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RAKENNUSTELINEIDEN ANKKUROINTI

Turvallisessa rakentamisessa rakennustelineiden asennus ja suunnitelmat tulee hoitaa
ammattitaitoisesti alusta loppuun. Opinnäytetyön aihe lähti liikkeelle Telinekataja Oy:n toimesta,
koska yrityksen tavoitteena on kehittää uusien työntekijöiden tietotaitoa jo ennen kuin he
pääsevät ensimmäiselle työmaalle. On tärkeää, että uudet työntekijät saavat jo ennen työmaalle
saapumista perustiedot telineiden asennuksesta ja siitä, mitä tulee ottaa huomioon.
Opinnäytetyön sisältö ja ohjeistukset perustuvat pitkälti Telinekatajan ohjeistuksiin ja joihinkin
ulkoisiin materiaaleihin.
Opinnäytetyön päätavoite on tarkastella, mitä eri menetelmiä on käytössä telineiden ankkurointiin
ja miten peruselementtiteline tulee rakentaa. Telineiden ankkurointiin on monia eri menetelmiä,
joten suunnittelija valitsee ankkurointimenetelmän ankkuroitavan telineen, ympäristön ja
laskelmien perusteella. Telineet ankkuroidaan yleisesti kiinteisiin ja kantaviin rakenteisiin.
Poikkeuksina toimivat esim. vastapainot, maakiilat ja porapaalut. Yleisin ankkurointimenetelmä
on kiinnittää telineet betonirakenteisiin käyttämällä silmukkaruuvin ja muovitulpan yhdistelmää,
tai silmukkaruuvin ja kemiallisen massan yhdistelmää. Silmukkaruuvin kiinnitys tapahtuu
poraamalla sopivan mittainen reikä silmukkaruuvin ja lujimman kiinnityssyvyyden mukaan.
Opinnäytetyö ei keskity vain yhteen työmaahan ja siellä rakennettuihin telineisiin vaan miten
yleisesti telineet asennetaan, mitä tulee ottaa huomioon telineitä suunniteltaessa ja muutamia
vaihtoehtoisia ankkurointi – ja tukemismenetelmiä. Tärkeimpiä asioita suunnitteluvaiheessa on
huomioida telineisiin aiheutuvat kuormat, käyttötarkoitus ja materiaali (esim. julkisivu) johon teline
kiinnitetään. Näiden perusteella suunnittelija pystyy määrittelemään mitä ankkurointi – tai
tukemismenetelmää tullaan käyttämään. Telineasennukset tapahtuvat usein korkealla
työskentelynä, joten työt tulee suunnitella huolellisesti asentajien kanssa alusta loppuun.
Opinnäytetyön tilaajan kanssa on ollut myös keskustelua, että työn sisältöä kehitettäisiin
animoidulla ankkuroinnin asennusohjeistuksella.
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SCAFFOLDING AND THEIR ANCHORING
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Scaffolding plays a significant role in the current safe construction, so its installation / plans should
be handled professionally from start to finish. The topic of the thesis was suggested by
Telinekataja Oy, because of the need to develop the expertise of new employees even before
they enter the first construction site. It is important that new employees receive basic information
of scaffolding installation and what they need to consider in a rather challenging job before they
arrive at the site. The content and instructions of the thesis are largely based on the instructions
of Telinekataja and partly on external materials.
The main goal of the thesis was to discuss different methods used for anchoring the scaffolding
and how in general the basic element scaffolding should be built. There are many different
methods for anchoring scaffolding, so in general, the designer decides which anchoring method
to choose based on the scaffold, the environment, and the calculations. Scaffolding is generally
anchored to fixed and load-bearing structures. Exceptions are counterweights, ground wedges
and drill piles. The most common method of anchoring is to attach the scaffolding to concrete
structures using a combination of eyebolt and plastic plug, or a combination of eyebolt and
chemical compound. The eyebolt is fastened by drilling a hole of a suitable length according to
the eyebolt and the strongest fastening depth.
The thesis focuses not only on one construction site and the scaffolding built there, but also on
how scaffolding is installed in general, what should be considered when designing scaffolding and
a few alternative anchoring and support methods. The most important things in the design phase
are to consider the loads on the scaffolding, the intended use, and the material (e.g., the facade)
to which the scaffold will be attached. Based on these, the designer can determine which
anchoring or support method will be used. Scaffolding installations often take place at a height of
work, so works should be carefully planned with the scaffolders from start to finish.
KEYWORDS:
scaffolding, anchoring
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1 JOHDANTO
Opinnäytetyö tehdään toimeksiantona Telinekataja Oy:lle. Työn perimmäinen tarkoitus on toimia uusien telineasentajien perehdytyksen tukena.
Telinekataja on Suomen johtava rakennusteline- ja sääsuojaratkaisujen sekä
muiden tilapäisrakenteiden asiantuntija yli 50 vuoden kokemuksella ja ammattitaidolla. Vuonna 1965 perustettu yritys toimii kaikkialla ympäri Suomea ja on laajentanut huomattavasti ulkomaan toimintaa. Viimeisimpänä lisäyksenä Telinekataja-konserniin hankittiin yritysostona ABAB Sverige AB Ruotsista. Telinekataja
toimii Suomen ja Ruotsin lisäksi myös Virossa ja Venäjällä. Konsernin liikevaihto
on 80 M€ ja henkilöstöä on 260. Henkilöstön määrässä ei ole huomioitu alihankkijoita, joilla on suuri osuus asennettavista telineistä. (Telinekataja Oy 2020.)
Putoamistapaturmat ovat yleisiä rakennustyömailla ja voivat johtaa vakavaan tapaturmaan. Telineet toimivat hyvänä keinona ehkäistä korkealla työskentelyn
vaaroja. Rakennustelineiden oikeaoppinen asennus voi vaikuttaa koko työmaan
turvallisuuteen.
Opinnäytetyössä tarkastellaan telineasentajan toimenkuvaa ja erityisesti telineiden ankkurointia. Telineen ankkurointi on tärkeää, koska ilman huolellista suunnittelua ja telineiden ankkuroimista kiinteisiin rakenteisiin voidaan saada aikaan
suurta vahinkoa. Telineasentajan tulee tuntea käytössä oleva kalusto ja ymmärtää ympäristön vaikutus telineitä asennettaessa. Näiden lisäksi asentajan tulee
tietää, milloin teline on turvallinen ja voidaan luovuttaa tilaajan käyttöön. Siksi
uusien työntekijöiden perehdyttäminen on keskeistä ennen ensimmäisten asennusten aloittamista.
Opinnäytetyössä käsiteltävät ohjeistukset ja toteamat pätevät pääosin pelkästään Layher BmbH:n valmistamiin telineisiin ja telineosiin.
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2 TELINEIDEN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN
2.1 Telinetyön suunnittelu

