
Laiturin 
siltarakenteen mitoitusohjeita 

Laitureiden siltarakenteen periaate on samanlainen Laiturisillan kansi laudoitus voidaan tehdä 21 x 

riippumatta siitä, minkälaisten tukien päälle se 95 mm:n tai 28 x 95 mm:n laudoista. Voidaan 

asennetaan. Pitkissä laitureissa, joissa on useampia käyttää myös standardikokoisia kestopuisia piha-

laiturisil lan tukivälejä, on eroja kiinteiden ja ke llu- laattoja. Laiturisillan aluspalkkien mitoitus voidaan 

vien laitureiden siltaelementtien jatkoskohtien tehdä taulukon A tai B mukaisesti. Taulukossa on 

teossa. Kelluvien laitureiden jatkokset tehdään liikku- laskettu eri laisi lle laiturisillan leveyksi lle (600, 900 

viksi, kiinteiden laitureiden liitokset voivat olla täysin ja 1200 mm), erikokoisesta puutavarasta tehdyilie 

kiinteitä. aluspalkeille sallitut jännemitat. 

Laiturisillan aluspalkkien mitoitus 

Tau lukko A 
T18 Laiturisillan 
Puutavaran lujuusluokka leveys (mm) 600 900 1200 

Puutavaran koko 50 x 100 Sallitut 3100 2600 2300 
(mm) 50 x 125 jännemitat 3800 3300 2800 

50 x 150 (mm) 4600 4000 3400 
50 x 175 5400 4700 4000 
50 x 200 6200 5300 4600 

38 x 100 2700 2300 2000 
38 x 150 4000 3500 3000 

Taulukko B 
T24 Laiturisillan 
Puutavaran lujuusluokka leveys (mm) 600 900 1200 

Puutavaran koko 50 x 100 Sallitut 3400 3000 2500 
(mm) 50 x 125 jännemitat 4300 3700 3200 

50 x 150 (mm) 5200 4500 3800 
50 x 175 6000 5200 4400 
50 x 200 6900 6000 5000 

38 x 100 3000 2600 2200 
38 x 150 4500 3900 3300 

T18 on puutavaran lujuus luokka ja sitä toimittavat lähes kaikki 
rakennustarvikeliikkeet. T24 on lujuudeltaan edellistä parempaa 
ja sitä käyttäen tullaan toimeen pienempikokoisella puutavaralla. 

Mitoitusesimerkki 1 
Halutaan tehdä 900 mm leveä 
laiturisilta. Minkäkokoista puutava
raa on käytettävä aluspalkkeina, 
kun jännemitta on 3600 mm? 

Taulukon A mukaan aluspalkin 
mitoiksi otetaan 50 x 150 mm. 
Jos on saatavissa T24 -lujuus
luokan puutavaraa, voidaan käyt
tää taulukon B mukaista puuta
varakokoa 50 x 125 mm tai 38 x 
150 mm. 

Mitoitusesimerkki 2 
Aiotaan tehdä laiturisilta, jonka 
leveys on 600 mm, ja sen alus
palkkeihin käytetään 50 x 100 mm 
kokoista puutavaraa Oujuusluokka 
T18, kuva 2). Laiturin pituudeksi 
on suunniteltu 9 m. Mikä on suu
rin mahdollinen jännemitta, jotta 
tiedetään, montako pukkia laiturin 
tukemiseksi on tehtävä ja kuinka 
pitkät aluspalkit pitää hankkia? 

Taulukon A mukaan jänne
mitta voi olla enintään 3100 mm, 
joten hankitaan 3000 mm:n 
aluspalkit. Laiturin tukemiseksi 
tarvitaan 3 pukkia rantaan tuennan 
lisäksi. 

Aluspalkkien ja tukivälin valinta 

Kuva 1 Mitat millimetreissä 

j / 

s~a l kki 
, I ' I t I I 

3600 3600 3600 
Uännemitta, tukiväli) 

Kuva 2 

~palkkl 
1 __ , ' __ • ' _ _ • 

i i i 

?=3000 ? ? 

7 



8 

Miten 
siltarakenne tehdään? 

Puutavaran menekki 

Kansilaudat (mm) Kannen pituus (mm) 
pituus 600 3600 4800 

25 x 100 33 kpl 44 kpl 
25 x 125 27 kpl 36 kpl 

Alusrakenne 3600 4800 
50 x 125 50 x 150 

(38x150) 

Kansilaudat (mm) 
pituus 900 

25 x 100 33 kpl 44 kpl 
25 x 125 27 kpl 36 kpl 

Alusrakenne 3600 4800 
50 x 125 50 x 175 

(38 x 150) 

Kansilaudat (mm) 
pituus 1200 

25 x 100 33 kpl 44 kpl 
25 x 125 27 kpl 36 kpl 

Alusrakenne 3600 4800 
50 x 150 50 x 200 

Suluissa lujuusluokka T24 

Laiturin siltarakenne voidaan rakentaa valmiiksi elementeiksi rannalla 

ja nostaa paikoilleen yhtenä kappaleena. Pitkässä laiturissa siltojen 

jatkoskohdat sovitetaan pukkien kohdalle. Siltarakenne voidaan tehdä 

myös veden päällä asentamalla ensin aluspalkit pukkien päälle, minkä 

jälkeen kansi laudat nau lataan paikoilleen. 

Laiturin silta kiinnitetään rantaan esimerkiksi lappeelleen asennet

tuna painekyllästettyyn pölliin tai betonista valettuun perustukseen 

pulttien avulla. 

Tukien kohdal le kiinn itetään siltarakenteen aluspalkit kansiruuvein 

tai naulaamalla poikittaiseen tukipuuhun. Helposti irrotettava kiinn itys 

helpottaa siltarakenteen viemistä talveksi maihin. Kiinnitys on tarpeen 

tuu lisia säitä ajatellen. 

Siltaelementit liitetään toisiinsa liitoskohdistaan aluspalkin sisä

puolelle asennettavalla, n. 600 mm:n mittaisella 50 x 100 mm soirolla. 

Laiturin siltarakenne 
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