	____________________ 
Rakenne 0 suunn. muk. 0 korj. 	____________________ 

6. JÄYKISTÄMINEN JA TUENTA 

Vinositeiden 	- määrä 0 suunn. muk. 0 korj. 	____________________ 
- 	kiinnitys 0 suunn. muk. D korj. 	_____________________ 

Vaakasiteiden 	- määrä 0 suunn. muk. 0 korj. 	____________________ 
- 	kiinnitys 0 suunn. muk. 0 korj. 	____________________ 



7. LIITOKSIEN SIJAINTI JA LUJUUS 

Tukien jatkokset EI suunn. muk. EI korj. 	____________________ 
Niskojen jatkokset EI suunn. muk. EI korj. 	____________________ 
Vinoreivojen jatkokset 0 suunn. muk. EI korj. 	____________________ 
Vaakareivojen jatkokset EI suunn. muk. 0 korj. 	____________________ 

8. YMPÄRISTÖOLOJEN VAIKUTUS 

Jäan muodostuminen EI hyv. 0 korj. ___________________ 
Vedenpinnan korkeus D hyv. EI korj. ___________________ 
Sfltapaikan kuivatus EI hyv. EI korj. 	____________________ 

9. TELINEEN TURVALLISUUS 

Kulkutiet EI hyv. EI korj. 	____________________ 
Nousutiet EI hyv. EI korj. 	_____________________ 
Kaiteet EI hyv. EI korj. 	____________________ 
Rajoituskilvet EI hyv. EI korj. 	____________________ 
Liikenteen ohjaus EI hyv. 0 korj. 	_____________________ 

10. HUOMAUTUKSIA/POIKKEAVUUKSIA TELINESUUNNITELMAAN 

Kohde 	 Huom! Korjattava viimeistään 

Mikäli telinesuunnilelmasta on poikettu, tarvitaan työn jatkamiseen rakennuttajan ja telinesuunnittelijan 
hyväksyminen. 

Tehdyt korjaukset on tarkastettava ennen käyttöönottoa. 

Pvm 	/ 	/ _______ 

Tarkastajien allekirjoitus ________________________________________ 

Lisäselvityksiä: 
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LIITE 7 1 (5) 
LI ITTEET 

TERÄSULOKKEEN MITOITUS 

Teräs FE 510 D tai FE 360 B (SFS-EN 10025) 
Hitsiluokka WC (SFS 2379) 

r.i 

or 
0I 

1 
1) Teräs FE 510 Dl 

t = 20 mm 

Leikkauslujuus vd = 'Ym = 1,0 
f = 355 N/mm 
V = 0,3 
E = 210 000 N/mm 2  

Muunnettu hoikkuus 
p 

ci 

kir2 E t = ei 

12 (1 - v2) 1,7J 
k = 5,34 (b/a) 2  + 4,00 = 5,34 '(460/400)2 + 4,0 = 11,06 

= 3965 N/mm 2  

=> 	= '1355/3965 = 0,30 <0,90 

= 0,6 'f, = 0,6 355 = 213,0 N/mm2 
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	 LIITE 7 2 (5) 

LIITTEET 

= 	. tw  
r 

- 213 62329 10 20 - ____________________ iO = 1783 kW (> 1600 kN) 
1489 iø 

200x20 

- - 20 x 46C 

--- 200 x 20 

- I = 62329 1 O mm4  
-W,=2493 103 mm3  

- A = 17200 mm 2  
- S = 1489 . iO mm 3  

M raf  = 	• h 	hf  = 480 mm 

A 0  = 200 x 20 = 4000 mm2  

Mret = 4000 P480 355 10=681,6kNm 

Md = 1600 0,4 = 640 kNm <Mref  (Pk = 1000 kN) 

=> Taivutusmomentin ja leikkausvoiman yhteisvaikutusta ei tarvitse tarkistaa. 

t = 15 mm 

k = 11,06 	; = 2229,0 ?, = 0,40 	=> f = 213,0 N/mm2  

Laippa: 	= 2517 => 	= 0,38 	tf  = 	____ 
200 x 15 

Vr l35lkN (>l200kN) 	
—T---15x470 

Mref  = 200 15 . 485 355 1 0 = 516,5 kNm 	

'- 200 x 15 
kun k  750 kN 

Md = 1200 0,4 = 480 kNm <Mref 	 - I, = 48273 1 o mm4  
-W= 1031 103 mm3  

- A = 13050 mm 2  
-S=1141 •103mm3 
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LIITE 7 3 (5) 
LIITTEET 

t = 12 mm 

k = 11,06 	't0  = 1332,8 	= 0,52 	=> f,,, = 213,0 N/mm 2  

Laipan tehollinen paksuus: 

= 	kic2 E 
'c1 

12 (1 

k = 1/cx2  + 6 (1 - 'y)/it2  

k=0,59 	b/t=100/12 

200 x 12 

-- 12x476 

200 x 12 

a = alb = 400/100 = 4,0 

= 1611 

Äp = 	= /355/1611 = 0,47 <0,71 
> tf  = tf  

Vr  = 1087 kN (>800 kN) 

M ref = 200 •12 488 •355 10=415,8kNm 

kun k = 500 kN 

Md  = 800 0,4 = 320 kNm < M 

- = 39368 iO mm 
• W = 1575 . iO mm 3  

- A = 10512 mm 2  
- S = 925 iO mm3  

2)Teräs FE 360 B 

= 235 N/mm2  

t = 25 mm 

k = 11,06 	; = 6194 	Ä, = 0,20 	=> f = 0,6 235 = 141 N/mm2  

v = 141 75443 10 25 	
= 

1820 iO 

' 200x25 
- Ix = 75443 iO mm 

	

_L25450 	
-W=3018103mm3 

- A = 21250 mm 2  

	

200x25 	
- S = 1820 iO mm3 



Siltojen tukitelineet 
	

LIITE 7 4 (5) 
LIITTEET 

M ref  = 200 25 475 235 10 = 558 kNm 

= 750 kN 	- Vd  = 1200 kN 
- Md  = 480 kNm 

t = 30 mm 

k=11,06 	;=8919 	?=0,16 	=>vd= 141 N/mm 2  

Vr  = 1736 kN 	 _____ 
'200x30 

Mref 6627 kNm 	
—iI-30x440 

v,D,/A 200 x 30 

= 1000 kN - V d  = 1600 kN 	 - = 87656 iO mm4  
-Md =64OkNm 	 -W=3506 •103 mm3  

- A = 25200 mm2  
- S = 2136 . iO mm 3  

t = 18 mm 

k11,06 	te1 3211 	Ä=O,27 	=>d= 141 N/mm 2  

Vr  = 1035 kN 

M ret  = 408 kNm 

= 500 kN - Vd = 800 kN 
- Md  = 320 kNm 

200 x 18 

- 18x464 

200 x 18 

- I, = 5622 . iO mm 
- W = 2273 1O mm3  

- A = 15552 mm2  
- S = 1394 iO mm3 
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LI ITTEET 

JÄYKISTEET 

Jäykisteen lommandus: 

t = 12 mm 

	

k 	- E 
e1 

	

12 (1 	?) .J 
k= 11a2 +6 (1 -y)/ir2 	a=alb=476/94=5,06 

k = 0,63 

0,63 - ir2  - 210000 = 19,7 

12 - 0,91 - (94 1 
T) 

ei 

FE 360 	= 0,35 < 0,71 
FE 510 	= 0,43 < 0,71 

Jäykisteen tehollinen paksuus t = 
Jäykisteen puristuslujuus fk = 
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	 LIITE 8 

LIITTEET 

MALLISUUNNITELMAT 

- 	MALLISUUNNITELMA 1: 
TERÄSBETONINEN LAATTAKEHÄ 
- 	Piirustukset 

MALLISUUNNITELMA 2: 
TERÄSBETONINEN JATKUVA ULOKELAATTASILTA 
- 	Piirustukset 
- 	Laskelmat 

MALLISUUNNITELMA 3: 
TERÄSBETONINEN JATKUVA LAATTAPALKKISILTA 
- 	Piirustukset 
- 	Kalustoluettelo 

- 	MALLISUUNNITELMA 4: 
TERÄSBETONINEN KOTELOPALKKISILTA 
- 	Piirustukset 

MALLISUUNNITELMA 5: 
JÄNNITETTY BETONINEN JATKUVA PALKKISILTA 
- 	Piirustukset 
- 	Laskelmat 

MALLISUUNNITELMA 6: 
TERÄSBETONINEN LIITTOPALKKISILTA II, 
PÄÄLLYSRAKENTEEN PUUMUOTTI 
- 	Piirustukset 
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LIITE 8.1 
LIITTEET 

MALLISUUNNITELMA 1 
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5 
KUORMITUKSET 

1 RAKENTEEN MITAT 

POIKKILEIKKAUS 

4 q r 	M'O4PUT)0A 

* 200 
, 	

975 4925 3650 	 1/ 2000 
1 

3300 	 3300 , 	 3975'  

Teräsbetoninen jatkuva laattasilta 
Jm = 	2,50 + 9,00 + 11,00 + 9,00 + 2,50 m 
HI= 	13,75m 
Vinous = 	13.000 gon 
h= 	0,860 m 

2 KUORMITUKSET 

2.1 Rakenteen paino 

g 1 	0,86 x 25 kN/m 2 	= 21,5 kN/m 2  

2.2 TeHneen paino 

g2 	1,0 kN/m 2  

2.3 Hyötykuorma telineillä 

q = 2,0 kN/m2  (A = 3,0 x 3,0 m2) 



Mallisuunnitelma 2: Telinelaskelmat 
MATERIAALIT TELINEISSÄ 

2.4 Tuulikuorma kannen muotteihin 

= k 0,6 	k = 0,75 (RIL 147 kohta 2.491) 

(,- 	"Ø,28 
0,75 0,6 	1 	= 0,41 kN/m2  

10) 

Wk[12 hmj 
= 1,2 + 0,06 15 	0,41 

1,05) 
1,05 = 0,89 kN/rivi 

2.5 Tuulikuorma pystytukiriviin 

W 1  = 0,25 	N . A 

:=0,25.0,41 171,055,2=9,51kN/rivi 

2.6 Pystytu kien kaltevu usvi rheestä ai heutuva vaakakuorma 

H=Q,O11(1O,55X21,5+2.O,45.O,4.25+2x1,6x05(086+03) 

x 25 + 14 x 1,0 + 3 x 2) x 1,05 = 3,17 kN/rivi 

2.7 Vaakasysäys muoteissa 

H = 1,50 kN 

3 MATERIAALIT TELINEISSÄ 

Pu utavara 
Lujuusluokka: 	T24 sahatavara 
Kosteusluokka: 	3, aluspuut 4 
Aikal uokka: 	B tai C 

Rakentajalla käytössä 
- 	 pelkat d=125 
- 	 tolpat lOOxlOO 
- 	 niskat 125x125 
- 	 kolaus 50x100 

TVH:n tyyppireunapukkia R15/DH 1-3 käyttö ei mandollista. 
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7 
SALLITUT JÄNNFTYKSET 

Kulkuaukon teräsmateriaalit esitetty kohdassa 10. 

4 SALLITUT JÄNNITYKSET 

Pysyvän kuorman g ja muuttuvan kuorman suhteen saadaan sallittujen 
jännitysten korotuskerroin: 

k = 4 / (4 - g/q) 

Aikaluokassa 8 kb  4 / ( - 22,5) = 1,33 
22,5) 

AikaluokassaC k = 4 / ( - 22,5 ) = 1,30 
24,5) 

Käytetään molemmille aikaluokille korotuskerrointa 1,30. 

4.1 Puutavara T24 

AIKALUOKASSA B AIKALUOKASSA C 
Taivutus = 1,30x8,2 = 10,65 MN/m2  1,3x9,6 = 12,48 MN/m2  

Puristus = 1,30x7,8 = 10,13 MN/m2  1,3x9,1 = 11,83 MN/m2  

Puristus = 1,30x2,0 = 2,60 MN/m2  1,3x2,4 = 3,12 MN/m2  

Veto = 1,30x5,3 = 6,89 MN/m2  1,3x6,3 = 8,19 MN/m2  

Veto = 1,30x0,16 = 0,21 MN/m2  1,3x0,19 = 0,25 MN/m2  

Leikkaus = 1 ,30x0,82 = 1,06 MNJm2  1 ,3x0,96 = 1,25 MN/m2  

Leikkaus = 1 ,30x0,41 = 0,53 MN/m2  1 ,3x0,48 = 0,62 MN/m2  

Kimmomoduuli Ek  = (nurjandus) = 4000 MN/m2  5000 MN/m2  

Kimmomoduuli E = (taipuma) =5200 MN/m2  - 

Sallittu taipuma f 	= U300 
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4.2 Naulat 

AIKALUOKASSA B 

25x60 N = 1 ,30x250 = 325 N/Ieike 

28x75 N = 1 ,30x300 = 390 N/Ieike 

34x1 00 N = 1 ,30x420 = 546 N/leike 

42x125 N = 1,30x610 = 793 N/leike 

AIKALUOKASSA C 

1 ,30x430 = 559 N/leike 

1,30x510 = 663 N/leike 

1 ,30x720 = 936 N/leike 

1,30x1 000 = 1300 N/leike 

5 RAKENNEOSIEN MITOITUS 

Rakenneosat mitoitetaan aikaluokan 6 mukaan, vaikka kuormitusyhdistely 
sisältääkin aikaluokkaan C kuuluvia kuormia. Tarvittaessa mitoitus tarkiste-
taan erikseen aikaluokan B ja C mukaisille kuormitusyhdistelmille. 

5.1 Niskat 125 x 125 mm 2  

Leimapaine niskan ja tolpan välissä tulee yleensä määrääväksi telineitä 
mitoitettaessa (tolpat 100 x 100 mm 2). 

Pcisaii = Gcisau A = 2,60 0,12 = 0,026 MN 

0 = 0,0245 MN/m 2  

k/k = 0,026/0,0245 = 1,061 m2  

=> valitaan tolppajaoksi 900 x 1050 mm2 1 	 1 q 

Jm=1,05m 	 Jg=gj+g2 

w = bh2 = 3,255 x 10m3  
-- 1,05 

/ = bh3 	0,125 0,125 
____________ = 2,035 10m4  

12 

A = 0,0156 m 2  

p =g + q = 0,9 (21,5 + 0,5 + 2,0) = 21,6 kN/m 

Mm  = 21,6 1 ,052/8 	 = 3,04 kN/m 

bmax = M/W = 3,04 10/3,255 10 = 0,93 MN/m 2  

<bsaO = 10,65 MN/m2 
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max 0,5 21,6 1,05 	 11,57 kN 

= 1,5 •11,57 103/0,1252 	= 1,10 MN/m2  

Tarkistetaan lei kkausjänn itys ai kaluokassa B 

Qmax = 0,5 0,9 22,5 1,05 = 10,63 kN (aikaluokassa b) 

=> 	= 1,5 1063 10310,1252 = 1,02 MN/m2  ^ 	= 1,06 

= 1,10 MN/m2  ^ t a  = 1,25 MN/m2  (aikaluokassa C) 

f=5 g L4/384E1 

= (5 0,9 0,022 5 1 ,05/384 5200 2,035 •1 0 - ) 1 o 
=3,Omm ̂ f=3,5mm 

(Taipumaa laskettaessa ei tarvitse ottaa työnaikaista kuormaa huomioon) 

5.2 Koolaus 

Valitaan 50 x 100 k 300 

Jm=0,90m 	_______________iq 

W = 8,3310 5 m 3 	_______________ 

l=4,167'1Om4  

p=7,35kN/m 	1- 	0,90 

A = 0,005 m 2  

Mm  = 7,35 0,90/8 = 0,74 kNm 

bmax = 8,90 MN/m2  < 	= 10,65 MN/m2  

°max = 0,5 7,35 0,90 = 3,31 kN 

tmax  = 0,99 MN/m 2  < 	= 1,02 MN/m2  

= 3 mm saii = 3 mm 

5.3 Muottilauta 

Valitaan 20 x 95 
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A=0,0019m 2 	 i q  
W=0,633 10 5 m 3 	 ____________________ g = g1tg2 

I=6,33•108m4 	 1 	t 	f 	t 	f 
L L L L 

D=2.33kN/m 	 4- 	-1 	1- -I 

L = (0,30 - 0,05) 1 ,05 = 0,263 

Mm  = 2,33 0,107 .0,2632 = 0,016 kNm 

= 0,016 . 1 O/O,633 1 o 	= 2,52 MN/m2  

max = 0,5 . 2,33 0,263 

= 0,281 10/0,0019 

bsaH = 10,65 MN/m2  

= 0,281 kN 

= 0,15 MN/m2  

^ ta1 = 1,02 MN/m 2  

f ̂  5 2,33 1 o 0,263/5200 6,33 . 10 .8  384 = 0,4 mm 

= 1,0 mm 

Pistekuorma (ilman betonin painoa) ei tule määrääväksi näin lyhyillä jännemi-
toilla. 

