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ESIPUHE 
 
Sillan ja näkyvimmin sen reunapalkin ulkonäköön vaikuttavat virheet antoivat aihetta tarkas-
tella sillan rakentamista tästä näkökulmasta. Parempaan lopputulokseen pääseminen edellyt-
tää tilaajien, rakentajien, suunnittelijoiden ja muiden tahojen entistä parempaa yhteistyötä. 
 
Sillan rakentamista määräävät monet normit ja ohjeet ja vuodesta 2010 lähtien myös Euro-
koodit. Suunnittelun ja rakentamisen aikana täytetään melkoinen määrä asiakirjoja ja lomak-
keita laadun varmistamiseksi. Kuitenkin rakentamistyössä tapahtuu aivan liian usein epäon-
nistumisia. Sillan rakentaminen on kaikesta huolimatta käytännön läheistä ja jopa helppoa 
kokeneille rakentajille, kunhan vain ollaan huolellisia tietyissä avainkohdissa, ei pidetä turhaa 
kiirettä eikä rutinoiduta liikaa. 
 
Viime vuosina alan organisaatioissa tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet negatiivisesti 
lopputulokseen ainakin väliaikaisesti, koska kokeneita sillanrakennuksen osaajia on siirtynyt 
pois liian nopeasti, eikä ammattitaitoa ole ehditty siirtää nuoremmille. Yksittäisiä vauriotapauk-
sia on viime vuosina sattunut rakentamismäärään nähden liian paljon, joten laadun parantami-
seen on syytä. 
 
Suunnittele ja toteuta -urakka ei ole vielä toiminut kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Ajalle 
ominainen kova kilpailu, pienet katteet ja kohtuuton kiire ovat osasyynä jonkin asteisiin epä-
onnistumisiin.  
 
Yhtenä syynä voidaan pitää myös alan huonoa kiinnostavuutta nuorten keskuudessa jo vuo-
sien aikana.  
 
Sillan käyttöikään vaikuttaa eniten betonivalun tiiveys ja pinnan virheettömyys, mutta lähes 
aina hyvä betonin tiiveys ja koko sillan virheetön muoto kulkevat käsi kädessä. Tämän raportin 
loppuosassa on muutamia käytännön vinkkejä, jotka ehkä parantaisivat sillan lopullista laatua 
ja ulkonäköä. 
 
Tämän raportin on laatinut Matti Janhunen Tieliikelaitos Destiassa. 

 

 

1. YLEISTÄ REUNAPALKIN SUUNNITTELUSTA 
 
Reunapalkin muoto on sillan ulkonäköön eniten vaikuttava tekijä. Reunapalkki suunniteltiin 
aina 70-luvun taitteeseen saakka valettavaksi jälkivaluna, jolloin jouduttiin käyttämään työsau-
maa. Mikäli sillan muotoon tuli jostakin syystä poikkeamia, reunapalkin oikaisulla voitiin korjata 
varsinaisen siltarakenteen muotovirheitä vähemmän havaittavaksi. Jälkivaluna tehtävä palkin 
osa oli yleensä suorakulma, jonka paksuus oli 10 cm. 
 
60-luvun puolivälin jälkeen pääteitä alettiin yhä enenevässä määrin suolata. Siltojen ohuet 
”reunapalkkilipat” rapautuivat, suolavesi pääsi rikkomaan sillan sen aikaisen sillansuunnittelun 
mukaisia eristys- ja kuivatusrakenteita ja siltojen ikä lyheni. 70-luvun alusta lähtien sillansuun-
nittelussa pyrittiin sillan pitempään käyttöikään mm. kasvattamalla reunapalkin kokoa ja lisää-
mällä siihen useita lisäaineita. Silta reunapalkkeineen suunniteltiin valettavaksi yhtenä valuna 
ja turhasta  työsaumasta päästiin eroon. Sillan telinesuunnittelu ja rakentaminen asettivat 
omat vaatimuksensa hyvän lopputuloksen saamiseksi. 
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2. ESIMERKKEJÄ MUOTOVIRHEISTÄ 
 

 

 

KUVA 1. Wattkastin silta, Korppoo, valmistumisvuosi 2004. Reunapalkin muotovirhe, 
 
Telinesysteemi muodostui Hünnebeck H 33-kannattajista. Tukilinjat olivat sillan pilareiden mo-
lemmin puolin ja pilareiden välillä oli putkipaalutettu telinetuki. Suunnitelman mukaan välipuk-
kitukilinjojen teräsputkipaalut oli varustettu kalliokärjillä, koska kallion pinta oli vino.  
 

Yhteen reunapaaluun ei saatu lyödyksi loppulyöntiin vaadittavaa sarjaa. Paalun alapäähän 
kallioon porattiin tartunnat ja paalun alapää betonoitiin. Siitä huolimatta reunapaalu antoi 
myöten ja sillan kannen reunaan tuli kuvassa näkyvä virhe. Onneksi selvittiin näinkin vähällä. 
Uuteen Siltojen tukitelineohjeeseen tulee vaatimus, että paalutuspöytäkirjat on esitettävä 
kaikille osapuolille.  
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KUVA 2. Ohkolanlaakson oikoratasilta, valmistumisvuosi 2004.  
Reunapalkin muotovirhe eteläisellä maatuella. 
 

Telinesysteemi muodostui pääosin maanvaraisesta puutelineestä. Joen kohdalla oli erikseen 
suunniteltu kannattajateline, jonka tukilinjat oli paalutettu. Maatuki on valettu kalliolle ja luis-
kassa on ollut maanvarainen puuteline. Kuvasta näkyy, että reunapalkki on painunut maatuel-
ta lähtien koko maanvaraisen telineen luiskan osuudella. 
 

 

 

 
KUVA 3. Ohkolanlaakson oikoratasilta.  
 

Reunapalkin muotovirhe:  paalutetun telinekannattajatuen ja maanvaraisen puutelineen siirty-
mäkohdassa. Sillan muoto tästä eteenpäin on hyvä.  
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KUVA 4. Vantaanjoen itäinen silta, Helsinki.  
 

Läntinen reunapalkki uusittu v. 2000 vanhaan painuneeseen rakenteeseen oikaisematta. 

 

 

 
 

KUVA 5. Vantaanjoen itäinen silta Helsinki. 
 

Itäinen reunapalkki uusittu v. 2000 vanhaan painuneeseen rakenteeseen myös oikaisematta. 
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KUVA 6. Nastolan ylikulkusillan itäinen puoli, valmistumisvuosi 1994.  
 

Talvisen kaivanto- ja perustustäytön ja roudan sulamisen aiheuttamat epätasaiset painumat ja 
lisäksi liikenneaukon kaksoistukien päällä olevien osittain lahojen 100x100 palkkien kokoon-
puristumat aiheuttivat kuvassa näkyvät virheet. 

 

 

 

 
 

KUVA 7. Nastolan ylikulkusillan läntinen puoli, valmistumisvuosi 1994. 
  

Talvisen kaivanto- ja perustustäytön ja roudan sulamisen aiheuttamat epätasaiset painumat ja 
lisäksi liikenneaukon kaksoistukien päällä olevien osittain lahojen 100x100 palkkien kokoon-
puristumat aiheuttivat kuvassa näkyvät virheet. 
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KUVA 8. Itä-Pakilan kevyen liikenteen silta nähtynä idästä Kehä I:llä.  
 

Telineeseen törmääminen ennen valua, talvinen kaivantotäyttö ja roudan sulaminen 
aiheuttivat betonipalkin alapintaan melkoiset painumat, reunapalkin uusimisella saatu 
parannettua lopullista ulkonäköä. 
 

 

 
 

KUVA 9. Itä-Pakilan kevyen liikenteen silta lännestä Kehä I:llä.  
 

Telineeseen törmääminen ennen valua, talvinen kaivantotäyttö ja roudan sulaminen 
aiheuttivat betonipalkin alapintaan melkoiset painumat, reunapalkin uusimisella saatu 
parannettua lopullista ulkonäköä. 
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KUVA 10. Oravakivensalmen silta, Joutsa, valmistumisvuosi 2002.  
 

Liittopalkkisillan betonikannen vaakapukit oli tuettu naulaliitoksin pystytukiin. Pilarien kohdalla 
reunaulokkeen painuma vinotukien pystymmästä asennosta johtuen on pienempi, kuin jän-
teen keskellä. Eteläiseltä maatuelta alkaen toisen puolen reuna painui osin työvirheistä joh-
tuen selvästi ja muuallakin jonkin verran. 

 

 

3. YLEISIMPIÄ VIRHEISIIN JOHTANEITA SYITÄ OVAT: 
 

- roudan sulaminen telineperustusten alla 
- luiskan sortuminen perustusten alla 
- kaivantojen luiskien sortumat 
- louhetäytön kivilohkareiden väliset epätasaiset painumat 
- talvisen kaivantotäytön yhteydessä esiintyvä maapohjan ja veden jäätyminen 
- puutteellisesti tehdyt tiivistystyöt etenkin talvella 
- poikkeaminen telinesuunnitelmasta  
- puutteelliset vinositeet, varsinkin kulkuaukkojen reunoilla 
- tolppien nurjahdus, johtuen puutteellisista vaakasiteistä 
- tolppien jatkokset samalla tasalla 
- leimapaineiden ylitykset niskan ja tolpan välillä 
- korkeiden ja kapeiden niskojen sekä kannattajien puutteellinen poikittainen tuenta  
- liitosten epäkeskisyydet 
- törmäykset telineisiin, puutteelliset ennakkovaroitukset 
- pukkien naulausten rikkoutuminen painavien raudoitusnippujen alla 
- kevättulvat 
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4. TELINESUUNNITELMASSA HUOMIOITAVIA ASIOITA   
     NORMIT, OHJEET, LAATUVAATIMUKSET 
 
- RIL 147-1993 Tukitelineet 
- Siltojen tukitelineet-1996 
- Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset SYL-1  
 
Tällä hetkellä ollaan päivittämässä Suomen rakennusinsinöörien julkaisua RIL 147-1993 
Tukitelineet ja Tiehallinnon julkaisua Siltojen tukitelineet-1996. Nykyiset ja ensi vuoden 
(2008) puolella tulevat julkaisut ovat telineen suunnittelussa ja rakentamisessa hyvin koko 
alan kattavia. 
 
