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SILLANRAKENNusTjIDEN YLEINEN TYtiSEL ITYS 

3900: KANNEN PINTARAKENTEET 

	

1. 	YLEIST 

	

1.1 	Soveltamjsalue 

Tt työse1ityst noudatetaan tehtess siltojen kansien pin-

tarakenteita, varusteita ja laitteita sekä soveltuvin osin 

muissa vastaavissa töissä. Se on tarkoitettu kytettväksi 

sekä omassa johdossa että urakalla rakennettaessa. Sitä nou-

datetaan myös rakennettaessa siltoja ja muita vastaavia raken-

teita, joihin on myönnetty valtion avustusta. 

Tst työse1ityksest kytetn nimitystä "SYT 3900". 

	

1.2 	Käsitteiden 	mritte1y 

Kannen pintarakenteel.].a tarkoitetaan tss työselityksess 

sillan kansirakenteen yJpuo].isia eristys-, suoja- ja pällys-
tekerroksia. 

Kannen varusteisiin ja laitteisiin kuuluvat mm. laakerit, lii-

kuntasaumalaitteet, siirtymlaatat, suojalaitteet ja tippu- ja 
pintavesiputket. 

Tss työselityksess4 noudatetaan Asfalttinormien (RIL 134-

1979) ja sen tydennysosan (RIL 151-1983) sekä soveltuvin osin 

Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeiden (RIL 107-1981) 

mukaisia ksjtteit. Betonitöiden osalta noudatetaan Suomen 

Rakentamismäräyskokoelmaan kuuluvien ohjeiden "B4 Betonira-

kenteet" mukaisia käsitteitä ja mritelmi. Nist ohjeista 

kytetn lyhennyst "ohjeet B4". 



	

1.3 	A s i a k i r j a t 

Tässä sillanrakennustöiden yleisen työselityksen osassa esite-

tään siltojen kansien pintarakenteita ja varusteita ja lait-

teita koskevat yleiset laatu- ja dokumenlointivaatimUkSet sekä 

työtapakuvauksia ja muita ohjeluonteisia asioita. Rakentajaa 

sitovat vaatimukset on kirjoitettu leveäpaistaisella tekstil-

la. Ohjeluonteiset sekä vaatimuksia selventävät asiat on kir-

joitettu kapeapaistaisella tekstillä. Siinä kuvataan yleensä 

yksi työselityksen laatimishetkellä hyväksyttävissä oleva työ- 

tapa. Myös muita työtapoja voidaan valvojan luvalla käyttää. 

	

1.4 	Töiden 	johtaminen 

Töitä johtavan henkilön tulee olla alaan perehtynyt ja riittä-

vän kokemuksen omaava. 

Betonitöiden johtamisessa noudatetaan SYT 3500:n kohdan 1.5 

määräyksiä. 

	

1.5 	Laatuvaatimukset 

	

1.51 	Yleistä 

Tässä kohdassa on annettu kannen pintarakenteita ja liikunta-

saumoja koskevat yleiset laatuvaatimukset. Materiaaleja ja 

rakenneosia sekä varusteita ja laitteita koskevat tarkemmat 

laatuvaatimukset on esitetty myöhemmin kyseistä asiaa käsitte- 

levissä kohdissa. 

	

1.52 	Vesitiiveys 

Kannen eristyksen ja päällysteen- sekä liikuntasaumojen tulee 

olla vesitiiviitä. Vesitiiveydellä tarkoitetaan sitä, että 

eristys ja saumat kestävät vuotamatta sään vaihtelut, liiken-

teen aiheuttaman rasituksen ja vedenpaineen sekä lämpötilasta 

ja kutistumasta aiheutuvat rakenteiden pituudenmuutokset. 

Eristys ei saa myöskään vuotaa rakennusaikana. 
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1.53 	Ajoradan pinnan tasaisuus ja kaltevuus 

Valmiin ajoradan tulee tytt 	seuraavat tasaisuusvaatimukset: 

- 	eptasaiSiJus 2 m:n oikolaudalla mitattaessa sillan 

pituussuunnassa 5 mm ja poikkisuunnassa korkeintaan 

3 mm 

- 	eptasaisuus 5 m:n oikolaudalla mitattaessa sillan 

pituussuunnassa korkeintaan 8 mm ja poikkisuunnassa 

5 mm. 

[ptasaisuuksien sallittuihin arvoihin ei sisl1y pllysteen 

pinnan karkeutus tai päällysteeseen tehty karhennus. 

Valuasfalttipinnan sillan pituussuuntaisia eptasaisuusarvoja 

voidaan pinnan karkeutuksen johdosta list 2 mm 5 m:n oiko-

laudalla mitattaessa ja 1 mm 2 m:n oikolaudalla mitattaessa. 

Vastaavat lisykset ksinlevitykselle ovat 4 ja 3 mm. Yksit-

tisen karkeutuskiven aiheuttamaa eptasaisuutta ei tarvitse 

ottaa huomioon. 

Betonipl1ysteen karhennuksesta aiheutuva eptasaisuusl is 

saa olla korkeintaan 3 mm. 

Ajoradan pinnassa ei saa myöskn olla sellaisia edellmainit-

tuja raja-arvoja pienempiä toistuvia eptasaisuuksia, jotka 

aiheuttavat haitallista vrin 	ajoneuvoon. 

Pllysteess ei saa olla liikenteelle haitallisia pitkiä aal-

toja eikä jyrysjlki. 

Ajoradan pinnassa kaltevuuden tulee olla riittvll tarkkuu-

della siltasuunnitelman mukainen siten, ettei vesi pse muo-

dostamaan ltköit 	ajoradalle. 

Jos sillan pituuskaltevuus on pienempi kuin 1 %, on ajoradan 

pintaan pintavesiputkilinjoille tehtvg vesiurat (leveys 

100 mm) siten, että uran pohja laskee ajoradan pinnan tasosta 
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pintavesiputki.en välisellä osalla putkiin päin vähintään 1 % 

kaltev uudessa. 

	

1.6 	Kelpo i suuden 	oso itt am inen 

Kelpoisuuden osoittamisessa ja kelpoisuuskirjan laatimisessa 

noudatetaan soveltuvin osin SYT 3500:n kohdan 1.8 määräyksiä 

ja ohjeita. Jos pintarakenteet, varusteet ja laitteet tai osa 

niistä tehdään erillisenä työnä, on rakentajan luovutettava 

valvojalle kelpoisuutta osoittava aineisto liitettäväksi koko 

sillan kelpoisuuskirjaan. 

Kelpoisuuskirjaan merkitään tiedot käytetyistä mate-

riaaleista ja tärkeimmistä työvaiheista ja tarkastuk-

sista. Materiaalien koetustodistukset sekä työsuun-

nitelmat ja laadunvalvontapöytäkirjat liitetään kelp-

oisuuskirjaan. 

	

2. 	ERISTYS 

	

2.1 	Y 1 e i s t ä 

Siltojen eristykset on tässä työselityksessä jaettu mastiksi-

eristeisiin, kermieristeisiin ja muihin eristeisiin. Eristet-

tävän pinnan materiaalin mukaan on käsitelty betoni-, teräs- 

ja puukannen eristyksiä. Betoni- ja teräskantisen sekä murs-

ke- ja soratäytteisten siltojen yleisimmät eristykset on esi-

tetty työselityksen liitteenä olevissä pintarakenteita esit-

tävissä kuvissa 1-12. Niiden mukaisia eristyksiä tehtäessä on 

noudatettava kohdissa 2.2, 2.3 ja 2.4 annettuja määräyksiä ja 

ohjeita. 

	

2.2 	Materiaalit 

	

2.21 	Eristysbitumiliuokset 

Kumibiturniliuos KBL-20/1 00 

Kumibitumista KB 100/50 ja liuottimesta valmistetun kumibitu-

miliuoksen KBL-20/100 on täytettävä Asfalttinormien täydennys- 
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osan RIL 151/1983 taulukossa nro 10 esitetyt vaatimukset. Ku-

mibitumiliuoksen tulee sisältää vähintään 0,5 paino-% diamii-

nityyppistä tartuketta. 

	

2.22 	Eristysbitumit 

Puhalletun bitumin B 95/35 on täytettävä Asfalttinormien täy-

dennysosan RIL 151-1983 taulukossa nro 9 esitetyt vaatimukset. 

Kumibitumin KB 100/50 on täytettävä Asfalttinormien täydennys-

osan RIL 151-1983 taulukossa 9 esitetyt vaatimukset. Kumin 

tulee olla styreenibutadieenistyreenikuniia (SBS-kurnia). 

Kumibitumi on massa, joka saadaan lisäämällä bitumiin 

elastomeerejä (kumia) niin pajon, että bitumin veny-

vyys ja taivutettavuus aihaisissa lämpötiloissa 

oleellisesti paranevat. 

Kumibitumi on sekoitettava vaipalla ja lämpömittarilla varus-

tetussa padassa. Sekoitus- ja levityslämpötilan on oltava 

180...220 ° C. Sekoitusvaiheessa on varottava kumibitumin pai-

kal1 ista ylikuumenemista. 

Eristysbitumi on seos, joka sisältää 50-% puhallettua bitumia 

B 95/35 ja 50-% kumibitumia KB 100/50. Eristysbitumia on käy-

tettävä eristystöissä, ellei suunnitelmassa ole toisin mainit-

tu. 

Eristysbitumi on valmistettava vaipalla ja lämpömittarilla va-

rustetussa padassa siten, että sulaan 2 30 ° C:een puhallettuun 

bitumiin lisätään vähitellen kumibitumi (mielluimmin tankomai-

sena). Sekoitusvaiheessa saa lämpötila olla enintään 220 ° C. 

Lristysbitumi on käytettävä viimeistään 6 tunnin kuluessa ku-

mibitumin sekoitusajankohdasta lukien. 

	

2.23 	Eristemastjksj 

Eristemastiksi valmistetaan hiekasta, täyteaineesta sekä side- 

aineesta. 



Eristemastiksin sideainepitoisuuden on oltava vhintn 15 

paino-%. Sideaineen tulee sislt 	bitumia ja styreenibuta- 

dieenistyreenikumia (SBS-kumia). Sideaineen on tytettv 

taulukossa 1 esitetty palautumavaatimus. Tytejauheena on 

kytettv kalkkikivijauhetta. 	Tytejauhetta on kytettv 

niin runsaasti että eristernaskiksin rakeisuuskyrn 0,074 mm 

seulan F4pisyprosentti on 25...40. 	Hiekan on pasia1iisesti 

lpistv 2 mm seula. 

Eristemastiksi on valmistettava koneellisesti sekoittavassa ja 

termostaatilla varustetussa asfalttikeittimess. 

Massan sekoituksen aikana on huolehdittava, ettei massan lm-

pötila nouse yli 200 ° C, jolloin kumibitumin elastomeerikompo-

nentti vahingoittuu. Sekoituslmpötilan on oltava kuitenkin 

vhintin 180 ° C. Sekoitusajan on oltava niin pitkä, että saa-

daan tasalaatuinen seos. 

Eristemastiksin tulee tytt 	taulukossa 1 esitetyt laatuvaa- 

timukset. Mastiksin ominaisuuksista tulee varmistua ennakko-

kokein, joissa kytetn samaa kiviainesta ja suhteitusta kuin 

tulevassa eristystyöss. Ennakkokokeita ei kuitenkaan tarvi-

ta, jos on kytettviss aikaisemmin tehtyjä vastaavia laadun-

valvontakokeiden tuloksia. 



Taulukko 1: Eristemastiksin laatuvaatimukset 

Yksikkö 	Vaatimus 	Menetelmä 

Koostumus 

Sideainepitoisuus, josta 

vhintn puolet kumi- 

bitumia KB 100/50 	paino-% 	15 

Rakeisuus, lpisy 

- 0,074 mm kohdalla 	paino-% 	25...40 

- 2 mm kohdalla 	 ?90 

Ominaisuudet 

Painuma, + 20 ° C 	mm 	2... 10 	TIE 431 

Palautuma (eristetyst 

sideaineesta), + 5 ° C 	% 	50 	TIE 451 

TIE-menetelmt on esitetty VTT:n tie- ja liikennelaboratorion tiedon-

annossa nro 50/1979. 

2.24 	Eristysmatot 

2.241 	Kumibitumimatot 

Kumibitumimatto on vedeneristystarkoituksiin kytettv, vettä 

14p4isemtön tuote, jonka eristysaineena on kurnibitumi ja tu-

kikerroksena polyesterihuopa. Matot on varastoitava valmista-

jan ohjeiden mukaisesti. 

Seuraavassa on kytetty standardin SFS 2427 mukaisia merkintö-

ja. 
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Käyttötarkoituksen mukaan kumibitumimatot luokitellaan alus- 

tai väl.ikermeihin ja pintakermeihin: 

- 	 Kumibiturnieristysmatto K-MS 150/3000 on alus- tai vä- 

likermi, jonka on täytettävä taulukossa 2 esitetyt 

vaatimukset. 

- 	 Kumibitumimatto K-PS 150/4000 on pintakermi, jonka 

yläpinta on peitetty suojaavalla sirotteella. Pinta- 

maton on täytettävä taulukossa 2 esitetyt vaatimuk-

set. 

Taulukko 2: Kumibitumimattojen ominaisuudet. 

Ominaisuudet 	 Yksikkö K-PS 150/4000 K-MS 150/3000 

Koosturnus 	 g/m 2  

- tukikerroksen paino 	 120...180 	120...18O 

- kumibiturnimäärä 	 1400...2200 	1400...2200 

- tuotteen paino 	 4000 	 3000 

Vetolujuus + 20 ° C 	kN/m 	8...18 	 8...18 

Venymä + 20 ° C ja 	 30 	 30 

-20 ° C 

2.242 	Kuumentamalla kiinnitettävät (hitsattavat) kumibitumimatot 

Kuumentamalla kiinnitettävä (hitsattava) kumibitumimatto on 

vedeneristystarkoituksiin käytettävä, vettä läpäisemätön tuo-

te, jonka eristysaineena on kumibitumi ja tukikerroksena poly-

esterihuopa. Matot on varastoitava valmistajan ohjeiden mu-

kaisesti. 



Kytt6tarkoituksen mukaan kuumentamal.la kiinnitettvt (hit-

sattavat) kumibitumimatot luokitellaan alus- ja vlikermeihin 

ja pintakermeihin: 

- 	Kuumentamalla kiinnitettv (hitsattava) kumibitumi- 

matto K-M5 150/3000 hits. (KB) on alus- ja vlikermi, 

jonka on tytettv taulukossa 3 esitetyt vaatimuk-

set. 