5.4 Pystytuet 

Valitaan 100 x 100 	 p 

L = 2,00 (= vaakasideväli) 

P=0,9 1,05 •24,5=23,2KN 
L 

= 0,0232/0,1 = 2,32 MN/m 2  

L 
Nurjandustarkastelu: 

= 0,29 0,1 = 0,029 	 Lc 

= L/ i = 69 (e = 1/100) 

=> K=0,27 

csaH = 0,27 10,13 = 2,74 MN/m2 
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= 0,0232/0,12 = 2,32 MN/m2 < acsai 

5.5 Leimapaine niska/pystytuki 

P = 23,2 kN 

= k 	= 1,30 2 = 2,60 MN/m2  

= 0,0232/0,012 = 2,32 MN/m2  

5.6 Leimapaine pystytuki/pelkka 

P = 23,2 kN 

= 1,30 1,80 = 2,34 MN/m2  (pelkkojen kosteusluokka 4) 

= 23,2 . 103/O,102 = 2,32 MN/m 2  ^ 

6 PERUSTUSTEN MITOITUS 

6.1 Pohjarasitus pelkkojen alla 

0,5 	0,9 	0,9 	0,5 
b - 1 	- 1 - 	•1 

1- 	2,8m 

Pelkat korkeus ̂  150, leveys ̂  150, pelkkojen kosteusluokka 4 

P = 23,2 kN 

A = 0,150 •0,90 = 0,135 m2  

p = 0,0232/0,135 = 0,172 MN/m2 

11 
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Perustaminen suoraan maan varaan pelkkaa upottamatta, perustus tasaisella 
maalla, tiiviillä soralla. 

D=0 
B = 0,15 
SrT, 4 = 40, y=  20 kN/m 3  

=> maapohjan geotekninen kantokyky tasan jakautuneena (taulukko 3) 

Psair = 160 kN/m 2  <p = 172 kN/m2  

Upotetaan pelkkaa ̂  100 mm 

> P san = 285 kN/m 2 > p = 172 kN/m 2  => OK 

Perustaminen luiskaan 1:4, pelkan upotus etureunasta 200 mm, keskitiivis 
sara (taulukko 4) 

> Psaii = 130 kN/m2 < p = 172 kN/m2 

 Valitaan luiskaan leveämmät pelkat 

B = 0,15 m Psaji = 130 kN/m 2 
 B = 0,30 m Psaii = 180 kN/m 2  

B = 200 => p = 23,2/0,2 0,90 = 129 kN/m 2 

 P safi = 130 + 50/0,15 0,05 = 146 kN/m 2  

P sali = 146 kN/m2 > p = 129 kN/m 2 , kun pelkan leveys luiskassa 1:4 ̂  200 ja 
pelkka upotetaan ̂  200 mm. 

Jos pelkat asennetaan sillan suuntaisesti luiskaan (^ 1:2,5), riittää upotussy-
vyydeksi 100 mm, kun pelkka B ̂  150 mm. 

Pohjapaineen korotuskerroin aluspuun taipuisuudesta johtuen (kuva 7). 

p = 172 kPe 
tukiväli = 900 mm 

=> k= 1,1 

> Pmax = 1,1 172 = 190 kN/m 2  ^ Psaii = 285 kN/m 2  (tasaisella) 

Pmax = 1,1 129 = 142 kN/m 2 	= 146 kN/m 2  (luiska 1:4) 
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POHJARASITUS PELKKOJEN ALLA 

Pohjapaineen otaksutaan jakautuvan seuraavan kuvan mukaisesti 

kesk 172 kN/m 2  

p,,I9O kN/m 2  

Pmjn :154 kN/m 

Pkeskim = 172 kN/m 2  

Pmax = 190 kN/m2  

p = 172 - (190 - 172) = 154 kN/m 2  

6.2 Pelkkojen rakenteellinen mitoitus 

IIlbdu.d1I 
	 = 190 - 154 = 36 kN/m 2  

Pmin = 154 kN/m 2  

ii 	Jh 150 

bI5O1 

Pelkan mitoitus P maksimin mukaan 

p = 0,15 190 = 28,5 kN/m 

A = 0,0225 m2 
 W = 0,000563 m3  

= 0,000042 m4  

Mm  = -0,10 •28,5 0,92 = -2,31 kN/m 

2,31 	= 4,1 MN/m2  ^ 	=>ok 
0,000563 

A = 0,400 28,5 0,9 = 10,26 kN 
B = 1,100 28,5 0,9 = 28,22 kN 
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Vm  = 10,26 - 0,9 28,5 = -15,39 kN 

Vmit  = 15,39- 0,125 28,5 = 11,83 kN 

= 3 11,83 10 	= 0,79 MN/m2 < ; 11 =>ok 
2 	0,0225 

tsall = 1,3 0,72 = 0,94 MN/m 2  (kosteusluokka 4) 
_______________________ 	

900 0,00675 28,3 10 0,9 10 = 0,8 mm < 	= - = 3 mm = 	3900 0,000042 

7 TELINEEN SIDONTA 

7.1 Vinositeet poikkisuuntaan 

Valitaan vinositeet 5 kpl 50 x 100 / rivi joka toisessa rivissä toiseen suun 
taan. 

H, F 

Wk  = 0,9 kN 

= 9,5 kN 

=> Wp l = 9,5/3/2 = 1,6 kN 
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TELINEEN SIDONTA 

> W2 = 9,5/3 = 3,2 kN 

H = 3,2 kN 

F = 1,5 kN, oletetaan jakautumisleveydeksi 3 m (työnaikaisen valuryhmän 
kuormitusalue = 3 3 m) 

F = 1,5 kN/3 m •1,05 m = 0,5 kN/rivi 

Nurjandustarkastelu 

S3  = 3,6 kN 

L = 0,90 	= 1,27 

= 0,29 0,05 = 0,0145 

= 1,27/0,0145 = 88 

k = 0,20 

csaI = 0,20 10,13 = 2,03 MN/m 2  

= 0,00360/0,05 0,10 = 0,72 MN/n12  < 

Naulaus pystytukeen: 

Naulat 3,4 x 100 aikaluokka 0 	= 720 N/leike 

Naulaus ylänurkkaan 

= 1740 = 2,42 => 3 n 3,4 x 100 (S1 ) 
720 

Naulaus alanurkkaan ja alimman vaakasiteen korkeudelle 
= 3530 	,g => 5 n 3,4 x 100 (Se) 

720 

Naulaus välille 

= 2640 = 3,6 => 4 n 3,4 x 100 (S2) 
720 
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REUNAPUKIN MITOITUS 

7.2 Vaakasiteet 

Valitaan vaakasiteet 50 x 100 k 2000 

Ylimmän vaakasiteen naulaus 

= (Wk  + Wr l + H + F)/17 = 0,367 kN 

=> 2 n 3,4 x lOO/liitos 

Samoin naulataan muutkin vaakasiteet sillan poikki- ja pituussuunnassa. 

8 REUNAPUKIN MITOITUS 

Reunapukin rakenne 
22x100 kGOO 

50x 100 k600 

Rakennemalli: Reunapukit k 300 

G3 	G2 	IG 1  

0,90 	0,40 0.25 0.45 
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REUNAPUKIN MITOITUS 

Vaakakuormat 

H =0,5 h 25  yI 

= 0,5 0,862  25 0,3 = 2,77 kN 

Jaetaan tasan Uitosten 1, 3 ja 5 kesken. 

N = H/N s  = 2770/3/546 = 1,7 => 2N 34 x 100 

PYSTYKUORMAT 

Liitos 4 

G, =0,5(h 1  ^h2) b yL 
=0,5(0,4+0,5) 0,45 25 0,3= 1,52kN 

N = 1520/546 = 2,7 => 3 n 34 x 100 

Lisänä käytetään vaakajuoksua 50 x 100, jossa 2 n 3,4 x 1 00/koolaus. 

Liitos 5 

Kuten liitos 4 ja lisäksi huomioidaan vaakakuormat 

=> vaakajuoksu 50 x 100, jossa 2 n 3,4 x 1 00/koolaus. 

Liitos 3 

G2  = [0,5 (h 3  + h4) b y + b P1 L 

= [0,5 (0,25 + 0,55) 0,65 25 + 0,65 3] 0,30 

= 2,54 kN 

G29  = cos cx G 2  = cos 20° 2,54 = 2,38 kN 

Leimapal ne 

0,00238/0,05 0,10 = 0,48 MN/m2 < 

H 2  = sin 20° 	= 0,81 kN 

N = 810/546 = 1,5 
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Vaakakuormat huomioiden 
3n 34x 100 

Lisäksi käytetään 50 x 100 juoksua, jossa 2 n 3,4 x 100/koolaus. 

Liitos 2 

Vaakajuoksu 50 x 100 ja lisänä kiilausrima. 

Naulat 2 n 3,4 x 1 00/koolaus 

Liitos 1 

G3 =[0,5(h4 +h5)b•y+b.p]L 
=[0,5(0,55+ 0,86) 0,9•25+0,9 3}0,30 
= 5,57 kN 

G 93  = cos 20 5,57 = 5,23 kN 

H 3  = sin 20 •5,57 1,90 kN 

N = 1900/325 = 5,8 => 6 n 25 x 60 

N = 1900/546 = 3,4 => 4 n 34 x 100 

9 TELINEEN ENNAKKOKOROTUS 

Maapohjan tiivistyminen (arvio) = 10 mm 
Pystytuki/aluspuu ( 	= 2,32) = 3,0 mm 
Pystytuki/niskat ( 	= 2,60) = 3,5 mm 
Pystytuki (AL = N 	L/EA) = 2,9 mm 
Niskat/koolaus (cy = 0,53) = 0,10 mm 
Koolaus/laudoitus (c72  = 1,47) = 2,5 mm 

Kokonaispainuma, kun T = 144 h (6 vrk) 

= 10 + 29 + (3,0 + 3,5 + 1,0 + 2,5) 144010 = 30 mm 

Ennakkokorotukseen lisätään siltasuunnitelmissa esitetty ennakkokorotus. 

10 KULKUAUKON MITOITUS 

Liikennetekniset vaatimukset: 

Va ^ 4,Om => Jm=4,2m 
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KULKUAUKON MITOITUS 

Ha  ^ 3,5 m 

q = 24,5 kN/m 

M = q L2/8 = 24,65 .4,22/8  =54,0 kNm/m 

WVd  = M/Gsaji  

= 54,0 106/147 = 367346 mm 3  

Valitaan HE 200 A k 900 

A = 4230 mm2  

W = 389000 mm3  

I = 3692 iO mm4  

= 0,9 54,0 106/389000 = 125 < 147 N/mm2  

Taipuma 

5 0,9 •24,5 iO 4,2/384 210000 3692 . 10= 11,5 mm 

Otetaan huomioon muotopuulla ennakkokorotuksena 

Reunimmaiset 2 palkkia q, = 13 kN/m 

f=13/0,9 24,5 11,5=6,7mm 

Kulkuaukon reunatolpat 

P = 0,9 24,5 . 4,2 0,5 = 46,3 kN 

Tolpat 150 x 150 

= 0,0463/0,152 = 2,06 MN/m2  

Nurjandus 

L = 2,0 m 

= 0,29 0,15 = 0,0435 

X=46 (1/100) 

k = 0,39 
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Csaii = 0,39 '10,13 = 3,95 MN/m 2 > 	2,06 MN/m 2  

Pohjapaineet 

p = 0,0463/0,2 '0,9 = 0,257 MN/m 2  

=> valitaan pelkan leveydeksi b = 200 mm, upotus 200 mm. 

Psan = 450 kN/m 2  (taulukko 3) 

Prnax = 1 ,2 257 = 308 kN/m2  (kuva 7) 

Tutkitaan vai htoe htoisena perustamistapana perustaminen teräsputkipaaluille 
kulkuaukon reunalle. 

max = 46,3 kN 

Teräsputkipaalu oma, = 40 MN/m2  

=> 	0 	t 	A cm2 	saII / paalu 

88,9 x 5 13,2 52,8 kN 
114,3x5 16,3 65,2kN 
139,7x6,3 17,2 68,8kN 
168,3x6,3 21,4 85,6kN 

=> 	Valitaan kulkuaukon reunalle vaihtoehtoisesti paaluperustus teräsputki- 
paalut 88,9 x 5 jokaisen pystytuen alle. 

Kulkuaukon reivaus 

Wk  = 1,13 '(1,05/2 + 4,212)11,05 = 2,83 kN 

W= =9,5kN 

H = 3,17 (1,05/2 + 4,2/2)/1,05 = 7,93 kN 

Valitaan 5 + 5 kpl 50 x 100 

Nurjandustarkastelu 

S i  = (Wk  + Wpt  + Hq) i2/10 
= (2,83 + 9,5 + 7,93) i2/10 = 2,87 kN 

L= 0,90 i2= 1,27 

= 0,29 0,05 0,0145 
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KULKUAUKON MITOITUS 

= 1,27/0,0145 = 88 

csaII = 0,20 10,13 = 2,03 MN/m 2  

= 0,00287/0,05 0,1 = 0,58 <aII 

Naulaus alanurkassa 

N S 1 /N 
= 2870/720 = 3,9 => 4 n 3,4 x 100 

Naulaus ylänurkassa 

S3  = (Wk  + W 1/6 + H) •12/10 
= /2,83 + 9,5/6 + 7,93) 'I2/1 0 = 1,75 kN 

N 3  = 1750/720 = 2,4 => 3 n 3,4 x 100 

Leimapaineet 

	

= 0,0463/0,152 = 2,06 <a 	= 2,60 MN/m 2  

Valitaan palkiksi 150 x 150. 

Pituussuuntainen reivaus 

Otetaan 1 % kaltevuusvirhe huomioon 

Wh =4,2 •0,5/1,05 •W q  
= 4,2 0,5/1,05 •3,17 = 6,34 kN/rivi 

Valitaan joka toiseen toippaan 50 x 100 eli 9 kpl. 

Naulaus N = 6,340/9 546 = 1,3 => 3 n 3,4 x 100 

11 LOPPUPÄÄTELMIÄ 

Näissä laskelmissa ei ole laskettu erikseen sillan pituussuuntaista vino-
reivausta, mutta ne tulee määrittää kohdan 7 mukaisesti. 

Kannen poikkikaltevuudesta i = 0,03 johtuva vaakakomponentti tulisi myös 
huomjoida vinoreivauksessa. 

