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ALKUSANAT 

Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset on asiakirjakokonaisuus, joka 
sisältää seuraavat osat: 

Yleiset ohjeet - SYL 1 
Maa- ja pohjarakenteet - SYL 2 
Betonirakenteet - SYL 3 
Teräsrakenteet - SYL 4 
Puurakenteet - SYL 5 
Kannen pintarakenteet - SYL 6 
Varusteet ja laitteet - SYL 7 

Rakentamisasiakirjoina käytetään ko. työssä tarpeellisia yleisten laatuvaati-
musten osia. Yleiset ohjeet - SYL 1 tarvitaan aina, koska siinä on esitetty 
koko siltaa ja työtä koskevat yleiset laatuvaatimukset. 

Tämän SYL 1:n laatineeseen työryhmään ovat kuuluneet tieinsinöäri Antti 
Rämet (pj.), Dl Matti Kuusivaara, Dl Jouko Lämsä ja tieinsinööri Ossi 
Räsänen tiehallituksesta sekä insinööri Markku Kärkkäinen Vaasan 
tiepiiristä. Työryhmän konsulttina, jonka tehtävänä on ollut koota tarvittava 
aineisto ja valmistella tekstiluonnokset, on ollut Dl Kalevi Falck Laatukonsul-
tit Oy:stä. 

Asiakirjasta on pyydetty lausunnot kaikilta tiepiireiltä. Tarkistukset ja 
viimeistely on tehty tiehallituksessa. 

Helsingissä huhtikuussa 1 992 

Suunnitteluosasto, siltayksikkö 
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1 YLEISET OHJEET 

1.1 YLEISTÄ 

1 .1 .1 Soveltamisalue 

Tätä asiakirjaa noudatetaan rakennettaessa siltoja LVR-menetelmällä. 

LVR-menetelmällä tarkoitetaan laatuvastuuseen perustuvaa rakennuttamis-
tapaa, jossa tilaaja määrittelee rakenteiden ja materiaalien laatuvaatimukset, 
mutta ei aseta työmenetelmiä koskevia vaatimuksia. Laatu varmistetaan 
rakentajan laatujärjestelmän avulla sekä toteamalla rakenteiden ja 
materiaalien kelpoisuus. 

1.1.2 Lyhenteet 

SYL 	 Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset 
LVR 	 Laatuvastuurakentaminen 
LVR-menetelmä 	Laatuvastuuseen perustuva rakennuttamismene- 

tel mä 

Tästä yleisten laatuvaatimusten osasta käytetään lyhennettä SYL 1. 

1.1.3 Käsitteet 

Hyväksyttävällä rakennusaineella, rakenteella jne. tarkoitetaan tilaajan 
hyväksymää rakennusainetta, rakennetta jne. Tilaajan puolesta rakennusai-
neen, rakenteen jne. hyväksyy henkilö, jolle tähän tarvittava toimivalta on 
annettu. 

Jatkuvalla mittauksella tarkoitetaan yleensä koko rakennuskohteen kattavaa 
esim. paaluväleittäin tehtävää mittausta. 

Jäljitettävyydellä tarkoitetaan kykyä jäljittää jonkin kohteen rakennusta-
paan, työn lopputulokseen, kunnossapitoon ja käyttöön liittyvät tiedot 
taltioitujen tietojen avulla. 

Keloisuuden toteamisella tarkoitetaan tutkimus- ja mittaustuloksiin pe-
rustuvaa arviointia siitä, missä määrin tuote tai palvelu täyttää asetetut 
laatuvaatimukset. 

Kelijoisuuskokeella tarkoitetaan mittausta, tutkimusta tai testausta, jonka 
tuloksien avulla valmistaja pyrkii osoittamaan rakenteen kelpoisuuden. 
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Kertamittauksella tarkoitetaan kohteesta ainoastaan kerran tehtävää 
mittausta, esim. sillan koekuormittamista. 

Laadulla tarkoitetaan tuotteen tai palvelun kykyä täyttää omistajan, käyt-
täjän ja ympäristön tarpeet ja odotukset. 