Siltojen tukitelineet 1996 -ohjeessa on liitteessä 6  Sillan tukitelineen tarkastuspöytäkirja, 
joka on tarkoitettu lähinnä Tielaitoksen/Tieliikelaitoksen käyttöön. Pöytäkirjassa käydään läpi: 
 

1. rakennusaineet, 
2. telinekaluston käyttöseloste, 
3. perustukset, 
4. sijainti ja korkeusasema, 
5. pystytukirakenteet, 
6. jäykistäminen ja tuenta, 
7. liitoksien sijainti ja lujuus, 
8. ympäristöolojen vaikutus, 
9. telineen turvallisuus, 
10. huomautuksia/poikkeavuuksia telinesuunnitelmaan, 
 

Näiden normien ja ohjeiden noudattamisen helpottamiseksi on laadittu 90-luvulla myös teline-
suunnitelman tarkastuslomake lähinnä Tielaitoksen omaan käyttöön. Molemmat tarkastuslo-
makkeet tullaan liittämään uuteen Siltojen tukitelineet-2006 ohjeeseen ja ne ovat jo tämän 
raportin liitteenä. Jälkimmäinen lomake on kaksiosainen. Ensimmäinen osa koskee tavan-
omaisia puu- ja tukitornitelineitä ja toinen osa vaativia telineitä. Lomake on ”tsekkausluon-
teinen” kaksisivuinen, jossa käydään läpi:  
 

1. telineen perustaminen,  
2. tolpat ja muut pystytuet,  
3. reevaus ja muu vaakatuenta,  
4. niskat, palkit ja muut kannattajat,  
5. muotit   
6. muut asiat. 

 
Ensimmäisen osan lomakkeen täyttäminen vie aikaa vain muutaman minuutin. Toinen osa 
koskee vaativia telinerakenteita kuten esim. teräskannattajatelineitä.  
 
Kun nämä asiat ovat kunnossa, on käytännön telinetyö paremmin tehtävissä ja valvottavissa. 
Lomakkeita suosittelen käytettäväksi kaikissa siltojen telinetöissä.  
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SYL-3 Betonirakenteet 1996 
 
Sillanrakentamisen yleisissä laatuvaatimuksissa SYL-3:ssa Betonirakenteet, annettuja ohjeita: 
 
3.42  Telineet ja muotit 
3.421  Suunnitelmat 

 
1. Telinesuunnitelmasta vastaavalla suunnittelijalla tulee olla vähintään rakennusinsi-

nöörin tutkinto sekä kokemusta siltojen telinesuunnittelussa.  

2. Urakoitsijan edustajan tarkastama ja hyväksymä telinesuunnitelma toimitetaan tilaajan 
edustajalle viimeistään viikkoa ennen sillan pääty- tai välitukien ja viimeistään kaksi 
viikkoa ennen päällysrakenteen telinetöiden aloittamista.   

3. Rautatien ylikulkusillan telinesuunnitelma lähetetään aina viimeistään kaksi viikkoa 
ennen telinetöiden aloittamista tarkastettavaksi Tiehallintoon (Siltatekniikka / suunnit-
telu) ja tiedoksi Ratahallintokeskuksen käyttämälle asiantuntijalle (Oy VR-Rata Ab:n 
siltaryhmä). Lisäksi telinesuunnitelma, jossa on yleisen liikenteen kulkuaukkoja tai kun 
telineissä käytetään teräksistä kannatinkalustoa, sekä teräksisen liittopalkkisillan teli-
nesuunnitelma tai tavanomaisesta poikkeava telinesuunnitelma (esimerkiksi kaari- ja 
holvisillat) lähetetään aina tiedoksi Tiehallintoon (Siltatekniikka / suunnittelu). 

4. Telinesuunnitelmaa laadittaessa kaikki esiintyvät kuormitustapaukset otetaan huo-
mioon sekä selvitetään niiden vaikutus teline- ja siltarakenteeseen. Telineelle anne-
taan sillan kannen taipuman lisäksi ennakkokorotus, joka vastaa telinetukien painumia 
ja kannattimien taipumia. Telinepainumat ja taipumat tulee rajoittaa myös siten, että 
sillan rakennemitat pysyvät toleranssien sisällä. Telineen ja muotin muodonmuutokset 
tai niiltä tulevat kuormat eivät saa aiheuttaa sillan rakenteisiin halkeilua eikä sellaisia 
pysyviä jännityksiä, joita ei ole otettu tai oteta huomioon sillan suunnitelmassa. Rauta-
tien ylittävän sillan telinesuunnitelman tulee sisältää telineiden toteutustapaehdotuk-
sen, maadoituksen kosketussuojauksen ottaen huomioon junaliikenteen vaatimukset. 

 
Tukitelineiden suunnittelussa, rakentamisessa ja purkamisessa noudatetaan 
ohjeita Siltojen tukitelineet  ja RIL 147 Tukitelineet . 
 

Työtelineiden suunnitelmissa ja rakentamisessa noudatetaan soveltuvin osin 
kyseisen työtelinetyypin SFS standardia. 

 
3.4.2.2 Muotti ja teline 
 

1. Muottimateriaali valitaan siten, että sillan rakennussuunnitelmassa esitetyt 
laatuvaatimukset ja kohdassa 3.2 esitetyt betonipintojen laatuvaatimukset täyttyvät.  

2. Muottikankaan, sen kiinnitystavan ja muottikankaan alla käytettävän muottimateriaalin 
tulee olla Tiehallinnon hyväksymiä.  

3. Kalustotelineillä tulee olla Tiehallinnon hyväksymä käyttöseloste tai vastaava 
käyttöohje. 

 
Muotissa ei saa olla niin suuria rakoja, että sementtiliiman valuminen niistä 
heikentää rakenteen ikää tai likaa alapuolisia rakenteita, ympäristöä, 
liikenneaukon läpi kulkevia ajoneuvoja tai henkilöitä.  
Näkyviin jäävät ulkonevat kulmat viistetään 20 x 20 mm² kolmiorimalla. 
Rakenteeseen jäävät muottisiteet ja niiden suojaputket (muottivälikkeet) tai 
esim. telinekonsolit eivät saa aiheuttaa rakenteen ulkonäön heikkenemistä eikä 
betonirakenteen halkeiluvaaraa.  
Betonin sisään jäävien telinerakenteiden ja teräksisten muottisiteiden päiden 
ympärille tehdään varauskolot, joiden syvyys on vähintään sama kuin teräksiä 
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suojaavan betonipeitteen paksuus. Teräksisten telinekonsolien varaus tehdään 
rakenteeseen sisäänpäin laajenevaksi. 

Reunapalkkien muotit tuetaan muotin ulkopuolisin sitein. Reunapalkissa ei käy-
tetä betonipintaa lävistäviä muottisiteitä.  

Alumiinisia muottisiteitä voidaan käyttää ilman varauskoloa näkyvissä betoni-
pinnoissa, jotka eivät ole alttiita jatkuvalle kastumiselle ja suolavedelle tai joita 
ei pinnoiteta. 

Jos näkyviin jäävä pinta pinnoitetaan, muottisiteiden päiden varauskolot teh-
dään rakenteen molemmin puolin. 

Näkyviin jäävissä pinnoissa muottisiteinä voidaan käyttää ilman varauskoloa 
muoviputken tai eterniittiputken sisään asennettuja poistettavia terässiteitä.  

Pysyvästi veden alle jäävissä ja maanvastaisissa pinnoissa käytetään teräs- tai  
alumiinisiteitä ilman varauskoloa. 

Toispuoleisen vedenpaineen alaisissa rakenteissa käytetään tilaajan hyväksy-
miä vedenpitäviin rakenteisiin tarkoitettuja muottisiteitä. 

Liikuntasaumavälissä ja mm. kaidekolovarauksissa käytetään solumuovia tai 
vastaavaa materiaalia, joka ei kasteltaessa paisu, lämmetessä haitallisesti 
laajene tai päästä väriä. 

Kevennysputkien ja muiden varausten sekä niiden siteiden tulee kestää valun-
aikaiset rasitukset. Niiden mitat ja sijoitus saavat muuttua enintään 20mm. 

 
3.4.3 Telineiden ja muottien purkaminen 
 

1. Telineet ja muotit on purettava siten, ettei liian nopea kuormituksen siirtyminen 
telineeltä siltarakenteelle aiheuta vauriota. Purku ei saa vaarantaa työturvallisuutta tai 
yleistä liikennettä. 

2. Jännitettyjen rakenteiden telineet eivät saa estää jännittämisestä aiheutuvia 
kokoonpuristumia ja telineet on tarvittaessa laskettava jännitystyön aikana niin, ettei 
telinetukien ja -kannattimien kimmoisen muodonmuutoksen palautumisesta aiheudu 
liian suuria jännityksiä siltarakenteelle. Telineiden laskeminen esitetään 
jännittämistöiden suunnitelmassa. 

3. Yleensä edellytetään, että betonin puristuslujuus on vähintään 80 % nimellislujuudesta 
ennen kantavien telineiden purkua. Sivumuotit puretaan aikaisintaan silloin, kun 
betonin puristuslujuus on 5 MPa. 

 

3.4.2.4 Laadunvalvonta 
 

1. Teline- ja muottitöistä laaditaan työvaihekohtainen laatusuunnitelma.  

2. Telineiden ja muottien tulee olla hyväksytyn suunnitelman mukaisia.  

3. Telinesuunnittelija tarkastaa ja hyväksyy telinerakenteet ennen betonointia. 

4. Betonityönjohtaja voi tarkastaa tavanomaiset puutelineet, joissa ei ole kulkuaukkoja. 
Tarkastuksesta tehdään aina merkintä työmaapäiväkirjaan.  