W0  = 0,03/0,011 3,17 = 8,65 kN/tukirivi 

eli kokonaiskuorma epäkeskisyyksistä 

EH q  3,17 + 8,65 = 11,82 kN/tukirivi 
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Puutavara: 	Sahatavara T24 - 3 
Paalut 	T30 - 4 

Rakenneteräs: Fe 37 B 

Valunopeus: 	v ̂  0,5 m/h 

Tuulikuorma: 	q = 0,6 kN/m 2  (v 30 mis) 

Paalutus: 	Paalutusluokka III (LPO-87) 
Paalut: 	4) ̂  300 latva 

= 980 kN, penennös 20 %/jatkos 
= 35 kN 

Paalutus erillisen suunnitelman mukaan 

Telinekaluston 
käyttöseloste: Acrow tukitornit: 

- Acrow Shorbrace-kalusto TS 5513/TVH 732964 

Peiner tukipylväät 
- Peiner P-35 TS 5517/TVH 732964 

Liitokset ja 
jatkokset: 	Puutavara: Tukitelineohjeet RIL 147 

Kalustotelineet: TS 5513, TS 5517/TVH 732964 

Yleisohjeet: 	Siltojen tukitelineet/TIEL 

Kalustoluettelo: Liitteenä 

MERKKJ PVM 	 MUUTOS TEHNYT 	1TARKASTANUT 

HANKE 

SILLAN NIMI MALLI SUUNN 1 T ELMA 3 
JA KUNTA 

TYYPPI 

YLEIS —  JA RAKENNEPIIRUSTUS 
JM, 	VA HL 

KUORMA VINOUS 

pI 	
ilelalto. 
Silta keskus 

SUUNN. TARK 

TARX. TARK 

HYV HYV 

MITTLK 

__________________________________ 

Geotekninen 	suunnittelu 
TARK. ____________________ 
HYVJTAR _______ _______________________ 
Tv /HYV. ___________________ 

PIIR 	NRO 



M1ALLISUUNNITELMA 3 	PVM: 	15.06.1992 

LAATINUT: MTK 
TELINEKALUSTO ACROW TUKITORNIT, PEINER P-35 PYLVÄÄT. TERÄSPALKIT 

Jännemitta: 

Esine- 

numero 

KALUSTO- 

TYYPPI 
Osan nime 

Kalustomenekki 
__________________________ 

Mtstä kalustoloimitetaan: 
7 

8 
Siltakalusto 9 

Asennuskalusto 10 
Varalle______ 

Yhteensä 
11 
12 

13 
14 

__ __ 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 13 14 
______ ACROW SPJUH SAATÖRUUVI U 120 201 140 
______ _______ AS 52 SÄÄTÖRUUVI U 580 20 600 
______ _______ TS 54 TELESKOOPPIKEHÄ 65 65 
______ _______ S8 64 RISTI KKOKEHÄ 6' 65 65 
_____ ______ AS11KEHÄ6' 84 16 100 
_____ _______ AS12KEHÄ5' 521 29 550 
_____ _______ AS13KEHÄ4' 75 15 90 
______ _______ AS 18 LIITINHOLKKI,TAPITJA SOKAT(2KP 1170 130 1300 
______ ________ AS 45 RISTISIDE 5'3' 75 15 90 
_______ ________ AS 48 RISTISIDE 5'4 670 50 720 
______ _______ AS 64 SIDETANKO 132 18 150 
______ _______ KAKSOISKÄÄNTÖLIITIN 60/48 150 20 170 
_______ ________ RISTILIITIN 60/48 350 50 400 
______ _______ AS28 SÄÄTÖRUUVI T 700 - 40 740 - - - - 

______ PEINER YLÄOSA 60 60 
______ P-35 JALKA 60 60 1  
______ ______ KESKIOSA62,5CM 43 43 
_____ ______ KESKIOSA93,75CM 43 43 
_____ ______ KESKIOSA 125 CM 25 25 
______ _______ KESKIOSA 250CM 35 35 
______ _______ YKSINKERT. KÄÄNTÖLIITIN P48 200 50 250 
______ _______ KAKSOISKÄÄNTÖLIITIN 48/48 250 50 300 

_____ TERÄS- HE500BL=11-12.5M 26 26 
______ PALKKI HE45OBL=12-13M 4 4 
______ ______ HE28OBL=7-1OM 4 4 
_____ ______ HE26OAL=4M 1 1 
______ _______ HE26OAL=1OM 1 1 
______ _______ HE32OBL=12M 11 11 
______ ______ HE26OBL=8M 4 4 



Siltojen tukitelineet 	 LIITE 8.4 
LIITTEET 

MALLISUUNNITELMA 4 

TERÄSBETONINEN 
KOTELOPALKKISI LTA 

PIIRUSTUKSET (RIL 120-1986) 

- 	Alustavaa telinesuunnitelmaa on kaikki paitsi lopullista 
telinesuunnitelmaa 

- 	laatikoiden sisäosat 
- 	surraukset 
- 	reunapukki 
- 	muottien tukirakenteet 
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Siltojen tukitelineet 	 LIITE 8.5 
LIITTEET 

MALLISUUNNITELMA 5 

JÄNNITETTY BETONINEN 
JATKUVA PALKKISILTA 

PIIRUSTUKSET (Pienennetty alkuperäisistä) 

Piirustuksissa on esitetty ensin telineluonnos ja sen jälkeen 
osasu uren noksina alustava telinesu un nitelma. 
Detaljit esitetään lopullisessa telinesuunn itelmassa. 

LASKELMAT 



c 	c TASOKUVA 

V_ 	_ÄI 	 •1 

Mooninko 

\ 0 4J 	__L______4- 

PUVTAVARA 	T24/3 

VETOTANGOT' 	AL Si 1 M 	TAI F• 37 

VALUNOPEUS 	V 0,5 n./h 

TUVLII(UORMA 	• 0.60 kN/n 2  (0 ' 30 mis) 

LIITOKSET A JATKOKSET 	DETALJIT ERI 
KUVISSA 

1 	11&alto. 	1 

	

SiItakeku 	1 

0 



--- 
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VIIVOITETUILLA OSILLA HIDASTINTA, MIKA 
VASTAA 2Ornn PITUISEN SILLAN OSAN BETO-
NOINTIA. 

Pielavesi 
VALU SUU NTA 
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4) 	 4) 
4) 	 1') 
0- 	2OKPL ACROW-TUKITORNEJA 	0- 

01 
wI 	.. 	 wI 

1 	IJ 	

1 	 zI 
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Siltojen tukitelineet 
MALLISUUNNITELMA 5 
SIVUKUVA (ALUSTAVA TELINESUUNNITELMA) 



Siltojen tukitelineet 
MALLISUUNNITELMA 5 
TASOKUVA (ALUSTAVA TELINESUUNNITELMA) 

TASOKUVA 

TTAESSA KANNATTAJAT LASKETAAN 
NtTYSTY0N AIKANA PYLVÄÄN YLÄ- 

LA JA LASKIJKIIL0ILLA, PÄAN RUUVL 

LENKIT k750 • VERKOT SIDOTAAN 
TOISIINSA KIINNITYSKÖYSILLÄ RIJIJVIHOLKKI- 

TERASLENKEIL- 

350 
350 

0 

350 
350 

0 
0 
0 

KIINNITETÄÄN KANNATTAJAN YLÄ- JA ALA-
PAARTEISIIN YKSINKERTAISILLA KÄÄNTÖ-
LIITTMILLÄ H 48. 

0IOI - 	2 



Siltojen tukitelineet 
MALLISUUNNITELMA 5 

B 	B LEIKKAUKSIA (ALUSTAVA TELINESUUNNITELMA) 
+98,081 (TUKI 3) 
498,085 (TUKI 4) V7 -. ____________ - 	-- --- - 

• i 'flIhiHiNI$IW4H • niiiu IrII iu uiv. 	ii - 	• 	- IJ!I !'L iiiprii. 
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PUUTAVARA 	T24/3 

VETOTANGOT: AL Si 	1 Mg 	TAI 	Fe 37 

VALUNOPEUS: V 0,5 mih 

TUULIKUORMA: q 0,60 kN/m 2  (o' 30 mis) 

LIITOKSET JA JATKOKSET: DETALJIT ERI 
KUVISSA 

MERKKI PVM MUUTOS TEHNYT TARKASTANUT 

HANKE 

SILLAN MMI 	MALLISUUNNITELMA 	5 
TYYPPI 

YLEIS-JA RAKENNEPIIRUSTUS 
«JM, 	VA 	 HL 

KUORMA 	 VINOUS 

liolattos 
Silta keskus 

SUUNN. TARK. ______ 

TARK. TARK. ______ 

HYV. HYV. 

MITTAK. 

__________________________________ 

Geotekninen 	suunnittelu 
TA R K. _______ 

HYV/rARK. _______ ____________________ 

Tv /HYV. ______ ___________________ 
PIIR. NRO 



Siltojen tukitelineet 
MALLISUUNNITELMA 5 
POIKKILEIKKAUS (ALUSTAVA TELINESUUNNITELMA) 
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Siltojen tukitelineet 
	

LIITE 8.5 
LIITTEET 

MALLISUUNNITELMA 5 

JÄNNITETTY BETONINEN 
PALKKISI LTA 
Jm = 25,6 + 32,0 + 25,6 m 
HI = 8,5 m 

Telinelaskelmat 

Kuormitus: Teräsbetoni: 
Laudoitus: 
p: 

Sahattu puutavara: 

Raken neteräs: 

25 kN/m3  
0,40 kN/Iaud. m2  
2 kN/m2  

T24/3 

Fe37B 

Alumiini: 	 AISi1 Mg (vetotangot) 



Mallisuunnitelma 5 
Jännitetty betoninen palkkisilta 



Mallisuunnitelma 5 	 3 
Jännitetty betoninen palkkisilta 

Sisällysluettelo 

1 POIKKILEIKKAUSALA 3 

2 KESKIAUKKO H33 KANNATTAJAT 3 

3 KESKIAUKKO KANNATTAJIEN TUULISITEET 7 

4 KESKIAUKKO P35 PYLVÄÄT 15 

5 REUNA-AUKOT E2000 KANNATTAJAT 19 

6 REUNA-AUKOT KANNATTAJIEN TUULISITEET 21 

7 REUNA-AUKOT P35 PYLVÄÄT 29 

8 REUNA-AUKOTTELINETUETMAATUELLp, 33 

9 KANNATTAJIEN KOROTUKSET H33 35 

10 KANNATTAJIEN KOROTUKSET E2000 37 

11 TUKIENKORKEUDET 38 

12 ACROWTUKITORNIT 40 

13 MUOTTI 50 

14 LÄHDEKIRJALLISIJUTTA 60 

15 LIITTEET 60 



Mallisuunnitelma 5 
Jännitetty betoninen palkkisilta 



Mallisuunnitelma 5 	 5 
Jännftetty betoninen palkkisilta 
POIKKILEIKKAUSALA 

1 POIKKILEIKKAIJSALA 

	

600 	2100 	600 

150 	
1- 	- I 

	

-2 	A2 - I 	A2-2 

A 	300 

Al 

43O 	670 	900 	3300 	
—1 9OO 
	670 

- 	 9300 

Palkit: 	A1  = 2 1,6 0,90 	= 2,88 m2  

Laatta: 	A2  = 0,30 3,30 	= 0,99 m2  

UIokkeet A.3  = 2 0,30 + 0,15 1,67 = 0,752 m2  
2 

Reunapalkit: A4  = 2 0,43 0,43 	= 0,37 m2  

A 	= 4,992 m2  
5,0 m2  

A21  = 0,3 2,1 	= 0,63 m2  

A2.2 =0,3 1,2 	=0,36m2  

2 KESKIAUKKO H33 KANNATTAJAT 

Keskiaukkoon Hunnebeck H33 kannattajat, jm = 17,0 m. Pystytuet Peiner 
P35 pylväät kanavan reunamuurien päältä. 

275 	825 900 600 050 
-1 	- 	1 

2000 	700 	750 750 702H 2000 

0 
r) 



Mallisuunnhtelma 5 
Jännitetty betoninen palkkisilta 
KESKIAUKKO H33 KANNATTAJAT 

Kannattajien kuormitukset 

Kannattajat 1 ja 7 

A 	(A4 	 1 (0,37 + 	0,752) = 0,345 m2  + 
- 	 12 

g: 	ter.bet. 	= 0,345 25 	 = 8,65 kN/m 

laudoitus 	= (1,275 + 0,43 + 0,20) 0,40 	= 0,76 kN/m 

H33 + siteet 	 = 1,20 kN/m 

g = 10,61 kN/m 

Kannattajat 2, 3, 5 ja 6 

A 	A22 
+ 	_• = 2,88 + 0,36 + 7 0,752 = 0,92 m2  A - ! + _ 	 __ __ _____ 

4 	4 	12 	4 	4 	4 	48 

g: 	ter.bet. 	= 0,92 25 	 = 23,0 kN/m 

- 4,925 laudoitus - _____ 0,40 	 = 0,99kN/m 
2 

H33 + siteet 	 = 1,20 kN/m 

g = 25,19 kN/m 

Kannattaja 4 

A = A21  = 0,63 m2  

g: 	ter.bet. 	= 0,63 •25 = 15,75 kN/m 

laudoitus 	= 2,10 •0,40 = 0,84 kN/m 

H33 + siteet = 1,20 kN/m 

g = 17,79 kN/m 



Mallisuunnitelma 5 
Jännitetty betoninen palkkisilta 
KESKIAUKKO H33 KANNATrMAT 

Kannattaja 1 10,61 kN/m 
Kannattaja 2 25,19 kN/m 
Kannattaja 3 25,19 kN/m 
Kannattaja 4 17,79 kN/m 
Kannattaja 5 25,19 kN/m 
Kannattaja 6 25,19 kN/m 
Kannattaja 7 10,61 kN/m 

::g= 139,77 kN/m 
140,00 kN/m 

Tarkastus koko systeemille 

g: 	ter.bet. 	= 5 •25 	 = 125,0 kN/m 

laudoitus 	= (9,3 + 4 1,30 + 2 0,43 + 2 0,20) 0,40 
= 6,3 kN/m 

H33 + siteet = 7 '1,20 	 = 8,40 kN/m 

g = 139,70 kN/m 

Kannattajien 2, 3, 5 ja 6 maksimimomentit ja -lelkkausvolmat 

M 
7,0 	3,0 	7,0 

t- -h 
( P-2325x2x 1/2 = 2,33 kN/m 

______ 	g 25,19 kN /m 

7 

M2 = 25,19 • 17,0 = 
8 

9lOkNm 

M = 1,5 '2,33 '8,5 - 2,33 , 1,52  
_________ = 27,09 kN 

2 

Mq  = 937,09 kNm 

Mq  = 937,09 kNm < M = 1500 kNm 



Mallisuunnitelma 5 
Jännitetty betoninen palkkisilta 
KESKIAUKKO H33 KANNATTAJAT 

°maks 	
l30 

8 

A 	
= 17,0 25,19 + 15,5 3,0 2,33 = 220,49 kN maks 	2 	17,0 

maks. = 220,49 kN <°salI 550 kN 

Q45 	1 	 3,0_I_ 

Ei] 

___ 	11,0 
A 	- 17,0 25,19 + 17,0 3 2,33 = 218,64 kN maks 	2 

045  = 218,64 4,5 25,19 = 105,28 kN <Q,ssaii = 200 kN 

Kannattajat 1 ja 7 

A 	_____ 

p 1,275 x 2 = 2,55 kN/m 
VU 4) 

8 

17,0 	15,5 ____ 	 + ____ 3 2,55 = 97,40 kN < saii = 550 Am 
= 2 	

10,61 	
17,0 
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Jännitetty betoninen palkkisilta 
KESKIAUKKOKANNATTAJIEN TUULISITEET 

Kannattaja 4 

p=2,I x 2 4,2 kN/m 

(U4) 