Laadun ohjauksella tarkoitetaan operatiivisia tekniikoita ja toimintoja, joita 
käytetään laatuvaatimusten täyttämiseksi. 

Laadunvalvonnalla tarkoitetaan mittaus-, tarkastus-ja ohjaustoimenpiteitä, 
joilla varmistetaan, että tuote tai palvelu täyttää asetetut laatuvaatimukset. 

Laadunvarmistuksella tarkoitetaan kaikkia niitä suunniteltuja ja järjestelmäl-
lisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että tuote tai palvelu tulee täyttä-
mään asetetut laatuvaatimukset. 

Laatujohtamisella tarkoitetaan yleisen johtamistoimen sitä osaa, joka 
määrittelee ja toteuttaa laatupolitiikan. 

Laatujärjestelmällä tarkoitetaan laatupolitiikan toteuttamiseen tarvittavaa 
organisaatiota, menettely- ja toimintatapoja sekä resursseja. 

Laatupolitiikalla tarkoitetaan periaatteita, joilla ohjataan laatua ja laatuun 
kohdistuvia toimenpiteitä. 

Laatusuunnitelmalla tarkoitetaan dokumenttia, jossa määritellään tiettyyn 
työhön, työvaiheeseen tai palveluun liittyvät laatukäytännöt, voimavarat ja 
toteutusvaiheet. 

Laatuvaatimuksella tarkoitetaan joko ohjearvoa tai raja-arvojen väliin jäävää 
aluetta. 

Ohjearvolla tarkoitetaan rakenteen tai materiaalin laadulle asetettua tavoi-

tearvoa. 

Omajohtoisella työllä tarkoitetaan tilaajan omassa johdossa tehtävää työtä. 

Otannalla tarkoitetaan näytteiden ottamista rakenteesta tai rakennusai-
neesta joko satunnaisesti tai määrävälein näytteenottosuunnitelman mu-
kaisesti. 

Poikkeavuudella tarkoitetaan laatuvaatimusten täyttymättömyyttä. 

Puutteellisuudella tarkoitetaan ajatusta käytöstä johtuvien vaatimusten 
täyttymättömyyttä. 

Raja-arvo = ohjearvo ± sallittu poikkearna. 
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Rakentalalla tarkoitetaan urakoitsijaa tai organisaatioyksikköä, joka urak-
kasopimukseen tai toimeksiantoon perustuen tekee asiakirjoissa määritellyt 
työt. 

Sallitulla poikkeamalla 1. toleranssilla tarkoitetaan laatuvaatimukseen 
liittyvää suurinta sallittua positiivista tai negatiivista poikkeamaa. 

Suunnitelmalla tarkoitetaan sillan piirustusluettelon mukaisia piirustuksia ja 
siltakohtaisia laatuvaatimuksia. 

Suunnitelma-asiakirioilla tarkoitetaan suunnitelmaa ja yleisiä laatuvaatimuk-
sia. 

Tarkastetulla valmistuksella tarkoitetaan rakennusaineen tai muun tuotteen 
valmistusta silloin, kun valrnistuslaitoksen oma laadunvalvonta on tilaajan 
hyväksymän tarkastuksen alainen. 

Tarkastuksella tarkoitetaan tuotteen tai palvelun ominaisuuksien mittaamis-
ta ja mittaustulosten vertaamista asetettuihin laatuvaatimuksiin. 

Teknisellä työsuunnitelmalla tarkoitetaan työsuunnitelmaa, joka on laadittu 
työvaiheen, osatyön tai työkokonaisuuden teknistä toteuttamista varten. 

Tilaajalla tarkoitetaan rakennuttajaa tai toteutettaessa työtä omassa 
johdossa organisaatioyksikköä, jonka kanssa työn tekemisestä on sovittu. 

Valmistajalla tarkoitetaan yritystä tai tuotantoyksikköä, joka tuotantolaitok-
sessa valmistaa sillan rakenneosia tai siltaan tulevia varusteita, laitteita tai 
rakennusaineita. 