- 	Kuumentamalla kiinnitettv (hitsattava) kumibitumi- 

matto K-PS 150/4000 hits. (KB) on pintakermi, jonka 

yläpina on peitetty suojaavalla sirotteella ja jonka 

on tytettv taulukossa 3 esitetyt vaatimukset. 

Taulukko 3: Kuumentamalla kiinnitettvien (hitsattavien) 

kumibitumimattojen ominaisuudet. 

Ominaisuudet 	Yksikkö K-PS 150/4000 	K-MS 150/3000 

hits. (KB) 	hits. (KB) 

Koostumus 	g/m2  

- tukikerroksen paino 	120...180 	120...18O 

- kumibitumimr 	2400...3200 	2400...3200 

- tuotteen paino 	> 5000 	.> 4000 

Vetolujuus +20 ° C 	kN/m 	8...18 	8...18 

Venym +20 ° C ja 

-20 ° C 	 30 	30 

2.25 	Muut eristemateriaalit 

Sillan kannen eristykseen köytettvien muiden eristemateriaa-

lien tulee tytt 	niille suunnitelmassa asetetut vaatimukset. 
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Esimerkkeinä mandollisista muista eristemateriaaleis-

te voidaan mainita itsekiinnittyvt tai esisivelyai-

neen avulla kiinnittyvt kumibitumimatot, elastomee-

rikermit, epoksiterva sekä ne. ohutp4llysteet, jotka 

toimivat samalla sekä eristeen4 että pllysteen. 

Reunapalkin sispinnan eristykseen kytettvn epoksitervan 

tulee olla joustavaa. 

	

2.3 	Betonikannen 	eri st ys 

	

2.31 	Eristettv pinta 

Betonipinnan tulee olla puhdas irtonaisista materiaaleista ja 

sen on annettava kuivua yleensä vhintn viikon ajan ennen 

eristmist. Pinnan tasaisuuden ja kallistusten tulee tytt 

SYT 3500 kohdan 6.32 vaatimukset. 

Erittäin kuivissa ja lmpimiss olosuhteissa kastelun 

jlkeist kuivumisaikaa voidaan lyhent. Sateiset 

ja sumuiset pivt on listtvg kuivumisaikaan. Sa-

devesi ja pinnalle kondensoitunut kosteus (esim. y6- 

kaste) on kuivatettava ennen eristyst esimerkiksi 

puhalluslampulla. 

Käytettäessä jälkihoitoainetta on eristämistyön ajan-

kohta ratkaistava tapauskohtaisesti. Ellei asiaa 

tarkemmin selvitetä, on betonipinnan tällöin eristet-

täessä oltava vähintään kanden viikon ikäinen. 

Mastiksieristeen käyttö edellyttää, että sillan kansirakenne 

on varustettu paineentasausputkilla, joiden sijainti on esi-

tetty Asfalttinormien RIL 134 kohdassa 10.34 (kuvat 26 ja 

27). Niiden alapää on ulotettava 20 mm kannen alapinnan 

alapuolelle. Paineentasausputkien yläpinnan korkeustason 

asennustarkkuus on +0 mm, -5 mm suunnitelman mukaiseen tasoon 

verrattuna. 
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Veden poisjohtamista varten on kannessa oltava myös suunnitel-

manmukaiset tippu- ja pintavesiputket. 

	

2.32 	Mastiksieristys 

	

2.321 	Yleistä 

Tässä kohdassa esitettyä mastiksieristystä käytetään liitteen 

kuvien 1...3 mukaisissa betonikannen pintarakenteissa. 

Mastiksieristys sisältää seuraavat kerrokset: 

- 	lasikangas 

- 	kumibitumimastiksi 

- 	reunapalkin sisäpinnan 2-kertainen epoksitervasively 

- 	suoja- ja tasauskerros 

	

2.322 	Lasikangas 

Kansilaatan pinta harjataan puhtaaksi ja sille levitetään sil-

lan pituussuuntaan lasikangas, jonka silmäkoon tulee olla 

4...7 mm ja paksuuden vähintään 0,7 mm. Lasikangas kiinnite-

tään pisteliimauksella alustaansa. Kiinnityksessä käytetään 

bitumia BIP 95/35. 

Paineentasausputkien kohdalle ylimenevän lasikankaan alle ase-

tetaan 300 x 300 mm 2  lasikangaspalat 
450  vinouteen yläpuolisen 

kankaan kudoksiin nähden. Tippuputkien kohdalta leikataan 

pois 300 x 300 mm 2  suuruiset lasikangaspalat. Reunapalkin ja 

liikuntasauman vierustat jätetään 200 mm leveydeltä sekä kan-

nen korkein kohta 100 mm leveydeltä ilman lasikangasta. Sau-

mat tehdään 50 mm limityksin. Kaikki ne eristettävät kannen 

alueet, joissa ei ole lasikangasta, sivellään kumibitumiliuok-

sella KBL-20/100 noin 0,4 kg/m 2  eristemastiksin tarttuvuuden 

varmistamiseksi. Tippuputket suljetaan eristystyön ajaksi 

tulpilla tukkeutumisen estämiseksi. 
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2.323 	Mastiksin levittminen 

Eristemastiksia on levitettv sillan kannelle vhintn 

40 kg/m 2 . Mikäli mastiksi levitetn kahtena kerroksena, on 

ievitettvn massan yhteismrn oltava vhintn 50 kg/m 2 . 

Eristemastiksi levitetn yieens yhtenä kerroksena. 

Eristys voidaan tehdä kaksinkertaisena, jollei eris-

tyksen paksuusvaatimusta saada muuten joka kohdassa 

tytetyksi. 

Eristyksen paksuuden tulee olla jokaisessa kohdassa vähintään 

12 mm. Mastiksieristeen pinnan kaitevuuden tulee olla sellai-

nen, ettei vesi j 	seisomaan ltköiksi sen pdile. Mastik- 

sin levitys].dmpötilan on oltava 180...200 ° C. Eristyskerroksen 

jhmetytty on tippuputkien tulpat poistettava. Eristetty 

pinta on tarkastettava ja valuviat korjattava. 

Korjaus voidaan tehdä poistamaila huono mastiksi, 

jonka tilalle vaietaan uusi mastiksikerros. 

Tippuputkien päiie tuleva vettiäpisev sidottu ma-

teriaali voidaan tehdä epoksiterval.ia sidotusta sepe-

lista, jolloin sepeliin 8...12 mm iistn 2 paino-% 

epoksitervaa. 

Reunapalkin sisäpinta eristetään mastiksin levittämisen jäl-

keen kaksinkertaisella joustavalla epoksitervasilevyliä reuna-

palkin tyyppipiirustuksen mukaisesti. Ennen sivelyä on 

betonipinta puhdistettava sementtiliimasta huoleil isella 

teräsharjauksella 

	

2.324 	Suoja- ja tasauskerroksen tekeminen 

Mastiksieristyksen päälle levitetään suoja- ja tasauskerrok-

seksi asfalttibetonia AB 12/V, joka tiivistetään kevyeliä jy-

räilä. Merkinnässä V tarkoittaa Asfalttinormien RIL 134 kuvan 
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2 kyrä nro V. Massan märn tulee keskimrin olla suunni-

telman mukainen, mutta mr 	on listtv, jos sillan kannes- 

sa on eptasaisuutta. Suoja- ja tasauskerros on levitettäv 

ksilevityksen tai kevyttä, kumiteloilla varustettua levitin- 

t' kytten. 	Levityksen jälkeen pinta jyrtn. 

Suojakerroksen ylpinnan kaltevuuden tulee olla suunnitelman 

mukainen. Tasaisuuden suurin sallittu poikkeama 2 metrin mat-

kalla on enintWn 6 mm. 

2.33 	Yksinkertainen kermier istys 

Yksinkertainen kermieristys (vrt. Uit.teen kuvat 5 ja 6) muo-

dostuu seuraavista kerroksista: 

- 	kumibitumi liuossively 

- 	eristysbitumiliimaus 

- 	kumibitumieristysmatto 

- 	reunapalkin sisreunan 2-kertainen epoksitervasive.ly. 

Kuivalle, puhtaaksiharjatuile kansillaatalle levitetn sivele-

mll tai harjaamalla kumibitumiliuosta KBL-20/100 0,3 kg/m 2 . 

Bitumiliuosta ei saa levitt, jos rakenteen tai il-

man lmp6ti1a on alle ± 0 ° C. 

Kuivuneeseen alustaan liimataan kuumalla eristysbitumilla ku-

mibitumieristysmatto K-MS 150/3000. Liimauksessa kytetän 

kohdan 2.22 mukaista eristysbitumia 1,5 kg/m 2  ja sen 1evitys- 

lämpötilan on oltava 180...220 ° C. 	Liimaantumisen onnistuminen 

edellytt 	matolta lmmint varastointia (n. + 15 °c). Maton 

limityksen tulee olla 100 mm pituussuuntaan (sivusauma) ja 

150 mm poikkisuuntaan (ptysauma). Eristysbitumin tulee pu- 

ristua pieneksi aalloksi koko rnaton leveydelt5 mattoa aukirul-

lattaessa. Maton tulee tarttua kauttaaltaan kiinni alustaansa 

eikä ilmakuplia saa jd maton ja alustan väliin. Saumat 

tiivistetn telalla voimakkaasti rullaamalla. 

Yksinkertainen kermieristys voidaan tehdä myös kyttmll 

kuumentamalla kiinnitet 	v 	(hitsattavaa) kumihitumimattoa. 
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Tällöin eristysbitumiliimaus jä pois. 	Matot asennetaan si- 

ten, että tartuntapintaa lämmitetään nestekaasuliekillä ja 

matto painetaan kumibitumiliuokseUa esisiveltyyn alustaan. 

Maton liiallista kuumenemista on varottava ja ylikuumennukses-

ta tuhoutunut matto vaihdettava uuteen. Muuten maton asennuk-

sessa on noudatettava edellä annettuja ohjeita. 

Tippuputkien päälle tuleva vettäläpäisevä sidottu materiaali 

tehdään kuten kohdassa 2.323 on esitetty. 

Reunapalkin sisäpinta eristetään kermieristyksen jälkeen kak-

sinkertaisella joustavalla epoksitervasivelyilä reunapalkin 

tyyppipiirustuksen mukaisesti. Ennen sivelyä on betonipinta 

puhdistettava sementtili imasta huoleliisel la teräsharjauksel-

la. 

	

2.34 	Kaksinkertainen kermieristys 

Kaksinkertainen kuniibitumikermieristys (liitteen kuva 4) teh-

dään siten, että ensimmäisen, kohdan 2.33 mukaan kiinnitetyn 

kumibitumimaton päälle liimataan kuumalla eristysbitumilla 

toinen samanlainen kumibitumimatto. Eristysbitumin laatu ja 

määrä kerrosta kohden ovat samat kuin yksinkertaisessa kermi-

eristyksessä. 

Kaksinertainen kermieristys voidaan tehdä myös käyttämällä 

kuumentamalla kiinnitettäviä (hitsattavia) kumibiturnimattoja. 

Tällöin eristysbitumiliimaukset jäävät pois. Muuten mattojen 

asennuksessa on noudatettava kohdassa 2.33 annettuja ohjeita. 

Tippuputkien päälle tuleva vettäläpäisevä sidottu materiaali 

tehdään kuten kohdassa 2.323 on esitetty. 

Reunapalkin sisäpinta eristetään kuten kohdassa 2.33 on 

esitetty. 

	

2.4 	T er äskannen 	eri st y s 

2.41 	Eristettävän pinnan esikäsittely 

Teräksen pinnassa mandollisesti olevat irtonaiset ja kiinteät 
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eppuhtaudet poistetaan kaapimalla ja harjaamalla ja suolat 

vesipesulla harjaten. Rasvat ja öljyt poistetaan esimerkiksi 

alkalipesulla, jonka jälkeen pinta huuhdotaan huolellisesti 

vedellä. Esipuhdistuksessa noudatetaan Prosessiteollisuuden 

Standardisoimiskeskuksen standardin PSK 1702 ohjeita. 

Edellä kuvatulla tavalla puhdistettu ja kuivunut terspinta 

suihkupuhdistetaan asteeseen Sa 3 (SIS 055900). Puhdistus on 

tehtv kuivissa olosuhteissa, tarvittaessa suojakatoksessa. 

Suihkupuhdistuksen jälkeen terspinta suojataan kumibitumi-

liuoksella KBL-20/100, mr 0,3 kg/m 2 . Liuos 1evitetn joko 

harjaamalla tai ruiskuttamalla ja harjaamalla. Kiinnityste-

rkset suojataan kuten muukin terspinta. 

Eristettvss terskannessa tulee olla ennen eristystyöt 

suunnitelmanmukaiset tippu- ja pintavesiputket. 

2.42 	Mastiksieristys 

Tmn kohdan mukaista mastiksieristyst käytetään liitteen ku-

vien 7...9 mukaisissa terskannen pintarakenteissa. 

Mastiksieristys sislt 	seuraavat kerrokset: 

- 	kuinibitumi 

- 	kumibitumimastiksi 

- 	tartuntasirote. 

Alemmaksi eristyskerrokseksi levitetän kumibitumia KB 100/50, 

vhintän 4 kq/m 2 . Kumibitumi on sekoitettava vaipalla ja 

lmpömittarilla varustetussa padassa. Sekoitus- ja levitys- 

lämpötilan on oltava 180...220 ° C. Sekoitusvaiheessa on varot-

tava massan paikallista ylikuumenemist. Kumibitumi on levi-

tettv 6 tunnin kuluessa sulatuksesta. Levitys tulee tehdä 

kuivalle alustalle olosuhteissa, joissa ilman lämpötila on 

hintn -i-5 ° C. Myös mandolliset kiinnitysterkset on 

kauttaaltaan ksiteltv kumibitumilla. 
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Kumibitumin plie lasketaan koneellisesti tai käsin levitten 

eristemastiksia 40 kg/m 2 . Kerrosten tarttumisen varrnistami-

seksi levitetn eristykselle sen ollessa vielä kuumaa lievs- 

ti bitumoitua tartuntasirotetta 6...12 mm keskimrin 

6 kg/m 2 . Sitä ei jyrät. Mikäli kannessa on kiinnitysterk- 
set, tulee mastiksin ulottua terksien ylreunaan. Levitet-

tv mr on tl1öin 50...55 kq/m 2 . Pinta tulee tällöin v-

littömsti peitt 	bitumoidulla sepelillä 20...25 mm tai 

16.. .20 mm, määrä 8...12 kg/m 2 . 