1:] 

A 	- 17,0 17,79 + 15,5 • 3 4,2 = 162,7 kN < 550 maks 	2 	 17,0 

Maksimitukivoimat pylväsmitoitusta varten 

A 

Kannattaja 1 97,40 kN 
Kannattaja 2 220,50 kN 
Kannattaja 3 220,50 kN 
Kannattaja 4 162,70 kN 
Kannattaja 5 220,50 kN 
Kannattaja 6 220,50 kN 
Kannattaja 7 97,40 kN 

3 KESKIAUKKOKANNATTAJIEN TUULISITEET 

W k  = 	rakenteeseen kohdistuva tuuli 

W 	= 	kannattajiin kohdistuva tuuli 

Wk = 	Ck AW 

Wk  = 	kokonaistuulikuorma 

= 	muotokerroin 

A = 	projektiopinta 

w = 	nopeuspaine 

w = 	0,75 0,665 = 0,50 kN/m2 	(H = 10 m) 

f Suomen rakentamismääräyskokoelma Bi 

Tukitelineohjeet 
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Jännitetty betoninen palkkislita 
KESKIAUKKOKANNATTAJIEN TUULISITEET 

V = 139,77 _____ 	= 1,4OkN/m 
100 

W k = 1,6 1,90 0,50 	1,52 kN/m 

W,, = (1 + 0,75 6) 1,6 •0,54 0,50 = 2,38 kN/m 

Z H q  = 5,30 kN/m 

A ( KD3-32-3003 HOnnebeck) 

3,25 3,00 3,00 3,00 3,00 L75 

Q-KUVIO 

40,40 
27,80 

1,90 

3,22 
28,89 

3599 35,70 

Q -KUVIO 

P7 

[] 
c,J 

0 
1t) 

0 
t) 

0 
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Jännftetty betoninen palkkisilta 
KESKIAUKKOKANNATTAJIEN TUULISITEET 

	

= 3,25 	=8,6OkN 

	

- 6,25 	= 16,55kN 2 	2 

P3 -P5 =3,0•5,3 	=15,9OkN 

____ • 5,3 	= 12,6OkN 

	

1,75 	= 4,65 kN 
2 

A = B = 170 	= 45,05 kN 

= 45,05 4,65 	= 40,40 kN 

05  = 40,40 - 12,60 	= 27,80 kN 

Q4 =27,80-15,90 	=l1,9OkN 

03  = 11,90- 15,90 	= -4,00 kN 

Q = paarrevoimasta aiheutuva vaakavoima 

• s 
= ansa,, 

m 

m = 80, kun vinositeinä käytetään teleskooppisauvoja 

m = 60, kun vinositeinä käytetään telineputkia 

H33 kannattajien osalla käytetään teleskooppisauvoja T31 0 

S 	" • M 
0= ansa1, 	= ansa,, 	

, s=_'!=!Y!, jli=2 

	

80 	2•80 	h 	2 

11 
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Jännitetty betoninen palkkisilta 
KESKIAUKKOKANNATTAJIEN TIJULISITEET 

yläpaarre ½1PE270 ja E180 

Xflf 	 TX 

4, 

d3  Iid=[!J+ 	
ab2 

(Teräsrakenteiden suunnitteluohjeet SFS 320) 

Ir= 	17,Om 

A = 2 51,43 = 102,86 cm2  

d= 2,86m 

b= 2,Om 	a= 1,50m 

Ad : 	Teleskooppisauvan T310 sisäputken ulkohalkaisija on 62,3 mm, +- 5 
ulkoputken ulkohalkaisija on 70,0 mm, ̂ - 2,8 

= 	(62 ,32  - 52,32) 904,5 mm2  
4 

A = 	. (70,2 - 64,42) = 597,0 mm2  

Ad = 5,97 m 

= 2 (I + A e2) = 2 (1607 + 51,43 1002 = 1.031.814 cm4  

j = 	= 11.031814 = 100,5cm 
' 	

\.JA 	\J 102.86 

= 	100,5 cm = 1,005 m 
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Jännitetty betoninen palkkisilta 
KESKIAUKKOKANNATTAJIEN TUULISITEET 

Iid=!LK2 .. 

	

i) 	Ad  ab2  

	

= ('170' 2  102,86 	2,86 

	

\JI1,005) 	5,97 	1,50  .2,02 

= 282 + 9,85 17,20 3,89 = 30,6 

Kannattajari paarteet Fe52 

= 202 N/mm2, kun h = 30,6 
= 227 N/mm2  

.ff_ = 	= 1,12 
nsaI! 	202 

= _______ = 1,12 . S 

	

m 	m 

Lasketaan momentit pisteissä 1.75, 4.75, 7.75 ja 8.50 

M175  

	

0,25 	3,0 

	

'-II- 	•i 	p3x2=6kN/m 

13 

SIVU 4) 

B 

A = 17,0 140,0 + 15,25 3 6 = 1206,OkN 
2 	17,0 

140,0 1.75 	6 1,52  M, 75  = 12106,0 1.75 - __________ - ______ = 1889,6 kNm 
2 	2 
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Mallisuunnitelma 5 
Jännitetty betoninen palkkislita 
KESKIAUKKOKANNATAJIEN TUULISITEET 

S = N = 	1889,6 = 944,8 kN 
2 	2 

M475 	3,25 	3,0 
1 - 	l 

p 

8 

A = 17,0 140,0 + 12,25 3 6 = 1203,0 kN 
2 	17,0 

140 .4752 	6 1,52  
M = 1203 4,75 - _________ - ______ = 4128 kNm 

	

2 	2 

= 4128 = 2064 kN 
2 

M775 	 6,25 	- 3,0 

0 

A = 17,0 140,0 + 9,25 •3 6 = 1199,8 kN 
2 	17,0 

140 7,752 	6 1,52  
M = 1199,8 •7,75 - ________ - ______ = 5087 kNm 

2 	2 

s = 5087 = 2543,5 kN 
2 
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Jännitetty betoninen palkkisitta 
KESKIAUKKOKANNATTAJIEN TUULISITEET 

M8 	 7,0 	3,0 	7,0 
-1-- 

A= 17,0 .140,0+!.6=1199kN 
2 	 2 

M 1199 •8,5 - 140 .8,52 - 6 1,52  
5127 kNm 

2 	2 

s = 5127 2563,5 kN 
2 

= 1,12 S 	a = 1,12 = 0,014 
80 	 80 

=aS 

= 0,014 944,8 	= 13,23kN 

Q 2  = 0014 2064 	= 28,90 kN 

Q 3 =0,014•2543,5 	=35,61 kN 

Q = 0,014 2563,5 	= 35,89 kN 

3,0 	
-1 

_____ _____ ____ ______ 	 a=tan 15° 2,0=0,535m ___ __ 	

2,0m 

a 	JI50_j 	khlSO_0 

= %/2,02  + 2,0352 = 2,86m 

15 

IB 

D2 = /2,02  + 0,9652 = 2,22m 
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Mallisuunnitelma 5 
Jännitetty betoninen palkkisilta 
KESKIAUKKOKANNATFAJIEN TUULISfEET 

2,00 cosa= 	=0,70 
2,86 

2,00 cos= 	=0,90 
2,22 

Teleskooppisauvat T31 0 Qsaj = 38 kN 

D1: = cos a 38 = 26,60 kN 

D2: = cos 13 38 = 34,20 kN 

Reunimmaisiin kannattajaväleihin teleskooppisauvat 

2D1 : Hsaii  = 2 26,60 = 53,20 kN > maks = 40,40 kN 

Vertikaalit putkea 4) 48,3/3,25 mm 

v - 40,40 -418kN 
maks - 	15° 

Liittimiä tarvitaan n = 41,8 = 7 kpl 

Kannattajien siteet pystytasossa 

	

/t 	/\\ 	TN. 
I,80 	 1 	1 	:V 

L 
2000 700  1750 	175070c 2000J 

1 — 	—1 	F- 	-1.. 

Siteet k 4,50 m 

H =4,5 •1,19=5,35kN 

	

D1 
= 1 

82 + (_
2,0 	= 2,74 m cos a1 = 2,0 = 0,73 

cos 15° J 	2,74 
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Jännitetty betoninen palkkisilta 
KESKIAUKKO P35 PYLVÄÄT 

D2  = 1 82  + (1,75 	= 2,56 m cos; = 1,75 	= 0,685 tcos 150) 	 2,56 

D1: S501 = Ssaiipur  = 6 kN; H saji  = 0,73 6 = 4,38 kN 

D2: Ssajjo  = Ssaiipur  = 6 kN; Hsaji  = 0,685 6 = 4,11 kN 

2 kpl (D 1  + D2) H 1  = 2 (4,38 + 4,11) = 16,98 kN> H = 5,35 kN 

4 KESKIAUKKO P35 PYLVÄÄT 

B0  = kannattajien tukivoimat sivulta 7 

Pylväät 1 ja 7 

P = B0  + B = 97,40 + 0,75 10,61 	= 105,36 kN 

Pylväät 2, 3, 5 ja 6 

P = 220,5 + 0,75 25,19 	 = 239,39 kN 

Pylväs 4 

P = 162,7 + 0,75 17,79 	 = 176,04 kN 

maks = 239,39 kN < P35 = 350 kN eli jokaisen kannattajan alle yksi pylväs 

Pylväiden siteet 

Pylväsrivin yläpäähän vaikuttavat vaakavoimat 

W = 	1,52 kN/m (sivu 8) 

W = 	2,38 kN/m (sivu 8) 

3,90 kN/m 



E 

0 

0 
II 

>' 

iF] 	 MaHisuunnitelma 5 
Jännitetty betoninen palkkisilta 
KESKIAUKKO P35 PYLVÄÄT 

H = 17,0 + 1,50 	= 36,08 kN 
2 

Tämä jakautuu kahteen komponenttiin, toinen pylväsnvin suuntaan ja toinen 
kohtisuoraan pylväsriviä vastaan. 

Pylväsrivin suuntainen komponentti H0  = H cos 15° = 36,08 0,966 = 
34,85 kN 

PI 	 P3 	P2P2 	PI 

2070 725  1810 , iio 725,  2070 

= 105,36 kN 

= 239,39 kN 

P3 = 176,O4kN 

Hk  = korvikekuorma = 0,011 P = 0,011 1350 = 4,85 kN 

= pylväisiin kohdistuva tuuli 

= (1 + 0,75 - 6) 1,6 0,50 - 0,32 - 0,50 = 0,70 kN/m 
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Jännitetty betoninen palkkisilta 
KESKIAUKKOP35 PYLVAAT 

Korvikekuorma ja pylväiden tuulikuorma ovat pylväsnvin suuntaiset. 

H1  = H0 + Hk 
+ 0,70 W ;qv  = 34,85 + 14,85 + 0,70 0,70 = 49,95 kN 

2 	 2 

H2  = H1 + 2,89 • 0,70 = 49,95 + 2,89 0,70 = 50,96 kN 
2 	 2 

H3  = 50,96 + 4,69 0,70 = 52,60 kN 
2 

H4  = 52,60 + 2,50 0,70 = 54,35 kN 

H 5  = 54,35 + 2,50 0,70 = 56,10 kN 

H6 =56,10+ 1,47 •0,70=57,l3kN 

Pystytukien vaaka- ja vinositeinä käytetään telineputkia 448,3/3,25 mm, jotka 
kiinnitetään pylväisiin ja toisiinsa liittimillä. 

Yhdelle liittimelle sallittu voima on 6 kN. 

Jos vinositeen pituus on suurempi kuin 3,12 m, nuiandus tulee määrääväksi 

H (b) 

V (h) 7 
h/b 	

] 
Sk 

[ 	
cos a Pur sali Veto sali 

] 	
n + n j 	

j-i,  

0,70/2,07 2,18 0,95 5,70 5,70 3-,-3 34,20 

0,70/1,81 1,94 0,935 5,60 5,60 2+2 22,40 

H. = 4995 . 	= sn kN 

fi 2,19/2,07 3,01 0,69 4,14 4,14 4-i-4 33,12 

[2,19/1,81 2,84 0,637 3,82 3,82 3+3 22,92 

H. = 50.96 <11-1. = 56O4 kN 

[/2,07 3,24 0,639 3,68 3,83 11+11 30,04 

[1 	2,50/1,81 3,10 0,585 3,51 3,51 4+4 28,08 

H5  = 56,10 <H, = 58,18 kN 
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Jännitetty betonlnen palkkisilta 
KESKIAUKKO P35 PYLVAAT 

Vaakavoiman johtaminen perustu ksille säätöjalan kohdalla (kanavan reuna- 
muurilla) 

H6  = 57,13 kN 

L 70 x 70 x 7 mm 45°:een kulmaan 

P=I2-57,13=81 kN 

= -i2 50,0 = 70,6 cm 

/ = 70,6 = 52; 	= 119 N/mm2  7 	1,37 

= A ansa11 = 9,40 11,9 = 111,8 kN 

L-teräs kiinnitetään pylvääseen yksinkertaisella kääntäliittimellä, jossa pultti on 
M14 (5.8). 

Leikkaus 

saii = 	A = 180 98,5 = 17700 N = 17,7 kN 

Reunapuristus 

saii = arsai D -t 330 -14 -7 = 32400 N = 32,4 kN 

Toisen laipan poisleikkaamisen ja pultin rei'än vaikutus 

A = 9,40 - 1,5 0,7 = 3,65 cm 2  

= A - a = 365 147 = 53500 N = 53,5 kN 

	

min = 17,7 kN 	
= 177 = 

4,6 —* 4kpI 

L-terästen alapää kiinnitetään [-teräkseen, mikä vuorostaan kiinnitetään RPA 
20/200 kanavan reunamuuriin. 

Sallittu vetovoima = 14,8 kN 

= 57,13 = 3,8 — 4kp/ 
14,8 

Tuula 2 ja 5 L-terästen alapäät hitsataan teräspalkkiin. 

1 = 2 -I2 -70 -12 = 186 mm 
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Jännitetty betoninen palkkisilta 
REUNA-AUKOT E2000 KANNATTAJAT 

= 17700 = 31,7 N/mm 2  < 0,65 147 = 95,5 N/mm2  
186 3 

5 REUNA-AUKOT E2000 KANNATTAJAT 

JM = 21,80 m => q = 20,2 kN/m 

Verrataan q sivulla 5 esitettyihin H33 kannattajien kuormituksiin ilman 
valukuormaa. Palkkien alle on sijoitettava 3 kannattajaa eli yhteensä 9 
kannattajaa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1UrlNUtNJ 
U)IL 

, 2,0 	1,75 	1,75 	2,0 

E2000 kannattajien omapaino on sama kuin H33 kannattajilla eli 1,2 kN/m. 