Valvojalla tarkoitetaan henkilöä, joka urakalla rakennettaessa tai hankinnas-
sa on valtuutettu tilaajan puolesta valvomaan, että rakentaminen tai 
valmistaminen tapahtuu suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Tielaitoksen 
omajohtoisessa työssä valvojina toimivat työkohdemestari, työmaan 
päällikkö ja työpäällikkö kukin toimivaltansa puitteissa. 

Varmennetulla käyttöselosteella tarkoitetaan selostetta, joka on tilaajan tai 
tilaajan hyväksymän elimen (esim. Betoniyhdistys) varmentama. 

1 .1 .4 Asiakirjat ja niiden sitovuus 

SYL:ssa esitetään rakentajaa sitovat vaatimukset leveäpaistaisella ja 
vaatimuksia selventävät asiat kapeapalstaisella tekstillä. 

Urakkatöissä määritellään noudatettavat asiakirjat ja niiden pätemisjärjestys 
sopimusasiakirjoissa. Viitetekstin katsotaan olevan pätemisjärjestyksessä 
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samalla tasolla kuin asiakirjan, jossa viittaus esitetään. Kansainvälisissä 
urakoissa voidaan viitenormin tai -standardin sijasta erikoistapauksissa 
noudattaa myös muuta tilaajan hyväksymää normia tai standardia tai niiden 
osaa. 

Omajohtoisessa työssä on eri asiakirjojen pätemisjärjestys seuraava: 

- 	lait ja asetukset 
- 	siltakohtaiset laatuvaatimukset 
- 	piirustukset 
- 	sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset 
- 	sillanrakentamisen valvontaohje (soveltuvin Osin). 

1 .1 .5 Suunnitetmat ja suunnitelma muutokset 

Rakentajan tulee laatia kaikki asiakirjojen edellyttämät suunnitelmat sel-
keästi ja yksityiskohtaisesti. Pysyvien rakenteiden suunnitelmat ja suunni-
telmamuutokset toimitetaan tilaajan hyväksyttäviksi. 

Rakennusaikaisia suunnitelmia ja suunnitelmamuutoksia voivat tarkastaa ja 
hyväksyä vain tähän valtuutetut henkilöt. 

Laatusuunniteirnia ja teknisiä työsuunnitelmia koskevat vaatimukset on 
esitetty kohdassa 1 .3. 

1.1.6 Työnjohtoja työvoima 

Kaikissa työvaiheissa tulee käyttää ammattitaitoista ja kyseiseen työhön 
perehtynyttä työnjohtoa ja työvoimaa. 

Vaadittaessa on työnjohdon ja työvoiman ammattitaito ja kokemus osoi-
tettava luotettavalla tavalla. 

SYL:n muissa osissa annetaan osatöiden työnjohtajien pätevyyttä koskevia 
tarkempia vaatimuksia. 

1.2 SILLAN YLEISET LAATUVAATIMUKSET 

Valmiin rakenteen tulee olla mitoiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan suunni-
telma-asiakirjojen mukainen. 
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Ellei suunnitelmassa esitetä muita vaatimuksia, saavat valmiin sillan 
rakentamispoikkeamat olla enintään: 

- 	jännemitta tai vapaa-aukko 
- 	alikulku- ja kulkukorkeus 
- 	hyödyllinen leveys 
- 	ajoradan leveys sillalla 
- 	korotetun jk- ja pp-tien leveys 
- 	sijainti pystytasossa 
- 	sijainti vaakatasossa 

+ 60 mm / -30 mm 
± 50 mm 
± 30 mm 
± 30 mm 
± 3Omm 
± 20 mm 
± 40 mm. 

Sillan sijainti sekä pysty- että vaakatasossa 
tarkistetaan runkopisteisiin nähden yleensä 
reunapalkin sisäreunan ja tukilinjojen leikkauspis-
teissä päällysrakenteen yläpinnalla. 

Pystysuoran rakenneosan kallistuma 2 m:n matkalla mitattuna saa olla 
enintään ± 10 mm. 

Päällysrakenteen muotopoikkeama ylöspäin saa olla enintään L/750, missä 
L =jännemitta tai kaksi kertaa ulokkeen pituus. Päällysrakenteen muoto- 
poikkeama alaspäin saa olla enintään L/750, mutta korkeintaan 100 mm. 
Suurempaa tarkkuutta kuin 20 mm muotopoikkeamassa ei kuitenkaan 
vaadita. 