Mastiksin levityslämpötilan on oltava 180...200 ° C. 	Eriste lo- 

petetaan sillan reunoilla ja päissä siten, ettei vesi pääse 

tunkeutumaan eristekerroksen alle. 

	

2.43 	Muut eristeet 

Esimerkkinä muista eristeistä mainittakoon Asfalttinormien 

RIL 134 kohdassa 10.44 esitetty epoksieriste. Eristyksestä on 

tehtävä yksityiskohtainen työsuunnitelma, jonka tulee perustua 

mm. eristysaineen valmistajan ohjeisiin. 

	

2.5 	Puukannen 	eri stys 

	

2.51 	Kumibitumikermieristys 

Sillan kannelle levitetään sivelemällä tai harjaamalla kumibi-

tumiliuosta KBL -20/100 0,3 kg/m 2 . Tämän jälkeen liimataan 

aluskermiksi kohdan 2.22 mukaisella eristysbitumilla, määrä 

1,5 kg/m 2 , kumibitumimatto K-MS 150/3000 ja sen päälle saman-

laisella liimauksella piritakermiksi kumibitumimatto K-PS 

150/4000. 

Mattojen asennuksessa on muuten noudatettava kohdassa 2.33 en-

nettuja määräyksiä ja ohjeita. 

	

2.52 	Epoksieristys 

Sillan kannen puhdistetulle pinnalle levitetään 2-komponent-

tista epoksiliimaa 1,0...2,0 kg/m 2 , jonka on kestettävä murtu-

matta mähintään -30 ° C lämpötilassa. 
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Epoksiliiman päälle levitetään 4...8 mm sirotetta, jonka on 

oltava 1-luokan kiviainesta. Käytettävän epoksiliiman ominai-

suudet on selvitettävä työkohtaisesti, el1ei niitä ole esitet-

ty suunnitelmassa. Eristyksest on tehtävä yksityiskohtainen 

työsuunnitelma, jonka tulee perustua mm. eristysaineen valmis-

tajan ohjeisiin. 

	

2.53 	Muut eristeet 

Muut eristeet tehdään erillisen suunnitelman ja yksityiskoh-

taisen työselityksen mukaan. 

	

2.6 	Laadunvalvonta 	ja 	kelpoisuu- 

den 	oso itt aminen 

Ennen eristyksen tekemistä on eristettävä pinta tarkastettava. 

Alustan tasaisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Eristemateriaalien kelpoisuus osoitetaan ottamalla eristemas-

tiksista, sen suojakerroksesta tai kermistä näyte kutakin 

alkavaa 1500 m 2 :n pinta-alaa kohti, kuitenkin vähintään kolme 

näytettä. Näytteistä tutkitaan kohdan 2.2 mukaiset ominaisuu-

det. Mikäli kermistä on olemassa hyväksyttävä laadunvalvonta-

todistus, ei näytettä tarvitse ottaa. Mastiksinäyte otetaan 

ja tutkitaan Asfalttinormien RIL 134 kohdan 9.25 mukaisesti. 

Mastiksieristyksen kelpoisuus todetaan lähinnä silmämääräises-

ti. Lisäksi sen vedenpitävyys tarkastetaan vesikokeella. 

Eristyksen tulee kestää vuotamatta vähintää kaksi tuntia kes-

tävä kastelu tai 100 mm:n vedenpaine. Mastiksin paksuus tar-

kastetaan levityksen aikana tarkkailemalla massamenekkiä ja 

tarvittaessa mittauksin. 

Kerrnieristyksen kelpoisuus todetaan silmämääräisesti. Työn 

aikana seurataan, että kermi tulee joka kohdastaan liimatuksi 

alust aansa. 



	

3. 	SUOJABETONI 

	

3.1 	M a t e r i a a 1 i t 

Betoniterästen on täytettävä lujuus- ja laatuluokkatunnuksen 

perusteella määräytyvän SFS-standardin mukaiset vaatimukset. 

Betonin osa-aineiden, sementin, runkoaineen, veden ja lisäai-

neiden tulee täyttää SYT 3500:n kohdassa 5.1 esitetyt vaati-

mukset. 

	

3.2 	L a a t u v a a t i m u k s e t 

Suojabetonin paksuus on 50 mm ajoneuvoliikenteen si]loilla ja 

40 mm kevyen liikenteen silloilla, ellei suunnitelmassa ole 

toisin mainittu. Suurin sallittu paksuusvaihtelu on +20 ja 

- 10 mm. Keskimääräinen paksuus ei saa ylittää teoreettista 

paksuutta enempää kuin 15 mm. 

Suojabetonin yläpinnan on täytettävä "Betonipintojen luokitus- 

ohjeiden (by 13)" puuhierretyn pinnan vaatimukset. Pinnan 

käyryys ja aaltoilu ei saa kuitenkaan olla suurempi kuin 6 mm 

2 metrin matkalla mitattuna. Suojabetonin yläpinnan tasaisuu-

den ja kallistuksen tulee olla sellaiset, ettei vesi jää sei-

somaan lätäköiksi sen pinnalle. 

Suunnitelmassa esitetty suojabetonin mandollinen kanavointi on 

tehtävä Asfalttinormien RIL 134 kohdan 10.36 mukaisesti. 

Suojabetonissa käytetään yleensä betonia K35-1, ellei suunni-

telmassa ole toisin määrätty. Betonin on oltava pakkasenkes-

tävää. Betoni katsotaan pakkasenkestäväksi, jos sen suojahuo-

kossuhde on suurempi kuin 0,20. 

Jollei työmaalla muissa rakenteissa käytetä 1-luokan 

betonia, voidaan suojabetonissa käyttää 2-luokan be-

tonia. 
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Yksittisiss pienehköiss kohteissa ja tieosilla 

joita ei suolata, voidaan betonin pakkasenkestvyys 

todeta kokonaisi lmamrn perusteella. Kokonaisilma-

mdrvaatimus on tällöin 5,0 % kun maksimiraekoko on 

16 mm ja 6,0 % kun maksimiraekoko on 8 mm. 

- 	3.3 	Työnsuoritus 

	

3.31 	Betonityösuunnitelma 

Suojabetonin betonitöist on laadittava betonityösuunnitelma 

noudattaen soveltuvin osin SYT 3500:n kohdassa 5.21 annettuja 

ohjeita. 

Suojabetonin betonityösuunnitelma on yleensä osa koko 

sillan betonityösuunnitelmaa. 

	

3.32 	Raudoitus 

Suojabetonin raudoituksena kytetän joko sidottua verkkoa 

6 	150 A400H tai hitsattua betonitersverkkoa 5-150 B500P, 

ellei suunnitelmassa ole toisin mrätty. Raudoitus sijoite-

taan suojabetonilaatan keskelle. Suurin sallittu sijainti- 

poikkeama on * 5 mm. 

	

3.33 	Betonointi ja j1kihoito 

Betonin koostumus on valittava siten, että sen vesi- ja 

hienoainesmr on mandollisimman pieni. Betonimassan on ol-

tava hyvin koossapysyvä ja työstettv 	sekä työmenetelmn 

nähden riittävän notkeata. Betonissa on kytettv notkista-

vaa lisainetta tai nesteytint. Runkoaineen maksimiraekoko 

saa olla korkeintaan yksi kolmasosa suojabetonilaatan paksuu-

desta. Muuten betonimassan valmistuksessa ja kuljetuksessa on 

noudatettava SYT 3500:n kohdan 5.22 ohjeita. 
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Hienoainesmr eli sementin ja runkoaineen hieno- 

aineksen ('.0,25 mm) kokonaismrn tulisi olla 

< 450 kg/m 3 . 

Betonimassan sopivana notkeutena työstetvyyden kan-

nalta voidaan pit 	3.. .5 sVB. 

Betonin tiivistyksess on kytettvä tasotrytint. Suojabe-

tonin pinta tasoitetan puulla tai koneellisesti hierten mah-

dol 1 isimrnan myöhisess vaiheessa. 

Valun jälkeen suojabetonin pinta on suojattava mandollisimman 

pian joko kytten tarkoitukseen soveltuvia jlkihoitoaineita 

tai pidettv kosteana olosuhteista riippuen vhintää 1-2 

viikkoa. Betonipinnan käsittelyssä ja jlkihoidossa noudate-

taan lisäksi SYT 3500 kohdan 5.28 ohjeita. Suojabetoniin mah-

dollisesti syntyvät 0,2 mm suuremmat halkeamat tiivistetn 

epoksilla. 

3.4 	Laadunvalvonta 	ja 	kelpoisuu- 

den 	oso itt am i nen 

Materiaalien laadunvalvonnassa noudatetaan SYT 3500:n kohtien 

3.3 ja 5.41 ohjeita. 

Betonimassan koostumus selvitetn ennakkoon SYT 3500:n kohdan 

5.42 mukaisesti. Saman kohdan ohjeita noudatetaan betonimas-

san valmistuksen ja vastaanoton laadunvalvonnassa sekg tytet-

tess4 betonointipöytkirjaa. Betonin ilmamr on mitattava 

kuitenkin työmaalla aina ensimmisest ja sen jälkeen vähin-

tn joka kolmannesta työmaalle tulevasta betonikuormasta. 

Jos massan siirtoon kytetn betonipumppua, on ilmamör mi-

tattava pumpatusta betonista. 

Betoniterksen ja betonin osa-aineiden kelpoisuus osoitetaan 

SYT 3500:n kohtien 3.4 ja 5.5 mukaisesti. Betonin puristus- 

lujuus ja pakkasenkestvyys (uojahuokossuhde) ooitetaan SYT 

3500:n kohdan 5.5 mukaisesti. Jos pakkasenkestvyysvaatimuk-

sena on kokonaisi1mamr, on mittausten keskiarvon tytettv 

asetettu vaatimus eikä yli 20 %:n yksitLisi alituksia saa 

esiintyä. 
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4. 	PÄÄLLYSTE 

	

4.1 	AsfalttipälTysteet 

	

4.11 	Yleistä 

Asfalttipllysteet on tss työselityksess jaettu asfaltti-

betoni-, valuasfaltti- ja muihin, lhinn kumiasfalttibetoni-

ja kumivaluasfalttipllysteisiin. Betoni- ja terskantisten 

siltojen yleisimmt asfalttipllysteet on esitetty työseli-

tyksen liitteenä olevissa pintarakenteita esittviss kuvissa 

1-9. Niiden mukaisia pllysteit tehtäessä on noudatettava 

jljempn annettuja m ryksi ja ohjeita. 

	

4.12 	Materiaalit 

	

4.121 	Asfalttibetoni 

Asfalttibetonien tulee tytt 	Päällystystöiden työselityksen 

(TVH 742802) kohtien 1 ja 2 vaatimukset. 

	

4.122 	Valuasfaltti 

Valuasfalttien tulee tytt 	Pllystystöiden työselityksen 

(TVH 742802) kohtien 1 ja 3 vaatimukset. 

	

4.123 	Kumiasfalttibetoni 

Kumiasfaltt ibetoni valmistetaan asfaltt ibetonimassojen tavoin 

asfalttiasemalla. Sideaineena käytetn bitumin ja synteetti-

sen kumin seosta. Kumiasfalttibetonista erotetun sideaineen 

palautuman on oltava v4hintn 25 % (TIE 451-menetelmä). Muu-

ten kumiasfalttibetonin on tytettv asfalttibetonille asete-

tut vaatimukset. 

Kumiasfalttibetonia valmistettaessa on huolehdittava siitä, 

ettei massan lmp6tila ylit +200°C. 
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4.124 	Kumivaluasfaltti 

Kumivaluasfaltti valmistetaan valuasfalttimassojen tavoin va-

1uasfalttikeittimiss. Sideaineena kytetn bitumin ja syn-

teettisen kumin seosta. Kumivaluasfaltista erotetun sideai-

neen palautuman on oltava vhintn 25 % (TIE-451-menetelm). 

Muuten kumivaluasfaltin on tytettv valuasfaltille asetetut 

vaatimukset. 

Kumivaluasfalttia valmistettaessa on huolehdittava, ettei 

massan 1mpötila ylit +200 ° C. 

	

4.13 	Laatuvaatimukset 

Asfaalttipllysteiden pinnan tasaisuuden ja kaltevuuden tulee 

tytt 	kohdassa 1.53 esitetyt vaatimukset. 

Muilta ominaisuuksiltaan siltojen asfalttipIlysteiden on 

tytettv Pllystystiiden työselityksen (TVH 742802) kohtien 

1...3 vaatimukset. 

	

4.14 	Työnsuoritus 

	

4.141 	Suojabetonin pinnan esiksitte1y 

Suojabetonin pinta on siveltvä kumibitumiliuoksella 

KBL-20/100, mr 0,3 kg/m 2. Pinnan on oltava kuiva (Ks. koh-

ta 2.31). Suojabetonin lujuuden on oltava vhintn 25 MN/m 2 . 

Jos välittömästi suojabetonin plle tulee valuasfalttipl-

lyste, on betonin pinnalle levitettv paineentasauskerroksek-

si lasikangas, joka liimataan alustaan pisternisesti bitumi-

liuoksella. 

4.142 	Asfalttibetonipllyste 

Asfalttibetonipllysteiden teossa on noudatettava Pllystys-

töiden työselityksen kohtien 1 ja 2 ohjeita ja mryksiä. 
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Pllystetyyppi ja -kerrokset esitetn suunnitelmas-

sa. Liitteess olevissa kuvissa la...9a on esitetty 

eräitä tavanomaisia ratkaisuja betoni- ja terskan-

tisten siltojen asfalttibetonipllysteist. 

Puukantisen sillan asfalttibetonipllysteen voidaan 

kytt 	esimerkiksi kumiasfalttibetonipllystett 

AB 20/100/K (eristys kohdan 2.51 mukaan). 

Mastiksieristeisen sillan asfalttibetonipllysteen kanavointi 

on tehtv Asfalttinormien RIL 134 kohdan 10.36 mukaisesti. 

	

4.143 	Va1uasfa1ttipllyste 

Valuasfalttipllysteiden teossa on noudatettava Pllystys-

töiden työselityksen kohtien 1 ja 3 ohjeita ja mryksi. 

Pllystetyyppi esitetn suunnitelmassa. Liitteess 

olevissa kuvissa lb...9b on esitetty erit tavano-

maisia ratkaisuja betoni- ja terskantisten siltojen 

valuasfalttipällysteist. Puukantisen sillan valu-

asfalttipllysteen voidaan kytt esimerkiksi ku- 

mivaluasfalttipllystett VA 16/80/K. 	(Eristys koh- 

dan 2.51 mukaan). 