Alle 10-metriset ankkuroimattomat telineet eivät vaadi telinesuunnittelijalta alan
koulutusta. Kokemusta telinetöistä pitää olla kuitenkin vähintään kaksi vuotta,
joista yksi vuosi telineiden kokoamista ja purkamista. Yli 10-metriset ankkuroidut
telineet vaativat puolestaan suunnittelijalta teknisen ammattikorkeakoulututkinnon ja kahden vuoden käytännön kokemuksen telinetöistä. Suunnittelijan tulee
tuntea käytössä olevan telinejärjestelmän ominaisuudet ja sille asetetut määräykset. Edellä mainitut vaatimukset astuvat voimaan myös silloin, jos suunnitteilla on
haastavampi kohde, esimerkiksi rakennuksen sääsuojaus, jolloin telineet peitetään ’’pressulla’’, mikä puolestaan aiheuttaa voimakkaita tuulikuormia telineille.
(Oy Bonum-Safety Ab 2021.)
Telineitä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon seuraavat asiat:
-

suunniteltavan telineen suuruus

-

telineen käyttötarkoitus

-

telineelle aiheutuva kuorma

-

maaston muodot

-

maastoluokka 0–4 (tuulen nopeuspaine)

-

lumikuorma

-

onko kyseessä peitetty teline

-

työturvallisuus

-

työhön käytettävä kalusto.
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Ankkurointivoimiin vaikuttavia tekijöitä:
-

kenttäjako (kuva 1)

-

ankkurointien määrä

-

telineen korkeus

-

rakenne, johon ankkuroidaan

-

sääsuojattu / peitetty teline

-

ulokkeiden määrä

-

nostoapuvälineiden määrä (Geda, hissit yms.)