Päällysrakenteen muotopoikkeamalla tarkoitetaan rakenteen 
alapinnan muodon suurinta poikkeamaa teoreettisesta 
muodosta kanden vierekkäisen tuen välillä. Poikkeama 
mitataan pysyvän kuorman vaikuttaessa sillan lopputarkastuk-
sen tai urakan vastaanottotarkastuksen yhteydessä. Mit-
taustuloksia arvosteltaessa otetaan huomioon viruman 
vaikutus. 

Jokaisen rakentamispoikkeamaa koskevan laatuvaatimuksen tulee täyttyä. 
Poikkeuksena ovat kuitenkin 

perustukset, joiden osalta noudatetaan muissa SYL:n osissa 
annettuja lievempiä vaatimuksia, sekä 

suurpaalut, joissa veteen rakennetun paalun kallistuman 
rakentamispoikkeama saa olla SYL 2:n mukainen silloin, kun 
paalu rakennetaan yhtenäisenä sillan päällysra kenteeseen asti. 
Paalun jatkuessa pilarina ovat nämä yleiset vaatimukset 
määrääviä pilarin osalla. 

Ylikulkusilloissa ei suunnitelmassa annettua aukean tilan ulottumaa saa 
kuitenkaan alittaa. 
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SYL:n muissa osissa annetaan rakenneosien sallitut valmistus- ja asen-
nuspoikkeamat. 

1.3 LAADUNVARMISTUS 

1.3.1 Laatujärjestelmä 

Rakentajalla tulee olla työn edellyttämä, toimiva, systemaattisesti suunni-
teltu ja dokumentoitu laatujärjestelmä.Järjestelmän kuvaus luovutetaan 
valvojalle tarkastettavaksi ennen rakennustöiden aloittamista. 

Laatujärjestelmän kuvauksessa esitetään mm. laatupolitiikka (laadunvarmis-
tuksessa noudatettavat toimintalinjat, laadunvarmistuksen tavoitteet ja 
panostaminen laadunvarmistukseen) sekä tärkeimmät keinot laatupolitiikan 
toteuttamiseksi. Esim.: 

- 	laadunvarmistusprosessin kuvaus 
- 	laadunvarmistuksesta vastaava oma organisaatio yrityksen tai 

toimialan tasolla (henkilöiden tehtävät, vastuu ja toimivalta), 
konsultit ja muut resurssit 

- 	johdon panostus ja sitoutuminen laadunvarmistukseen 
- 	työnjohdolle ja työntekijöille asetettavat vaatimukset 
- 	työnjohdon ja työntekijöiden motivointikeinot, työhön pereh- 

dyttäminen ja koulutus 
- 	laadunvarmistukseen 	liittyvät yleisohjeet työnjohdolle, 

työntekijöille, alihankkijoille ja aliurakoitsijoille. 

Tilaajalla on oltava mandollisuus tutustua yrityksen tai työtä tekevän 
yksikön laatujärjestelmään. 

1 .3.2 Työkohtainen laatusuunnitelma 

Ennen rakennustöiden aloittamista laaditaan koko työn kattava laatusuun-
nitelma, joka toimitetaan valvojalle tarkastettavaksi työn aloituskokoukses-
sa. 

Suunnitelmassa esitetään esim. seuraavat asiat: 

- 	laadunvalvontaorganisaatio hanketasolla (henkilöt, vastuu, 
toimivalta ja tehtävät) 

- 	laadunvalvonnassa käytettävä erikoiskalusto 
- 	luettelo laadittavista teknisistä työsuunnitelmista sekä 

rakenneosa- ja työvaihekohtaisista laatusuunnitelmista 
- 	rakenneosa-/työvaihekohtaisen laatusuunnitelman malli 
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- 	suunnitelmien läpikäynti työntekijöiden kanssa 
- 	selvitys sisäisestä raportoinnista ja raporttien käytöstä 

laadunohjauksessa 
- 	kelpoisuuden osoittaminen ja laadunmittaustulosten dokumen- 

tointi 
- 	alihankkijoiden ja aliurakoitsijoiden toimitusten laadun varmis- 

tammen 
- 	vastaanottotarkastuksissa käytettävät loma kkeet 
- 	laatupoikkeamaraportin malli. 