Valuasfalttikerrokset on karkeutettava ajoneuvol i ikenteel le 

suunnitelluissa pllysteiss bitumoidulla sirotteella. Alem-

man valuasfalttikerroksen sirotteena kytetn 12...16 mm tai 

6...12 mm 6 kg/m 2 . Kulutuskerroksen valuasfaltti karkeutetaan 

sirotteella 20...25 mm tai 16...20 mm 8...12 kg/rn 2 . 	Kevyen 

liikenteen valuasfalttip llysteit ei karkeuteta. 

	

4.144 	Muut pllysteet 

Muita pllysteitä, kuten esimerkiksi epoksi-, kumiasfaltti-

betoni- ja kumivaluasfalttipllysteit tehtess noudatetaan 

suunnitelman ohjeita ja mryksi. 
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4.15 	Laadunvalvonta ja kelpoisuuden osoittaminen 

Sillan pllystiminen voi kuulua osana laajempaan tien pl-

lystystyöhön. Jos tl1öin siltapllystelaji on sama kuin 

tieosalla, valvotaan koko pllystystyötö kokonaisuutena ja 

osoitetaan sen kelpoisuus yhteisten nytteiden, tarkastusten 

ja mittausten perusteella. 

Sillan p 11ystminen voi olla myös erillinen työ tai pllys-

telaji voi poiketa p llystettvn tieosan pllysteest. 

Töllöin siltapöllysteen laadunvalvonta ja kelpoisuuden osoit-

tammen toteutetaan erillisen. Pllystystyön laadunvalvonta 

tehdn tällöin soveltuvin osin Pöillystystöiden valvontaoh-

jeiden (TVH 742815) mukaisesti seuraavin tsmennyksin ja poik-

keuksin: 

- 	Tasaisuus mitataan oikolaudalla ja kallistus vesi- 

vaa'alla ja tarvittaessa vesikokeella. 

- 	Haitallista vrin 	aiheuttava eptasaisuus voidaan 

tarvittaessa mitata yhteenlaskevalla sysysmittari1 1 a 

(TIE 481). 	Sallittu eptasaisuuden arvo on tällöin 

180 cm/km. 

- 	Paksuutta seurataan tarkistamalla kuorrnakirjoista 

massamenekki. 

- 	Sideaine-, tartuke- ja lisainenytteit ei tarvitse 

ottaa. 

- 	Massanytteitö otetaan asfalttibetonista yksi kutakin 

al.kavaa 250 tonnia kohti ja valuasfaltista yksi kuta-

kin alkavaa 100 tonnia kohti. Kustakin kerroksesta 

on otettava vhintn yksi näyte. 

- 	Pllystenytteitö ei yleensä tarvitse ottaa alle 

1000 m 2  pllysteist, ellei ole perusteltua syytä 

olettaa pllysteen ominaisuuksien olevan alle vaati-

mustason. Pinta-alaltaan 1000 - 4000 m 2 :n asfaltti-

betonipllysteest otetaan yksi ja yli 4000 m2:n 
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pllysteest kolme kaistanäytesarjaa. Porattaessa 

ei saa rikkoa eristystä ja porareiät on paikattava. 

Näytteistä tutkitaan päällysteen paksuus, tyhjätila 

ja sideainepitoisuus. Kokeiden ja tarkastusten tu-

lokset arvostellaan Tienpäällystysurakan urakkaohjel-

man (TVH 741461) kohdan 15 mukaisesti. Valuasfaltis-

ta ei porata näytteitä. Ne korvataan massanäytteil-

lä. 

Päällysteen kelpoisuus osoitetaan silmämääräisen tarkastuksen 

ja ede1l esitettyjen laadunvalvontatoimenpiteiden ja kelpoi-

suuskokeiden tulosten perusteella. 

Kelpoisuuskirjaan on liitettävä Päällystystöiden valvontaoh-

jeiden mukaiset työtä koskevat laboratoriotulokset, pinta-ala-

ja tasaisuusmittauspöytäkirjat, työvirheluettelot, työvuoro-

ja puolikuukausi-ilmoitukset sekä loppuilmoitus. 

	

4.2 	Betonipäällyste 

	

4.21 	Materiaalit 

Betoniterästen on täytettävä lujuus- ja laatuluokkatunnuksen 

perusteella m räytyvän SFS-standardin mukaiset vaatimukset. 

Sementin, veden ja lisäaineiden tulee täyttää SYT 3500:n koh-

dassa 5.1 esitetyt vaatimukset. 

Runkoaineena käytettävän kiviaineksen on täytettävä "Betonin 

kiviainesten luokitusohjeiden (by 20)" 1-luokan ja päällyste-

kiviainesluokituksen 11-luokan mukaiset vaatimukset. Runkoai-

neiden kloridipitoisuus ei saa ylittää 0,02 painoprosenttia 

vesiliukoisena kloridina (Cl) ilmaistuna. 

	

4.22 	Laatuvaatimukset 

Betonipäällysteen rakenne on liitteen kuvan 12 mukainen, ellei 

suunnitelmassa ole toisin esitetty. Suurin sallittu paksuus- 

vaihtelu on +20 mm ja -10 mm. Keskimääräinen paksuus ei saa 



26 

ylitt 	teoreettista paksuutta enemp 	kuin 15 mm. 

Betonipällysteen pinnan on ennen karhennusta tytettv "Be-

tonipintojen luokitusohjeiden (by 13)" puuhierretyn pinnan 

vaatimukset. Pinnan tasaisuuden ja kaltevuuden tulee kuiten-

kin tytt 	kohdassa 1.53 esitetyt vaatimukset. Poikkisuun- 

taisen karhennuksen syvyys tulee olla 2-3 mm. 

Ellei suunnitelmassa ole toisin mirtty kytetän betonipl-

lysteess betonia 1(35-1, ja suojahuokossuhteen tulee olla v-

hintn 0,20. 

Betonin kokonaisilmamr työmaalla betonoinnin aika-

na tehtdvissä laadunvalvontakokeissa on oltava ennak-

kokokeiden mukainen, kuitenkin vhintn 4,5 %, kun 

maksimiraekoko on 32 mm ja 5,0 % kun maksimiraekoko 

on 16 mm. 

Jollei työmaalla muissa rakenteissa kytet 1-luokan 

betonia, voidaan betonipllysteess kyttä 2-luokan 

betonia. 

	

4.23 	Työnsuoritus 

	

4.231 	Betonitydsuunnitelma 

Betonip1lysteen betonitöistö on laadittava betonityösuunni-

telma noudattaen soveltuvin osin SYT 3500:n kohdassa 5.21 an-

nettuja ohjeita. 

	

4.232 	Raudoitus 

Raudoituksen suurin sallittu sijaintipoikkeama on ± 5 mm. 

	

4.233 	Betonin valmistus 

Betoni tulee suhteittaa siten, ettö sillö on hyvö pakkasenkes- 

tvyys ja kulutuskestvyys. Erityistä huomiota tulee 

kiinnitt 	siihen, ettö betonin kutistuma jö mandollisimman 
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pieneksi. Betonimassan tulee olla hyvin koossapysyv 	ja 

kytettvn rakentamismenetelmn asettamat vaatimukset 

huomioonottaen notkeusasteeltaan sopivaa ja hyvin 

tiivistyv. Betonissa on kytettv notkistavaa 1isainetta 

tai nesteytint. 

Betonin koostumusta valittaessa l'htökohtana voidaan 

kytt 	seuraavia ohjeita: 

- 	Hienoainesmr eli sementin ja runkoaineen 

hienoaineksen (O,25 mm) yhteismr on 

< 450 kg/m 3 . 

- 	Runkoaineseoksen lp4isyprosentti 8 mm 

seulalla on n. 35 %. 

- 	Runkoaineen rakeisuuskyr on ep4jatkuva 

siten, että runkoaine ei sisl1 4...8 mm 

lajitetta. 

- 	Runkoaineen suurin raekoko on 32 mm, ei 

kuitenkaan enemp 	kuin 1/3 pä1lysteen 

paksuudesta. 

- 	8 mm karkeammasta kiviaineksesta vhintn 

50 % on murskattua. 

4.234 	Betonointi ja j1kihoito 

Sillan kannen betonip1.lyste tehdn yleensä yhtenä valuna 

ilman työsaumoja. Massan siirrot ja betonointi on tehtv 

* 	siten, ettei betonimassassa tapandu erottumista työn aikana. 

Tiivistyksess on kytettv tasotrytint. Pllysteen pinta 

tasoitetaan puulla tai koneellisesti hierten, minkä jälkeen 

pinta karhennetaan poikkisuuntaisella harjauksel la. 

P41lyste suojataan kuivumista vastaan vlittömsti pinnan 

valmistumisen jälkeen. Suojaus voidaan tehdä tarkoitukseen 



soveltuvilla jlkihoitoainei1la tai pitmll 	pinta peitteill 

suojattuna ja kosteana 14 vuorokauden ajan. 

	

1 4.235 
	

Kutistumissaumojen tekeminen 

Kutistumis- ja liikuntasaumojen paikat ja rakenne esitetn 

suunnitelmassa. 

Pllysteeseen tehdn suunnitelmassa esitetyt kutistumissau-

mat y1eens sahaamal.la. Saumat sahataan niin aikaisessa vai-

heessa kuin se työn kannalta on mandollista (8...20 tunnin ku-

luttua valusta). Pllysteen ja reunapalkin välinen sauma 

tehdn asentamalla valun yhteydessä betoniin puurima tai 

styrox-levy. Saumaus tehdn kohdan 4.4 mukaisesti aikaisin-

taan 14 vuorokauden kuluttua va1usta. 

	

4.24 	Laadunvalvonta ja kelpoisuuden osoittaminen 

Materiaalien laadunvalvonnassa noudatetaan SYT 3500:n kohtien 

3.3 ja 5.41 ohjeita. 

Betonimassan koostumus selvitetn ennakkoon SYT 3500:n kohdan 

5.42 mukaisesti. Saman kohdan ohjeita noudatetaan betonimas-

san valmistuksen ja vastaanoton laadunvalvonnassa sekä laadit-

taessa betonoinnista pöytkirjaa. 

betonin ilmamr mitataan ensimmisest työmaalle tulevasta 

betonikuormasta ja sen jälkeen joka kolmannesta kuormasta. 

Jos betonin siirtoon kytetn pumppua, mitataan ilmamr 

pumpatusta massasta. 

Betoniterksen ja betonin osa-aineiden kelpoisuus osoitetaan 

SYT 3500:n kohtien 3.4 ja 5.5 mukaisesti. Betonin puristuslu-

juus ja pakkasenkestvyys (suojahuokossuhde) osoitetaan SYT 

3500:n kohdan 5.5 mukaisesti. Jos pakkasenkesU4vyysvaatimuk-

sena on kokonaisilmamr, on mittausten keskiarvon t4ytettv 

asetettu vaatimus eikä yli 20 %:n yksittisi alituksia saa 

esiintyi. 
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4.3 	Muu 	päällyste 

	

4.31 	Materiaalit 

Suunnitelman mukaan voidaan kannen päällysteenä käyttää myös 

kylmäsekoitteista muovipinnoitetta (esim. epoksibetoni), kyl-

mäsekoitteista betonityyppistä polymeeripinnoitetta (esim. 

kuitubetoni), kylmäsekoitteista kimmoisaa epoksitervapinnoi-

tetta tai muuta hyväksyttävää pinnoitetta. 

Päällysteistä on oltava suomenkielinen käyttöseloste, josta 

ilmenevät mm. osa-aineet ja niiden määrät, sekoitusaika sekä 

sekoitus- ja työvaihelämpötilat. 

	

4.32 	Työn suoritus 

Työ tulee tehdä hyväksytyn työsuunnitelman mukaisesti ja val-

mistajan ohjeita noudattaen. 

Jokaisesta päällystystyöstä tehdään erillinen työ- 

suunnitelma, jonka valvoja hyväksyy ennen töiden 

aloittamista. Käytettävistä materiaaleista on työ-

maalla oltava työsuojeluhallituksen vahvistaman lo-

makkeen mukainen käyttöturvall isuustiedote. 

	

4.33 	Laadunvalvonta ja kelpoisuuden osoittaminen 

Laadunvalvonnasta ja kelpoisuuden osoittamisesta päätetään 

työsuunnite Iman hyväksymisvaiheessa. 

	

4.4 	Päällysteen 	saumat 

	

4.41 	Yleistä 

Tässä kohdassa käsitellään päällysteisiin tehtäviä kutistumis-

saumoja sekä liikuntasaumoja niiltä osin, kuin sauman tiivis-

tys tehdään saumamassalla tai saumanauhalla. 
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Saumassa kytettävn materiaalin on 1iivistettVö sauma vesi- 

tiiviiksi kohdan 1.52 mukaisesti. 

	

4.42 	Materiaalit 

	

4.421 	Yleistä 

Saumamassalla on oltava hyvä tarttuvuus saumapintoihin sekä 

hyvä vanhenemisen kesto. Saumamassan ja -nauhan on silytet-

tv toimintakykyns lmpötila-a1ueella -40 ° C...-i-70 ° C. Lisäksi 

niiden tulee kest 	sillalla esiintyvien tiesuolojen, öljyn, 

bensiinin, laimeiden happojen ja emsten sekä otsonin ja 

UV-steilyn vaikutusta. 

	

4.422 	Kutistumissaurnat 

Asfaltti- ja betonipllysteefl kutistumissaumOisSa on kytet-

tv kumibitumipohjaiSta saumamassaa, jonka tulee töytt 	koh- 

dan 4.421 vaatimusten lis4ksi kumibitumille KB-100/50 edellä 

kohdassa 2.22 asetetut vaatimukset. 

Muiden pllystemateriaalien kutistumissaumoisSa voidaan kyt-

t 	myös muuta kuin kumibitumipohJaista saumamassaa, jolloin 

niiden tulee tytt 	kohtien 4.41 ja 4.421 vaatimukset. 