-

tuulikuormat (maastoluokka)

-

telineen käyttö aika

-

vuodenaika. (Telinekataja Oy 2017.)

Kuva 1. Yleinen kenttäjako, jollei muuta ei ole suunniteltu.
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2.2 Rakennustelineiden asennus

Telinetyöt voivat olla hengenvaarallisia, jos putoamissuojaukseen ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Jokainen kohde on erilainen ja siksi aina ennen työn
aloittamista tulee työmaa tarkastella suunnittelijoiden ja asentajien kanssa riskien
minimoimiseksi. Telinesuunnitelmissa on käytävä ilmi, millaiset kaiteet telineeseen on suunniteltu ja muut erityishuomiot, jotka asentajien tulisi tietää. Telineet
tulee suunnitella niin, että kulku telineelle ja siellä työskentely olisi mahdollisimman helppoa ja turvallista. (Skanska Suomi, Versio: 2 3.11.2020.)

Perustelineen (kuva 2) rakentamisen vaiheet ovat seuraavat:
1. aloitetaan eristämällä vaara-alue
2. varmistetaan alustan kantavuus
3. sijoitetaan aluslankut, jalat ja aloituspalat niille suunnitellulle paikalle
4. kiinnitetään juoksut ja jokat perustuksiin (näiden avulla varmistetaan perustusten kestävyys ja estetään telineen sortuminen)
5. tarkistetaan vaakasuoruus vatupassilla
6. asennetaan pystyputket paikoilleen
7. asennetaan paikoilleen telinekorttipohja, joka ilmaisee, että teline on käyttökiellossa
8. pystyputket tuetaan juoksujen, U-jokkien ja vinotukien avulla
9. asennetaan turvallinen kulku ylöspäin (porraskulku aina kun mahdollista)
10. asennetaan tasot, kaiteet, tasonsitojat ja potkulistat paikoilleen
11. teline tulee ankkuroida tai tukea, jos
a. telineen korkeus ylittää 3 × sen kapeimman sivun
b. kyseessä on peitetty teline
c. teline on varustettu ulokkeella
12. varmistetaan, että teline on turvallinen käyttää (käyttöönottotarkastuspöytäkirja)
13. kun teline on todettu turvalliseksi käyttää, voidaan telinekortti kääntää vihreälle

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tuomas Kuniala
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14. teline tulee tarkastaa viikon välein. (Telinekataja Oy 2016.)

Kuva 2. Elementtitelineen perusosat.

2.3 Telineen käyttöönottotarkastus

Käyttöönotto tarkistuksella varmistetaan, että teline voidaan ottaa turvallisesti
käyttöön ja siinä ei ole mitään puutteita. Käyttöönottotarkastus tulee suorittaa telineille ennen niiden käyttöönottoa. Jos uskotaan esimerkiksi poikkeavien sääolosuhteiden vaikuttaneen telineeseen ja sen kestävyyteen, on käyttöönottotarkastus uusittava. (Telinekataja Oy 2021.)
Tarkastukset suoritetaan valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) tarkastusluettelon mukaisesti:
-

telineen yleiset tiedot ja sallittu kuorma

-

käyttötarkoituksen sopivuus

-

suunnitelmien mukaisuus

-

perustukset

-

pystytuet

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tuomas Kuniala
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-

lujuuden, seisontavakavuuden ja jäykkyyden toteutus

-

ankkuroinnit / tuenta

-

liitoskohdat

-

kulkureitit

-

työskentelytasot

-

tasojen kiinnitys telinerunkoon

-

suojakaiteet

-

jalkalistat

-

vaadittavat dokumentit (kuva 3)

-

alueen turvallisuus ja vaadittavat rajaukset

-

muut kohdat (esim. ympäristön vaikutukset). (Telinekataja Oy 2021.)