1 .3.3 Tekniset työsuunnitelmat 

Jäljempänä näiden yleisten laatuvaatimusten eri kohdissa on lueteltu ne 
työt, joista laaditaan tekniset työsuunnitelmat, jotka toimitetaan valvojalle 
tiedoksi ennen kyseisen työn aloittamista. Teknisissä työsuunnitelmissa 
esitetään yksityiskohtaisesti, kuinka työ tehdään, mitä resursseja vaaditaan 
ja mitkä ovat työkapasiteetit ja työn aikataulu. Myös työsuojelun asettamat 
vaatimukset otetaan huomioon. Työsuunnitelmasta ei saa poiketa valvojalle 
ilmoittamatta. 

1 .3.4 Rakenneosa- ja työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat 

Kutakin rakenneosaa ja työvaihetta varten laaditaan laatusuunnitelma, joka 
toimitetaan valvojalle tiedoksi ennen kyseiseen työvaiheeseen kuuluvien 
töiden aloittamista. Suunnitelmat laaditaan siltasuunnitelmassa, SYL:ssa 
ja teknisissä työsuunnitelmissa esitettyjen vaatimusten pohjalta. 

Suunnitelmissa esitetään ainakin seuraavat asiat: 

- 	suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt laatuvaatimukset ja muut 
tarkastettavat asiat (esim. teknisissä työsuunnitelmissa 
esitetyt työtapaa koskevat vaatimukset) 

- 	tarkastusmenetelmät 
- 	tarkastusten määrät (otannat) ja ajankohdat 
- 	tarkastusten tekijät 
- 	dokumentointitapa. 

1 .3.5 Tarkastaminen ja dokumentointi 

Tarkastuksia tehdään sekä rakentajan että tilaajan tarpeita varten. 

Kaikki tarkastukset, joiden tuloksiin rakentaja haluaa vedota, tulee tehdä 
joko puolueettomassa tutkimuslaitoksessa tai valvojan läsnäollessa työ-
maalla. Tarkastusajankohdista työmaalla ja näytteiden ottamisesta on 
sovittava valvojan kanssa viimeistään kaksi päivää ennen toimitusta. 
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Laatutiedot dokumentoidaan siten, että kaikki puutteellisuudet ja poik-
keavuudet ja niiden syyt ovat jäljitettävissä. 

1 .3.6 Kelpoisuuden osoittaminen ja laaturaportointi 

Kaikissa rakentamisen vaiheissa hankitaan ja tallennetaan sellaiset tiedot, 
joilla voidaan osoittaa, että rakenteilla on ne ominaisuudet, joita suunnitel-
ma-asiakirjat edellyttävät. Tässä tarkoituksessa rakentajan tulee toimittaa 
asiakirjoissa vaaditut laatutiedot valvojalle. 

Kelpoisuustietojen perusteella laaditaan sillan laaturarortti (entinen 
kelpoisuuskirja). 

Rakentajan tulee luovuttaa valvojalle myös tiedot käytetyistä materiaaleista 
ja niiden testaustuloksista sekä toteutumapiirustukset ja mandolliset 
muistiot, joihin sovitut muutokset on kirjattu. Nämä tiedot kootaan sillan 
laaturaportin liitteiksi. 

Materiaalin tai rakenteen kelpoisuuteen kohdistuva perusteltu epäilys 
saattaa edellyttää lisäkokeita ja tutkimuksia. Näiden avulla rakentajan tulee 
osoittaa, mitkä ovat laadunalituksen vaikutukset rakenteen kantavuuteen 
ja muihin vaadittuihin ominaisuuksiin. Tutkimuksista ja lisäkokeista tulee 
sopia valvojan kanssa. 