AsfalttipllySteen kutistumissaumoja ovat: 

	

- 	asfalttipllysteefl kulutuskerroksen saumat 

(saumapinnat: asfaltti-asfaltti) 

	

- 	asfalttipllySteefl ja reunapalkin sisreu- 

nan v1inen sauma (saumapinnat: asfaltti-

epoksiterva tai betoni) 

	

- 	asfalttipllySteen ja liikuntasaumalait- 

teen tukikaistan välinen sauma (saurnapinnat: 

asfaltt i-epoksibetoni tai alustavalumassa) 

- asfalttipllySteen ja jalkakytvn reuna- 

tuen välinen sauma (saumapinnat: asfaltti-

betoni, kivi tai ters) 

	

- 	asfalttipllysteefl ja tersosien, putkien 

yms. völiset saumat. 
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Betonipäällysteen kutistumissaumoja ovat: 

- 	betonipäällysteen saumat (saumapinnat: 

betoni-betoni) 

- 	betonipäällysteen ja reunapalkin sisäreunan 

välinen sauma (saumapinnat: betoni-epoksi-

terva tai betoni). 

	

4.423 	Liikuntasaumat 

Liikuntasaumassa, jonka liikemäärä on 0.. .± 15 mm, tiiviste-

tään sauma solukumi-, PVC- tai muulla hyväksytyllä saumanau-

halla kuvien 13 ja 14 mukaisesti. Saumanauhan on täytettävä 

kohdissa 4.41 ja 4.421 luetellut vaatimukset. Saumanauhan ja 

asfaltin yläpinnan välisen tyhjätilan täytteenä käytettävän 

elastisen saumamassan on oltava kohtien 4.41 - 4.422 mukaisia 

ja niiden joustokyvyn tulee olla vähintään ± 40 % sauman 

leveydestä. Saumamassan alla voidaan lisäksi käyttää 

suljettusolukkoista, vettä imemätöntä polyeteeni alusnauhaa. 

Edellä mainitut vaatimukset täyttäviä ja toimintaky-

kyisiä saumamassoja ovat esimerkiksi polysuifidi ja 

silikonipohjaiset saumamassat. 

Jos sauman leveys on yli 30 mm, on massan soveltuvuus 

saumaan varmistettava massan valmistajalta. 

	

4.43 	Saurnaus saumamassalla 

Saumaustyö tehdään suunnitelman mukaisesti ja massan valmista-

jan ohjeita noudattaen. 

Saumapintojen tulee olla kuivat, puhtaat ja kiinteät. Pinnat 

on esisiveltävä ennen saumamassan levitystä massaan soveltu-

valla pohjustusaineella tarttuvuuden parantamiseksi. 

Ennen saumausta saumaan asennetaan alusnauha. Sen koko on va-

littava siten, että nauha on aina puristetussa tilassa myös 

saumaraon ollessa suurimmillaan. 
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Saumamassan työskentely- ja kovettumislmpötilan tulee yleensö 

olla ^ +5 ° C. 	Tarvittaessa on kytettvö lömmitystö. 

Asfalttipöllysteen kutistumissaumat (kohta 4.422) 

tehdn kulutuskerroksen syvyisen joko jlkikteen 

sahaamalla (leveys 5-10 mm) tai laittamalla pällys-

teeseen levitysvaiheessa esim. puurima tai styrox-

levy (leveys 15-20 mm), joka poistetaan völittömösti 

ennen saumamassan levitystö. 

Betonipllysteen kutistumissaumat tehdöön kohdan 

4.235 mukaisesti. 

SILKO-ohjeessa "Päällysteen halkeaman sulkeminen, 

5/81" ja "Reunapalkin liikuntasauman tiivistäminen, 

1/82" annetaan yksityiskohtaisia ohjeita saumaustyön 

vaiheista. 

Saumamassojen varastointiaika on yleensä vain 6-12 kk valmis-

tumispäivästä lukien. Avattuja, osittain käytettyjä 

pakkauksia ei saa käyttää uudelleen. Valmistumispäivä on aina 

tarkistettava. 

Yksikomponenttiset massat pursotetaan suoraan patruu-

nasta saumaan. 2-komponenttiset massat annostellaan 

paino-osin ja sekoitetaan huolellisesti sekoitussii-

vikolla (200-300 r/min) ja levitetään lastalla tai 

pursottimella saumaan. Useimpien massojen väri il-

maisee sekoituksen riittävyyden. Massan käyttökel-

poisuus sekoitusajankohdasta lukien on tarkistettava 

valmistajan ohjeesta. Yksikomponenttisen massan 

käyttö on suositeltavaa, ellei käyttäjällä ole koke-

musta 2-komponenttisten massojen käytöstä. 

4.44 	Saumanauhojen asentaminen 

Saumanauhat asennetaan suunnitelmapiirustuksessa ja työkohtai-

sessa työselityksessä sekä saumanauhan toimittajan ohjeissa 

esitetyllä tavalla. 
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Solukumipohj ainen saumanauha asennetaan puristettuna saumaan 

kuvan 13 mukaisesti. Sauma-  ja alusnauhan koko on valittava 

siten, että nauha on aina pu ristetussa tilassa. Ennen sauma-

nauhan asennusta ksitelln sauman pystysuorat betonipinnat 

suoj abetonia lukuunottamatta kaksinkertaisel la joustavalla 

epoksitervasivelyll. 

0 	 00 	
. 	0 • 

! 	° 	 ' 
-5mm 	eI 

'te, 

2O 	

oli 

() Etastinen saumomassa 
(2) Päallyste 
( 	Suljettusolukkoinen alusnauha 
® Suojobetoni 
J Eristys 
() Soumoriouha 
(7') Pystypinnossa 2-kertainen 

joustava epoksitervosively 

Kuva 13. Solukumipohjaisen saumanauhan asennus. 

PVC-pohjainen saumanauha on asennettava suoraan valuun siten, 

ettei nauhaan synny suurta puristusjnnityst kyttötilan mis-

sn vaiheessa. Saumanauha asennetaan kuvan 14 mukaisesti ja 

niin, että a > b. Kiinnitys on tehtv nauhakannattimilla ja 

pidikkeill niin tihesti, ettei nauha pse valun aikana 

liikkumaan. Nauhan pituuskaltevuuden sillan poikkisuunnassa 

on veden poisjohtamiseksi oltava vhintn 2,5 %. PVC-nauha 

on jatkettava kuumentamalla (hitsaamalla). Saumanauhan ylä-

puoliset pystysuorat betonipinnat, suojabetonia lukuunottamat-

ta, ksitellan kaksinkertaisella joustavalla epoksitervasive-

lyUEi. 
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KANSI 
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5. 

5.1 

20 30 mm 

1 	Elastinen soumamassa 
2 	Paallyste 
3 	Suljettusolukkotrien alusnouha 
4 	Suojabeton 
5 	Eristys 

(6 Soumanauha 
( 	Pystypinrioissa 2 - ker toinen joustava epoksitervosively 
() 	Lisöteräkset 	6, haot j 12 
() Saumonauhan pidikkeet 
C1II 	A!kuperoinen raudoitus 

Kuva 14. PVC-pohjaisen saumanauhan asennus. 

Reunapalkin reunaan ulottuvat saumanauhat viedn 50 mm yli. 

reunapalkin ulkoreunan. 

KeI.poi suuden oso itt am inen 

Massoista tulee olla hyvksyttv tuoteseloste, josta ilmene-

vt mm. kohdissa 4.41 - 4.423 esitetyt materiaaliominaisuudet. 

Tarvittaessa on materiaalin kelpoisuus osoitettava pistokoe-

luontoisin 1.aboratoriokokein. Sauman kelpoisuus todetaan sil-

mm4risesti ja vesitiiveys tarvittaessa aikaisintaan viikon 

kuluttua saumaustyön pttymisest esim. kaatamalla sauman 

kohdalle vettä. 

LAAKERIT JA NIVELET 

L aaker i suunnitelma 

Siltasuunnitelmassa esiteLn yleensä vain laakerien ja nivel- 

ten lukumr sekä suunnittelun lht6arvot ja vaadittavat orni- 
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naisuudet. Valmistaja laatu niiden pohjalta yksityiskohtai-

set suunnitelmat noudattaen annettuja suunnitteluohjeita. 

Asentamiseen liittyvät näkökohdat ja alusrakenteisiin tulevat 

mandolliset muutokset on otettava suunnittelussa huomioon. 

Suunnitelmat on esitettv tarkastettavaksi ja hyvksyttvksi 

riittvn ajoissa ennen laakereiden valmistamista. 

Jos laakerisuunnitelmat edellyttvt muutoksia maatu-

kien laakeritasojen tai pilareiden korkeusasemissa 

tai varauskoloissa, on tarvittavat muutokset tehtv 

kyseisiin rakennepiirustuksiin. Suunnitelmien tar-

kastus- ja hyvksymismenettelylle on varattava aikaa 

vhintn kaksi (2) viikkoa. 

Kumilevylaakereista ja muista tyyppilaakereista esi-

tetn siltasuunnitelmassa koko, lukumr, mandolli-

nen kyttöaluetta koskeva tunnus ja laakerien valmis-

tuksessa tarvittavien tyyppipiirustusten numerot. 

5.2 	Laatuvaatimukset 	ja 	kelpoi- 

suuden 	oso itt aminen 

K u m i 1 e v y 1 a a k e r e i d e n tulee olla TVH:n hyvk-

sym 	tyyppiä. Itä- ja Pohjois-Suomessa Oulu-Kajaani linjan 

pohjoispuolella saadaan kytt vain luonnonkurnista valmistet-

tuja (tai vastaavat ominaisuudet tyttvi) kumilevylaakerei-

ta. 

T e r 	s 1 a a k e r e i s s a 	kytettvien aineiden tulee 

tytt lujuus- ja laatuluokatunnuksen perusteella mrytyvn 

standardin mukaiset vaatimukset. Kytetyist aineista ja tar-

vikkeista on esitettv ne koetustodistukset, jotka suunnitel-

missa esitettyjen aineiden kelpoisuuden osoittamiseksi tarvi-

taan. 

Lisäksi on selvitettv laakereiden laadunvalvonnan jrjes-

telyt ja hankittava todistus laakereiden tarkastuksesta. 
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E r i k o i s 1 a a k e r i e n 	ainetta ja rakennetta koske- 

vat vaatimukset ovat valmistusmaassa annetun käyttöselosteen 

mukaiset. 

Erikoislaakereiden soveltuvuutta arvosteltaessa on lisäksi 

otettava huomioon siltapaikalla vallitsevat ilmasto- ym. käyt-

töolosuhteet. Valmistajan tulee toimittaa laakereista yksi-

tyiskohtaiset tiedot, joita soveltuvuutta arvosteltaessa tar-

vitaan, ellei kysymyksessä ole aikaisemmin hyväksytty laakeri-

tyyppi ja -merkki. 

Laakeriaineille ja tarvikkeille suoritettavat kokeet 

saadaan tehdä soveltuvan standardin (SFS, SIS, DIN, 

BS) mukaan. Koetuloksista tulee ilmetä, että asete-

tut laatuvaatimukset tulevat täytetyiksi. Laatuvaa-

timukset voivat olla suunnitelmassa, jossakin stan-

dardissa tai tyyppihyväksyntäpäätöstä vastaavassa 

asiakirjassa rnääriteltyjä. 

Valmistuksen aikaisesta valvonnasta ja tarkastuksesta 

annettavasta todistuksesta tulee käydä ilmi, että 

valmistajasta riippumaton tarkastaja on todennut laa-

kerit valmistetuiksi niistä aineista, joista on an-

nettu koetustodistukset. 

Jos laakereiden kelpoisuutta on aihetta epäillä esim, puut-

teellisten selvitysten tai muiden syiden vuoksi, on laakerit 

vaadittaessa purettava valvojan tarkastusta varten. 

Jos laakereiden kelpoisuutta ei voida muuten osoittaa, on 

niille tehtävä koekuormitus tai muu käyttökelpoisuustutkimus. 

N 1 v e 1 i s s ä , joissa käytetään kermejä, tulee käytettä-

vän kumibitumimaton K-MS 150/3000 olla kohdan 2.241 mukaista. 

Kermikerrokset liimataan alustaansa ja toisiinsa kuumalla bi-

tumilla B 95/35 siten, että kermit pysyvät halutussa muodos-

saan. Jos käytetään kuumentamalla kiinnitettäviä (hitsatta-

via) kumibitumirnattoja, tulee mattojen täyttää kohtien 2.242 

ja 2.33 vaatimukset. 
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Tersvineliss kytetyist materiaaleista on esitettv koe-

tustodistukset. Materiaalien tulee tytt 	suunnitelmissa 

niille asetetut vaatimukset. 

Mikäli niveliss kytetn muita kuin edellä mainittuja mate-

riaaleja, on niistä oltava yksityiskohtaiset kyttöselosteet 

ja materiaalit on hyvksytettv valvojalla ennen niiden kyt-

tö•. 

Laakerien ja nivelten tersosat puhdistetaan suihkupuhdistuk-

sella puhdistusasteeseen Sa 2,5 standardin SIS 055900 mukai-

sesti. Pintaksittely tehdn SYT 3800 kohdan 4.13 taulukon 2 

pinnoitusyhdistelmn 4.5 mukaisesti tai muulla korroosiosuo-

jauskyvyltn vastaavalla tavalla. Pintamaalin vrisvy on 

harmaa (KY 4), ellei suunnitelmassa ole toisin mrtty. 

Liuku- ja vierintpinnat laatoissa ja rullassa liikeosan le-

veydelt jätetään pinnoittamatta. Ne ksitelln hyvksytt-

vll, tarkoitukseen sopivalla, vettä hy1kivll voiteluai-

neella tai lakalla, jolla tulee olla lisäksi korroosiota estä-

vi ominaisuuksia. 

	

5.3 	A s e n n u s 

	

5.31 	Yleistä 

Laakereiden asennuksesta on oltava valvojan hyvksym asennus-

suunnitelma ennen asennustöiden aloittamista. 

Ennen laakereiden asennusta on lisäksi todettava, että niillä 

on suunnitelmassa vaaditut liikevarat ja ennakko sekä liike- 

suuntaa osoittava merkintä. Ennakko on asetettava niin, että 

laakerin liike pysyy rakenteen kyttöaikana sille asetetuissa 

rajoissa. 

Asennussuunnitelmassa on selvitettv mm. laakereiden 

vliaikaiset tuennat, vaakavoimien huomioonottaminen, 

asennusjrjestys, alustavalumassat ja -valut sekä 

lmpösuoj aus. 
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Liikesuuntaa osoittavana merkintänä käytetään esim. 

ylälaatan yläpintaan stanssattua suuntanuolta. Lii-

kevarat on tarvittaessa osoitettava kokeilemalla. 

Sellaisia laakereita, joissa kiertyminen perustuu ku-

min muodonmuutoksiin, ei kokeiltaessa pystytä kiertä-

mään, joten tarkastuksessa on vain todettava rajoit-

tavien esteiden asennot. 