Kannattajien 2, 3, 4, 6, 7 ja 8 kuormitus 

g = (2 25,19 + 1,2) ½ = 17,19 kN/m 

Kannattaja 1 10,61 kN/m 
Kannattaja 2 17,19 kN/m 
Kannattaja 3 17,19 kN/m 
Kannattaja 4 17,19 kN/m 
Kannattaja 5 17,79 kN/m 
Kannattaja 6 17,19 kN/m 
Kannattaja 7 17,19 kN/m 
Kannattaja 8 17,19 kN/m 
Kannattaja 9 10,61 kN/m 

Eg= 142,l5kN/m 

Kannattaja 5 	 9,40 	 3,0 	 9,40 

p2,lx24,2 kN/m Mm 	

1 	gl7,79kN/m 
Ii i 	l 	1 	1 	II 

	

21,80m 	 111 
M 	17,79 21,8 = 1056,81 kNm 

8 
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Jännftotty betoninen palkkislita 
REUNA-AUKOT E2000 KANNATTAJAT 

4,2 1,52  
M = 1,5 4,2 10,9 - ________ 63,95 kNm 

2 

Mq  = 1120,76 kNm 

Mq  = 1120,76 kNm <Msaii  = 1200 kNm 

maks 	- 3,0 - 

*8 

A 	- 21,80 17,79 + 20,30 3 •4,20 = 205,64 kN maks - 	2 	 21,80 

Am 	205,64 kN <Qsaji = 220 kN 

Kannattajat 1 ja 9 

°maks 	3,0 
1,275 2= 2,55 kN/m 

g=l0,61 kN/m 

A 	= 21,80 io,i + 20,30 3 2,55 = 122,77 kN maks 	2 	 21,80 

Kannattajat 2, 3, 4, 6, 7 ja 8 

°maks 

1,55 kN /m 2,35x2 	

gI7,I9kN/m 
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Jännitetty betoninen palkkisilta 
KANNATTAJIEN TUULISITEET 

A 	= 21,80 	20,30 
maks 	2 	

17,19 + _____ 3 • 1,55 = 193,88 kN 
21,80 

Maksimitukivoimat pylväsmitoitusta varten 

A (kN) 

Kannattaja 1 122,77 
Kannattaja 2 193,88 
Kannattaja 3 193,88 
Kannattaja 4 193,88 
Kannattaja 5 205,64 
Kannattaja 6 193,88 
Kannattaja 7 193,88 
Kannattaja 8 193,88 
Kannattaja 9 122,77 

6 KANNATAJIEN TUULISITEET 

V = 142,15 
_____ 	 = 1,42 kN/m 

100 

W k =1,6•1,90,50 	 =1,52kN/m 

W=(1 +0,75 8) '1,6 0,30 2,15 0,50=3,61 kN/m 

= 6,55 kN/m 

Kts kuva seuraavalla sivulla 

= 2,80 6,55 = 9,17 kN 1 	2 

= 4,60 6,55 = 15,07 kN 2 	2 

P3  P= 1,80 6,55= 11,79kN 

A = 21,80 6,55 = 71,40 kN 
2 

= 71,40-9,17 = 62,23 kN 

02 = 62,23- 15,07 = 47,16 kN 
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Jännitetty betoninen palkkisilta 
KANNA1TAJIEN TUULISITEET 

03  = 47,16- 11,79 = 35,37 kN 

Q4  = 35,37- 11,79 = 23,58 kN 

Q5  = 23,58- 11,79 = 11,79 kN 

= 11,79- 11,79 = 0 

	

2,8 	1,8 	, 	1,8 , 	1,8 	1,8 

21,80/2 

Q-KUVIO 

62,23 

47,16 

35,37 

23,58 _____ 

1,79 

	

55,8 	53,37 66,51 	75,26 79,63 80, 18 

- KUVIO 

2,0 

0,35 
0,35 

1,75 

1,75 

0,35 
0,35 

2,0 
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Jännitetty betoninen palkkisilta 
KANNATTAJIEN TUULISITEET 

Iid J [!J + 1r2  .... 	' 	, SFS 3200 	3.3822b 
Ad  ab2  

Y l 

	

- f 	f 

	

1 	1 

Ir=21,80m 	
2,Om 

A = 2 54,3 = 108,6 cm2  

Ad  = 2 4,60 = 9,20 cm2  (telineputki) 

d = 3,08 m (sivu 27) 

b = 2,0 m 

a = 1,8 m 

= 2 (I + A . e2) = 2 . (889 + 54,3 1002) = 1.087.778 cm4  

	

= r = 11.087.778 	100,08 cm Y 	\J• 	108,6 

Iid= 1(21,8 	+K2  108,6 	3,08 	=30,77 
4 11,0008J 	9,20 	1,08 . 2,0 

Kannattajan paarteet Fe52 

= 202 N/mm2, kun 1 = 30,77 
GsaJp = 227 N/mm 2  

= 227 - 112 
Gnsa!! 	202 - 

25 
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Jännitetty betoninen palkkisilta 
KANNATTAJIEN TUULISITEET 

1,12 S Qi = 
m 

Lasketaan momentit pisteissä 10.9, 10.0, 8.20, 6.40, 4.60 ja 2.80 

M109  

9,4 	
3'°H 

p 3x26kN/m 
gI42,l5kN/m (SIVU 20) 

A= 21,80 •142,15 ^ !•6=1565,8kN 
2 

142,15 10,92 - 6 1,52  
Mmai  = 1565,8 10,9 - ___________ ______ 8575,6 kNm 

2 	 2 

S N = 	8575,6 4287,8 kN 
2 	2 

M100  

8,50 	3,0 	 10,3 
'- l -- 

11,80 A = 1556,8 + _____ 3 6 = 1566,5 kN 
21,80 

- 142,15 10,02 - 6 1,52  
M 0  = 1566,5 10,0 ___________ ______ = 8517,10 kNm 

2 	 2 
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Jännftetty betoninen palkkisilta 
KANNATTAJIEN TUULISITEET 

s = 8517,1 = 4258,5 kN 
2 

M82 , 

6,7 	- 	 12,1 

p 

8 

A 1556,8 + 13,60 • 3 6 = 1568,0 kN 
21,8 

142,15 8,22 - 6 1 52  
'4,20 = 1568,0 8,20 - ___________ 	' = 8049,0 kNm 

2 	2 

s = 8049 = 4024,50 kN 
2 

M6  
4,9 	3,0 	 13,9 

- H 

27 

15,4 
A 1556,8 + 21,8 3 6 = 1569,50 kN 

142,15 6,42 - 6 1,52  M64  = 1569,5 •6,40 - __________ ______ = 7113,1 kNm 
2 	2 

= 7113,1 = 3556,6 kN 
2 
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Jännitetty betoninen palkkisitta 
KANNATTAJIEN TUULISITEET 

M4  

3.1 	3.0 . 	 15.7 

p 

A = 1556,8 + 17,2 3 6 = 1570,9 kN 
21,8 

- 142,15 .4,62 - 6 1,5 2  

	

= 1570,9 4,6 	 ______ = 5708,5 kNm 
2 	2 

s 5708,5  2854,3 kN 
2 

2O 	

17'50_g 	
-1 

A = 1556,8 + 19,0 3 6 = 1572,4 kN 
21,8 

- 142,15 .2,82 - 6 1,52  

	

M280  = 1572,4 2,8 	 ______ = 3836,2OkNm 
2 	2 

s = 3836,2 = 2950,9 kN 
1,3 

E2000 kannattajien osalla vinositeinä käytetään telineputkia. 
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Jännitetty betoninen palkkisilta 
KANNATMIEN TUULISITEET 

Q = ______ 	1,12 S = 0,0187 S 
60 	60 

= 0,01 87 2950,9 = 55,18 kN 

012 = 0,0187 2854,3 = 53,37 kN 

Q 3  = 0,01 87 3556,6 = 66,51 kN 

Q = 0,01 87 •4024,5 = 75,26 kN 

Q 5  = 0,01 87 4258,5 = 79,63 kN 

= 0,01 87 4287,8 = 80,18 kN 

535 2265 	535 1265 
-hH 	- 

0I 

____ _______ ____ 1 
2800 	I800l 

S1 = 3,3352 + 2,02 = 3,90 m 	= 1,95 m 
2 

S1saII=6kN-*H 	2,0 •6=3,O8kN sali 

S2 = 2,265 + 2,02 = 3,02 m 

S,= 6 kN -* H = 2,0 6 = 3,98 kN 
3,02 

H111  + H211  = 3,08 + 3,98 = 7,06 kN 

ima,s = 62,23 kN; n = 62,23 = 8,8 kpl eli9 kpl S ja9 kplS 2 
 7,06 

29 

S3  = V'2,335 + 2,02 = 3,80 m < 3,12 
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Jännitetty betoninen palkkislita 
KANNATTAJIEN TUULISITEET 

S3=6kN-*H,,= 2,0  •6=3,9kN 
3,08 

S4 = Vi,265 + 2,0 2  2,37 m 

S4  = 6 kN - H4 = 2,0 6 = 5,05 kN 
2,37 

= 53,37 kN <6 (H3  + H4) = 53,70 kN 

03  = 66,51 kN <7 H 3  + 8 H4  = 68,70 kN 

04  = 75,26 kN <8 H 3  + 9 H) = 76,65 kN 

Q5  = 79,63 kN <9 (H3  + H4) = 80,55 kN 

= 80,18 kN <9 (H3  + H4) = 80,55 kN 

Kannattajien siteet pystytasossa 

cS 175 	175 00 2,0 	, 	, 	 2,0 

Siteet k 3,6 - 5,40 m 

H = 	+ 3,6 •180 = 8,10 kN 
2 

D = L,82 + (_20 	= 2,74 m; cos a = 2,0 = 0,73 1 	
\COS 15°) 	 2,74 

Ssau  = 6 kN, H saii  = 0,73 	4,38 kN 

4 D 1  > H sai  = 4 4,38 = 17,52 kN > H = 8,10 
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Jännitetty betoninen palkkisilta 
REUNA-AUKOT PEINER P35 PYLVÄÄT 

7 REUNA-AUKOT PEINER P35 PYLVÄÄT 

Bv TBo 
150 
	

21.8Cm 

B0  = kannattajien tukivoimat sivulta 21 

Pylväät 1 ja 7 

P = B0  + B = 122,77 + 0,75 10,61 = 130,72 kN 

Pylväät 2, 3, 5 ja 6 

g 	17,19 = 25,79 kN/m 

P=B0 + B= 193,88+0,79 25,79=31O,16 kN<P=35OkN 

Pylväs 4 

P = B0  + = 205,64 + 0,75 17,79 = 218,98 kN 

mas = 310,16 kN < P35 58J  = 350 kN eli reuna-aukkoon tulee 7 pylvästä 

Pylväiden siteet 

Pylväsrivin yläpäähän vaikuttavat vaakavoimat 

W = 	1,52 kN/m (sivu 21) 

W = 	3,61 kN/m 

5.13 kN/m 

H 21,8+ 1,5 5,13 = 59,50 kN 

Tämä jakautuu kahteen komponenttiin, toinen pylväsnvin suuntaan ja toinen 
kohtisuoraan pylväsriviä vastaan. 

Pylväsrivin suuntainen komponentti H0  = H cos 15° = 59,50 0,966 
= 57,50 kN 



H1 

0 

- H2 

0 
0 
1f) 
c'J 

E 
H3 

0 
0 
0 

II .  

H4 

0 
0 
1() 
c'J 

H5 
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Jännitetty betoninen palkkisifta 
REUNA-AUKOT PEINER P35 PYLVÄÄT 

= 130,72 kN 
= 310,16 kN 
= 218,98 kN 

rs 	 1 	n 	 n 	 In 	 n 

2070 725  1810 	1810 725 
.4' 	.J, 	,l, 	,l' 

Hk= 0,011 	P=O,011 1721,06= 19,OOkN 

W = (1 + 0,75 6) •1,6 0,50 0,32 0,50 = 0,70 kN/m 

Korvikekuorma ja pylväiden tuulikuorma ovat pylväsnvin suuntaiset. 

H1  = H0 + Hk 
+ L31 w 	57,50 + 19,0 + 	• 0,70 = 76,99 kN 

3,81 	76,99 + 3,81 0,70 = 78,32 kN 
2 	 2 

H 3  = 78,32 + 2,50 0,70 = 80,07 kN 

H4  = 80,07 + 2,50 0,70 = 81,82 kN 

H5  = 81,80 + 2,90 0,70 = 82,83 kN 



2 
0 
«,0 
0 
(".1 

____ H2 - 

0 
0 

c'J 
E 

H3 
z - 

0 
N 
0 - 

c'J 
> 

- H4 
- 

0 
0 
('J 

____ H5 
0' 
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Jännitetty betoninen palkkisilta 
REUNA-AUKOT PEINER P35 PYLVÄÄT 

h/b Sk  cos a 	
] 

Pur sali Veto sali n + n 

1,31/2,07 2,45 0,845 5,07 5,07 4+4 40,56 

1,31/2,535 2,85 0,889 5,34 5,34 4+4 42,72 

H. = 76.99 	= R2R 

2,50/2,07 3,25 0,637 3,66 3,82 6+6 44,88 

2,50/2,535 3,56 0,712 3,63 4,26 5+5 39,4,5 

H4  = 81,82 <H, = 84,33 kN 

Toisen reuna-aukon pylväät 

Kuormitus on muuten sama kuin edellisessä paitsi pyiväiden tuulikuorma on 
suurempi tuen korkeudesta johtuen. 

= 130,72 kN 
= 310,16 kN 
= 218,98 kN 

r. 	, 	 - 

725 1810 	1810 725 p2070 .r 	 ,l, 	2070,l, 
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REUNA-AUKOT PEINER P35 PYLVAAT 

H1  = 57,5 + 19,0 + 2,06 0,70 = 77,25 kN 
2 

4,56 H2  = 77,25 + ____ 0,70 = 78,85 kN 
2 

2,50 H3  = 78,85 + ____ 0,70 = 80,60 kN 
2 

H4  = 80,60 ̂  2,50 0,70 82,35 kN 

H5  = 82,35 ^ 2,95 0,70 = 83,38 kN 

h/b J 	S 	
}__cos a  

[ 	

Pur sali Veto sali n + n 

2,06/2,07 2,92 0,709 4,2507 4,25 5+5 42,50 

2,06/2,535 3,27 0,775 4,42 [ 	4,65 4^4 36,28 

H 1  = 77,25 <H = 78,78 kN 

2,50/2,07 3,25 0,637 3,66 3,82 6+6 J 44,88_j 

2,50/2,535 3,56 0,712 3,63 4,26 5+5 f 	39,45 	II 
H4  = 82,35 <H = 84,33 kN 

Vaakavoiman johtaminen perustuksille säätöjalan kohdalla 

H 5  = 83,38 kN 	/2 83,38 = 118 kN 

L 70x70x7; Psaji  = 17,7 kN (Mitoitus sivuilla 18 ja 19) 

118 =6,65-*8kpI 
17,7 

P35 pylväiden aluspuut 

= 1721,06 kN (sivu 30) 

Jakautumispituus = 9,21 + 2 0,30 = 9,81 m 

1721,06 q 
= 9,81 

= 175,6 kNIm 
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Jännitetty betoninen palkkisilta 
REUNA-AUKOT, TELINETUET MAATUELLA 

2,Om 
175,6 

____________ 	2 87,8kN/m2 
11llII!!IIil1 	_____________ 

87,8x 
M 	' 	=Il,OkN 

8 
lOOx 100 

11,0 10 = ____________ = 6,6 N/mm 2  <a,, = 1,3 8,2 = 10,6 N/mm 2  
10 167 10 

= 1721,06 = 88 kN/m 2  <350 kN/m2 = Omaasail maa 	2•9,81 

Tukitelineohje 

8 REUNA-AUKOT, TELINETUET MAATUELLA 

-1 

0.20 

Kannattajat 1 ja 9 

A = 11,8 22,0 10,61 	20,50 ____ 	 + _____ 3 2,55 = 125,20 kN 
21,8 	 21,80 

Kannattajat 2, 3, 4, 6, 7 ja 8 

A = 11,8 22,0 17, 	20,50 19 + _____ 3 1,55 195,20 kN 
21,8 	 21,80 

Kannattajille 4 ja 6 tuleva lisäys palkin levityksestä 

P 3,587 0,30 1,3 0,5 25 = 17,50 kN 

8 
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Jännitetty betoninen palkkisilta 
REUNA-AUKOT, TELINETUET MAATUELLA 

AP = 20,80 17,5 = 16,7 kN 
21,80 

Kannattajat4ja6 A=195,20+16,7=211,9kN 

Kannattaja 5 

A = 11,8 •22,0 	17,79 + 20,50 	3 •4,2 = 209,33 kN 21,8 21,80 

Tukireaktiot maatueua 
A (kN) 

Kannattaja 1 125,20 
Kannattaja 2 195,20 
Kannattaja 3 195,20 
Kannattaja 4 211,90 
Kannattaja 5 209,33 
Kannattaja 6 211,90 
Kannattaja 7 195,20 
Kannattaja 8 195,20 
Kannattaja 9 125,20 

A= 1664,33 

Siltasuunnittelija on tarkastanut telinetuen aiheuttamat rasitukset paalutuk- 
seen ym. ja hän on todennut, että kannattajat voidaan tukea anturan varaan. 