Kuva 3. Telineen käyttöönottotarkastus pöytäkirja ja telinekortti.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tuomas Kuniala
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3 TYÖTURVALLISUUS
3.1 Yleistä

Jokainen telineillä työskentelevä henkilö on vastuussa henkilökohtaisten suojaimien lisäksi käyttämään putoamissuojaimia, jos telineeseen ei ole kiinnitetty
hyväksyttyä telinekorttia. Käytettävissä olevien valjaiden pitää olla tarkastettu ja
hyväksytty. Lisäksi tarkastuksen päivämäärän tulee olla voimassa ennen kuin
työt voidaan aloittaa. Valjastarkastukset tehdään vuoden välein. Jokaisella on
velvollisuus puuttua työn tekemiseen, jos työmaalla ei noudateta turvallisuussääntöjä. (Saarinen 2016.)
Putoamiset ja siitä aiheutuvat tapaturmat ovat yleisiä rakennustyömailla. Pelkästään jo matalaltakin putoaminen voi aiheuttaa henkilölle vakavia vammoja ympäristöstä riippuen. Kuolemaan johtavissa tapaturmissa yli 50 % johtuu korkealla
työskentelystä. (Skanska Suomi, Versio: 2 3.11.2020.)
Ennen korkealla työskentelyn aloittamista tulee aina täyttää riskienarviointi ja havainnoida mahdolliset ympäristöstä aiheutuvat riskit kaikkien töihin osallistuvien
kanssa. Riskienarvioinnin avulla kaikille töihin osallistuvilla on samat ohjeistukset
ja ymmärrys siitä, mitä riskejä eri työvaiheissa mahdollisesti voi syntyä.

3.2 Riskienarviointi

Riskien arvioinnin avulla havainnoidaan työvaiheiden mahdolliset vaarat, riskien
suuruudet ja merkitykset (kuva 4). Vaarojen tunnistamisen avulla pyritään ehkäisemään työmailla tapahtuvia tapaturmia. (Työturvallisuuskeskus 2021.)
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Kuva 4. Riskien arviointi.

Riskien arvioinnin laatiminen tapahtuu työnantajan / työnantajan edustajan osoittamien henkilöiden toimesta. Hyvä riskien arviointi sisällyttää myös työhön osallistuvat tahot sen suunnitteluun (kuva 5). (Työturvallisuuskeskus 2021.)
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Kuva 5. Riskien arviointi lomake.

3.3 Työskentelyalue

Työskenneltävä alue tulee rajata (huomionauha tai aitaus), jotta ulkopuoliset henkilöt eivät pääse kulkemaan telineen läheisyydessä. Jos kulku rakennukseen tapahtuu telineen alta, tulee rakentaa erillinen suojattu kulkutunneli. Kulkutunnelin
avulla ulkopuoliset henkilöt pääsevät kulkemaan turvallisesti rakennuksien sisälle
ja ulos. (Telinekataja Oy 2016.)
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3.4 Turvavaljaat

Turvavaljaat kuuluvat asentajien henkilökohtaiseen suojavarustukseen ja niitä tulee käyttää aina telineasennusten yhteydessä. Putoamisen ehkäisyyn kokovaljas
tuplakoukuilla on ainut hyväksytty turvavaruste telineasennuksissa. Työtä suorittavat henkilöt ovat itse vastuussa turvavaljaiden asianmukaisesta käytöstä ja
huolehtivat, etteivät omalla toiminnallaan tuota vahinkoa valjaisiin. Vahingoittuneet valjaat tulee poistaa käytöstä välittömästi ja toimittaa korjaukseen. Asentajien tulee tehdä silmämääräinen tarkistus valjaille aina ennen niiden käyttöönottoa. (Saarinen 2016.)
Turvallisessa turvavaljaiden käytössä on otettava huomioon (Saarinen 2016)
-

valjaiden vuositarkastus (valtuutettu tarkastaja)

-

visuaalinen tarkastus enne käyttöönottoa (D-rengas, sulkurengas, nykäyksenvaimennin, köydet, koukut ja hihnat)

-

oikeaoppinen pukeminen (kuva 6)