Ennakon määrittäminen perustuu siltasuunnitelmassa 

annettuihin arvoihin. Myös laakerin kiertymälle voi-

daan joutua asettamaan ennakko. 

5.32 	Asennustarkkuus 

Rakenne on asennettava laakereilleen siten, että laakereiden 

rasitukset pysyvät suunnitelluissa rajoissa ja että rakenne ei 

saa tuennasta johtuvia lisärasituksia. Tarvittaessa on tuki- 

voimien oikeellisuus todettava mittaamalla. 

Tukireaktiot voidaan mitata useimmissa tapauksissa 

riittäväl].ä tarkkuudella nostamalla rakenne tunkkien 

varaan ja lukemalla nestepaine, edellyttäen tieten-

kin, että paineen ja nostovoiman riippuvuus tunnetaan 

luotettavasti esim. vakaustodistuksen perusteella. 

Laakerit on asennettava siten, että ala- ja ylälaatan kalte-

vuuspoikkeamassa on enintään 3 % ero suunnitelman mukaiseen 

kaltevuuteen verrattuna ja että laakerit ovat suunnatut liike-

suunnassaan suunnitelman mukaisesti. 

Ellei suunnitelmassa muuta edellytetä, on laakerit asennettava 

siten, että poikkeamat eri suunnissa ovat enintään: 

- 	Paikal lavalettavissa betonisi 1 loissa 

- 	jännemitan suhteen 	± 30 mm 

- 	sillan pituus- ja poikkisuunnassa 

alusrakenteen suhteen 	± 30 mm 

- 	korkeusaseman suhteen 	± 10 mm 
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- 	Elementt isi 1 loissa 

- 	 jnnemitan 	suhteen ± 	1 	mm/m ja ± 15 mm 

- 	 sillan 	pituus- 	ja 	poikkisuunnassa 

alusrakenteen 	suhteen ± 30 mm 

- 	 etäisyys 	palkin 	pst 	rnitatun 

teoreettisen 	aseman 	suhteen ± 10 mm 

- 	 sillan 	poikkisuunnassa elementin 

keskil.injan 	suhteen ± 10 mm 

- 	 korkeusaseman suhteen ± 5 mm 

- 	 Terspa1.kkisi iloissa 

- 	 jnnemitan 	suhteen ± 30 mm 

- 	 sillan 	pituus- 	ja poikkisuunnassa 

alusrakenteen suhteen 	± 30 mm 

- 	sillan pituussuunnassa pystyjy- 

kisteiden mrittrnn tukilinjan 

suhteen 	 ± 10 mm 

- 	sillan poikkisuunnassa päkan- 

nattajan uuman keskilinjan suhteen ± 10 mm 

- 	korkeusaseman suhteen 	± 10 mm 

Lisäksi kolmi- tai useampipalkkisessa sUlassa on tukireaktiot 

mitattava ennen laakerien kiinnityst' oikean korkeusaseman 

löytrniseksi kullekin laakerille, ellei oikeata korkeusasernaa 

muutoin varmuudella pystytä mrittmn. Tukireaktioiden 

poikkeama teoreettisesta arvosta saa olla tällöin enintn 

± 10 %. 

5.33 Kiinnitys alusrakenteeseen 

Ters- ja elementtisilloissa laakerien alalaattoja ei saa 

kiinnitt 	alustaansa ennenkuin pl1ysrakenne on 

kokonaisuudessaan asennettu paikoilleen, ellei kiinnityksest 

ole asennussuunnitelmassa muulla tavoin erikseen sovittu. 

Paikalla valettav issa tersbetonisilloissa Ilaakeri-

laatat vaietaan normaalisti kiinni alusrakenteisiin 

ennen p1lysrakenteen betonointia. 



Laakerit on kiinnitettv 	alusrakenteisiin tarkoin suunnitel- 

massa esitetyll tavalla ja siten, että laakerin alalaatta tu-

lee kauttaaltaan tuetuksi ja sivuvoimat voivat siirtyä luotet-

tavasti alusrakenteille. 

Kiinnittmiseen on kytettäv lujuudeltaan ja muilta ominai-

suuksiltaan tarkoitukseen soveltuvia aineita. Laakerilaatan 

tai muun vastaavan osan alle valettavan alustavalumassan tulee 

olla juoksevaa ja kutistumatonta. Alusvalumassan muodonmuu-

toksesta kovettumisvaiheessa, lujuudesta ja lujuuden kehityk-

sest tulee olla hyvksytyn tutkimuslaitoksen tutkimusseloste. 

Alustavalumassan loppulujuuden tulee olla vhintn K50, ellei 

suunnitelmassa ole toisin mrtty. Ellei luotettavia tietoja 

lujuudesta ja muista ominaisuuksista ole saatavissa, on mate-

riaalien soveltuvuus osoitettava ennakkokokeilla. 

Ennen valua on alustavalumassan kovettumisolosuhteet varmis-

tettava. Lmpötilaa on tarkkailtava tarvittaessa lmp6tila-

mittauksin. 

Tarvittaessa on tuen ylosa lmmitettv jo ennen va-

lua riittvn syvlt ja lmmityst jatkettava massan 

kovettumisvaiheessa, kunnes riittv lujuus on saavu-

tettu. Lämmitys voidaan tehdä lmpösteilijöi1l4 tai 

tuen valuun asennetuilla shk6vastuksilla. 

Kelpoisuuden osoittarnista varten tehdn työnaikana työkohdet-

ta kohden vhintn kolme lieriömist puristuslujuuskoekappa-

letta, joiden halkaisija ja korkeus on 100 mm. Koekappaleet 

si1ytetn val.ukohteen vieressä ja testataan 7 vrk:n issg. 

Kaikkien koekappaleiden tu1osten on tyttettv asetettu lu-

juusvaatimus. Muuten koekappaleiden valmistuksessa ja tes-

tauksessa noudatetaan standardin SF5 4474 ohjeita. 

Laakereita alusrakenteisiin kiinnitettess on varauduttava 

kiinnityksenaikaisista 1mpöt ilan muutoksista aiheutuviin 

liikkeisiin. 
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Alustan valussa tulee noudattaa massan valmistajan ja 

laakeritoimittajan antamia erityisohjeita. Alustan 

täyttyminen vaatii tiiviin sivumuotin, jonka reunan 

tulee nousta jonkin verran laakerin alareunan yli. 

Massa on sullottava huolellisesti ja ilmapusseja ei 

saa jäädä laatan alle. 

Jos terässilloissa laakerit on kiinnitetty päällysra-

kenteeseen ennen alustavalua, voivat laakeriosia vä-

liaikaisesti yhdistävät siteet estää laakerin liik-

keet siten,että alustavalun kovettumisaikana tapahtu-

vat lämpöliikkeet rikkovat kiinnityksiä ja laakeri 

voi jäädä irti alustastaan tai joutua väärään asen-

toon. Varmempi tapa on tällöin tukea laakerit teräs-

kiiloilla alustaansa ennen alustavalua ja laskea sil-

lan paino niiden avulla laakereille ja alustalle. 

Tällöin on kuitenkin ennakolta selvitettävä laakerin 

ja alusrakenteen saamat rasitukset sekä millä tavoin 

mandollisesti syntyvät vaakaliikkeet estetään. 

5.34 	Kiinnitys päällysrakenteeseen 

Paikalla valettavissa teräsbetonisilloissa laakerit kiinnite- 

tään päällysrakenteeseen normaalisti kannen valun yhteydessä. 

Terässilloissa laakerit on kiinnitettävä kannatinpalkkeihin 

siten, että tukivoimat siirtyvät laakerista tukijäykisteille 

mandollisimman tasaisesti. Tarpeen vaatiessa on liitospinnat 

oikaistava työstämällä tai käyttämällä erillisiä työstettyjä 

kiilalevyjä. Kosketuspintojen tasomaisuusvaatimus on 0,5 mm 

tukijäykisteiden ja uuman kohdilta mitattuna. Laakerin kun-

nitys palkkiin ei saa heikentää tai vahingoittaa laakeria eikä 

palkkia. Liitoksen pintakäsittely on tehtävä asennus- tai 

pinnoitussuunnitelmassa esitetyllä tavalla. 
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Erikoislaakereissa on kuljetuksen ja asennuksen aikana laake-

rin eri osien keskinäisen liikkumisen estvt ja laakeriosia 

toisiinsa liittvt metalliruuvit vaihdettava laakeritoimitus-

ten mukana tuleviin alumiini- tai rnuoviruuveihin, ennenkuin 

laakeri kiinnitetn pllysrakenteeseen. Ellei ruuveja ole 

kytettviss, tytetöön kolot kitill. 

Kiinnityksen jälkeen on kaikki asennuslevyt ja -pultit ym. 

vastaavat apulaitteet poistettava vlittömsti betonin sitou-

duttua. Työn aikana on myös huolehdittava siitä, että maini-

tut laitteet eivät estä sillan liikettö. 

Asennustyön lopuksi on kiinnitettv liikkuvien laakereiden 

siirtymi osoittava viisari tai muu sopivalla kohdistusmerkil-

1 ja asteikolla varustettu osoitin paikalleen. 

Laakereiden asennuksesta laaditaan pöytkirja. 

Pöytkirjaan merkitän mm. laakereiden asennot, enna-

kot, rakenteen ja ilman lämpötila asennushetkell, 

paikalla valetuissa silloissa betonin maksimilmpöti-

lat kovettumisvaiheessa, käytetyt alustavalurnassat, 

lmmitysmenetelm ja tarkistusmittauspöytkirja. 

Siirtymmittarit on asennettava siten, että laakerin 

asento voidaan havaita sillan sivusta ilman telinei-

ta. 

	

6. 	LIIKLJNTASAUMALAITTEET 

	

6.1 	Y 1 e i s t 

Tässä kohdassa ksitelln sellaisia liikuntasaumoja joiden 

kokonaisliikemär on yli 30 mm tai sauman tiivistykseen 

kytetn saumalaitetta. 

Saumalaitteet tulee valmistaa ja asentaa siten, että niiden 

kuluvat osat voidaan myöhemmin tarvittaessa vaihtaa. 
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Reunapalkin ulkoreunaan ulottuva liikuntasaumalaite on ulotet-

tava 50 mm reunapalkin ulkopuolelle. 

Saumalaitteen on tiivistettv liikuntasauma vesitiiviiksi 

kohdan 1.52 mukaisesti sekö silytettvö toimintakykynsö lm-

pötila-alueella -40 ° C. . .+70 ° C. 

	

6.2 	5 u u n n 1 t e 1 m a 

Siltasuunnitelmassa esitetn liikuntasaumalaitteiden vaadit-

tavat liikemrt, joiden perusteella laitteen toimittaja laa-

tii yksityiskohtaiset mitoitus- ja asennuspiirustukset materi-

aalimerkintöineen. Piirustukset on esitettvö tarkastettavaksi 

ja hyvksyttvksi riittvn ajoissa ennen saumalaitteiden 

valmistusta. 

Suunnitelmien tarkastus- ja hyvksymismenettely1le on 

varattava aikaa vhintn kaksi (2) viikkoa. 

	

6.3 	M a t e r i a a 1 i t 

Liikuntasaumalaitteissa kytettvien materiaalien on tytettö-

v suunnitelmaan rnerkittyjen lujuus- ja laatuluokkatunnusten 

perusteella mrytyvien standardien asettamat vaatimukset. 

Tartuntoina kytettvien tersten tulee olla hitsattavaa laa-

tua. Laitteen materiaalien tulee kest 	sillalla esiintyvien 

tiesuolojen, öljyn, bensiinin, laimeiden happojen ja emsten, 

otsonin sekä UV-steilyn vaikutusta ja laitteella tulee olla 

hyvä kulutuskestvyys mekaanista kulutusta vastaan. 

Materiaaleista vaaditaan yleensä ainestodistukset. 

Ulkomaisista patentoiduista laitteista vaaditaan to-

distus siitä, että laite on hyvksytyn kyttöselos-

teen mukainen. 

	

6.4 	A s e n n u s 

L iikuntasaumal aitteet asennetaan asennuspi irustusten ja 

-ohjeiden mukaisesti. Asennusvaiheessa tarkastetaan, että 

laitteen ennakko on betonin pitkäaikaiset muutokset huomioon- 
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otettuna asennus1mpöti1aan nähden oikea. Asentamisen yhtey-

dessg on varmistettava, että laitteen toiminta on mandollista. 

Mikäli laitteen puoliskot on kiinnitysvalun ajaksi kiinnitetty 

toisiinsa, on kiinnitykset poistettava v1ittömsti betonin 

sitouduttua ja ennenkuin ne alkavat est4 betonin kutistumi-

sesta ja lmp5tilan muutoksista aiheutuvaa sillan liikettä. 

Yleensä liikuntasaumalaitteet asennetaan vasta kannen beto-

noinnin jälkeen jlkivalua kytten (kuva 15). Jlkivalumas-

San on tytettv vhintn kannen betonille asetettu lujuus- 

vaatimus ja massan ilmavesisuhteen tulee olla vhintn 0,25. 

Liikuntasaumalaite voidaan valaa kiinni myös kannen ja rnaatuen 

valun yhteydessä, jolloin massa on tlt osin huokoistettava 

SYT 3500 kohdan 5.5 mukaisesti (kuva 16). Saumalaitteen mo-

lemmille puolille tehdn tukikaistat, joiden lujuusluokan tu-

lee olla vhintän K50 ja valumassan kutistumatonta ja pakka-

senkestv. 
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Kuva 15. Liikuntasaurnalaten aennus j1kiva1ua kytt.en. 
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© Täytefaan epoksilla 

Kuva 16. Liikuntasaumalaitteen aserinus kannen valun 

yht eydess. 

Tukikaista tehdn y1eens alustavalumassalla, johon 

sekoitetaan n. 40 paino-% kuivaa, murskattua kiviai-

nesta, raekoko ̂ ^ 8...16 mm (vettä ei 1.istg) tai 

epoksibetonista, joka sis 1t 	n. 20 paino-% epoksia 
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ja n. 80 paino-% kuivaa kiviainesta, raekoko 	4...- 

16 mm. Tukikaistat tehdn yleensä saumalaitteen j41-

kivalun yhteydessä. Tukikaistoihin mandollisesti 

asennettav at terkset esitetn asennuspi irustuksis-

sa. 

Liikuntasaumalaitteiden asennusaikaisten hitsien on tytettv 

standardin SFS 2379 luokan WC vaatimukset. Hitsauskohdan on 

oltava puhdas ja kuiva. Tartuntatersten hitsaamisen johdosta 

tai muusta syystä k4yristyneet osat on taivutettava konepajal-

la tarkalleen liikuntasauman mukaisiksi. 