Betonityönjohtaja tarkastaa muotit ennen betonointia. Tarkastuksesta tehdään 
aina merkintä työmaapäiväkirjaan. Betonityönjohtajan on valvottava telineiden 
ja muottien kestävyyttä ja painumia valutyön aikana. 
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Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2005, Yleinen osa SYL-1 määrittelee 
mittapoikkeamat seuraavasti:  
 

1.2.2 Sillan sijainti 
 
1.2.2.1 Sillan sijainti pystytasossa 
 

1. Sillan sijainnin sallittu poikkeama pystytasossa on moottoriteiden, moottoriliikenne-
teiden ja valtateiden silloilla sekä kaikilla ylikulku- ja risteyssilloilla ± 20 mm hylkäys-
rajan ollessa ± 40 mm. Muiden teiden silloilla toleranssi on ± 40 mm hylkäysrajan 
ollessa ± 80 mm.  
 

Sillan sijainnilla pystytasossa tarkoitetaan sillan reunapalkin ulkoreunan 
korkeusasemaa suunniteltuun verrattuna maa- ja välitukien kohdalla.  

2. Sillan sijainti pystytasossa tarkastetaan sillan päällysrakenteen yläpintaan maa- ja 
välitukien kohdalle asennettujen tarkkailutappien kohdalta (ks. kohta1.5.3). 

3. Mittaustulokset merkitään sillan laaturaporttiin. 

 
1.2.2.2 Sillan sijainti vaakatasossa 
 

1. Sillan sijainnin sallittu poikkeama vaakatasossa on moottoriteiden, moottoriliikennetei-
den ja valtateiden silloilla 20 mm ja muilla silloilla 40 mm hylkäysrajojen ollessa vas-
taavasti 40 mm ja 80 mm.  
 

Sillan sijainnilla vaakatasossa tarkoitetaan sillan reunapalkin ulkoreunan 
sijaintia vaakasuunnassa suunniteltuun verrattuna maa- ja välitukien kohdalla. 

2. Sillan sijainti vaakatasossa tarkastetaan sillan päällysrakenteen yläpintaan maa- ja 
välitukien kohdalle asennettujen tarkkailutappien kohdalta (ks. kohta 1.5.3). 

3. Mittaustulokset merkitään sillan laaturaporttiin. 

 
1.2.3 Sillan hyödyllinen leveys, ajoradan leveys sekä korotetun jk- ja pp-tien leveys 
 

1. Sillan hyödyllisen leveyden, ajoradan leveyden sekä korotetun jalankulku- ja pyörätien 
leveyden sallittu poikkeama on +60 mm ja -30 mm. Hylkäysraja on vastaavasti +120 
mm ja -60 mm.  

2. Leveydet mitataan siipimuurien uloimmista päistä, tukien kohdalta, aukkojen keskeltä 
ja sillan kapeimmalta kohdalta.  

3. Jos silta on vino, mittaus aloitetaan lyhyemmän siipimuurin päästä.  

4. Jos sillassa on vinot siipimuurit, mittaus aloitetaan päällysrakenteen päästä.  

5. Mitatut leveydet merkitään sillan laaturaporttiin. 

 
1.2.4 Sillan ja reunapalkin muoto pystysuunnassa 
 

1. Sillan ja reunapalkin muodolla pystysuunnassa tarkoitetaan sillan reunapalkin ulkoreu-
nan yläpinnan muotoa kahden vierekkäisen tukilinjan välillä sekä maatuen siipimuurien 
tai ulokkeen päissä. Muoto ilmaistaan reunapalkin yläpinnan korkeusasemana mittaus-
pisteissä verrattuna reunapalkin todellisiin korkeuksiin viereisten tukien kohdalla. Mitat-
tua arvoa verrataan suunnitelman mukaiseen muotoon. 

2. Sillan ja reunapalkin sallittu muotopoikkeama ylöspäin saa olla aukkojen keskellä ja 
maatuen siipimuurin tai ulokkeen päässä enintään L/1000 ja aukkojen neljännespis-
teissä enintään L/1500, missä L on jännemitta tai kaksi kertaa maatuen siipimuurin tai 
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ulokkeen pituus. Suurempaa tarkkuutta kuin 20 mm ei kuitenkaan vaadita. Hylkäysrajat 
ovat vastaavasti L/500 ja L/750. Hylkäysrajalle ei kuitenkaan käytetä pienempää arvoa 
kuin 40 mm.  

Maatuen siipimuurin pituus on etäisyys maatuen todelliselta laakerilinjalta 
siipimuurin päähän. Ulokkeen pituus mitataan päätytuen todelliselta laakeri-
linjalta ulokkeen siipimuurin päähän. 

3. Sillan ja reunapalkin sallittu muotopoikkeama alaspäin saa olla aukkojen keskellä ja 
maatuen tai ulokkeen päässä enintään L/1000, mutta korkeintaan 100 mm, sekä auk-
kojen neljännespisteissä enintään L/1500, mutta korkeintaan 70 mm. Suurempaa tark-
kuutta kuin 20 mm ei kuitenkaan vaadita.  
 

Hylkäysrajat ovat vastaavasti L/500 ja 200 mm sekä L/750 ja 140 mm. Hylkäysrajalle 
ei kuitenkaan käytetä pienempää arvoa kuin 40 mm. 

4. Sillan ja reunapalkin muoto pystysuunnassa tarkastetaan sillan päällysrakenteen ja 
maatukien yläpintaan tukien kohdalle, silta-aukkojen keskelle ja maatukien tai ulokkei-
den siipimuurien päihin asennettujen tarkkailutappien kohdalta (ks. kohta 1.5.3) sekä 
vastaavilta kohdilta aukkojen neljännespisteistä.  

Päällysrakenteen ja reunapalkin käyryysvaatimukset sekä niiden pintojen käy-
ryys- ja aaltoiluvaatimukset esitetään rakenneosakohtaisissa vaatimuksissa 
(SYL 3, SYL 4 ja SYL 5). 

5. Tulokset merkitään sillan laaturaporttiin. 

 

1.2.5 Kohta on poistettu 
 

Reunapalkin vaadittu muoto pystysuunnassa on sama kuin sillan muoto 
pystysuunnassa kohdan 1.2.4 mukaan. 

 

1.2.6 Sillan ja reunapalkin muoto vaakasuunnassa 
 

1. Sillan ja reunapalkin muodolla vaakasuunnassa tarkoitetaan sillan reunapalkin ulko-
reunan muotoa koko sillan pituudella. 

2. Sillan ja reunapalkin muotopoikkeama vaakasuunnassa saa olla sillan keskellä enin-
tään L/1000 mutta korkeintaan 100 mm ja sillan neljännespisteissä enintään L/1500 
mutta korkeintaan 70 mm. L on kappaleen 4 mukaisesta tapauksesta riippuen joko 
sillan pituus tai päällysrakenteen pituus.  Suurempaa tarkkuutta kuin ± 20 mm ei kui-
tenkaan vaadita.  
 

Hylkäysrajat ovat vastaavasti sillan keskellä L/500 ja 200 mm sekä sillan neljännespis-
teissä L/750 ja 140 mm. Hylkäysrajalle ei kuitenkaan käytetä pienempää arvoa kuin 40 
mm. 

3. Muoto määritetään kummankin reunapalkin päältä ulkoreunasta päällysrakenteen 
päistä, sillan keskeltä ja sillan neljännespisteistä.  

Päällysrakenteen ja reunapalkin käyryysvaatimukset sekä niiden pintojen käy-
ryys- ja aaltoiluvaatimukset esitetään rakenneosakohtaisissa vaatimuksissa 
(SYL 3, SYL 4 ja SYL 5). 

4. Jos sillassa on päällysrakenteen suuntaiset siipimuurit, muototarkastelu ulotetaan siipi-
muurien päähän saakka. Muussa tapauksessa muoto määritetään sillan päällysraken-
teen pituudelta. 

5. Tulokset merkitään sillan laaturaporttiin. 
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1.2.7 Sillan jännemitta ja vapaa-aukko 
 

1. Sillan jännemitan, ulokkeen pituuden ja vapaa-aukon sallitut poikkeamat ovat + L/1000 
ja - L/2000, missä L on jännemitta, vapaa-aukko tai kaksi kertaa ulokkeen pituus.  
 

Poikkeama saa olla korkeintaan +100 mm ja -50 mm ja suurempaa tarkkuutta kuin  
+50 mm ja -25 mm ei vaadita. Hylkäysrajat ovat vastaavasti + L/500 ja - L/1000 sekä 
+200 mm ja -100 mm. Hylkäysrajalle ei kuitenkaan käytetä pienempää arvoa kuin  
+100 mm ja -50 mm. Ylikulkusilloissa aukean tilan ulottumaa ei saa alittaa. 

2. Kun sillan alusrakenteena ovat päällysrakenteeseen asti ulottuvat suurpaalut, nouda-
tetaan jännemittojen ja vapaa-aukkojen toleransseissa SYL 2:ssa annettuja paalujen 
sijainnin laatuvaatimuksia. 

3. Jännemitat ja ulokkeiden pituudet määritetään reunimmaisten laakereiden kohdalta. 
Jännemitat voidaan määrittää joko suoraan mittaamalla tai välillisesti laskemalla laake-
reiden sijaintimittausten tuloksista. Jännemitat määritetään laakereiden alapinnan kes-
kipisteiden välisenä etäisyytenä. 

4. Jos sillan jollakin tuella ei ole laakereita, määritetään jännemitta tukipinnan keski-
kohdalta. 

5. Jännemittaa ei määritetä, jos suunnitelmapiirustuksiin on sen sijasta merkitty vain 
vapaa-aukko. 

6. Vapaa-aukko ja kohtisuora vapaa-aukko mitataan kaikista silloista, joiden suunnitelma-
piirustuksiin ne on merkitty. Mittaukset tehdään yleensä tukien yläpään korkeudelta, 
holvi- ja kaarisilloissa holvin tai kaaren kannan korkeudelta, tai suunnitelmapiirustuksiin 
merkityiltä kohdilta. 

7. Sillan laaturaporttiin merkitään mitatut jännemitat ja ulokkeiden pituudet sekä kunkin 
mitatun vapaa-aukon ja kohtisuoran vapaa-aukon pienin mitta. 

