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5 PUURAKENTEET 

5.1 YLEISTÄ 

5.1 .1 Soveltamisalue 

Tätä asiakirjaa noudatetaan rakennettaessa pysyviä puusiltoja LVR-menetel-
mällä tai perinteistä rakentamismenetelmää käyttäen. 

LVR-menetelmällä tarkoitetaan laatuvastuuseen perustuvaa rakentamista-
paa, jossa rakennuttaja määrittelee rakenteiden ja materiaalien laatuvaati-
mukset, mutta ei yleensä aseta materiaalien valmistusta ja työmenetelmiä 
koskevia vaatimuksia. Laatu varmistetaan urakoitsijan laatujärjestelmän 
avulla sekä toteamalla rakenteiden ja materiaalien kelpoisuus. 

Perinteisellä rakentamismenetelmällä tarkoitetaan rakentamistapaa, jossa 
rakennuttaja määrittelee rakenteiden ja materiaalien laatuvaatimukset ja 
asettaa myös materiaalien valmistusta ja työmenetelmiä koskevia 
vaatimuksia. Laatu varmistetaan toteamalla rakenteiden ja materiaalien 
kelpoisuus sekä noudattamalla työmenetelmille asetettuja vaatimuksia. 

5.1.2 Lyhenteet 

SYL 	Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset 
SYL 1 	Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset, yleiset ohjeet 

Tästä yleisten laatuvaatimusten osasta käytetään lyhennettä SYL 5. 

5.1.3 Käsitteet 

Tässä asiakirjassa käytetään Puurakenteiden suunnitteluohjeiden [1] kohdis-
sa 2 ja 6.1 esitettyjä käsitteitä. Lisäksi määritellään seuraava käsite: 

Höylätyllä Dinnalla tarkoitetaan liimapuukannattimien pintaluokkaa, jossa 
kaikki pinnat on höylätty, mutta yksittäisissä lamelleissa voi kuitenkin 
esiintyä sahapintaisia kohtia, pieniä liimatahroja sekä puuhun tunkeutuneen 
liiman aiheuttamia värivirheitä. 

Muilta osin viitataan SYL 1 :ssä määriteltyihin käsitteisiin. 
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5.1.4 Asiakirjat 

Asiakirjojen käyttö ja pätemisjärjestys esitetään SYL 1 :ssä, jota käytetään 
rinnan tämän SYL:n osan kanssa. 

Muita ohjeita, normeja ja standardeja noudatetaan niiltä osin kuin suunnitel-
massa tai SYL:ssa niihin viitataan. 

5.1.5 Kelpoisuuden osoittaminen 

Vaatimukset on esitetty SYL 1:n kohdassa 1 .3.4. 

5.2 PUUTAVARA 

5.2.1 Pyöreä ja sahattu puutavara 

Puutavaran on oltava painekyllästettyä mäntyä eikä siinä saa olla jäljellä 
kuorta. 

Puutavaran on oltava lujuusleimattua. Kantavissa rakenteissa lujuusluokan 
on oltava vähintään T 30 ja muissa rakenteissa vähintään T 24. 

Sormijatketun rakennesahatavaran tulee olla Puurakenteiden laaduntarkas-
tusyhdistys PLY ry:n J-laatumerkillä varustettua. 

5.2.2 Liimattu puutavara 

Puutavaran on oltava painekyllästettyä mäntyä. 

Liimapuukannattimien on oltava PLY :n L-laatumerkillä varustettuja. Liimaus-
luokan tulee olla U (säänkestävä) ja pintaluokan höylätty pinta. 

Valmistustietoja osoittavan L-laatumerkin on oltava sellaisessa paikassa, 
että se jää näkyviin valmiissa rakenteessa. 

Jos leiman sisältävä metallilevy joudutaan siirtämään esim. 
palkin päästä, levy kiinnitetään palkin kylkeen noin 1 ,5 m 
palkin päästä ja 0,2 m palkin alareunasta. 
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Liimapuupalkkien mittojen sallitut poikkeamat ovat: 

- pituus 	 ± 10 mm 
- korkeus 	 ± 1 % 
-leveys 	 ±2% 
- sivukäyryys koko pituudella 	 ± 0,1 5 % 
- pystykäyryyden poikkeama esikoro- 
tusmuodosta, mittauspituus ̂  2 m 	 ± 0,15 % 

Sillan palkkien keskinäiseltä yhdenmuotoisuudelta vaaditaan, että tasaiselle 
alustalle asetettujen palkkien yläpintojen korkeusero oikolaudalla mitattuna 
on enintään 3 mm palkiston koko pituudella (kuva 1). 

Kuva 1. Liimapuupalkkien yläpintojen samanmuotoisuuden tarkastaminen. 