-

kiinnityspisteet telineellä (esim. koskaan ei saa kiinnittää työskentelytason alapuolelle vaan valitaan korkein mahdollinen kiinnityspiste)

Kuva 6. Valjaiden pukeminen.
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3.5 Telineasentajan henkilökohtainen suojavarustus

Jokaisella telineasentajalla on henkilökohtainen suojavarustus (kuva 7), jota tulee
käyttää aina töitä tehdessä ja työmaalla liikkuessa. Suojavarustus suojaa työntekijää työn ja työympäristön aiheuttamilta vaaroilta. Henkilökohtaisen suojavarustuksen lisäksi eri työvaiheet voivat edellyttää lisävaatimuksia suojavarustuksen
osalta. (Saarinen, 2016.)

Kypärä leukahihnalla
Suojalasit

Henkilökortti (näkyvillä)
Turvavaljas (kokovaljas) varustettuna nykäisyn vaimentimella ja kaksihaaraisella
Turvakengät (nilkka malli)

köydellä

Heijastavat työvaatteet

Kuva 7. Telinekatajan telineasentajan henkilökohtainen suojavarustus.
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4 TELINEIDEN ANKKUROINTI- JA
TUKEMISMENETELMÄT

4.1 Yleistä

Ankkuroinnilla ehkäistään telinekokonaisuuksien sortuminen (kuva 8). Ankkuroinnin avulla telineet kiinnitetään kantataviin rakenteisiin ja näistä syntyy telinekokonaisuuksille tukipisteitä. tukipisteiden avulla teline pystyy vastaanottamaan työstä ja ympäristöstä aiheutuvia kuormia, esim. lumi- ja tuulikuormia.
(Telinekataja 2017.)
…Nousta ilmaan
…Liukua

Kuormien vaikutuksesta
teline tai sääsuoja ei saa
saa...

…Kaatua

Kuva 8. Telineen stabiliteetin menettäminen.
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Työtelineellä työtasoineen ja kulkuteineen on oltava riittävä lujuus, jäykkyys ja
seisontavakavuus kaikissa pystytys- ja purkuvaiheissa sekä työtelineen käytön ja
mahdollisen siirron aikana (kuva 9). (Valtioneuvosto 2009.)

Kuva 9. Tuulen vaikutus on aina huomioitava telineiden suunnittelussa.

4.2 Yleisimmät kuormitustapaukset

1. pysyvät kuormat
a. rakenteen omapaino
b. vastapainot
2. muuttuvat kuormat
a. hyötykuormat (SFS-EN 12811-1)
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b. maksimi tuulikuorma (EN 1991-1-4)
c. työajan tuulikuorma (SFS-EN 12811-1)
d. lumi- ja jääkuorma (SFS-EN 1991-1-3)
3. muut kuormat
a. kaideosien kuormitukset
b. dynaamiset kuormat
c. pystysauvojen kaltevuudesta aiheutuvat kuormat
d. työskentelystä aiheutuvat vaakavoimat (Telinekataja Oy, 2021.)

Telineitä suunniteltaessa tulee huomioida minkälaisia töitä telineeltä tullaan
tekemään. Raskaat työt ja materiaalien varastointi kuormittavat telinettä huomattavasti ja vaativat telineeltä enemmän kestävyyttä (kuva 10). Varmistetaan aina suunnittelijalta, miten paljon varastointia telinetasoilla voidaan toteuttaa yhtä aikaa.

Kuva 10. Hyötykuormat.
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4.3 Ankkuroinnin kestämisen varmistus

Ankkurointipisteiden kestävyys tulee varmistaa ankkurointikoestamisen avulla.
Suunnittelija määrittää, miten paljon yksittäisen ankkuripisteen tulee kestää vetokuormitusta. Suunnittelija määrittää myös, kuinka paljon vaaditulle kestävyydelle
asetetaan varmuuskerrointa. Vetokoestin (kuva 11) on varusteltu mitta-asteikolla,
jonka avulla koestaja näkee sen hetkisen kuormituksen. Vetokoestuksista saadut
tulokset tulee kirjata muistiin koekuormituspöytäkirjaan (kuva 11). (Telinekataja
2017.)