 

1.2.8 Sillan alikulkukorkeus 
 

1. Sillan alikulkukorkeuden sallittu poikkeama on + 50 mm ja - 25 mm. Vesistösilloissa 
hylkäysrajat ovat +200 mm ja -100 mm ja muissa silloissa +100 mm ja -50 mm. 
Ylikulkusilloissa aukean tilan ulottumaa ei saa alittaa.  

2. Vesistösillan alikulkukorkeus määritetään suunnitelmaan merkityn HW:n tai HWnav:n, 

merellä MW:n perusteella. 

3. Alikulkukorkeus määritetään kulkuaukoittain suunnitelmaan merkityistä kohdista ja siitä 
kohdasta, missä se on pienin. 

4. Sillan laaturaporttiin merkitään mittaustulokset. 

 

1.2.9 Sillan kulkukorkeus 
 

1. Sillan kulkukorkeuden sallittu poikkeama on + 50 mm ja - 25 mm. Hylkäysrajat ovat 
+100 mm ja -50 mm. Rautatiesilloissa aukean tilan ulottumaa ei saa alittaa.  

2. Kulkukorkeus määritetään suunnitelmaan merkityistä kohdista ja siitä kohdasta, missä 
se on pienin. 

3. Sillan laaturaporttiin merkitään mittaustulokset. Jos sillalla on useampia kulkukorkeutta 
rajoittavia aukkoja, laaturaporttiin merkitään pienin mitattu kulkukorkeus kustakin au-
kosta. 

 

1.2.10 Rakenneosan kaltevuus 
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1. Pilarin, seinämäisen tuen tai päätytuen pysty- tai vinopinnan kaltevuuden sallittu 
poikkeama suunnitelman mukaisesta arvosta on 0,5 %. Poikkeama saa kuitenkin olla 
enintään 40 mm pinnan ylä- ja alareunan välisenä vaakapoikkeamana mitattuna.  
Hylkäysrajat ovat vastaavasti 1,0 % ja 80 mm.  

2. Kaltevuus mitataan seinämäisen tuen ja päätytuen kaikista pinnoista, mutta pilarista 
riittää kaksi pilarin keskilinjoilta toisiaan vastaan kohtisuorista suunnista tehtävää mit-
tausta.  

3. Mittaustulokset merkitään sillan laaturaporttiin. 
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5  TYYPILLISIMMÄT TELINERATKAISUT 
 
Käytännön ohjeita sillan / reunapalkin muotojen tasaamiseksi ja virheiden 
minimoimiseksi: 
 
Koska ohjeita ja normeja on paljon ja eurokooditkin ovat tulossa vuoden 2010 jälkeen, voi näi-
den hallinta olla vaikeaa ja tuntua itse tarkoitukselta. Tarkastellaan asiaa aivan käytännön nä-
kökulmasta ja telinetarkastuksista saaduista kokemuksista. 
 
5.1   Puu- tai tukitornitelineet 
 
Ylivoimaisesti suurin osa telinerakenteista on maanvaraisia puu- tai tukitornitelineitä.  
 
Painokairaustulosten perusteella asia voidaan ratkaista tarvittaessa geoteknikon kanssa. 
Yleisin käytetty tukien aluspelkka, sahausväli 150x noin 220 L=2-3 m, kannattaa aina upottaa 
korkeutensa verran. Tällöin saavutetaan noin kaksinkertainen vakavuus pinnassa olevaan 
pelkkaan verrattuna. Perustus kannattaa suunnitella keskitiiviin soran tai hiekan mukaan, jol-
loin parannetun parannetun Proctor-kokeen pitää olla 90%. Mikäli pyritään tiiviiseen perustuk-
seen, parannetun Proctor-kokeen on oltava 95%. Keskitiiviin (90%) perustuksen toteamiseksi 
riittää yleensä työtapatarkkailu.  
 
Miten tämä sitten käytännössä tarkistetaan? Olen itse käyttänyt telinetarkastuksissa seuraa-
vaa yksinkertaista menetelmää:  
 

Kengän kantalapun mitat ovat noin 7x7=50cm2. Polkemalla tai hyppimällä topakasti 
tiivistettyyn soraan voidaan helposti päästä noin 2 kg/cm^2 pohjapaineeseen. Tällöin 
kenkä ei saa upota juuri ollenkaan vaan jalkapohjassa ja selässä pitää tuntea täräh-
dystä ja pientä kipua.  
 
Luiskassa voi käyttää työmaalta löydettyjä alumiinisurreja siten, että tökkii niillä työ-
sormikkaat kädessä pelkan alle noin kymmenen kilon voimalla. Tanko ei saa upota 
kuin pari senttimetriä ja vastuksen pitää tuntua vartalossa.  
 
Mikäli näin ei ole, voidaan telineen perustusta vielä tiivistää pelkkojen välistä lautas-
täryttimellä ja pelkkojen alukset voidaan jossain määrin tiivistää lapion kärjellä tai 
”purtsilla”. Purtsi on laudasta tehty vanhojen ratojen toppaamisessa käytetty työkalu. 
Tiivistämisessä pyritään kuitenkin siihen, ettei jälkitiivistyksiä ja korjauksia tarvita ja 
pitää muistaa, että kerralla tiivistetty on aina paras ja halvin. 

 
Liikenneaukkojen perustusten tiivistämisessä pitää olla erityisen huolellinen ja suunnittelijan 
kannattaa ottaa vähän ”pelivaraa”. 

Nyt, kun perustus on pitävä, on suurimmat virheet eliminoitu. Edellä kuvatun telineen perus-
tuksen on todettu painuvan noin 10 mm. Mikäli painuma on suurempi kuin 15 mm, tiivistämi-
nen on riittämätön tai tukien pelkkakoko liian pieni. 

 
Tukina käytetään mahdollisimman suoraa sahatavaraa tai pyöreää kuusta tai mäntyä. Tuet on 
mitoitettu yleensä epäkeskisyydelle L/100, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että vaakareivojen 
välinen kaarevuus voi suurimmillaan olla 2 cm. Tämän huomaa jo kaukaa ja tuenta näyttää 
epävarmalta. Kaarevus eli epäkeskisyys kannattaa kuitenkin vedättää vaakareivoilla mahdol-
lisimman suoraksi.  

Tukien jatkokset on hyvä tehdä RIL 147-1993 sivun 49 mukaan. Pyöreää puutavaraa ei kan-
nata jatkaa, koska jatkos tulee kohtuuttoman kalliiksi. Jatkettavien tukien on oltava vastinpin-
noiltaan mahdollisimman kohtisuoraan katkaistuja. Tämän voi tehdä esim. penkissä” käyttä-
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mällä moottorisahaa tulevissa liitospinnoissa yhtä aikaa. Liitokseen pitää sahauksen aikana 
saada pieni puristus. 

 
Pelkat asetetaan tarkasti suunnitelman mukaan ja tuet keskisesti näiden päälle. Tukien ylä-
päät asetetaan suoraan linjaan tarvittaessa varovasti vedättämällä poikittaisella vaakasiteellä. 
Niskat on nyt helppo kiinnittää keskisesti yleensä kahdella vinonaulalla niskan molemmin 
puolin. Niskojen jatkokset tehdään tarkasti tuen keskelle ja vinonaulat molempien niskojen 
päihin. Niska painetaan maatukeen kiinni ja tarvittaessa väli täytetään puulla. Näin saadaan 
hyvä ja halpa sillan pituussuuntaisen vakavuuden varmistus. 
     
Tyypilliset telineen korotukset: 

1. Kannen mittapiirustuksen mukaiset korotukset, joissa hiipuma on mukana. 
2. Telineen perustuksen korotus noin 10 mm+liitosten ja tukien korotus noin 5 mm.  
3. Liikenneaukkojen teräspalkkien taipumien korotukset. 

 
Maatuen reunapalkin ja sillan reunapalkin korotuksen siirtymä lähtee maatuella nollasta ja on 
metrin päässä suunnitelman mukainen. 
 
Kun liikenneaukko on yksiaukkoinen, pitää muistaa, että ulokkeella olevia teräspalkin päitä ei 
saa kuormittaa. Tämä johtuu siitä, että ulokkeen päät nousevat ”pystyyn”. 5 m:n liikenneau-
kossa on esim. tapauksessa HE 220 B:n taipuma keskellä 16 mm ja metrin ulokkeen pää nou-
see 10 mm. Reunapalkkiin jää taittovirhe, mikäli ulokkeen pää kuormitetaan. 
 
Varma ja edullinen liikenneaukon ratkaisu: 
 

Usein tarvitaan yleiselle liikenteelle ja myös työmaaliikenteelle aukko molempiin suuntiin. Täl-
löin paras ratkaisu on ns. pendelituki, jossa tukina keskellä käytetään yleensä pyöreää kuusi-
puuta.  

Vakiomittaiset teräspalkit ovat 12 m, joten niitä ei tarvitse katkoa. Kun pendelituen asettaa 
keskelle palkkia, syntyy kaksoisaukko, jonka vapaat aukot ovat noin 5 m. Yllä olevaan yksi-
aukkoiseen verrattuna taipuma keskellä on 7,5 mm ja ulokkeen pää nousee pystyyn vain 2 
mm. Ulokkeen päänkin voi huoletta kuormittaa, koska korotukset koskevat vain yli 5 mm 
olevia muutoksia.  
 
Telineen tarkastusta jatketaan tutkimalla rakennetta kerros kerrokselta alkaen alhaalta 
ylöspäin. Tarkastuksesta esitetään kirjallinen puuteluettelo ja muutokset. 
 
5.2.   Tyypillinen paalutettu puuteline 
 
Etelä-ja Länsi Suomessa on paljon saviperäisiä jokia ja pehmeikköjä. Hyvä ratkaisu telineen 
perustamiselle on paaluttaa se kokonaan tukipaaluilla. Paalutetun telineen yläpuolinen osa on 
sama kuin maanvaraisella telineellä. Perustus tehdään esim. latva 150 mm kuusipaalulinjois-
ta, joiden etenemä on noin 3,5 m. Näiden päälle sillan poikkisuuntaan asennetaan esim. Lars-
sen 22 kuusipaaluihin harjateräksillä tapitettuina. Paalujen jako poikkisuuntaan on sama kuin 
puu-/ tukitornitelineen jako. Teräspalkit limitetään 12 m:n mittaisina katkomattomina paalujen 
kohdalle ja niitä voi käyttää yhä uudelleen seuraavissa kohteissa. Vesiliikenteen tai ajoneuvo-
liikenteen aukot tehdään tarpeen mukaan. 
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5.3   Varma tapa suunnitella teräsbetonikantisen liittopalkkisillan kannen teline.  
 