Niskapalkki tuUla 1, 2, 5 ja 6 

HE 220 B 

P4x3lO,l6 206,77kN 

B 

M = 	/ = 206,77 0,725 = 37,48 kNm 
4 	4 

= 37,48 . 106 = 50,92 N/mm2  < 	= 147 N/mm2  
736 •10 
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Jännftetty betoninen palkkisifta 
KANNATrAJIEN KOROTUKSET 

Laskukiilat 

saJI = 500 kN 

Kannattajien 2, 3 ja 4 alle yhteensä kaksi laskukiilaa 

2 195,20 + 211,90 = 301,15 kN < 	= 500 kN 
2 

9 KANNATTAJIEN KOROTUKSET 

H33 Kannattajat 

1) Taipuma omasta painosta + jännevolmasta ( + hiipuma) saadaan 
päällysrakenteen mittapiirustuksesta (miinus - merkkinen, rakenne nousee 
jännitettäessä). 
Vasen tuki p1 213 + 68,560 
Oikea tuki p1 213 + 85,560 

4500 	 3000 	700 	3000 	 4500 	
-I 

-6mm 

	

Tuen korotus 	 nn. korotus 
	

Tuen korotus / 

	

p1 213+68,560 	 p1 213+85,560 

2) Kannattajien taipuma 

f = 0,95 cm, kun 1 = 18,0 m ja g = 10 kN/m (H33 taulukosta) 

/ = 17,0 m, f = 17,0 • 0.95 = 0,76 cm, kun q = 10 kN/m 
1 8,0 

Taipuma-arvot kannattajaelementtien liitoskohdissa saadaan xIl:n funktiona 
laaditusta käyrästä. 

Vähemmän kuormitetuille telinekannattajille tehtävä ennakkokorotus on % 
kuormitetuimman kannattajan arvosta, vaikka laskennallinen arvo lisi pienem-
pi. 
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Jännhtetty betoninen palkkishlta 
KANNA1TMIEN KOROTUKSET 

Kannattaja 1 ja 7 
Kannattaja 4 
Kannattaja 2, 3, 5 ja 6 

10,6 = 0,421 
25,19 

g = 10,61 kN/m (sivu 5) 
g = 17,79 kN/m (sivu 5) 
g = 25,19 kN/m (sivu 5) 

17,79 = 0,706 
25,19 

Koska vähemmän kuormitetuille kannattajiHe tehtävä korotus on % kuormite-
tuimman kannattajan korotuksesta, niin korotetaan kannattajia 1, 4 ja 7 0,706 
muiden arvosta. 

= 25,19 7,6 19,14 -4 20 mm maks 	10,0 

= 4,50 = 0,265; ax1  =0,76, f = 0,76 20 = 15,2 mm 7 17,00 

X2 	7,50 
_____ = 0,441; ax2  =0,98, f = 0,98 20 19,6 mm 7 17,00 

= 7,80 
_____ = 0,459; ax3  =0,99, f = 0,99 20 = 19,8 mm 7 17,00 

Kannattajille 1, 4 ja 7 vastaavasti 

f1  = 0,706 15,2 = 10,7 mm 
= 0,706 19,6 = 13,8 mm 
= 0,706 19,8 = 14,0 mm 

Kokonaiskorotus vasemmalta oikealle 

Bet. 
rak 

Kannattajat 2, 3, 5 ja 6 Kannattajat 1, 4, 6 ja 7 

Kann. EI Kann EI 

-6 + 15 -6+15=+9 +11 -6+11 =+5 

-8 +20 -8+20=+12 +14 -8+14=+6 

f3  -8 +20 -8+20=+12 +14 -8+14=+6 

-8 +20 -8+20=+12 +14 -8+14=+6 

15  -5 +15 -5+15=+10 +11 -5+11=+6 
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Jännitetty betoninen palkkisilta 
KANNATTAJIEN KOROTUKSET E2000 

10 KANNAUAJIEN KOROTUKSET E2000 

1)Taipuma omasta painosta + jännevolmasta saadaan päällysrakenteen 
mittapiirustuksesta 

3700 	 5400 	 3600 	 5400 	 3700 

J 7mm 	
13 	13 	

1-5 

L konnattajon korotus 
I 	Tuen korotus 	 Tuen korotus 	- 

2i,80m 	 - 

Mootuen lookerilinjo 	 Välituen aakerilinjo 

2) Kannattajien taipuma 

Peiner E2000-taulukosta nähdään, että kannattajan maksimitaipuma täydellä 
kuormalla on 5,0 cm, kun 1 = 21 ,80 m. 

Kannattajat 1 ja 9 	 g = 10,61 kN/m (sivu 21) 
Kannattajat 5 	 g = 17,79 kN/m (sivu 21) 
Kannattajat 2, 3, 4, 6, 7 ja 8 	g = 17,19 kN/m (sivu 21) 

10,61 = 0,596 	17,19 	0,966 17,79 	 17,79 

eli kannattajiile 1 ja 9 tehtävä korotus on ̂  kannattajan 5 korotuksesta ja 
kannattajille 2, 3, 4, 6, 7 ja 8 tehdään sama korotus kuin kannattajalle 5. 

= 17,79 50 =44mm maks 	20,20 

= 3,70 = 0,170; ax, =0,55, f = 0,55 44 = 24,2 mm 7 21,80 

= 9,10 
____ = 0,417; ax2  =0,96, f2  = 0,96 44 = 42,2 mm 7 21,80 

Kannattajat 1 ja 9 f 1  = ̂  24,2 = 16,1 mm 
f2 =%42,2=28,1 mm 

Kokonaiskorotus maatuelta välituelle 
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Jännhletty betoninen palkkisilta 
TUKIEN KORKEUDET 

f 
Bet. 
rak 

Kannattajat 2, 3, 4, 6, 7 ja 8 Kannattajat 1 ja 9 

Kann. Karrn 

-7 +24 -7 ^ 24+17 +16 -7+16=+9 

-13 +42 -13+42=+29 +28 -13+28=+15 

f3  -13 +42 -13+42=+29 +28 -13+28=+15 

-5 +24 -5+24=+19 +16 -5+16=+11 

11 TUKIEN KORKEUDET 

Maatuilla (tuet 1 ja 6) 

Laudoitus 20 mm 
Koolaus 100 mm 
Tasauspuu 50 mm 
E2000 260 mm 

KIiiiiiii 

h 	2 mm (taipumakuviosta) 
h= 432 mm 

Palkin alapinta 	+98,587 
0,432 

H0 = +98,155 

Tuet 2 ja 5 

Peiner P35 pylväiden kimmoista kokoonpuristumista vastaava korotus 
lasketaan siten, että täysin kuormitetulla 10 m:n pituisella pylväällä tämä = 6 
mm. Tämän lisäksi jokaista pylväselementin liitosta kohti korotus on 1 mm. 

1721 1721 kN (sivu 30) 'kaskim = ____ 
= 250 kN 

Tuen 2 korkeus on 9,20 m ja tuen 5 korkeus 10,0 m. 

z\h1  = 	 6 = 4,3 mm 
10 350 

Elementtien liitoksia on 5 kpl => h2  = 5 mm 

Taipumakuvion mukaan päählysrakenne nousee tukien 2 ja 5 kohdilla 3 mm 
eli h 3  = -3 mm 
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TUKIEN KORKEUDET 

h =h1  +th2 ^ h3 =4 ^ 5-3=+6 mm 

Laudoitus 20 mm 
Koolaus 100 mm 
Tasauspuu 50 mm 
E2000 260 mm 

430 mm 

6mm 
h= 436mm 

Palkin alapinta 	+98,587 
0,436 

H0 = +98,151 

Tuet 3 ja 4 

= 13,50 kN (sivu 16) 

1350 
keskim 	 = 193 kN 

7 

Pylväiden korkeus on 10,83 m. 

Ah 	10,83 = 	6 = 3,6 mm 1 	10,0 	350 

= 6 mm (liitoksia 6 kpl) 

Tuki3 	 Ah3 =-6mm;h=4+6-64mm 

Tuki4 	 h3 =-2mm;h=4+6-28mm 

Laudoitus 20 mm 
Koolaus 100 mm 
Tasauspuu 50 mm 
H33 340 mm 

510 mm 510 mm 
,& h 4 mm (tuki 3) 8 mm (tuki 4) 

h= 514mm 518 mm 

Palkin alapinta +98,587 +98,587 
0,514 0,518 

H0  = +98,073 	H0  = +98,069 

41 



42 Mallisuunnitelma 5 
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ACROW-TUKITORNIT 

12 ACROW-TUKITORNIT 

Tornien kuormitukset 

1275 	825 900 600 050 

; 'Ø/ 

Torni 1 	
TT0r 21 	fTorni -T 

200 	 200 i900 	1200 

Torni 1 

A = 	+ 	AJ 	= [037 + _ 	0752J .)_ = 0,345 m2  

g: 	ter.bet. = 0,345 •25 	 = 8,65 kN/m 
laudoitus = (1,275 + 0,43 + 0,20) 0,40 	= 0,76 kN/m 
niskat 	 = 1,00 kN/m 

	

g = 	10,41 kN/m 
p=2•1,275 	 2,55kN/m 

	

q = 	12,96 kN/m 

Torni 2 

A 	A + 7 	143 = 2,88 + 0,36 + 7 0,753 = 1,84 m2  A=+ 	___ __ _____ 
2 	2 	12 2 	2 	2 	24 

g: 	ter.bet. = 1,84 25 	 = 46,00 kN/m 
Iaudoitus = 4,925 0,40 	 = 1,97 kN/m 
niskat 	 = 1,00 kN/m 

	

g = 	48,97 kN/m 
p = 2,325 2 	 4,65 kN/m 

q = 53,62 kN/m 
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Jännitetty betoninen palkkisilta 
ACROW-TUKITORNIT 

Torni 3 

A = A21  = 0,630 m 2  

g: 	ter.bet. = 0,630 25 
laudoitus = 2,10 0,40 
niskat 

p=2,10 2 

Tarkastetaan ensin kuormitetuimmat tomit 2 

Tukitomit k 3000 

= 15,75 kN/m 
= 0,84 kN/m 
= 1,00 kN/m 

g = 	17,59 kN/m 
4,20 kN/m 

q= 	21,79 kN/m 

P=3 53,62=160,86kN 

Yhdelle putkelle 160,86  40,22 kN < P, = 45,36 

Tornin säätöpäihin asetetaan apuniskat, jotta niskat voidaan sijoittaa palkin 
alle. 

Palkista tuleva kuorma: 

ter.bet. = 1,44 25,0 = 36,00 kN/m 
laud. = 0,9 0,40 	= 0,36 kN/m 
p=0,9•2,0 	=1,8OkN/m 

q 	=38,l6kN/m 

B = 1,25 38,16 = 23,85 kN/m g 	2 

Aq  Cq 
53,62 - 23,84 = = ____________ = 14,89 kN/i 

2 

Niskat 

Aja C 	q = 14,9 kN/m 	g = 13,48 kN/m 
g/q = 0,905 

M = 14,9 1,52 = 4,19 kNm 	a = 1,29 8,2 = 10,6 N/mm2  8 

4,19.106 - 2 kpl 50x175 a,, = __________ - 8,20 N/mm2  < 10,6 = 
2 255 10 
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ACROW-TUKITORNIT 

fg = 	13,48 1,5 	1012 = 4,50 	 1500 mm<5= 
384 4400•2•2233•10 	 300 

B 	 q = 23,85 kN/m 	g = 22,74 kN/m 
g/q = 0,955 

M = 23,85 j52 = 6,71 kNm 	o,, = 1,31 • 8,2 = 10,75 N/mm2  
8 

6,71 10 __________ = 9,40 N/mm2  < 10,75 = 3 kpl 50x175 ab 	
255 10 

fg = 2 22,74 4,50 = 5,05 mm 5 = 1500 = / 
3 13,48 	 300 

1,5 •23,85 	= 1,99 N/mm2  < 	= 1,31 •2,0 = 2,62 N/mm2  cJ =  ________________ 120 150 

Leikkaus 

Q=0,5 1,50 23,85= 17,88kN 

= 3 	Q = 3 	17880 = 1,02 N/mm2  <r,, = 1,31 0,82 = 1,07 
2 bh 	2 150 •175 

Apuniskat 

HE12OB 

A 	

450 	450 	

B 
1200 

= 1,25 .1,5 14,9 = 27,94 kN 
P2 = 1,251,5 23,85=44,7OkN 

A = B = 0,5 (2 27,94 + 44,7) = 50,29 kN 

Mma 	50,29 0,60 - 27,94 0,45 = 17,6 kNm 
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Jännitetty betoninen palkkisilta 
ACROW-TUKITORNIT 

= 17,6 106 = 122,2 N/mm 2  < 	= 147 N/mm 2  
144 10 

Q0  = A = 50,29 kN 

= 	50290 	= 78,95 N/mm 2  <88 N/mm2  
(120 - 12) 6,5 

f_l21 	P1a (3P42) 
48 	E•! 	24E•l 

- 1 	44700 • 1 ,2 1 0 + 	27940 150 	(3 12002 - 4 1502) 4 	210000 • 864 10 	24 210000 864 10 

= 1,29 mm < 1200 4 mm 'sali 300 

Tornit 3 

Tukitomit k 3000 

P=3 21,79=65,37kN 

yhdelle putkelle 65,37  16,34 kN < 45,3 

Niskat 	 q = 21,79 kN/m 	g/q = 0,807 
3 kpl 50x175 	q = 17,59 kN/m 

°saj 1,2558,2=10,30 

M = 21,79 1,52 = 6,13 kNm 
8 

l' 	1A6 
__________ = 8,00 N/mm 2  < 10,30 N/mm2 

 3 255 10 

fg = 	17,59 1,5 • 1012 = 4,00 	1500 mm<5= 
384 4400•32233•10 	 300 
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ACROW-TUKITORNIT 

1,5 21790 = 1,82 N/mm2  < 	= 1,255 • 2,0 = 2,5 N/mm2  
120 •150 

Q=0,5 1,5 •21,79= 16,34kN 

= 3 	16340 = 0,93 N/mm2  <t = 1,255 0,82 = 1,03 N/mm2  
150 •175 

Apuniskat 

HE12OB 

P = 1,25 1,50 21,79 = 40,86 kN 

':3 

Mm - P / - 40,86 1,2 - ____ - ________ = 12,26 kNm 
4 	4 

= 12,26 106 = 85,14 N/mm2  < 145 N/mm 2  
144 •10 

Q = = 20,43 kN t = 	20430 	32,2 N/mm 2  < 88 N/mm2  
2 	 (120 - 22) 6,5 

f lPI3 l 	408601,2•10 =0,8mm<4=/ 
48 E / 48 210000 864 10 

Torni 1 

Tukitomit k 3000 

P = 3 12,96 = 38.88 kN 

Tämä jakautuu kandelle putkelle => 

yhdelle putkelle 

38,88 = 19,44 kN 
2 
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Jännitetty betoninen palkkisilta 
ACROW-TUKITORNIT 

Keskeisesti kuormitetun tornin sallittu maksimikuorma on 
4 45,36 = 181,44 kN 

3888 kN <64,0 kN (vrt. tukitelineohje a/c = 1, P = 0,353 * 181,44 = 64 kN) 

Niskat 

2 kpl 50x175 kuten torni 3:ssa 

torni 1: 	q = 12,96 kN/m 	g = 10,41 
torni 3: 	q = 17,34 kN/m 

g/q = 0,805 
l=2,Om 	4kp150x175 

M = 12,96 2,0 = 6,48 kNm 
8 

= 1,255 8,2 = 10,30 N/mm2  

6,48 106  
Gb 

= 	255 	
= 6,35 N/mm2  < 10,30 NImm2  

Q = 0,5 2,0 12,96 = 12,96 kN 

t 
3 	12960 = 0,55 N/mm2  < 0,82 1,255 = 1,03 N/mm2  
'' 200175 

fg 	10,41 2,0 1012 
= 5,5 mm < 5 = 2000 = / 

384 4400 4 2233 10 	 300 	" 

2•12960 
= 200 200 = 0,65 

N/mm2  < 1,255 2 = 2,51 N/mm2  

Tukitornien vinositeet 

W= 1,6 '1,9 0,50= 1,52 kN/m 

Wtomi  = tukitorneihin kotidistuva tuuli 

A = tukitomin tuulta vastaan ottava pinta tornin pystymetnä kohden 

A: 	kehä, H = 51 = 1,50 m 

Pystyputket, A = 1,5 2 0,0603 = 	0,189 m2  
Ristiside5'•4',A= 1,92 2 •0,030= 	0,115m2  

A= 0,304m2/1,5m 
A = 0,203 m2/m 
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ACROW-TUKITORNIT 

Wtomi  = [1 + 0,75 (n - 1)] 	• A W 

h = 11,2 = 1,75 - 	= 1,475 
- 	1,5 

Wtom i = (1 0 0,75 4) 1,475 - 0,203 0,50 = 0,60 kN/m 

Välituella II tukitornitelinettä on 12,0 m:n osalla. 