Tilaaja seuraa työn tulosten laatua mm. arvonmuutosten määrittämistä 
varten. Tämän vuoksi rakentajan tulee toimittaa valvojalle jokaisesta 
merkittävästä laatupoikkeamasta laatupoikkeamaraportti. Raportissa 
kuvataan tapahtunut laadun-alitus ja mandollisesti suoritetut korjaustoi-
menpiteet. 

1.4 MITTAUKSET 

1.4.1 Yleistä 

Mittauksista laaditaan mittaussuunnitelma, joka toimitetaan tiedoksi 
valvoja lie. 

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmien tulee olla samat, joita suunnittelija on 
käyttänyt. 

Mittaustyönjohtajan tulee olla mittausteknikko tai vastaavan pätevyyden 
omaava henkilö. 
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Mittauspöytäkirjat ja niihin liittyvät mittaustarkkuutta osoittavat laskelmat 
luovutetaan valvojalle. 

1 .4.2 Runkomittaukset 

Runkopisteistön tulee perustua suunnittelijan käyttämään pisteistöön. 
Lisäksi tarkistetaan liittyminen tien mittaukseen. 

Runkopisteistöön tulee kuulua vähintään kaksi korkeudeltaan tunnettua 
pistettä. Voidaan käyttää myös erillisiä korkeuskiintopisteitä. 

Pisteiden korkeudet määritetään valtakunnallisista korkeuskiintopisteistä 
lähtien ja niiden tulee olla samassa korkeusjärjestelrnässä.Vesistön ylittävää 
siltaa mitattaessa tulee korkeudeltaan tunnettu piste olla molemmilla 
rannoilla. Pisteet rakennetaan pysyviksi. 

Tasokiintopisteiden osalta noudatetaan vähintään Maanmittaushallituksen 
julkaisun nro 49, Kaavoitusmittausohjeet, kiintopisteluokka V:n tarkkuus- 
vaatimuksia. Korkeusrungon osalta noudatetaan vähintään kaavoitusmit-
tausohjeiden korkeuskiintopisteille annettuja tarkkuusvaatimuksia. 

Sillan mittauksesta vastaavan henkilön tulee määritellä runkomittaukselta 
vaadittava tarkkuus ja mittauksen jälkeen laskelmin osoittaa saavutettu 
tarkkuus. 

1 .4.3 Työnaikaiset mittaukset 

1.4.3.1 Paikalleenmittaus 

Mittausmenetelmä ja -välineet valitaan siten, että suunnitelma-asiakirjoissa 
asetetut tarkkuusvaatimukset saavutetaan. 

Siltamittauksista vastaavan henkilön tulee vaadittaessa laskelmin osoittaa 
kunkin mitatun pisteen tarkkuus sekä sillan rakennepisteiden keskinäinen 
tarkkuus. 

1 .4.3.2 Tarkistusmittaukset 

Sillan rakentamisen aikana tehdään tarkistusmittauksia, joilla kontrolloidaan 
rakenteiden sijainti ja mittatarkkuudet. Tarkistusmittausten tarkkuus 
osoitetaan laskelmin. 
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1 .4.4 Muodonmuutos- ja siirtymämittaukset 

1.4.4.1 Yleisiä vaatimuksia 

Suunnitelman sitä edellyttäessä ja muulloinkin perustelluista syistä tehdään 
muodonmuutos- ja siirtymämittauksia. 

Mittaukset tulee antaa mittauksen erikoisasiantuntijoiden suunniteltavaksi 
ja tarkkuusmittauksiin pystyvän mittausryhmän tehtäväksi. 

Käytettävät menetelmät tulee selvittää tarkasti ja laskentatilanne sirnuloida, 
jotta voidaan olla varmoja, että erot mittauksissa ovat todella sillan liikkeitä 
eivätkä mittausvirheitä. 

Mittauksen hajonta on selvitettävä luotettavasti. Päätelmät sillan liikkeistä 
tehdään saatu hajonta huomioon ottaen. 

Mittauksen tulee perustua rakenteeltaan luotettavaan korkeuspisteeseen. 

Ellei tällaista pistettä ole kohtuullisella etäisyydellä, mitataan vain sulassa 
olevien vaaituspisteiden keskinäisiä eroja. 