 

 

KUVA 11. Vehmersalmen sillan teline pääpalkkien matalimmalla kohdalla.  
 

Teline on samanlainen koko pituudeltaan, joten puuosat tilattiin mittatilaustyönä tehtaalta. 
Teräspalkkien kasvavan korkeuden osalle rakennettiin puupukki alalaipan ja vinotukien ala-
osien väliin. Puumuotin kaikki voimaliitokset ovat puskuliitoksia. Vetotangot menevät liittopalk-
kisillan uuman läpi vapaasti väljästä reiästä ja vinotukien alapäät ovat suurin piirtein tasapai-
nossa, joten  teräspalkille tulevat vaakavoimat ovat pieniä. Korotuksessa pitää muistaa huo-
mioida kokoonpuristumat ja vetotankojen venymän aiheuttama laskeutuma. 
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5.4 Reunapalkin telineen ”ulokevaara”. 
 
Erikoisen huolella on suunniteltava reunapalkin tuenta ja myös muotin sivutuenta. 
 
 

 
 
KUVA 12. Kaltimontien alikäytävän, Joensuu.  
 

Telineen reunaan on suunniteltu riittävä tila sekä telinerakenteelle, että työskentelytilalle. Tar-
vittava suojakaide suunnitellaan ohjeen Työtelineet ja suojarakenteet RIL 142-1999 mukaan. 
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5.5   Pukkien liitokset 
 
Suositeltavaa on, että pukkien voimaliitokset ovat puskuliitoksia. Mikäli ne suunnitellaan 
sivuliitoksina, pitää varmistaa, että naulaliitokset on tehty oikein.   
 

 

 

KUVA 13. Aitomäen ylikulkusilta Valkeala.  
 

Esimerkki  pukkien lisävarmistuksesta. Sivuliitoksia varmistaa 50x100 puskuna.reunapalkin 
alla. Reunapalkki pysyy mitoissa, vaikka osa nauloista ”unohtuisikin” pois. 
 
 
5.6   Painumaerojen tasaaminen siirtymärakenteella.  
 
Siirtymärakenteita käytetään valitettavasti harvoin, vaikka ne olisi hyvä suunnitella ja tehdä 
aina kun perustamistapa vaihtuu. Tällaisia muutoksia ovat esim. suoraan kalliolle perustami-
nen vaihtuu maanvaraiseksi tai paalutetuksi ja näiden eri muunnelmat. Perustuskaivanto on 
esimerkki kerrosvahvuuksien muuttumisesta, ks kuva 14.       
 
 
 

 

KUVA 14. Periaatepiirros telineen 
siirtymärakenteesta perustuksen 
kaivannon kohdalla.  
 
Jokaisen tukilinjan kohdalla sillan 
pituussuuntaan on pelkkojen ala
puolella esim.  
Larssen 22 L=12 m. 
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Reunapalkin alle asetettavan jäykän teräsprofiilin käytöstä on ammattipiireissä puhuttu 
vuosikymmeniä. Joskus tämä vaatimus on esitetty urakka-asiakirjoissa, ja sen on to-
dettu parantavan reunapalkin ulkonäköä. Tällä tavoin toteutetut kohteet ovat jääneet 
kuitenkin yksittäisiksi. Esitän, että lisätään reunapalkin kohdalle pelkkojen päälle esim. 
Larssen 22. Tämän työn kustannukset ovat hyvin pienet. Pelkkojen asennustyötä ei 
tarvitse tehdä tavanomaisesta mittatarkkuudesta poiketen, vain pelkkojen ja Larssenin 
väliset raot kiilataan puulla tai vanerilla.  
 

 

6. LOPPUSANAT  
 
Sillan rakentamiseen tarvitaan monen osa-alueen erikoisosaamista. Pääosa valtakunnan sil-
loista on rakennettu 60-luvun jälkeen ja suurimmillaan rakentaminen oli 80-luvun jälkipuolis-
kolla ja on senkin jälkeen jatkunut vilkkaana lähinnä moottoritietyömailla. Ammattitaitoisista 
rakentajista ei pitäisi olla ainakaan puutetta. On hyvin tärkeää, että rakentamisen kaikissa 
vaiheissa on rakentajalla ja tilaajalla edes jollakin riittävä kokemus kuhunkin työvaiheiseen.  
 
On huomattavaa, että osa edellä kuvatuista silloista pysyy toleranssien sisällä. Sallitut raken-
teen mittapoikkeamat ovat mielestäni liian suuret ja niistä seuraavat sakot liian pienet. Ehkä 
tämä on edesauttanut, että asiaan ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Tärkeissä kohteissa 
mittapoikkeamat ja hylkäysraja pitäisi puolittaa tai sakot pitäisi tapauskohtaisesti olla niin suu-
ret, että sillä rahalla korjaa reunapalkin. Tällaisia kohteita ovat taajamissa näkyvillä olevat sillat 
ja maisemalliset sillat, kuten esim. Wattkastin silta. Hyvään ja virheettömään rakentamiseen 
pitää pyrkiä kaikin tavoin. 
  
Helsinki  09.05.2006 Matti Janhunen 
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TELINESUUNNITELMAN TARKASTUS 
 
Tämä telinesuunnitelman tarkastuslomake on jaettu kahteen osaan. Sivun 1-2 kysymykset on tarkoitettu 
tavanomaisille puu- ja tukitornitelineille. Telinesuunnittelija laatii yleensä tarkastamansa telinesuunnitelman 
tarkastuspöytäkirjan näiden lomakkeiden avulla. Vaativien telineiden suunnitelmat tarkistetaan soveltuvin 
osin lisäksi sivuilla 3-11 esitettyjen kysymysten avulla. 

 
 
Sillan nimi: 
 
 

Numero: Suunnittelija: 

Tyyppi: 
  

Asiakirjat saatu: 

Jännemitat:  Suunnitelma 
valmis: 

Vapaa aukko: 
 

Hyödyllinen leveys: 
 

Vinous: 
 

Rakentaminen 
alkaa: 

Huomautukset: 

 
 

Tavanomaiset puu- ja tukitornitelineet ja muotit 
 
Kysymys Tarkastus-

pvm. 

Perustaminen  

Telineen perustamistapa kattavasti ja yksiselitteisesti esitetty  

Telineen pohjapaineet ja paalukuormat ilmoitettu  

Luiskien ja kaivantojen vakavuus varmistettu  

Täyttöjen tiiveysvaatimukset esitetty  

Maapohjan routiminen ja roudan sulaminen huomioitu  

Virtaavan veden syövyttävä vaikutus estetty  

Pohjan tarvittava kuivatus esitetty  

Pelkkojen ja paalujen vähimmäiskoot ilmoitettu  

Paalujen yläpäiden siirtyminen tai niiden päällä olevien pelkkojen kaatuminen estetty  

 

Tolpat ja muut pystytuet  

Tolppien ylä- ja alapäiden siirtyminen estetty  

Tukien epätasaisen painumisen vaikutus kantavuuteen ja vakavuuteen huomioitu  

Tolppien nurjahduspituus kauttaaltaan laskelmien mukainen  

Tolpille tulevan kuorman riittävä keskittäminen varmistettu  

Reevoilta tolpille tulevien vaakakuormien vaikutus huomioitu  

Reevoilta tolpille tulevien tuleva vääntö huomioitu  

Pysyvien rakenteiden tolppakuormat huomioitu  

Mahdollisesti tarvittavan telinelaskun vaikutus huomioitu  

 

Reevaus ja muu vaakatuenta  

Vaakakuormat kaikkialla otettu reevoille tai vaakasiteille  

Kaltevan muotin tai niskapalkin vaikutus reevoihin huomioitu  

Reevojen naulaliitokset kaikilta osin esitetty ja naulavälit riittävät  

Reevojen aiheuttama tolppien kiertyminen estetty  

Reevojen nurjahduspituus kauttaaltaan laskelmien mukainen  

Liitosten epäkeskisyys huomioitu  

Pysyville rakenteille tulevat kuormat huomioitu  
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Rakenteiden kutistumasta tai lämpöliikkeistä aiheutuva nurjahdusvaara huomioitu  

Kannattajien ja muiden rakenteiden taipumasta aiheutuvat kuormat huomioitu  

 

Niskat, palkit ja muut kannattajat  

Niskojen ja palkkien kaatuminen tai liukuminen estetty  

Palkin kiepahdus estetty  

Jatkokset esitetty ja mitoitettu  

Leimapaineet mitoitettu  

Palkeille tulevat kuormat riittävästi keskitetty  

Rakenteiden muodonmuutoksia ei ole tahattomasti estetty  

Palkeille mahdollisesti tuleva vaakakuorma huomioitu  

Rinnakkaisten palkkien epätasainen kuorma ja painuminen huomioitu  

Riittävä esikorotus huomioitu  

Mahdollisesti tarvittavan telinelaskun vaikutus huomioitu  

 

Muotit  

Muottipaineiden siirtyminen rakenteisiin huomioitu myös työsaumojen kohdalla  

Valunopeus huomioitu  

Mahdollisten lisäaineiden käyttö huomioitu  

Noste muotin vinoissa ja vaakasuorissa pinnoissa tai varauksissa huomioitu  

Vinojen muottipintojen vaakakomponentti huomioitu  

 

Muut asiat  

Telinekorotukset ilmoitettu  

Puutavaran laatu ja kosteusluokka ilmoitettu   

Teräspalkkien ja hitsisaumojen laatuvaatimukset esitetty  

Telinekaluston tyyppimerkinnät sallitut kuormat ilmoitettu  

Valu- ja työjärjestys huomioitu  

Telineen pituussuuntaisten kuormien siirtyminen huomioitu  

Telineen pituussuuntaisten liikkeet estetty  

Luiskien sallitut kaltevuudet ilmoitettu  

Sallitut reunaetäisyydet kaivantoihin ilmoitettu  

Telineen kaatuminen tai tuulen noste muotin ollessa tyhjä huomioitu  

Veden virtauksen kuormat huomioitu  

Kiinteän jään vaikutus huomioitu tai estetty  

Jää- tai muun padon riski huomioitu  

Ajoneuvojen törmäykset huomioitu  

 
 
 
 
Tarkastettu ja hyväksytty   _______________________________ 
       
 
Allekirjoitus  _______________________________ 
 
 
Täydentäviä tarkastuksia tehty    ei  ____ 
 
     on tehty sivuilla __________ 
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VAATIVAT TELINEET 
 
Tämä tarkastus perustuu julkaisuun ”Kannatintelineet”, joka on käännös vastaavasta saksankielisestä jul-
kaisusta ”Trägergerüste”. Tarkastuslistan ulkopuolelle jäävät erikoistelineet, joiden tarkastuksesta tehdään 
omat pöytäkirjat ko. julkaisun mukaisesti. Kysymykset on joiltakin osin lyhennetty. Numerointi on julkaisun 
mukainen. 