Tersosien muut kuin betonin sisdn tulevat pinnat on pintak-

sitelt'v SYT 3800 kohdan 4 mukaisesti. Pinnoiteyhdistelmn 

tulee olla rasitusluokkaan M4 soveltuva. Pinnoituksen tulee 

ulottua v4hintn 20 mm betonin sisn. 

Jos silta on liikuntasauman kohdalta tuettu kumilevylaakeril-

la, ei sellaisia liikuntasauman osia, jotka estvt pystysuo-

raa liikettä saumassa, saa kiinnittd ennenkuin kantavat teli-

neet on purettu. 

Liikuntasaumoissa valumuotteina kytettvt styrox-levyt (tai 

vast.) on muottien purkamisen yhteydessä poistettava. 

	

6.5 	Kelpo isuuden 	osoitt aminen 

Materiaalien kelpoisuus osoitetaan ainestodistusten perusteel-

la. Liikuntasauman kelpoisuus osoitetaan silmmrisen tar-

kastuksen ja vesitiiveyskokeen perusteella. 

	

7. 	KONEISTOT JA OHJAAMOT 

	

7.1 	Suunnitelma 

Koneistot ja ohjaamot shkölaitteineen tehdn erillisen suun-

nitelman mukaan. 
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7.2 	M a t e r i a a 1 i t 

Materiaalien tulee tyttä suunnitelmassa niille asetetut vaa-

timukset. Kytettvist aineista ja tarvikkeista tulee olla 

koetustodistukset ja hyväksytty kyttölupa. Mikäli ohjaamo 

tehdään paikalla valettuna betonirakenteena, noudatetaan mate-

riaalien osalta SYT 3500:n kohdassa 5.1 esitettyj vaatimuk-

sia, ellei suunnitelmassa ole toisin märtty. 

	

7.3 	Työnsuoritus 

Koneistot asennetaan työkohtaisen työselityksen ja koneisto- 

piirustusten mukaan. Söhkölaitteiden asennukseen kuuluvat 

myös lakisteiset tarkastukset. Ohjaamo tehdn betoniraken-

teiden osalta SYT 3500:n kohdan 5.2 ja tersrakenteiden osalta 

SYT 3800:n kohtien 2, 3 ja 4 mukaisesti, ellei suunnitelmissa 

ole toisin mainittu. 

	

8. 	SIIRTYMLAATAT 

	

8.1 	M a t e r i a a 1 i t 

Betonitersten on tytettv lujuus- ja laatuluokkatunnuksen 

perusteella m rytyvn SFS-standardin mukaiset vaatimukset. 

Betonin osa- aineiden, sementin, runkoaineen, veden ja lisai-

neiden tulee tytt paikalla valettavien laattojen osalta SYT 

3500:n kohdassa 5.1 esitetyt vaatimukset ja elementtilaattojen 

osalta SYT 3600 kohdassa 2.41 esitetyt vaatimukset. 

	

8.2 	L a a t u v a a t i m u k s e t 

Siirtymlaatan rakenne esitetn suunnitelmassa. Betonin on 

oltava pakkasenkestv. Betonimassassa on kytettv lisä-

huokostusainetta siten, että betonin ilmavesisuhde on vähin-

tn 0,25, ellei suunnitelmassa ole esitetty suojahuokossuhde-

vaatimusta. 
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Jollei työmaalla muissa rakenteissa kytet 1-luokan 

betonia, voidaan siirtymlaatassa k4ytt 	2-luokan 

betoni a. 

	

8.3 	Työnsuoritus 

	

8.31 	Yleistä 

Siirtymlaatta on valettava (asennettava) niin myöhisess 

vaiheessa kuin mandollista, jotta penger sen alla on ehtinyt 

1 askeutua. 

	

8.32 	Paikallavaletut laatat 

Tiivistetyn maan plle levitetn muovikalvo. Siirtymlaatat 

tehdn SYT 3500:n kohtien 3.2, 5.1 ja 5.2 mukaisesti, ellei 

suunnitelmassa ole toisin mainittu. 

Siirtymälaattaa ei saa valaa kiinni siipimuureihin. Raon tu-

lee olla vähintään 50 mm. 

	

8.33 	Elementtilaatat 

Elementit tehdään SYT 3600:n kohtien 2.1, 2.2, 2.4 ja 2.5 mu-

kaisesti, ellei suunnitelmassa ole toisin mainittu. Kiinni-

tystappien paikat on tarkistettava ennen elementtien valmis-

tusta rakenteesta mittaamalla. Alusta on tasattava ja tiivis-

tettävä siten, että laatta tukeutuu tasaisesti joka kohdas-

taan. 

	

8.4 	Laadunvalvonta 	ja 	kelpoisuuden 

osoittaminen 

Paikalla valettavien laattojen materiaalien laadunvalvonnassa 

noudatetaan SYT 3500:n kohtien 3.3 ja 5.41 ohjeita. Betoni-

massan koostumus selvitetään ennakkoon SYT 3500:n kohdan 5.42 

mukaisesti. Betoniterästen ja betonin osa-aineiden kelpoisuus 

osoitetaan SYT 3500:n kohtien 3.4 ja 5.5 mukaisesti. Betonin 

puristuslujuus ja pakkasenkestävyys osoitetaan SYT 3500:n koh-

dan 5.5 mukaisesti. 
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Elemerittilaattojen laadunvalvonnassa ja kelpoisuuden osoitta-

misessa noudatetaan SYT 3600:n kohtien 1.8, 2.14, 2.23, 2.24, 

2.44 ja 2.45 ohjeita ja mryksi. 

	

9. 	SUOS]ALAITFEET 

	

9.1 	Kaiteet 	ja 	johteet 

	

9.11 	Materiaalit 

Kaidetersten on tytettv lujuus- ja laatuluokkatunnuksen 

perusteella m rytyvn SFS-standardin mukaiset vaatimukset. 

Kuumasinkityksen takia tersten tulee olla piil1 	(Si) tiivis- 

tettyj. 	Vrt. SYT 3800 kohta 4.51. 

	

9.12 	Valmistus 

Kaiteiden valmistuksessa noudatetaan SYT 3800 soveltuvin osin. 

Kaiteiden tyyppi ja rakenne esitetn suunnitelmassa. 

Pintojen ja liitosten viimeistelyyn on kiinnitettv erityistä 

huomiota, mm. kaikki tervt reunat on viistettäv. Y1joh-

teen jatkoshitsien ylpinta on hiottava perusaineen tasoon ja 

hitsausroiskeet poistettava ennen pintaksittely. Kaiteiden 

yljohteessa ja py1viss pittishitsien tulee tytt 	stan- 

dardin SFS 2379 luokan WB laatuvaatimukset. Nm hitsit on 

tarkastettava ultrani- tai röntgentutkimuksilla, mikäli on 

aihetta epill hitsien kelpoisuutta. Muilta osin kaiteiden 

hitsien on tytettv standardin SES 2379 luokan WC vaatimuk-

set. 

Kaiteet kuumasinkitn SYT 3800:n kohdan 4.5 ja standardin SF5 

2765 mukaisesti, jolloin rakenteissa, joiden ainepaksuus 

t .> 5 mm, on sinkityksen mr .> 115 um (Znk 800) ja t < 5 mm 

on sinkityksen mr .> 80 pm (Znk 500). 

Jos suunnitelmassa on erikseen mrtty kaiteet maalattavaksi 

kuumasinkityksen plle, on maalaus tehtv heti kuumasinki-

tyksen j1keen hyvksytyn pintaksittelysuunnitelm8fl mukaan. 
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Pinnoituksessa käytetn SYT 3800:n rasitusluokan M4 pinnoite-

yhdistelm 	4.3. 

	

9.13 	Asennus 

	

9.131 	Yleistö 

Kaide on aina asennettava tien reunan suuntauksen ja tasauksen 

mukaisesti vaikka rakenne, johon se kiinnitetn olisi tehty 

siitä poikkeavasti (esim. suora sillan p11ysrakenne suuris-

teisess kaarteessa). Pylvt ja sleet asennetaan pystysuo-

raan. Kaidepylvit ei saa pakottaa paikoilleen väkisin 

esim. lyömll. 

Kaiteen yljohde on aina asennettava niin, etteivät kansira-

kenteeseen sen valmistusvaiheessa syntyneet tasauksen epta-

saisuudet ny kiinnitetyss johteessa. Myös betonin pitkai-

kaiset muodonmuutokset on Larvittaessa otettava huomioon. 

Terskantisessa sulassa kaide kiinitetän hitsill kansile-

vyyn vasta sillan asennuksen jälkeen, ellei suunnitelmassa ole 

toisin mainittu. Asennusvaiheessa on tilöin ennakoitava myös 

ne taipumat, jotka kaidejohteisiin syntyvät kannen pllystei-

den aiheuttamasta oman painon lisyksest. Kiinnityshitsin 

suuruus ja luokka esitetWn suunnitelmapiirustuksissa. 

Ajojohteessa tulee olla sama liikevara kuin kaiteen yljoh-

teessa. Yksi ajotiejohteen jatkoksista on sijoitettava samaan 

pylvsvliin kaiteen liikkuvan jatkoksen kanssa. Tarvittaessa 

on suurennettava ajotiejohteen pultin reiki tai kytettv 

erityistä ajotiejohteen jatkososaa. Rein suurentamisessa on 

soveltuvin osin noudatettava standardin SF5 3200 mryksid. 

Reik 	ei saa suurentaa polttamalla. 

Betonikantisen sillan kaide kiinnitetn joko valumassalla tai 

kiinnityspulteilla. Valumassalla kiinnitys voi tapahtua joko 

injektoimalla tai sullomalla. Yksityiskohtainen kiinnitystapa 

esitetn betonityösuunnitelmassa. kaidepylvst ei saa hit-

sata kiinni reunapalkin terksiin. 
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Kaidepylvn ja juurikorokkeen liitoskohtaan tehtv saumarako 

(kuva 17, 18) suljetaan elastisella saumamassalla kohdan 4.422 

mukaisesti valumassan kovetuttua. Saumamassan vrisvy on 

harmaa. 

Saurnarako tehdn valumassan kovettumisvaiheessa 

esim. lastalla painaen tai kaidetolpan ympärille 

kiinnitetn muotti, joka poistetaan massan kovetut-

tua. Saumaraon tulee olla 3...5 mm syvä ja leveä. 

Jos kaidepylvn kiinnitys siirtyy talven yli, on kaidekolo 

aina varustettava tippuputkella. Lisäksi on aukinaiset kaide-

kolot huolellisesti suojattava talven yli jtyvn veden ai-

heuttamilta vaurioilta. 

Kaiteiden asennushitsit ja -reit suihkupuhdistetaan asteeseen 

Sa 3 ja pintaksitelln ruiskusinkityksell ja vinyylilak-

kauksella standardin SF5 3107 mukaisesti tai 3-kertaisella yk-

sikomponenttisella sinkkipölymaalikerroksella (vrt. SILKO-ohje 

"Kaiteen paikkarnaalaus, 11/81"). Pinnoitteen paksuuden tulee 

vastata muun kaideosan pinnoitepaksuutta. Kaidejohteiden 

kiinnitysruuvien tulee olla kuumasinkitty standardin SF5 4449 

mukaan. 

9.132 	Kiinnitysvalu injektoimalla 

Kaidepylvn kiinnitys betoniin varsinaisessa valussa jtet-

tyyn koloon suositellaan tehtäväksi yhtenä kiinnitysvaluna 

(kuva 17a). 

Ennen kiinnitysvalua on kaidekolon reunoista poistettava kaik-

ki irtonainen aines ja sementtiliima. Kaidepylvs on asennet-

tava siten, että pylvn ja kovettuneen betonin vlill on v-

hintän 20 mm tyhjtila joka suuntaan. Kaidepylvs kiilataan 

terskiiloilla asemaansa ennen valua. Kiilojen etisyyden 

reunapalkin ylpinnasta on oltava vhintn 50 mm. 

Vaihtoehtoisesti voidaan valu tehdä myös kandessa vaiheessa 

(kuva 17b). Ensimmisess vaiheessa nostetaan valu enintn 



0 

53 

50 mm korkeudelle reunapalkin ylpinnasta lukien. Kaidepylvs 

kiilataan kiiloilla asemaansa ennen valua ja ylosan kiilat 

poistetaan, kun massa on saavuttanut riittvn lujuuden pyl-

vn paikallaan pysyttmiseksi. Ennen toista valua on tybsau-

ma puhdistettava sementtiliimasta ja irtonaisista aineksis-

ta. Toisessa vaiheessa valetaan loppuosa varauskolosta pyl-

v4n ulkopuolelta sullomalla ja tehdn juurikoroke sekä in-

jektoidaan kaidepylvs sislt injektointirein tasoon saakka. 

Muutoin noudatetaan niitä ohjeita, jotka on annettu tehtess 

valu yhtend valuna. 

Injektointireikä 

3o 	J iastinen saumomOssOprImer 

• 

1111 
IflTi9llks 	

. 	 1 
[SbIsIi'LiIM'. 	-. 

1:10 

Kuva 17a. Kaiteen kiinnitysvalu 

injektoimalla yhtenä 

v aluna 

Kuva 17b. Kaiteen kiinnitysvalu 

injektoimalla kandessa 

vaiheessa. 

Kiinnitysvalu tulisi ensisijaisesti tehdä injektoimalla. In-

jektointi tehdn kaidepylvseen etukäteen poratun rein 

kautta. Rein tulee olla juurikorokkeen pinnan yläpuolella 

ajosuunnasta katsoen pylvn vastakkaisella puolella. Kaide-

pylvn ja kolon pohjan väliin tulee asennettaessa jtt 	n. 

20 mm reko, jotta injektointilaasti psee nouseman pylvn 

ulkopuolelta yl6s. 
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Injektointilaastin on oltava pakkasenkestv 	ja kutistumaton- 

ta laastia K35. Pakkasenkestvyys saavutetaan k4yttmll 

paisuttavaa ja lishuokoistavaa lisainetta tai kyttmll 

ns. alustavalumassoja. Luotettavampi lopputulos saadaan alus-

tavalumassoilla. 

Laastin osa-ainesten suhteina voidaan kytt 	esim. 

1:1:0,45 (sementti:kiviaines:vesi). Kiviaineksen 

maksimiraekoko 	2 mm. Paisuttavaa lisainetta 11- 

stän kytt5selosteen mukaan. 