Tällä osalla rakenteeseen kohdistuva tuuli aiheuttaa vaakavoiman. 

H0  = 11 -1,52 = 16,72 kN 

Korvikekuorma 

= 38,88 + 160,86 + 65,37 + 160,86 + 38,88 = 464,85 kN 

H k =0,011 •464,85=5,11 kN 

Välituen II alueella on sillan pituussuunnassa 4 kpl tukitomeja. 

Korvi kekuorma aiheuttaa tällä alueella vaakavoiman. 

H k =4-S,ll =20,44kN 

H = H0  + Hk  = 16,72 + 20,44 = 37,16 kN 

Wtomj  koko alueella = 4 0,60 = 2,40 kN/m 

0 
0 
0 
r() 

H2 

E 
0 
0 

o 
c'J H3 
II 

c 
o 

c'J 

H4 

0 
0 
c'J 

H5 

•. I2OO 5,  I2OO9O. l2OO9OI2OOt55l2OQ 
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Jännitetty betoninen palkkisilta 
ACROW-TUKITORNIT 

H1  = 37,16 + 
2 

H2  = 40,76 + 5,70 
2 

H3  = 47,60 + 2,70 
2 

H4  = 54,08 + 5,10 
2 

2,40 40,76 kN 

2,40 = 47,60 kN 

2,40 = 54,08 kN 

2,40 = 60,20 kN 

H5  = 60,20 + 2,70 2,40 63,44 kN 
2 

h/b Sk cos a Pur. sali Veto sali n + n 
_________ (Sk1 )_x) _________ _________ _________ 

3,00/2,95 4,28 0,69 4,15 4,15 3+3 24,90 
_________ (2,54) _________ _________ _________ _________ _________ 

3,00/3,30 4,54 1 	0,73 4,38 4,38 2+2 17,54 
_________ (2,88) 1 _________ _________ _________ _________ _________ 

H 1  = 40,76 <42.42 kN 

2,70/2,95 4,00 0,74 4,44 4,44 4+4 35,52 
___________ (2,38) ___________ ___________ 

2,70/3,30 4,26 0,77 4,62 4,62 2+2 18,48 
__________ (2,72) __________ __________ 

H. = 54.08 - 5400 kN 

2,40/2,95 3,80 0,78 4,68 4,68 5+5 48,80 
__________ (2,25) __________ __________ __________ 

2,40/3,30 4,08 0,81 4,86 4,86 2+2 19,44 
__________ (2,60) __________ __________ __________ __________ __________ 

H4  = 60,20 <66,34 kN 

x) 	Vinositeet kiinnitetään väliltä yhteen tornin pystyputkeen nurjanduspi- 
tuuden lyhentämiseksi. Suluissa oleva Sk 1  tarkoittaa tätä pituutta. 

Tu kitomien vinositeet välituel la III 
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ACROW-TUKITORNIT 

= 0,75 
12 

Tukitorneihin tulee vinositeitä 75 % välituen II vinosidemäärästä. 

ACROW-TORNIEN KORKEUDET 

Laudoitus 	20 mm 
Koolaus 	100 mm 

120 mm 

Korotus tornien liitoksista 1 mm/liitos 

7 liitosta + säätäruuvin ja aluspuun liitos yht. 8 kpl => 8 mm 

120-8= 112 mm 

Kannen alapinnan korkeus 	+98,587 
0,112 

Niskan yläpinnan korkeus H 0  = +98,475 

Oman painon + jännevoiman taipuman vaikutus 

Välituki II 

	

-I 	±0 ±0 	±0 	±0 	-1 	-2 	-4 

	

j 	4 	j J 

	

r-I 	N-I 	r-.I 

	

I 	N-I 	ii 	II 
0 	 : 	 -1 1 	

l 	ii 	i 

	

0)1 	0)11 	 1 	 0)1 	0)1 

	

+1 	+1 	1 	i 	1 	+1 	+1 	+1 
Välituki III 

' T 	±0 	±0 	-1 

1 1 1 
.1' H 

1 
1' 

i 

toi +1 1 1 
0) 
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Jännitetty betoninen palkkisilta 
ACROW-TUKITORNIT 

ACROW-TORNIEN ALUSPUUT 

3,0 

II 	III 	 1 	II 

1,50 	1,50 	(.50 	(.50 	1,50 	I,50 

Torni 2 

= _____ = 0,915 (sivu 42) 

= 1,29 8,2 = 10,55 N/mm 2  

'mak.s = 40,22 kN q = 2 '40,22 = 26,9 kN/m 

M0 26,9.1,51 = 6,05 kNm 

6,05 106  h b = 150 200 ab = 750 1 = 8,05 N/mm2  < 10,55 N/mm2  

(N = 2,69 = 134,5 kN/m 2  < 233 kN/m 2  = Osaii maa 	1 •0,20 

(Tukitelineohje, murske, B = 200 mm) 

Torni 1 

maks = 19,44 kN q 2 19,44 13 kN/m 
3 

51 

M0 = 13,0,1,52 = 2,92 kNm 
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Jännitetty betoninen palkkislita 
MUOTI] 

2,92 10 h b = 100 200 Gb 
= 333 	

= 8,8 N/mm2  < 10,30 

Tehneen pituussuuntai nen ankkurointi 

L1 /2 = 21,60/2 = 10,80 m 

H = 10,80 	= 10,80 	= 15,6 kN 
100 	100 

E2000 kannattajat ankkuroidaan maatukeen ja tukitomeihin yhdeksällä ja H33 
kannattajat tukitorneihin seitsemällä telineputkella. 

H saii  = 9 6 = 54 kN> 15,6 kN 

13 MUOTfl 

Laudoitus 20x95 mm 

g=1,625= 	4OkN/m 2  

p= 	 2kN/m 2  
q = 42 kN/m2  

g/q = 40/42 = 0,954; aJ = 1,31 8,2 = 10,7 N/mm2  

Palkkien alla koolaus 50x1 00 k 200 
muilla osilla koolaus 50x100 k 400 

va = 20-5 = 15cm; Jo = 1,05 15 = 15,75cm 

M 42 0,15752 = 0,130 kNm 
8 

w = b 	100 2,02 66,67 cm 
6 	6 

0,130 106  
Gb 

= 66,67 	
1,95 N/mm2  < 	= 10,7 N/mm2  

= 0,1575 42 = 3,31 kN 
2 
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Jännitetty betoninen palkkisilta 
MUOT11 

= 3 	3310 	= 0,25 N/mm2  <'r = 1,31 0,82 1,07 N/mm 2  
2 1000•20 

Sivumuotin alaosassa 

mals = 37,5 kN/m 2  (sivu 53) 

va=40-5=35,Ocm; lo=t.0535=36,75cm 

M = 	0,36752 = 0,633 kN 
8 

0,633 10 6  
= 66,67 io 

= 	N/mm2  < asaii = 9,6 N/mrn 2  

(aikaluokka c) 

= 0,3675 37,5 = 6,90 kN 
2 

= 3 	6900 = 0,52 N/mm 2  < 0,96 NImm 2  = 2 100080 

Palkkien pohjakoolaus 
50x100 k200 

g = 40 kN/m 2  => 0,20 •42 = 8,4 kN/m 
q = 42 kN/m 2  => 0,20 •40 = 8,0 kN/m 

va = 70- 12,5 = 57,5 cm; lo = 1,05 57,5 = 60,4cm 

M = 8,4 0,6042 0,383 kNm 
8 

0,383 10 
= 83,8 	

4,6 N/mm 2  < 10,7 N/mm2  

= 0,604 8,4 = 2,537 kN 
2 

= 3 	2537 = 0,76 N/mm2  < = 1 ,07 N/mm 2  
•• 50100 
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Jännitetty betoninen palkkisilta 
MUOUI 

fg = 5 	8,0 O,604 1012 = 0,76 mm < _L_. = 2,3 = 
384 	4400 •417 io 	300 

Muottipai ne 

Valunopeus 20 m 3/h 
Valurinta 1:3, valurinnan pituus = 3 1,6 = 4,8 m 

Valu rinnan pituisen osa massa = 5 4,8 = 24 m 3  

Nousunopeus = !. 1,6 = 1,33 m/h 
24 

T = +25°C, painuma 11 cm, VB 2° 

Muottipaine Tukitelineohjeen kuvasta 3. 

Pmaks = 37,5 kN/m 2, syvyys betonin pinnasta 1,6 m eli palkin pohjassa 

= 1,60 37,5 = 30 kN/m 
2 

P = 0,40 30 = 12 kN 
01 

«1 cIJ 

1 	240 
loi 1- 

1 1 UI ___________ 

01' 
0I 

___________ 
340 H3 1 

37.5 

H 	1,025  24,00 • 0,40 	 4,92 kN 1 	2 

24,00 + 34,0 H2  = 0,425 	 0,40 = 	4,93 kN 
2 

34,0 + 37,5 H3  = 0,15 	 0,40 = 	2,15 kN 
2 

12,00 kN 
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Jännitetty betoninen palkkisilta 
MUOTTI 

H1  ja H2  vetotangoilla 

Vetotangot l 0 k 800 (AISi 1 Mg tai Fe 37) 

P=2 4,93=9.86kN 

= 9860 = 126 N/mm2  < 	= 147 N/mm2  
78,5 

Muottilukon ja puun välinen pinta-ala 

A = P = 9860 4100 mm2  = 41,0 cm2  
2,4 

Vetotankojen vaakajuoksut 
2 kpl 50x100 

P 	P:4,93kN 

I200: 400 200 

800 

M = 4,93 0,20 = 0,986 kNm 

0,986 10 = ____________ = 5,90 N/mm2  < 9,6 N/mm2  
2 83,3 10 

o = 4,93 kN; t 	 4930 	= 0,74 N/mm2  < 0,96 NImm2  
2 2•50100 

fx = f!(3I - 4a) 	4930 22  1 0 	(3 800 - 4 200) 
6E1 	6•4400•2•417.1O 

= 1,44 mm < 	2,7 mm < 5 mm 
300 

150/4 ° 
2 

H3-naulaus 	 50x150 —ITTJ 
0 
1) 

H3=2,l5kN 	50x 100 	 ' 

naulat 100x34 

55 
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Jännitetty betoninen palkkisilta 
MUOTI] 

q 11  = 720 N (muottipaine aikaluokka C) 

= 2150 = 3 kpl 
720 

Sivukoolaus 
50x100 k400 

B 

p = 	37,5 0,40 = 7,0 kN/m 1 	160 

p = 	37,5 0,40 = 12,20 kN/m 2 	160 

M 9,60 0,552 = 0,363 kNm 
8 

0,363 10 = _________ = 4,35 N/mm2  < 9,6 N/mm2  ° 	83,3 10 

B = 0,55 7,0 + 2 0,55 5,2 = 2,88 kN 
2 	3 	2 

3 	2880 = 0,865 N/mm2  < 0,96 N/mm 2  
2 50•100 

Laatta 
koolaus 50x125 k 400 

g = 0,30 25 	7,50 kN/m 2  
P = 	 2,00 kN/m2  

q = 9,50 kN/m 2  => 3,80 kN/m 
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Jännftetty betoninen palkkisilta 
MUOTfl 

II 

g/q=0,79 	 B 	 C 
- 1550 	- 	1550 	- 

= 1,245 8,2 = 10,2 N/mm 2  

MB =-O,l25 3,80 1,552 =-1,l4kNm 

- 1,14 10 

	

- 1,30 1 0 = 8,80 NImm
2  < 	= 10,2 N/mm 2  

mai,s = 0,625 3,8 1,55 = 3,68 kN 

3 	3680 = 0,89 N/mm2  < 1,245 0,82 = 1,02 N/mm 2  2 50125 

B = 1,25•3,8 •1,55 = 7,36 kN 

Pystytuki 50x1 00 k 400 

x.=!= 	5 =87-4ks=0,20 

= 0,20 7,2 1,245 = 1,79 N/mm 2  

= 7360 = 1,47 NImm 2  < 1,79 N/mm 2  
50100 

Uloke 

430 	 1600 

________ 	
__-_ g 

200 	 1830 	 18 
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Jännftetty betoninen palkkisilta 
MUOTI] 

g, = 0,15 •25 	= 3,75 kN/m 
P 	 = 2,00 kN/m2  

q 1 	= 5,75 kN/m => 2,30 kN/m 

g2  = 0,15 •25 	= 3,75 kN/m 2  => 1,50 kN/m 

g3  = 0,415 25 	= 10,375 kN/m 2  
P 	 = 2,00 kN/m2  

12,375 kN/m2  => 4,95 kN/m 
1 	 ')Q .12 	1 	.i2 

A = '_(0,43 4,95 1,815 + " "•' + " 	"' ) = 4,07 kN 
1,83 	 2 	6 

b 	(0,43 4,95 1,6 •2,3 + ..i. 1,5) - 4,07 = 2,94 kN 

Q=0,x=0,87 B=>A 

o = 2,94 - 0,87 •2,3 - 0,87 2. 1,5 - 0,87 . (1,5 - ..2!. . 1,5) 	0,00 
160 	2 	160 

• 1,5 .0,872  
Mq  = 2,94 ,87 - 2,3 . 0,872 - 160 

2 	 2 

(1,5 - .i. • 1,5) •2 .0,872 
160 

___________________ = 1,243 kNm 
2 .3 

Bg/Bq  = 2,21/2,94 = 0,75 

= 1,225 8,2 = 10,0 N/mm 2 

 Koolaus 50x150 k 400 

1,243 . 106 = _________ = 6,62 N/mm2  < 10,0 N/mm2  
188 . 10 

A = 1 ,93 0,20 • 4,95 = 1,04 KN vas 	1,83 

maks AO k = 4,07 - 1,04 = 3,03 kN 
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Jännitetty betoninen palkkislita 
MUOTI1 

t  3 	3030 = 0,61 N/mm 2  < 1,225 0,82 = 1,0 N/mm 2  
2 50150 

B 	0,815 2,03 0,80 = 0,725 kN 
1,83 

Bg  2,94 - 0,73 2,21 kN 

Mq  = 2,21 	,87 - 1,5 .0,872 - 	
1,5 .0,872  - 

2 	 2 

(1,5 - 	. 1,5) •2 .0,872  
___________________ = 1,033 kNm 

2 3 

fmaks 5Mm . /2 

9  48E1 

- 5 1,033 . 10 1,832 . 106 = 5,8 mm < ____ = 6,1 mm> 5 mm 
- 	484400•1406•10 

Pystytuki A 
50x100 mm 

= ____ = 97,2 => ks = 0,17 

csaJI = 0,17 7,2 . 1,225 = 1,50 N/mm2  

= 4070 = 0,81 N/mm2  
50 100 

4070 = 0,81 N/mm 2  < 1,50 N/mm 2  
50100 
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MUOT11 