 
 

2 Staattinen laskenta  

Ovatko telineet ja niiden osat sekä muotit toisisiinsa yhteensopivia?  2.1.1 

Onko tyyppirakenteista olemassa tyyppihyväksyntä?  

2.1.2 Onko valittu staattinen systeemi loppuun asti mietitty?  

Onko staattinen systeemi hyväksyttävä?  

  - rakennettavan sillan rakenteellisen toiminnan kannalta  

  - sillanrakennustyön etenemisen kannalta  

  - asennusaikaisten kuormien kannalta  

2.1.3 

  - ylhäältä alapäin katsottuna (esimerkiksi kannatinteline ja muotti tai teline ja perustus)  

2.1.4 Onko olettamus pystysuorien tai vaakasuorien tukien liukumattomuudesta oikeutettu?  

Voisiko seuraavista vaikutuksista syntyä ei-toivottuja voimasuureita  

- tukien joustavuudesta  

- erilaisista tukipainumista  

- lämpötilamuutoksista  

- virumasta  

2.1.5 

- kutistumasta  

2.1.6 Onko systeemin kokonaisstabiliteetti varmistettu?  

2.1.7 Ei-toivotutut epäkeskisyydet mukaan yksittäisten rakenneosien mitoituksessa (Tuet ja 
siteet)! 

 

Onko huomioitu geometriset poikkeamat?  

Epätarkka  

  - käyryys ja kallistus  

  - epätarkka tuenta  

  - jäykistävät rakenteet  

2.1.8 

  - liitosepäkeskisyyden ylittyminen  

2.1.9 Onko mitoitustarkkuus työmaaolosuhteiden mukainen?  

Onko voimien uudelleenjakautuminen rakennusvaiheessa huomioitu?  

  - jännittämisestä  

  - vaakasiirroista  

2.1.10 

  - rakenteita laskettaessa  

2.1.11 Onko vaiheittain rakentamisessa huomioitu telinekuormien vaikutus valmiisiin raken-
teisiin? 

 

2.1.12 Onko haruksina toimivien rakenteiden lisärasitukset huomioitu?  

2.1.13 Perustuuko mitoitus koekuormiin ja kenen suorittamiin?  
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2.2 Kuormat  

2.2.1 Onko kaikki kuormat otettu huomioon?  

Pystykuormat:   

  - tuoreen betonin paino  

  - työnaikainen hyötykuorma  

2.2.1.1 

  - muotin ja kannatinrakenteiden oma paino  

Vaakakuormat  

  - tuuli  

  - horisontaalinen korvauskuorma  

  - betonin muottipaine pystysuoria tai vinoja pintoja vastaan  

  - ajoneuvon törmäys  

2.2.1.2 

  

Pakkovoimien lisärasitukset  

  - tuoreen betonimassan lämpö  

  - lämpötilamuutokset yhteen liitetyissä kansirakenteista  

  - painumaerot  

  - kansirakenteen kutistuma  

  - kansirakenteen esijännittäminen  

  - liukuesteet  

2.2.1.3 

  - kitka  

2.2.2 Onko tarkasteltu kohdan 2.2.1 epäedulliset kombinaatiot?  

2.2.3 Onko vakavuustarkasteluissa otettu huomioon ennakoitu valujärjestys?  
 

2.3 Yksittäisten rakennusosien mitoitus  

Onko kaikkia käyttäviä yksittäisiä rakenneosia tarkasteltu staattisesti jonkun seuraavan 
kantavuusarvioinnin periaatteen mukaisesti? 

 

  - voimassa olevat normit  

  - tyyppihyväksyntä  

2.3.1 

  - käyttöseloste  

Ovatko käytettävät tyyppihyväksynnät tai käyttöselosteet vielä voimassa?  

Ovatko kaikki liittyvät asiakirjat varmasti saatavilla?  

Ovatko kaikki käytettävät rakennusosat tyyppihyväksynnän ja käyttöselosteiden 
mukaiset? 

 

Täyttyvätkö tyyppihyväksyntöjen ja käyttöselosteiden edellytykset ja vaatimukset erityi-
sesti seuraavien asioiden osalta? 

 

  - rakennusosien mitat  

  - pysty ja vaakavoimien siirto  

  - tukien korkeudet  

  - epäkeskisyydet  

  - säätöjalkojen ja –päiden korkeudet  

  - materiaalilujuudet  

2.3.2 

Mikäli tyyppihyväksytty rakennusosa on osa suurempaa telinekokonaisuutta kuin mitoitet-
tava teline, on mitoituksessa huomioida telinekannattajaryhmän ryhmävarmuuskertoimet. 

 

2.3.3 Mahtuvatko liitosepäkeskisyydet DIN 4421 Ziff 5.2.2.3 ja 5.2.2.4 (tai RIL147 5.243 kuva 
66 ja 5.222 kuva 53) mukaisiin epäkeskisyyksiin?  

Vähennyskerroin  b = 35 leikkausjäykkyyden (DIN 4421 Ziff.6.4.2.2) laskemisessa pätee 
vain niin kauan kuin liitosepäkeskisyys on DIN 4421 kuvan 2 alapuolella. 
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2.3.4 Sopivatko kaikki yksittäiset osat toisiinsa?  

2.3.5 Onko olemassa syitä (esimerkiksi rakennemallin tai kuormaotaksumien epävarmuus) 
sallittujen jännitysten vähentämiseen? 

 

Onko olemassa hyväksyntämerkintöjä käytettävillä liittimille? 

Onko otettu huomioon EN 74 (Lit. 7.9) vaatima telineputkien minimi seinämänpaksuus 
(3,2 mm)? 

 2.3.6 

Liittimille, joilla ei ole hyväksyntämerkintää, voidaan DIN 4420 EB mukaan sallia vain 
pienennetty kantokyky (6 kN). 

 

2.3.7 Onko olemassa käyttöselosteita laippapihdeille tapauksessa, jossa suunnitelmien 
mukaisia kuormia siirretään laippapihdeillä ja onko suunnittelukuorma käyttöselosteen 
mukainen? 

 

 

3.1 Muotit  

3.1.1 Onko muotti kaikilta detaljiosiltaan täydellisesti mitoitettu?  

Onko muotin seuraavat osat mitoitettu?  

  - ylärakenteen ja poikkikannattajan kohdalta  

  - tukien kohdalta  

  - kaikissa vinojen siltojen kiilamaisissa osissa  

3.1.2 

  - otsamuoteissa päätytukien ja poikkikannattajien kohdalla  

3.1.3 Onko vaakasuoria muottipaineita tuettu tai ohjattu eteenpäin?  

Kun vaakasuora muottipaine on siirretty eteenpäin pidemmältä matkalta?   3.1.4 

Jos näin on, niin onko rakennettu vastaavat veto- ja puristustuennat?  

Onko muotin kiepahdusvarmuus tutkittu yksityiskohtaisesti sillan pituus- ja 
poikkisuunnassa? 

 3.1.5 

Naulatun lautamuotiin levyjäykkyys on riittämätön tukemaan kannattajia kiepahdusta 
vastaan! 

 

3.1.6 Onko muotin kestävyys varmistettu myös epäsymmetrisessä betonoinnissa (esim. kah-
den pääkannattajan välissä)? 

 

3.1.7 Onko sahatavaran leikkauskestävyys varmistettu?  

3.1.8 Ovatko tukien leimapaineet sallituissa rajoissa?  

Onko olemassa betonointisuunnitelma kaikkine tarvittavine ohjeineen kuten esimerkiksi:  

  - rajoitettu valunopeus  

  - rajoitettu valusuunta  

  - rajoitettu epäsymmetrinen valu  

  - lisäaineiden vaikutus  

  - rajoitetut korkeuserot  

3.1.9 

Ovatko nämä ohjeet yhteensopivat kuormaotaksumien kanssa, esimerkiksi vaakasuora 
muottipaine? 

 

3.1.10 Ovatko pituus- ja poikkisuuntaiset siteet riittävät?  

3.1.11 Mikäli koolinkien tulee olla pituus- p (%) tai poikkikallistuksen q (%) takia  kaltevassa 
asennossa, niin onko huomioitu kaltevuudesta johtuvat vaakakomponentit p*V/100 tai 
q*V/100 siteiden mitoituksessa? 

 

Ovatko kaikki sauvaliitokset mitoitettu?  3.1.12 

Voidaanko kaikissa valituissa liitoksissa saavuttaa DIN 1052 mukaiset etäisyydet (katso 
myös Ziff.3.3.9)? 

 

3.1.13 Onko sahatavaran leikkaussuureita laskettaessa otettu huomioon telinekannattajien 
kimmoisuus (katso myös Ziff.3.2.1)? 

 

3.1.14 Onko pohjalaatan läpi menevän sisämuotin tuenta kotelopoikkileikkauksessa annettu  
tarkasti aseman, mittojen ja muodon osalta? 

 

3.1.15 Onko tyhjän muotin kaatumisvarmuus tuulikuormille selvitetty?  
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Mikäli on käytetty vaneria muotin pintamateriaalina: 
Onko levyt sijoitettu siten, että pintaviilut tulevat kohtisuoraan tukia vastaan? 