Kuva 11. Vetokoestin ja koekuormituspöytäkirja.

4.4 Valmistelevat työvaiheet

Työt aloitetaan selvittämällä julkisivurakenteen eristeiden paksuudet ja kantavan
materiaalin sijainti (kiinnitettävän kohdan tulee olla mahdollisimman luja), kun on
selvitetty rakenteen eristeiden eri paksuudet ja lujin mahdollinen kiinnityskohta,
valitaan silmukkaruuvin pituus ja kiinnitysmenetelmä. Ankkurointimäärien suunnittelussa on otettava huomioon, onko kyseessä peitetty teline (kuva 12) vai
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normaali rakennusteline. Lisäksi on huomioitava maastoluokka (tuulennopeus
paine) ja pystyputken sivuttaisen kuormituksen kestävyys. (Telinekataja 2017.)
Jos ei ole mahdollista ankkuroida suoraan kiinteisiin rakenteisiin ankkuriputkien
avulla, pitää miettiä vaihtoehtoisia menetelmiä (tuenta tai painot).

Kuva 12. Peitetty teline.
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4.5 Ankkurointi- ja tuentamenetelmiä

Suunnittelija määrittelee jokaiselle kohteelle ankkurointi – tai tuentamenetelmän
kohteen ympäristöstä ja käyttötarkoituksesta riippuen. Kohdekohtaisesti määritetään myös ankkurointipisteelle vahvin mahdollinen kiinnitys tapa rakenteiden ja
niiden lujuuksien perusteella. Suunnitelmissa määritellään myös, minkälaisia
ankkuriputkia kohteessa käytetään. Suosituin tapa on käyttää yhtä lyhyttä ankkuriputkea per kiinnityskohta tai kahta lyhyttä ankkuriputkea ristikkäisiin suuntiin
kiinnitettynä (kuvat 13 ja 14).

Kuva 13. Lyhyt ankkuriputki

Kuva 14. Kaksi lyhyttä ankkuriputkea kiinnitettynä ristikkäisiin
suuntiin.

Vaihtoehtoisia ankkurointi – ja tuentamenetelmiä (kuva 15).
-

silmukkaruuvi, muovitulpalla

-

kemiallinen ankkurointi

-

ankkuriruuvi, puurakenteisiin

-

lyönti- tai kiila-ankkuri
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-

läpipulttaus (esim. julkisivun läpi huoneistoon)

-

palkkiliittimet

-

painojen avulla

-

tukitornit

-

maakiila-ankkurointi

-

työntöankkuri

-

harustaminen.

Kuva 15. Silmukkaruuvin kiinnitysmenetelmiä.

4.5.1 Ankkurointi silmukkaruuvilla

Seinään porataan sopivan mittainen reikä silmukkaruuvin ja aikaisemmin mainitun lujimman kiinnityssyvyyden mukaan. Tehty reikä tulee puhdistaa paineilmalla
tai imurilla. Reikään asennetaan muovitulppa, minkä jälkeen silmukkaruuvi asennetaan reikään (kuva 16). Kun käytössä on muovitulppa, tulee kiinnittää eritystä
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huomiota kiristysvaiheeseen, että ruuvia ei käännätä yli sallitun momentin ja tällöin vältetään muovitulpan hajoaminen. Silmukkaruuvien asennuksessa tulee
huomioida, että silmukkaruuvi on porattu ankkuriputken vetosuunnan mukaan.
Kun silmukkaruuvi on kiinnitetty paikoilleen, asennetaan ankkuriputki telineen
pystyyn ja silmukkaruuviin (kuva 17). Ankkuriputki kiinnitetään telinepystyyn liittimen avulla ja se kiristetään pulttien avulla lujasti kiinni. Lyhyt ankkuriputki (kuva
13) on yleisimmin käytössä työmailla, koska se ei rasita silmukkaruuvia, niin paljon kuin pitkä ankkuriputki (kuva 18). Kyseinen työvaihe toistetaan niin monesti
kuin suunnittelija ilmoittaa työmaalle tehdyissä piirustuksissa tai suunnitelmissa.
(Telinekataja , 2017.)