1 .4.4.2 Sillan taipumien ja siirtymien tarkkailu 

Ellei suunnitelmassa toisin mainita, asennetaan siltaan päällysrakenteen 
taipumien ja alusrakenteiden siirtymien tarkkailua varten pyöreäpäisiä 
ruostumattomia terästappeja d = 10 mm seuraavasti: 

- 	maatuilla siipimuurien uloimpiin nurkkapisteisiin, 4 kpl/tuki 
- 	kunkin välituen kohdalla ja aukkojen keskellä siltakannen 

reunoihin, 2 kpl/tuki ja aukko 
- 	välitukien yläosiin sillan reunoille, 2 kpl/tuki. 

Tarkkailutappeihin tehdään ristit, joiden avulla niiden asema vaakatasossa 
voidaan mitata. 

Tarkkailutapit eivät saa koskettaa betoniteräksiin. 

Pisteet mitataan heti sillan valmistuttua. Tulokset luovutetaan valvojalle. 

Silloissa, joiden jännemitta on vähintään 30 metriä, mittaus uusitaan noin 
kanden vuoden kuluttua sillan valmistumisesta tai takuuajan päättyessä. 
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1.5 LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TÖIDEN YLEINEN JÄR-
JESTELY 

Työnaikaisissa liikennejärjestelyissä noudatetaan soveltuvin osin julkaisua 
Liikenne tietyömaalla Eli. 

Töiden yleinen järjestely esitetään työmaasuunnitelmassa, joka toimitetaan 
valvojalle tiedoksi ennen töiden aloittamista. 

Laeissa, asetuksissa, viranomaisohjeissa ja rakentamisasiakirjoissa esitettyjä 
vesistön, ympäristön ja työsuojelua koskevia määräyksiä ja ohjeita on 
noudatettava. Tarvittavat toimenpiteet suunnitellaan ennen töihin 
ryhtymistä. Suunnitelmat on toimitettava valvojalle tiedoksi. 

Sillan maa- ja pohjarakennustöiden niveltämisestä tietöihin laaditaan 
suunnitelma ja toimitetaan tiedoksi valvojalle. 

Lisäksi varmistetaan, että näkyvyys varasiltapaikalla on vähintään tielaitok-
sen normaalimääräysten mukaisen vähimmäispysähtymismatkan pituinen. 

1.6 VIIMEISTELYTYÖT 

Siltarakenne ja kaikki työn aikana käytetyt alueet siistitään. Siltatyön yhtey-
dessä tehdyt tilapäisrakenteet (paalut, tehneet yms.) ja rakennusjätteet 
poistetaan tai katkaistaan maan pintaa tai uoman pohjaa myöten, ellei niitä 
suunnitelmassa ole määrätty jätettäväksi paikoilleen esim. eroosiosuojaksi. 

Työmaan käytössä olleet tiet ja varastoalueiden pohjat kunnostetaan. 
Rakentamisen vuoksi kaatuneet tai kuivuneet puut raivataan pois. 

Siltapaikan rakenteita tehtäessä ja viimeisteltäessä noudatetaan soveltuvin 
osin Tienrakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia ja työselityksiä. 

Siltapaikan viimeistelyä koskevia ohjeita on annettu myös 
SILKO:ssa [21. 

1.7 KORJAUKSET 

Kaikista poikkeavuuksista ja puutteellisuuksista on raportoitava ensi tilassa 
valvojalle. Korjaustyöstä laaditaan suunnitelma, joka toimitetaan tiedoksi 
valvojahle. Jos korjaus muuttaa rakennetta tai sen toimintatapaa, on muutos 
hyväksytettävä tilaajalla. 
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Korjauksista annetaan ohjeita SYL:n muissa osissa. 

Korjausten suunnittelua ja tekemistä koskevia ohjeita on 
annettu myös SILKO:ssa [2]. 

Vaurioiden korjaamiseen ja peittämiseen ei saa ryhtyä ilman valvojan lupaa. 

KIRJALLIS UUSLUETTELO 

Eli Liikenne tietyömaatia. Tiehallitus. Helsinki. 
TIEL 2272000. 

[21 Sillankorjausohjeet SILKO. Tielaitos. 
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