 3.1.16 

Mikäli on käytetty rimalevyjä muotin pintamateriaalina: 
Onko levyt sijoitettu siten, että liimatut rimat tulevat kohtisuoraan tukia vastaan? 

 

3.1.17 Mikäli ennakkoasennus on suuri, ovatko sillan laakerien yläpuoliset liukulevyt riittävän 
tukevasti tuetut? 

 

3.1.18 Onko ryhmävarmuuskerroin  (DIN 4421 Ziff.6.1) otettu huomioon koolinkeja 
mitoitettaessa? 

 

   

3.2 Telinepalkkien (pituuskannattajien) sijainti ja niskapalkit  

Onko muottien kautta tulevien kuormien jakautuma yksittäisten telinepalkkien kohdalla 
sopusoinnussa muodonmuutosten kanssa? 

 3.2.1 

Onko tässä otettu huomioon muotin staattinen systeemi?  

3.2.2 Onko palkkien tukien poikittainen kaltevuus huomioitu? 

Poikittainen kaltevuus aiheuttaa pystysuorien kuormien vaikuttaessa lisää taivutusrasituk-
sia kohtisuoraan pituuskannattajia vastaan tai lisävoimia ylälaippojen siteissä kuten koh-
dassa 3.1.11. 

 

Onko telinekannattajien ylälaippojen varmuus poikittaisia siirtymiä vastaan osoitettu 
(nurjahdus ristikkokannattajien kohdalla ja kiepahdus valssattujen palkkien kohdalla)? 

 

Onko tällöin otettu huomioon kannattajien poikkikaltevuus?  

Onko otettu oikein huomioon DIN 4421 Ziff.6.2 mukaiset epätarkkuudet? (esim. käyryys, 
liitosepäjatkuvuus, jne.) f=L/500, F=0,01 

 

3.2.3 

Kaavan (4) ja  DIN 4421 mukainen vähennys f=L/(500* n ) on sillan poikittaisen kalte-

vuuden tapauksessa kyseenalainen, koska tällöin ei voida sulkea pois samansuuntaisia 
epätarkkuuksia. Onko vähennys jätetty huomioimatta? 

 

3.2.4 Mikäli puristetun telinekannattajan laippa stabiloidaan ulkoisilla rakenteilla (esimerkiksi 
siteillä): 
Ovatko nämä tällöin riittävän jäykät? 

 

3.2.5 Onko ristikkokannattajia käytettäessä tarkoitus ottaa tuulikuormia tai varmistaa oikea 
muoto poikittaisilla levyillä - varsinkin silloin kun ne on asetettu poikittaiseen kaltevuuteen 
tai kun ristikot on laakeroitu alapaarteen kohdalla ? 

Viitteitä tästä DIN 4421 Ziff. 5.2.2.4 

 

3.2.6 Ovatko haarukkatuennat ja poikkikuormien siirto valssattujen palkkien ylälaippojen 
kohdalla staattisesti mitoitetut tai varmistetut sopivien rakenteellisten  toimenpiteiden 
avulla (esimerkiksi hitsattujen jäykisteiden avulla, kts. Ziff. 12.1.4 ZTV-K)? 

 

3.2.7 Onko laipan taivutus kannattajien tukipisteiden kohdalla selvitetty tai jäykisteiden avulla 
estetty? (Huomioi keskityslistat!)  

 

3.2.8 Onko poikittaiskuormien siirtyminen niskapalkeille (esimerkiksi olakkeiden avulla) 
varmistettu tai riittävän kitkan avulla osoitettu? 

 

3.2.9 Mikäli vaakavoimat johdetaan sillan pituussuunnassa kannattajien tukien kautta: 
Onko näiden voimien ottaminen ja edelleen johtaminen huomioitu erityisesti niskapalkkien 
tukien kohdalla? 

 

3.2.10 Ovatko oletetuissa kitkaliitoksissa (kts. DIN 4421 Ziff. 6.5.9) puristusvoimat riittävät kitkan 
synnyttämiseen kaikissa rakenteen työvaiheissa (Betonointijärjestys on huomioitava)? 

 

3.2.11 Onko olemassa yksityiskohtaisia suunnitelmia mm. keskityslistoista, laippapihdeistä, veto- 
ja puristusliitoksista? 

 

3.2.12 Onko staattisessa mitoituksessa otettu huomioon niskapalkkien toimituspituuksista 
johtuvat niskapalkkien jatkoskohdat ja niiden rakenteellinen muotoilu (esim. ei sidontaa, 
veto-puristus-liitos, poikittaisvoimasidonta, taivutusjäykkä sidonta)? 

 

Mikäli telinepalkki kiinnitetään vasta betonoituun kansirakenteeseen:  

Onko kaikkia ripustusrakenteita mitoitettu?  

3.2.13 

 

 Onko kaikkia staattisessa laskelmissa käytettyjä esijännitysvoimia yhdistetty ripustus-
kuormiin? 
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.. 3.2.13 Onko pysyvä kansirakenne mitoitettu sille kohdistuville lisärasituksille?  

3.2.14 Onko otettu huomioon ryhmävarmuuskerroin  telinekannattajien ja liittyvien rakenteiden 
kohdalla? 

 

 

3.3 Telinetolpat (teräs- ja puutolpat)  

Onko yhdessä tukipoikkileikkauksessa oletettu voimasuurejakautuma yhteensopiva osien 
muodonmuutosten kanssa? 

 3.3.1 

Mikäli ei, onko selvitetty kokonaisuus joka muodostuu niskapalkeista, tolpista, siteistä, 
perustuksista, maapohjasta? 

 

3.3.2 Onko painumaerojen vaikutus (DIN 4421 Ziff. 5.1.3 ja 6.3.1.2) tarkistettu tai sopivien 
toimenpiteiden avulla vältetty (kuten esimerkiksi tolppien alla olevalla riittävän jäykällä 
läpimenevällä palkilla)? 

 

3.3.3 Onko pystyrakenteiden voimasuurejakautumassa otettu huomioon pystyvoimat, jotka 
aiheutuvat horisontaalivoimista ja haruksista? 

 

Onko tolppien säätöpäiden ja jalkojen taivutuksessa otettu huomioitu kaikki vaakavoimat 
ja epäkeskisyydet (katso myös kuva 2.3.7 kohdalla) 

 3.3.4 

Onko osoitettu DIN 4421 Ziff 6.5.6 (perustuksien kantavuus)?  

Telintolppia saa käyttää vetositeinä (esimerkiksi reevoina) vain kun ne on siihen suun-
niteltu. Onko vetoa saavat tukisauvat ankkuroitu perustuksiin? 

 3.3.5 

Onko osoitettu, etteivät varmuuskertoimella kerrotut kiepahduskuormat aiheuta murto-
kuormien ylityksiä vetosauvoissa? 

 

Onko teräskannattajan tuenta puutolpan päälle suunniteltu järkevästi ottaen huomioon eri 
materiaaliominaisuudet? 

 3.3.6 

Onko kannattajan liukuminen estetty?  

3.3.7 Onko puutolppa mitoitettu kuormaa siirtävän liitosrakenteen epäkeskisyydelle ja taipuman 
aiheuttamalle lisäepäkeskisyydelle vai onko tolpan jatkos RIL 147 5.132mukainen? 

 

3.3.8 Onko puutolpan alla olevan säätöjalan kuorma käyttöselosteen tai rakennekohtaisen 
mitoituksen mukainen kuten kohdassa 3.3.4? 

 

Onko puureevojen ja pyöreän puutavaran liitoksessa tasaisia pintoja ja ovatko liitoselimet 
(vaarnat, naulat) kiinnitettävissä DIN 1052 tai RIL 120 mukaisia 
tunkeutumasyvyysvaatimuksia täyttäen.  

 3.3.9 

Onko vähennetty naulojen sallittuja lujuusarvoja sahatavaran ja pyöreän puun liitoksessa 
RIL120 8.4.1 mukaan? 

 

3.3.10 Onko vedessä olevan tolpan kohdalla otettu huomioon korkeaveden virtauspaine?  

3.3.11 Onko tällöin otettu huomioon patoaminen ja virtauksen mukana tulevan roskan 
kiinnittyminen? 

 

3.1.2 Onko jäänpaine mahdollinen?  

3.3.13 Onko otettu huomioon ryhmäkerroin kaikkien tukirakenteiden kohdalla?  

 

3.4 Liitokset ja reevat  

Onko huomioitu telinepalkkien ylälaippojen ja niskatolppien poikkisiteissä kaikki mahdol-
liset vaikutukset 

 

  - muottiin, telinepalkkeihin ja tolppiin kohdistuva tuuli  

  - vaakasuora korvauskuorma V/100  

  - telinepalkkien kallistukset  

3.4.1 

  - geometriset epätarkkuudet?  

3.4.2 Ovatko puristettujen putkireevojen hoikkuudet suurimpien sallittujen arvojen alapuolella ( 
<= 150)? 

 

3.4.3 Onko putkireevojen mitoituksessa huomioitu liitosten epäkeskisyys e?  
(e kyseisen liitoksen tyyppihyväksynnän arvon mukaisesti esim. EN 74). 

 

3.4.4 Täyttävätkö telineputkien liitosepäkeskisyydet ja materiaaliominaisuudet DIN 4421 
Ziff.5.2.2.3 vaatimukset? RIL 147 5.222 kuva 53. 
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3.4.5 Onko liitokset mitoitettu säätöjalkojen ja -päiden kohdalla?  

3.4.6 Diagonaalien tulisi olla jäykistettäviin laippoihin nähden 45-60 asteen kulmassa, jotta ne 
aikaansaisivat optimaalisen jäykkyyden leikkausta vastaan. Onko näin? 

 

3.4.7 Onko toispuoleisesti kiinnitettyjen liitoslevyjen aiheuttamia lisärasituksia huomioitu?  

3.4.8 Mikäli puristussauvan nurjahtaminen sivulle päin on estettävä taivutusta kestävällä 
rakenneosalla: 

Onko näillä jäykistävillä rakenneosilla riittävä taivutusjäykkyys? 