Kaide 

0 
t) 

 

8 

Vaakavoima 1 kN jakaantuu vähintään kandelle kaidetolpalle 

0,50 1,45 = 1,71 kN 
0,60 

s, = 42 A -1,71 kN 	V = 	= 1,21 kN 

B 1  = 0,50 kN - A = -0,71 kN 

Muottipaine reunapalkista 

P = 0,40 '24 = 9,60 kN/m2  

= 0,40 9,6 0,40 = 0,77 kN 
2 

iai 
21,3 

= 60 
0,77 = 0,274 kN 
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MUOUI 

B = 38,7 0,77 = 0,496 kN 2 	60 

s2  = 42 A = 42 0,274 = -0,388 kN 

S = S1  + S2  = - 171 - 0,388 = -2,098 kN 

naulat 60x25 = 430 N 

= 2098 = 	> 5 /p/ 
430 

Täytepuu 50x1 50, naulat 1 00x34 

qnsaii = 720 N 

= 2098 = 3 kpl 

B = B 1  + B2  = -0,71 + 0,496 = -0,214 kN 

Kaidetopan atapään naulaus 

V = 1,21 kN, Bm  = B1  = -0,71 kN 

R = /1,212 + 0,712 = 1,4OkN 

naulat 100 x 34 

n = ____ = 2 kpl 

Kaidetolpan yläpään (ulokkeen taivutus) 

M = 0,50 •0,85 = 0,425 kNm 

0,425 10 = _________ 5,1N/mm2  < 9,6 N/mm 2  
83,3 10 

Yläjohteen naulaus 

naulat 100 x 34, 	= 0,30 720 = 216 N 
= 500 = 3 kpl 

216 

61 



62 
	

Mallisuunnitelma 5 
Jännitetty betoninen palkkisilta 
MUO1TI 

Ulokekoolauksen taivutus 

M = 0,50 1,45 + 0,77 •0,213 ̂  0,99 0,10 = 0,988 kNm 
nnoo lri6 

= ________ = 5,25 N/mm2  < 8,2 N/mm2  
188 10 

0,5 kN 

_________•iI'i'Jt.I.J 
P0,20x4,95 =0,99 kN 

0,77 kN 
213 

J20o1 

14 LÄHDEKIRJALLISUUTFA 

RIL 	Tukitelineohjeet (vahvistamaton) 

R 1 L 	Puu rakenteiden mitoitus sali ittuja jännityksiä käyttäen (vahvista- 
maton) 

RIL 90 	Teräsrakenteiden suunnitteluohjeet 1981 

RIL 59e,79b Rakenteiden kuormitusnormit 1975 

Suomen rakentamismääräyskokoelma Bi 

HOnnebeck H33 mitoitustaulukot 

Peiner E2000 - ja P35 mitoitustaulukot 

15 LIITTEET 

Liite 1 	Telineputkien mitoitustaulukko 

Liite 2 	Taipumakäyrä 

Liite 3 	Kaluston osaluettelo 



Siltojen tukltelineet 	 MALLISUUNNITELMA 5 	LIITE 1 
LII1TEET 

1 (2) 

MAXIMALKRÄFTE IN DRUCKSTÄBEN FOR ROHRE 
48,3 MM NACH DIN 2440 

Aul3endurchmesser = 48,30 mm Trägheitsmoment = 11,7 cm4  

Wandstärke 	= 3,25 mm Widerstandsmoment = 4,86 cm3  

Querschnitt 	= 4,0 cm2  Trägheitshalbmesser = 1,60 cm 

Gewicht 	= 3,61 kg/m Zul. Spannung = 1400 kg/cm 2  

Zulässige Belastung der Kuppiungen bei einem Anzugsmoment der Hammer-
kopfschrauben von 475 kgcm: 

1 Kupplung 	 900 kg 
2 hintereinandergesetzte Kuppiungen 1.500 kg 

Au Bermittigkeit der Kuppiungen laut Zulassaungsbescheid: 

e 1  = 2,50 cm = V-Stäbe 

e2  = 5,00 cm = D-Stäbe 

mittiger KraftanschluB , = 1.400 4,60 = 6.440 
(0 	 Ci) 

	

1.400 4,60 	- 6.440 auBermittiger AnschluB 	
= 	2,50 . 4,60 	a + 2,13 + 0,9 

4,86 

1.400 4,60 	= 6.440 

	

0) 
+ 0,9 5,0 4,60 	Ci) + 4,26 

4,86 



3,80 
3,90 
4,00 

238 
244 
2?? 

9,57 
10,05 
10,55 

673 
641 
610 

11,70 
12,18 
12,68 

550 
529 
508 

13,83 
14,31 
14,81 

466 
450 
4.35 

Maximalkräfte in Zugstäben nach DIN 1050 
Zull. Sparinung = 1600 kg/cm2  

P 	= 1600 ̂  (_1 	+ 
ei 

1 	2,5O 
= 2189 kg 

4,6O 4,86 
) 

P 	= 1600 ̂  	
1 	+ 

02  
1 	5,OO = 1284 kg 

4,6O 4,86 
) 

Peine, den 9. ApriI 1963 
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MALLISUUNNITELMA 5 	LIITE 3 
LIITTEET 

HUNNEBECK H33 KALUSTON OSALUETTELO 

osan nimike 	 kpl 

Kannattajan päätyosa 450 cm haar. 7 
Kannattajan päätyosa 450 cm tap. 7 
Kannattajan keskiosa 300 cm 14 
Kannattajan keskiosa 170 cm 7 
Kannattajan väliosa 	30 cm 7 
Pultti M 36x190 + 3 mutteria 70 
Pultti M 36x95 + mutteri 70 
Teleskooppisauva 310 22 
Laskukiila 14 
Yksinkertainen kääntöliitin H48 65 
Kaksoiskääntöliitin H 48/48 48 
Laippapihti 56 

PEINER P35 KALUSTON OSALUETELO TUITAIN 

osan nimike 2 3 4 5 yht. 

Pylvään jalka, L = 26-50 cm 7 7 7 7 28 
Pylvään yläosa, L = 64-88 cm 7 7 7 7 28 
Pylvään keskiosa, L = 250 cm 21 21 21 21 84 
Pylvään keskiosa, 1 = 125 cm 7 7 7 21 
Pylvään keskiosa, L = 93,75 cm 7 7 14 
Pylvään keskiosa, L = 62,5 cm 7 7 
Yksinkertainen kääntöliitin 48 56 70 70 56 252 
Laippaliitin 48 32 40 40 32 144 
Vetoliitin 10 12 12 10 44 
Kaksoiskääntöliitin 48/48 185 172 163 208 728 

PEINER E2000 KALUSTON OSALUETTELO AUKOITTAIN 

osa nimike 	 III 	yht. 

Kannattajan päätyosa, harusruuvillinen 9 9 18 
Kannattajan päätyosa, harusruuviton 9 9 18 
Kannattajan keskiosa, L = 360 cm 9 9 18 
Kannattajan keskiosa, L = 540 cm 18 18 36 
Kaksoiskääntöliitin 48/48 609 616 1225 
Yksinkertainen kääntöliitin 48 27 27 54 
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LIITE 8.6 
LIITTEET 

MALLISUUNNITELMA 6 

TERÄSBETONINEN LIITTO- 
PALKKISILTA II, PÄÄLLYS- 
RAKENTEEN PUUMUOTTI 

PIIRUSTUKSET (Pienennetty alkuperäisistä) 

Lopullinen telinesuunnitelma 



till II! 	till;? 111111111111 	1 	111 

IIIuhIuur1vruuuIuuI.IIuIu.IuIIu.uII..uu I 

ao 
T( 1. IT 

TASOKUVA 1 100 VAAKAPAR, 
JATKOS, 1T20 

A—A 1:20 
PUUTEUHEET k 500 UOUEEUA 
€0 U0SSA (NA&*ALEV''R1STtX0T) 	 TÖR,TEA tU IL4L)(j 

A - A 1: 20 
PUUTELt1EET ¼ 50D UL0KI'.LA 

b C7fl AInCTc.A (Malli ATTII 

HUOM! uomtEin OaKO.TU 

o 500 000 	2000 mm 
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Siltojen tukitelineet 
MALLISUUNNITELMA 6 
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Siltojen tukitelineet 	 LIITE 9 
LIITTEET 

ESIMERKKI 
TELINELUONNOKSESTA 

Tässä esimerkissä on esitetty telineluonnoksen sisällön 
vähimmäisvaatjrnukset 



NNAKKOKOHOTUS 	PYSYVIEN KUORMIEN TAIPUMASTA 

O (YLÖS ) 0 	1 1.0 	1,5 2,0 	5 	.0,5 	.0 	.0 	20 2 Ii 
-1-- 

2000 2000 200O 	2000 	

B 
VALUN ALOITUSKOHTA, KUN 
PELKAT ON SILLAN SUUNNASSA 

Li 
LL.__ - 

LUISKAKALTEVUUS 512,5 
PUIJPELKAT SILLANSUUNTASESTI 
JATKOKSET PUSKULLE 

LUISKAT: ROUTIMATON SORA TAI MURSKE 

TOLPPIEN VALILLE NULATTU PUUSOIRO 

KU- 
OS 	 ALUSP 

1 	So 	 j 

1 VAIHTOEHDOT PELKKOJEN SUUNNILLE 

_ 

KEVENNYSKAIvU TASOO .2,00 
JA MASSANVAIHTO MURSKEELLA dl,O0m 

/ 
/ 
1. 

LYN VAAKASIDE KOKO 
SILLAN PITUUDELLE 

LUISKAKALTEVUUS 	4 
PELKKOJEN UPOTUS MURSKEESEEN 

Siltojen tukitelineet 	LIITE 9 
TELINELUONNOS 
SIVUKUVA 



PUUTAVARA 

TUULIKUORM4A: 	qO,4IkN/m2 (u'26m/s) 

KUORMITUKSET 

max 	22,5 kN/rn 2  

z2,O kN/m 2  

MERKKI PVM MUUTOS TEHNYT TARKASTANUT 

HANKE 

SILTOJEN TUKITELINEET LIITE 9 
SILLAN NIMI 

TYYPPI 

TELINELUONNOS 
JM, VA FIL 

KUORMA 
VINOUS 

lle(altoe 
Siltakeskus 

SUUNN. TARK. 
TARK. TARK. 
HYV. HYV. 
MFUAKMVAT Geoteknnen 	suunnittelu 

TARK. 

H'YV./TARK. 
Tv/HW. 

PIIR.NRO 



Siltojen tukitelineet 	 LIITE 10 
LII1TEET 

ESIMERKKI ALUSTAVASTA 
TELINESUUNNITELMASTA 

Tässä esimerkissä on esitetty alustavan telinesuunnitel-
man sisältö 

Telineluonnoksen nähden täydellisemmät tiedot on 
merkitty tähdellä (*) 



!i— —i _I.II 
ENNAKKOKOROTUKSET 

-1,0 (YLÖS) 0 	1,0 	1,5 2,0 1,5 	0,5 	0 	1,0 	2,0 2,5 (mm) 	_____ 	_______ 	 PYSYVIEN KUORMIEN TAIP 
20 	0 	26 	26 26 26 	26 	26 	26 	26 26 (11,) 	 _____________________ 	TELINEPAINUMAT 
19 	0 	27 	27 28 28 	27 	26 	27 	28 29 (mm) 	 YHTEENSA 

600 

VALUNALOITUSKOHTA, KUN PELKAT 
ON SILLAN SUUNNASSA 

VINOSITEET 50x 100 kl8 

YLÄPÄÄ 3n 	34x100 
VALILLÄ 3n 	34x100 
ALAPÄA 4n 	34 x 100 

NYKYINEN MAANPINTA 

- 

Mr N 

ROUTIMATON SORA TAI MURSKE 
rI IVEYS 95% PARANNETTU PROCTOR- TI IVE 

LUISKAKALTEVIJUS 	I2,5 
PUUPELKAT SILLANSUUNTAISESTI 
JATKOKSET PUSKULLE 

TOLPPIEN VÄLILLE NAULATTU PUUSOIRO / 

- - 
ITOS. 	____________________ 

ALUS-' 	 So 
PUUT' 

II VAIHTOEHDOT PELKKOJEN SUUNNILLE 

PELKAT SILLAN SUUNTAISESTI 
KULKUAUKKOON SAAKKA 1 

KEVENNYSKAIVU TASOON .2,00 
JA MASSANVAIHTO MURSKEELLA d'I,OOm 

- 
L 

/ 
/ 

ALIN VAAKASIDE(KULKUAUKON REUNAAN 
SAAKKA)TAI LAPI KOKO SILLAN PITUIJDELLE 

LUISKAKALTEVUUS SI4, PELKAT h I5O , b 2O0 
PELKKOJEN UPOTUS 2OO ETUREUNAN KOHDALLA 

'mox 142 kN/m2 	Siltojen tukitelineet 	LIITE 10 
bs () '146 kN/m2 ALUSTAVA TELINESUUNNITELMA 

SIVUKUVA 



TASOKUVA 

/ 	
K00US 50x 100 k300 	

B 
[III] 

TALL. LAUTA NISKAT VAAKASITEET JA 
KIILATAAN PILAREIHIN 
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32 x 1050 	33600 TOLPAT OCx 100 
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1) 
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(1) 
2 

RAKENTAJA SUUNNITTELEE KULKUAUKON B 	i TELINERAKENTEEN JA SIJAINNIN 
[S EI KAYTETA KIERTOTIETÄ 

Siltojen tukitelineet 	LIITE 10 
ALUSTAVA TELINESUUNNITELMA 
TASOKUVA 



• 	• _w —. 	LÄ 

1• 

EET 5KPL 5OIOO 
JOKA TOISESSA IIVISSA 
1 SUUNTAAN 

30 34*100 
4n 34*100 
50 34*100 

t 	LIITE 10 
ESUUNNITELMA 



PUUTAVARA 
	

TOLPAT T30-3 
MUUT 	T24-3 

TUULI KUORMA: 
	 kN /m 2  (o 26m/s) 

LIITOKSET JA JATKOKSET TUKITELINEOHJEET RIL 147 

KUORMITUKSET: 

gmox. 	= 22,5 kN/m 2  

p 	 2,O kN/m 2  

MERKKI PVM MUUTOS TEHNYT TARKASTANUT 

HANKE 	

SILTOJEN TUKITELINEET 	LIITE 	10 
SILLAN NIMI 

TYYPPI 

ALUSTAVA TELINESUUNNITELMA 
JM, VA 	 HL 

KUORMA 	 V1NOUS 

' 	 llelaltoe 
Silta keskus 

SUUNN. TARK. _____________________ 

TARK. TARK. 

HYV. H'rV. ______ ___________________ 

MITTAKMVAT 

___________________________________ 

Geotekninen suunnittelu _______ 
TARK . _______________________ 

H'IV./TARK. _________ -___________________________ 
Tv/HW. ______ ___________________ 

PIIR N RO 
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