Kuva 16. Silmukkaruuvi ja muovitulppa.

Kuva 17. Ankkuriputki kiinnitettynä silmukkaruuviin ja liitimellä telinepystyyn.
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Kuva 18. Pitkä ankkuriputki kiinnitettynä molempiin pystyihin.

4.5.2 Kemiallinen ankkurointi

Seinään porataan sopivan mittainen reikä silmukkaruuvin ja aikaisemmin mainitun lujimman kiinnitys syvyyden mukaan. Tehty reikä tulee puhdistaa paineilmalla
tai imurilla huolellisesti. (Telinekataja 2017.) Porareikiin ei saa jäädä porauksista
syntyvää pölyä, joka heikentää kemiallisen massan tartuntalujuutta. Kun porausreikä on saatu puhdistettua huolellisesti, aloitetaan syöttämään kemiallinen
massa pohjalta ulkopintaan asti (kuva 19). (Hilti 2020) Tämän jälkeen asennetaan silmukkaruuvi paikoilleen ja annetaan massan kiinteytyä valmistajan ohjeiden mukaisesti.
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Kuva 19. Kemiallisen massan asennus.

Silmukkaruuvien asennuksessa tulee huomioida, että silmukkaruuvi on porattu
ankkuriputken vetosuunnan mukaan. Riittävän ajan päästä ankkuriputken pää
voidaan asentaa silmukkaruuvin läpi ja toinen pää kiinnitetään pystyputkeen /
putkiin liittimien avulla. Kyseinen työvaihe toistetaan niin monesti kuin suunnittelija ilmoittaa työmaalle tehdyissä piirustuksissa / suunnitelmissa. (Telinekataja
2017.)

4.5.3 Ankkurointi painojen avulla

Yleinen tapa ankkuroida vapaasti seisovia sääsuojia on tuoda työmaalle suuria
painoja, jotka on suunniteltu juuri tähän tarkoitukseen. Sääsuoja kiinnitetään kiristysliinojen avulla telinepystyistä painoihin. Painoja löytyy monia eri kokoja ja
suunnittelija määrittää tarvittavat määrät / suuruudet painoille sijainnin ja sääsuojan koon mukaan. Painojen luomaa kitkaa ei huomioida suunnittelussa ja tästä
johtuen sääsuoja tulee ankkuroida myös maakiilojen avulla.
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4.5.4 Ankkurointi rakennuksen kiinteisiin rakenteisiin

Ankkuroimalla kiinteisiin rakenteisiin toimii samalla periaatteella kuin ankkuroimalla painojen avulla. Teline kiinnitetään kiristysliinojen avulla tukeviin kiinteisiin
rakenteisiin suunnittelijan osoittamalla tavalla. Kiristysliinoja käytettäessä tulee
huomioida, että ne eivät ota vastaan puristusvoimaa, joten liinat tulee asentaa
ristikkäisiin suuntiin mahdollisuuksien mukaan (kuva 20).

Kuva 20. Teline kiinnitettynä ritilätasoon kuormaliinoilla.

4.5.5 Tukitornit

Jos ei ole mahdollista ankkuroida telinettä seinään ja kyseessä ei ole mahdottoman suuri teline se voidaan tukea lisäämällä levitys lohkoja telineen alaosaan.
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Teline tulee tukea 1/3 korkeudesta ulospäin eli telineen saa asentaa ilman ankkurointeja, jos sen korkeus on maksimissaan 3 × sen lyhin sivu.

4.5.6 Telineen tukeminen työntöankkureilla

Teline voidaan tukea säätöjalkojen, jokkien tai juoksujen avulla seinää vasten,
jos teline kulkee kiinteästi rakenteen ympäri. Tällaisia rakennelmia voivat olla majakat, siilot, lähekkäin molemmin puolin olevat seinät tai erilaisten suuremmat säiliöt.