 

Onko niskapalkkien harukset järjestetty symmetrisesti niskan akselin suhteen?  3.4.9 

Mikäli ei, onko harusvoimien todellinen kulku otettu huomioon? RIL147 5.222 kuva 54.  

Ovatko harusten kaikki osat (esim. kiinnityksen poikittaiset osat, sakkelit, pultit, veto-
tangot) mitoitettu? 

 3.4.10 

Onko tällöin DIN 4421 Ziff. 6.5.8 otettu huomioon? (Myötörajaan saakka).  

3.4.11 Onko haruksissa otettu huomioon riippuman aiheuttama vähennys vetojäykkyyteen?  

Mikäli haruksia jännitetään:  

  - onko jännevoimat otettu huomioon?  

3.4.12 

  - onko jännittämisen ajankohta ilmoitettu?  

3.4.13 Mikäli haruksia ja siteitä käytetään samanaikaisesti hyväksi kuormia ottamaan: 
Perustuuko voimien jakautuminen todellisiin jäykkyyksiin ottaen huomioon kaikki vapaat 
muodonmuutokset? 

 

3.4.14 Vaijereita ei pidä käyttää telinetornien harustukseen niiden venymäherkkyyden ja niissä 
mahdollisesti olevien piilevien lankamurtumien takia. Onko tämä mahdollista? 

 

3.4.15 Onko tukien kohdalla otettu huomioon haruksien pystykomponentit?  

3.4.16 Onko ryhmäkerroin  otettu huomioon liitoselementtien mitoituksessa?  

 

3.6 Perustaminen  

Onko telinekannattajia varten käytettävissä pohjarakennussuunnitelma?  3.6.1 

Sillan pohjarakennussuunnitelmaa ei voida ilman muuta soveltaa telineiden perustami-
sessa (katso ZTV-K Ziff. 12.1.1.3 ja RIL 147 4.1). Onko laadittu geotekninen suunnitelma 
telineitä varten? 

 

3.6.2 Onko pohjarakennussuunnitelmassa annettu arvioita odotettavista painumaeroista ja 
kallistumista? 

 

3.6.3 Perustettaessa telinettä täytön varaan (katso kaivusuunnitelmat): 
Onko täyttö riittävästi tiivistetty? 

 

3.6.4 Onko luiskien vakavuus selvitetty niiden lähelle perustettujen telineiden osalta ottaen 
huomioon kaikki esiintyvät pysty- ja vaakakuormat? 

 

Onko maapohjan kantavuus telineperustuksien kohdalla selvitetty ottaen huomioon kaikki 
esiintyvät pysty- ja vaakakuormat kuten myös pohjaveden korkeus? 

 3.6.5 

Onko huomioitu, että telineperustukset tehdään yleensä ilman maan ympärystäyttöä? 
(katso DIN 4421 Ziff. 5.1..4 ja 6.5.10!) 

 

Onko perustukset varustettu riittävällä ympärystäytöllä?  

Perustukset  voidaan DIN 4421 Ziff.5.1.4 mukaan jättää ilman ympärystäyttöä kun: 

 

  - ympäröivän maan huuhtoutuminen sekä perustuksen alta että päältä on estetty,  

  - maan kaltevuus (ei kallion) on alle 8%,   

  - koheesiomaassa kun perustuksen kohdalla on maapohja parannettu 10 cm paksulla 
vettä läpäisevällä kerroksella ja kun pakkauskausia ei ole odotettavissa telineen käytön 
aikana,  

 

  - kitkamaassa kun pohjavesi on vähintään 1,0 m perustuksen alapuolella ja kun 
pakkaskausia ei ole odotettavissa telineen käytön aikana.  

 

Täyttyvätkö kaikki yllämainitut ehdot?  

3.6.6 

Mikäli teline on perustettu jäätyneen maan varaan, onko roudan sulaminen estetty?  
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3.6.7 Onko tulvavaarassa olevan telineen perustukset suojattu perustuksen alapuoliselta 
huuhtoutumiselta? 

 

3.6.8 Onko jalallisten kannattajien perustukset mitoitettu tapauksessa, jossa tarvitaan 
kaatumis- ja liukumisvarmuutta? 

Tämä koskee erityisesti valmisosaperustuksia. 

 

3.6.9 Ottavatko telinetolppien perustukset vastaan vetovoimia riittävällä varmuudella (mitoitus 
ottaen huomioon g-kertaiset nostovoimat)? 

 

Onko paaluperustuksessa otettu huomioon paitsi suunnitellut voimat niin myös ei-toivotut 
rasitukset? 

 

  - paalutusvirheistä aiheutuvat vinoudet?  

3.6.10 

  - epäkeskeinen kuorma-asento johtuen paalun sijainnin epätarkkuudesta?  

Mikäli tolpista perustuksiin kohdistuvat kuormat ovat vinoja ja tukeutuvat mahdollisesti 
bitumilla tai huovalla eristettyyn pintaan:  

 

  - onko riittävä varmuus liukumista vastaan osoitettu?  

3.6.11 

  - ovatko rakenteelliset toimenpiteet riittävät varmuuden saavuttamiseksi liukumista 
vastaan? 

 

Asennetaanko telineet olemassa olevien tukimuurien tai rakennusten jäänteiden varaan?  3.6.12 

Ovatko nämä rakenteet stabiilit myös suunniteltujen lisäkuormien jälkeen?  

3.6.13 Onko otettu huomioon painumaerot olemassa olevien alusrakenteiden päälle ja näiden 
vieressä oleville omille perustuksille rakennettujen tukien välillä? 

 

3.6.14 Onko perustuselementtien mitoituksessa otettu huomioon ryhmäkerroin?  

 

4 Erikoistelineet ja muotit  

Onko käytetty joitakin seuraavista:  

Pöytämuotteja, kehätukia, siirrettäviä telineitä, ulokevalutelineitä, vaihesiirtotelineitä, 
kiipeäviä telineitä, nosto- ja laskulaitteita, tunnelimuotteja? 

 

 

Jos on, niin onko tehty tarkastuspöytäkirja ”Kannatintelineet” 3.5 ja 4. mukaan?   

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

Telinelaskelmat tarkastettu  pvm.:                 Nimi: 
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5. Telinepiirustukset  

5.1 Onko esitetty telineratkaisu yhteensopiva paikallisten maasto-olosuhteiden, rakennuksen 
ja staattisen systeemin kanssa.? 

 

5.2 Vastaako se mitä piirustuksissa on esitetty sitä telineryhmää, jolle telinekannattaja on 
suunniteltu (DIN 4421 Ziff. 7) ? Vaatimustaso? 

 

5.3 Onko kaikki rakenneosat esitetty yksiselitteisesti?  

Sisältääkö suunnitelma yksiselitteisiä ja täydellisiä tietoja telinekannattajien, telinetukien, 
sidesauvojen, liitosten, keskityslistojen, laippapihtien ja vastaavien: 

 

  - tyypistä  

  - materiaaliominaisuuksista  

  - lukumääristä  

  - järjestelyistä  

5.4 

Onko annettu esimerkiksi putkitelineiden seinämäpaksuus?  

5.5 Onko liitokset esitetty yksiselitteisesti?  

Onko kaikki liitokset ja harukset esitetty yksiselitteisesti ja täydellisesti?  5.6 

Onko kaikkien haruksien esijännitysvoima annettu?  

5.7 Voidaanko rakenteet myös yhdistää esitetyllä tavalla vai leikkaavatko osat toisiaan ava-
ruudessa? 

 

5.8 Jäykät ei-kiertyvät telineliittimet (normaaliliitokset) mahdollistavat vain suorakulmaisia 
liitoksia! Ovatko liitokset suorassa kulmassa? 

 

 Onko laskelmissa huomioitu kaikissa muissa liitoksissa nivelliitokset (pienennetyt sallitut 
kuormat!)? 

 

5.9 Onko laskelmissa oletetut sidesauvojen epäkeskisyydet otettu huomioon telinetolpissa?  

5.10 Onko liitokset (vuorottain tai samalla puolella) kiinnitetty kuten sauvojen staattisessa mi-
toituksessa on oletettu? 

 

Tuleeko kannatinkerroksen siirtää pituussuuntaisia voimia?  5.11 

Onko pituuskannattajia tällöin kiinnitetty vastaaville veto- ja puristusvoimille ja onko kiin-
nitetty solmupisteeseen (kannatinkerroksen mahdollisen levyvaikutuksen huomioiminen)? 

 

5.12 Onko kannatintelineen jokainen jäykistettävä solmupiste tuettu sidesauvoilla sillan pituus- 
ja poikkisuunnassa? 

 

5.13 Onko telinekannattajan kaikki pilarien ja maatukien kohdalla olevat sivuttaiset tuennat ja 
ankkuroinnit esitetty yksityiskohtaisesti? 

 

5.14 Onko vältetty useampikerroksisia puuliitoksia, kiilauksia ja verhouksia?  

5.15 Onko valssattujen kannattimien jäykistelevyjä hitsattu riittävästi laippoihin ja uumaan?  

5.16 Onko kaikki liitoselimet ja hitsipienat esitetty?  

5.17 Onko annettu tarkat merkinnät rakenteiden tyyppiosista ja myös materiaaliominaisuuk-
sista? 

 

Onko olemassa suunnitelma muotin tai telinekannattajan korotuksesta?  
Jos on, niin: 

 

  - onko puukannattajan kimmoinen vääntökiinnitys huomioitu?  

  - onko kuorman siirto telinekannattimeen keskeinen?  

5.18 

  - ovatko korotuslistojen leveydet riittävän kapeat (pituuskannattajan kiepahdusvarmuus; 
kohtisuora puristus korotuslistaa vasten)? 
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Onko annettu:  

  - betonointinopeus  

  -betonoinnin kesto  

  -betonin lisäaineet  

  -valujärjestys (esimerkiksi symmetrinen)  

  -esijännittämisen ajankohta  

  -kannatinrakenteiden laskuajankohta ja –tapa?  

Onko työsaumojen muottivaatimukset ilmoitettu?  

5.19 

Onko annettu vallitsevat pohjapaineet?  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

Telinepiirustukset tarkastettu  pvm.                Nimi: 
 
 

 