Injektoinnin jälkeen on varmistuttava siitä, että injektointi-

reik j auki, jolloin mandollinen kondenssivesi psee pois-

tumaan sen kautta. 

Juurikoroke tehdn yleensä ilman muottia. 	Injektointimassan 

notkeus on juurikorokkeen osalta säädettävä kokeilemaila sel-

laiseksi, että juurikorokkeen yiäpinta voidaan muotoilia te-

räsiastalia pylväästä ulospäin viettäväksi. 

9.133 	Kiinnitysvalu sullomalia 

Kiinnitysvalu voidaan tehdä myös pylvään ulkopuolelta sullo-

maila. Kiinnitys voi tapahtua joko yhdessä (kuva 18a) tai 

kandessa vaiheessa (kuva 18b). 
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Kuva 18a. Kaiteen kiinnitysvalu 

sullomalla yhtenisen 

v alun a. 

Kuva 18b. Kaiteen kiinnitysvalu 

sullomalla kandessa 

vaiheessa. 

Valumassana kytetn alustavalumassaa, jonka tulee olla pak-

kasenkestv 	ja kutistumatonta. Jos kaidekolo on varustettu 

tippuputkella, työnnetn reunapalkin altapin tippuputkeen 

tiiviisti sijoittuva muoviputki, joka ulottuu vhintn 40 cm 

kaidepylvn sisn. Valumassan kovetuttua poistetaan 

muoviputki. Muilta osin noudatetaan asennustyöss kohtien 

9.131 ja 9.132 ohjeita. 

9.134 	Pulttikiinnitys 

Kaidepylvs asennetaan pulttikiinnityst kytten, mikäli 

suunnitelmassa on niin esitetty. 

Ruostumattomasta ter'ksest valmistetut pultit on korroosio-

vaaran takia eristettv muista ter4ksist. 



	

9.2 	R e u n a t u e t 

Reunatukien materiaalit ja paikat on esitetty suunnitelmassa. 

Betonisten reunatukien valmistuksessa ja kelpoisuuden osoitta-

misessa noudatetaan Suomen kunnallisteknillisen yhdistyksen 
julkaisun: "Betoniset reunatuet ja pllysteet, julkaisu 14, 

1981" ohjeita. Kivestä valmistettujen reunatukien tulee tyt-

töö standardin SF5 4159 vaatimukset. 

Asennus tehdön suunnitelmassa ja työkohtaisessa työselityk-

sessö annettujen ohjeiden mukaisesti. 

	

9,3 	Muut 	suojalaitteet 

Avattavien siltojen puomilaitteet ja liikennevalojrjeste1mt 

shkönjakelukeskuksineen ja -kaapeleineen esitetn suunnitel-

massa. Puomien ter4smateriaalit tulee selvitt 	SYT 3800:n 

mukaisesti. Koneistojen ja shkölaitteiden tulee tytt 

suunnitelmassa niille asetetut laatuvaatimukset. 

Puomien valmistus- ja asennustyöt tehdn työkohtaisen työse-

lityksen ja valmistajan ohjeita noudattaen. Shkölaitteiden 

asennukseen kuuluvat myös lakis4teiset tarkastukset. 

Kosketussuojaseinmien materiaalit ja asennusohjeet esitetn 

suunnitelmassa. Materiaalien tulee tytt 	soveltuvin osin 

SYT 3800:n mrykset. 

Shköistetyn radan sillan maadoitus tehdn rautatiehallituk-

sessa hyvksytyn suunnitelman mukaisesti. Maadoituksen kyt-

kennn radan verkkoon suorittaa VR:n asiantuntija. Valmiit 

kosketussuojaseinmt ja maadoitukset on tarkastutettava VR:n 

asiantuntijalla. 
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10. 	MUUT VARUSTEET JA LAITTEET 

	

10.1 	Y 1 e i s t ä 

Laitteet on kiinnitettävä joko betonoitaessa tai jätettävä 

niitä varten aukot tai varaukset. Jälkeenpäin tehtävät kun-

nitysvalut on suoritettava SYT 3500:n kohdan 5.3 mukaisesti. 

Aukkojen ja varausten lisääminen siitä, mitä suunnitelmassa on 

esitetty, on käsiteltävä suunnitelman muutoksena. 

Aukkojen ja varausten tielle sattuvia teräksiä ei saa siirtää 

sivuun tai katkaista ilman valvojan lupaa. Katkaistut teräk-

set on yleensä korvattava aukon viereen sijoitetuilla lisäte-

räksillä. Veden jäätyminen varauksissa on estettävä. 

Varusteiden ja laitteiden teräsrnateriaalit tulee selvittää 

SYT 3800:n mukaisesti. 

	

10.2 	Panosputket 	ja 	-kiinnikkeet 

Panosputkien ja -kiinriikkeiden paikat ja materiaalit on esi-

tetty suunnitelmassa. 

Panoskiinnikkeiden on oltava kuumasinkittyjä, ellei suunnitel-

massa ole toisin mainittu. Panosputket ja -kiinnikkeet asen-

netaan tukiin ennen valua ja vaietaan kiinni kantavaan betoni-

rakenteeseen. "Ohjeet panostilojen rakentamisesta siltoihin" 

mukaisesti. 

10.3 	T i p p u p u t k e t 

Tippuputkien paikat esitetään suunnitelmassa. Ennen putkien 

asennusta on kuitenkin tarkistettava, etteivät ne sijaitse 

rakenteiden toiminnan tai alla kulkevan liikenteen kannalta 

sopimattomissa paikoissa. 



Tippuputket tehdn ruostumattomasta terksest standardin 

SF5 725 ja voimassaolevan tyyppipiirustuksen mukaisesti, ellei 

suunnitelmassa ole toisin mörtty. 	Pintojen viimeistelytil.a 

on standardin SFS 700 mukainen 2.D. Hitsaus on tehtvö ruos-

tumattomia lisaineita kytten kyseisen teröslaadun standar-

din ohjeita noudattaen ja hitsisaumat on peitattava tarkoituk-

seen sopivalla peiltauspastalla valmistajan ohjeiden mukaan. 

Tippuputket asennetaan yleensö ennen valua ja vaietaan kiinnin 

kantavaan betonirakenteeseen. Tippuputkien ylpinnan korkeus- 

tason asennustarkkuus on ̂0 mm, -5 mm suunnitelman mukaiseen 

tasoon verrattuna. 

Työn aikana on tarkastettava, ettei kannelle kernny vettö, 

vaan se psee poistumaan tippuputkista. Tarpeen vaatiessa on 

putkia asennettava lis 	tai ryhdyttv muihin toimenpiteisiin 

viernröinnin parantamiseksi. Erityistä huomiota on kiinnitet-

tv siihen, että vesi psee myös sillan piss virtaamaan 

lhimpön tippuputkeen, jolloin tippuputkien keskinäisen etöi-

syyden sillan poikkisuunnaSsa tulisi olla K 3000. ..5000 pinnan 

kaltevuudesta riippuen. Kannen pissä olevien tippuputkien 

alap'n tulee ulottua vhintn 100 mm maatuen etumuurin ulko-

puolelle. Tarvittaessa on pöllysrakennelaatan ylpintaa so-

pivasti muotoiltava putkiin viettvksi ja veden virtausta es-

tövt nystyrt poistettava esim. hiomalla. Jos pintaa muo-

toillaan betonin kovettumisen jälkeen paikkausmassalla, on 

rnassan tarttuvuus kovettuneeseen betonipintaan sitä ennen var-

mistettava. Reikien poraaminen valmiiseen rakenteeseen on 

yleensä ksiteltöv suunnitelman muutoksena. 

P i n t a v e s i p u t k e t 

Pintavesiputkien paikat ja rakenne esitetöön suunnitelmassa. 

Pintavesiputket tehdöön haponkestövöstö teröksestö standardin 

SF5 757 mukaisesti. Pintojen viimeistelytila on standardin 

SF5 700 mukainen 2D. Hitsaus on tehtävä ruostumattomia lisö-

aineita kytten kyseisen terslaadun standardin ohjeita nou- 
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dattaen ja hitsisaumat on peitettv tarkoitukseen sopivalla 

peittauspastalla valmistajan ohjeiden mukaan. 

Pintavesiputket asennetaan ennen valua ja vaietaan kiinni kan-

tavaan betonirakenteeseen. Betoni putken ymprili tiiviste-

tn huolellisesti. Pintavesiputkien yipinnan korkeustason 

asennustarkkuus on + 0 mm, - 5 mm suunnitelman mukaiseen ta-

soon verrattuna. 

	

10.5 	P a 1 n e e n t a s a u s p u t k e t 

Putkia kytetn mastiksieristeisen kannen p'i1ysrakenteessa. 

Putket valmistetaan ja asennetaan kohdan 2.31 mukaisesti. 

	

10.6 	Kaapeliputket 	ja 	-hyilyt 

Kaepeliputkien ja -hyilyjen paikat ja materiaalit esitetn 

suunnitelmassa. 

Putket ja kaapeiihyl1yjen tartuntakiinnikkeet asennetaan ra-

kenteeseen ennen valua ja vaietaan kantavaan betonirakentee-

seen kiinni suunnitelmassa annettujen erityisohjeiden mukaan. 

Liikuntasaumojen kohdil].e on varmistauduttava siitd, että 

liikkeen mandollistavaan suojaputkeen ei pse betonia valu- 

vaiheessa ja että kaapeliputki valun jikeen psee vapaasti 

liikkumaan suojaputken sisll. Putken aiimpaan kohtaan tulee 

asentaa kondenssiveden poistoputki. 

Hyliyt ovat sinkittyj tai alumiinisia. Kaapelihyl.lyjen tar-

tuntakiinnikkeiden tulee olla kuumasinkittyj. Sama koskee 

kaikkia kaapeleiden kiinnikkeit ja suojuksia. 

	

10.7 	Vaaitustapit 

Vaaitustapit asennetaan valuvaiheessa reunapalkkien yipinnan 

tasoon siipimuurien päihin, tukien kohdille sekä aukkojen kes-

kelle, ettei suunnitelmassa ole toisin mainittu. 



Vaaitustappien on oltava ruostumattomasta materiaalista 

(esim. messingistE valmistettuja. Tapit on asennettava si-. 
ten, että ne eivät kosketa terksiin. 

	

10.8 	Pylväiden 	kiinnityslaitteet 

Pylviden paikat ja kiinnityslaitteiden rakenne esitetn 

suunnitelmassa. Kiinnityslaitteen osien tulee olla kuumasin-. 

kittyj, ellei suunnitelmassa toisin mainita. 

	

10.9 	T a r k a s t u s 1 u u k k u 

Tarkastusluukun paikka esitetn suunnitelmassa. Luukku teh-

dn tyyppipiirustuksen R15/DM1 mukaan kuumasinkittynä ( > 115 

ellei suunnitelmassa toisin mrt. 

Tarkastusluukku asennetaan paikalleen ennen valua ja vaietaan 

kantavaan betonirakenteeseen kiinni SYT 3500:n kohtia 3.26 ja 

5.23 soveltaen. Valun jälkeen tarkastetaan, että luukku avau-

tuu ja sulkeutuu moitteettomasti. 

	

10.10 	T6rmyssuojat 

T6rmyssuojan tarkka korkeusasema ja sijainti sillan reunoilla 

esitetn suunnitelmassa. 

Törmysuoja valmistetaan ja asennetaan suunnitelmassa annettu-

jen mrliysten mukaan. Valmistuksessa noudatetaan lisäksi so-

veltuvin osin SYT 3800:n mryksi. 
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VIITELUETTELO 

Tie- ja vesirakennushalljtus 

- 	Sillanrakennustöiden yleinen työselitys SYT 3500: 

Paikalla valetut betonirakenteet TVH 732215 

- 

	

	Sillanrakennustöiden yleinen työselitys SYT 3800: 
Tersrakenteet TVH 732211 

- 	Pllystystöiden työselitys TVH 742802 

- 	Tienpllystysurakan urakkaohjelma TVH 741461 

- 	Pllystystöiden valvontaohje TVH 742815 

- 	SILKO-ohje "Pllysteen halkeaman sulkeminen, 5/81" 

- 	SILKO-ohje "Reunapalkin liikuntasauman tiivistminen, 

1 /82" 

- 	SILKO-ohje "Reunapalkin liikuntasauman sulkeminen 

muovinauhal]. a, 4/82" 

- 	SILKO-ohje "Kaiteen paikkamaaJ.aus, 11/81" 

Sisöasiainmjnjsterjö 

- 	Betonirakenteet, ohjeet 1981, B4 

Standardit 

- 	Bitumikermit, Pintarakenteet. Alus- ja vlikermit 

SFS 2427 

- 	Rostgrader hos stlytor och nogqrannhetsgrader vid 

stlytors förbehandling för rostskyddsmlning 

SIS 05 59 00 

- 	1-litsaus, Tersrakenteiden hitsausliitokset. 

Hitsiluokat, SF5 2379 

- 	Tersrakenteiden suunnitteluohjeet, SF5 3200 

- 	Metallien pinnoitteet, Teräksen ja valuraudan 

kuumasinkkipinnoitteet, SF5 2765 

- 	Metallien pinnoitteet, Sinkki- ja alumiiniruiskutus 

teräksen ja valuraudan korroosioestoon, SF5 3107 

- 	Metallien pinnoitteet, Kierteitettyjen 

terskappaleiden kuumasinkitys, Metriset 

pulttikierteet, SF5 4449 
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- 	Kivestä valmistetut reunatuet, SFS 4159 

- 	Austeniittiset ruostumattomat levyterkset, 

Ter4slaadut ja merkintä, SF5 700 

- 	Austeniittinen ruostumaton ters 725, SFS 725 

- 	Austeniittinen ruostumaton ters 757, SF5 757 

- 	Betoni, puristuslujuuden testaus, SF5 4474 

Valtion teknillinen tutkimuskeskus 

- 	VTT:n tie- ja liikennetekniikan laboratorion julkaisu 

nro 50/1979 

Suomen Betoniyhdistys ry. 

- 	Betonipinnat, luikitusohjeet, by 13 

- 	Betonin lisaineet, luokitus- ja kytt6ohjeet, by 14 

- 	Betonin kiviainesten luokitusohjeet, by 20 

Suomen Rakennusinsindrien Liitto ry 

- 	Asfalttinormit 1979, RIL 134 

- 	Asfa].ttinormien tydennysosa 1983, RIL 151 

Suomen Kunnallistekninen yhdistys 

- 	Betoniset reunatuet ja pillystetuotteet, julkaisu 

nro 14, 1981 
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