Kuva 21.Isokarin majakan entisöinti kesällä 2020.
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5 LASKENTARAPORTTI TYÖMAALTA
5.1 Suunnitteluperusteet:

SFS-EN 16508:2015 (Tilapäisrakenteet. Sääsuojaukset. Toiminnalliset vaatimukset ja yleinen suunnittelu)
SFS-EN 12811-1:2003 (EN 12811-1:2003 Temporary works equipment - Part 1:
Scaffolds - Performance requirements and general design)
EN1991-1-4: EUROKOODI 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1–4: yleiset kuormat,
tuulikuormat
SFS-EN 1990 + A1 + AC (Rakenteiden suunnitteluperusteet)

5.2 Lähtötiedot ja kuormat

Laskennalliset hyötykuormat telineille.
-

työskentelytasot, kuormaluokka 2 = 1,5 kN/m2

-

vain yksi telinekerros kuormitettuna samanaikaisesti

-

kuormayhdistelyissä vähennetty 50 %.

Laskennallinen maksimi lumikuorma katolle.
-

lumikuormaluokka 2a = 0,25 kN/m2.

Laskennallinen tuulikuorma:
-

tuulen nopeuspaine = 0,91 kN/m2 (vastaa ~38 m/s tuulenpuuskaa).

-

todennäköisyyskerroin cprop = 0,70

-

painekertoimet

SFS-EN 16508 mukaan
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Kuormayhdistelmät.
-

seuraamusluokka (ympäristöön kohdistuva haittakerroin) CC1 = 0,90

-

osavarmuuskerroin pysyvät kuormat = 1,15 / 0,90

-

osavarmuuskerroin muuttuvat kuormat = 1,50 / 0,00.

5.3 Tukireaktiot

Laskentamallissa ankkurointi tapahtuu rakennuksen holveista 2,8 metrin (kerroskorkeus) korkeusvälein jokaisesta pystylinjasta. Tilaajan tulee varmistaa ankkuroitavan rakenteen kestävyys sekä alustan kantavuus.

5.4 Ankkurivoimat

Ankkurivoimien tukireaktiot käyvät ilmi telinesuunnitelmista (kuva 19 ja 20).

5.5 Jalkakuormat

Jalkakuormien tukireaktiot käyvät ilmi telinesuunnitelmista (kuva 19 ja 20)

5.6 Ankkurointimenetelmä

Ankkurointi työmaalla toteutettiin kemiallisen ankkurimassan ja silmukkaruuvien
yhdistelmällä. Ankkurointien asennus ja vetolujuuden testaus toteutettiin aikaisemmin mainittujen ohjeistusten mukaisesti (kuva 11).
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Kuva 22. Rungon tukireaktiot.
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Kuva 23. Kahdeksannen kerroksen holveille tulevat tukireaktiot.
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6 LOPUKSI
Suomessa telinealalle ei ole mahdollista kouluttautua, joten uusien työntekijöiden
koulutusmateriaalien luominen ja perehdyttäminen on yritysten omalla vastuulla.
Koska telinealalla ei ole ollut mahdollisuuksia kouluttautua, ovat muutamat valikoituneet yritykset yhdessä luoneet telineasentajan henkilösertifikaatin. Telinekataja on ollut mukana yhtenä näistä yrityksistä.
Opinnäytetyön pohjimmainen tavoite on toimia Telinekataja Oy:n uusien asentajien perehdytyksen tukena. Sisältö on ajateltu sellaisen henkilön tueksi, jolla ei
ole aikaisempaa kokemusta telinealasta.
Telineiden ankkuroinnista on kirjoitettu vähän tutkimustietoa. Telinekataja Oy oli
tuottanut vuosien aikana koulutusmateriaaleja, jotka toimivat isona tukena opinnäytetyön edetessä.
Työn sisältöä on esitetty valikoiduille asentajille ja muutamia kommentteja lukuun
ottamatta palaute on ollut positiivista ja todettu, että materiaaleista on hyötyä uusien asentajien koulutuksessa.
Opinnäytetyön tilaajan kanssa on ollut myös keskustelua, että työn sisältöä kehitettäisiin animoidulla ankkuroinnin asennusohjeistuksella. Animoinnin tuotos pyritään tuottamaan myös opinnäytetyöhankkeena. On hienoa ajatella, että opinnäytetyötä pystytään hyödyntämään monella tapaa ja mahdollisesti se toimii jonkun toisen opinnäytetyön tukena.
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