Palkkien korkeuseroja voidaan joskus pienentää palkkien järjes- 
tystä tai suuntaa vaihtamalla. Palkkien järjestys ja suunta on 
syytä merkitä palkkeihin valmistajan tarkastuksen yhteydessä. 

Liimapuisten kansilaattaelementtien mittojen sallitut poikkeamat ovat: 

- pituus ± 10 mm 
- leveys ± 	mm 
- koko sillan elementtien 

leveyksien summa ± 20 mm 
- paksuus + 5 mm/-2 mm 
- vierekkäisten elementtien 
välinen paksuusero 3 mm 

- elementtien pituussuuntainen (syyn suuntainen) 
- pystykäyryyden poikkeama 
mittauspituudella ̂  2 m ± 0,1 5 % 

- sivukäyryys ± 3 mm 

Vanerin on oltava filmipintaista muottivaneria. 
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5.2.3 Lahontorjunta 

Puutavaran kyllastämisen on täytettävä standardin SFS 3974 luokan A 
vaatimukset. Puutavaran on oltava PLY:n NTR-Iaatumerkillä leimattua. 

Kreosoottikyllästetyn puutavaran pinnan tulee olla niin kuiva, ettei siinä 
asennusvaiheessa ole tahraavaa kreosoottiöljyä. 

Puun työstöpintoihin on imeytettävä lahontorjunta-ainetta, mieluimmin 
kreosoottia. Suolakyllästetyn puun näkyviin jääviin pintoihin on kuitenkin 
imeytettävä muuta soveltuvaa pinnansuojausainetta. 

Lahontorjunta-aineita ei pidä imeyttää alle 0°C lämpötilassa. 
Kreosootti on lämmitettävä ennen imeyttämistä, kun lämpötila 
on alle +10°C. Muulloinkin lämmittäminen on suositeltavaa, 
koska se parantaa aineen imeytymistä puuhun. 

5.3 PUURAKENNETYÖT 

5.3.1 Kuljetus ja varastointi 

Puutavara on suojattava niin, ettei se pääse kostumaan sateen tai maakos-
teuden vuoksi, mutta tuulettuu hyvin. 

Liimapuukannattimet on varastoitava n. 30 cm korkeille 
alustoille pystyasentoon tuettuina. Alustan on oltava suora ja 
painumaton. Muovisuojus on leikattava alareunastaan auki 
tuuletuksen edistämiseksi. 

Kreosoottikyllästettyä puutavaraa ei tarvitse peittää. 

5.3.2 Liimapuukannattimien asentaminen 

Asennettujen palkkien yläpinnat saavat poiketa enintään 3 mm oikolaudalla 
määritettävästä tasosta (kuva 2). Vaatimus on voimassa palkiston koko 
pituudella. Jos siltaan asennetaan liimapuiset kansielementit, kannen 
lappeiden välinen kulma A tehdään kansielementtien muodon mukaiseksi 

suunnitelmasta riippumatta. 
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E 
EI 	 E 
ml 

Kuva 2. Palkiston yläpinnan tarkastaminen 

Yläpintojen liian suuret muotoerot on korjattava höyläämällä. 
Vain poikkeustapauksessa saa käyttää täytettä, esim. 
filmipintaista vaneria. Bitumihuopaliuskojen tai muun pehmeän 
täytteen käyttö on kielletty. 

Palkkien välisiä pieniä korkeuseroja voidaan korjata laakerien 
kohdalle asetettavilla säänkestävillä täytelevyillä, jotka voivat 
olla esim. lyijyä, neopreenikumia, alumiinia tai kuumasinkittyä 
terästä. Palkin päälle kiinnitettävää täytettä saa käyttää 
valvojan luvalla, jos yhden tai kanden palkin yläpinta on 
lyhyeltä matkalta muita alempana. 

Liimapuuelementtejä on käsiteltävä niin, että ne eivät koihiin-
nu. Palkkeja saa nostaa vain pystyasennossa kunnollisia 
nostovöitä käyttäen. 

5.3.3 Syrjälankkukansi 

Puutavaran kosteus rakentamisaikana saa olla korkeintaan kosteusluokan 
2 mukainen eli ns. ulkokuiva. Muut materiaalivaatimukset on esitetty 
kohdassa 5.2.1. 

Kansilankut on järjestettävä siten, että vierekkäisissä lankuissa on sama 
vuosirenkaiden suunta. Ellei jatkosten paikkaa ole suunnitelmassa esitetty, 
vierekkäisten lankkujen jatkokset porrastetaan vähintään 60 cm:n päähän 
toisistaan. 

5.3.4 Liimapuinen elementtikansi 

Materiaali- ja mittatarkkuusvaatimukset ovat kohdassa 5.2.2. 
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Elementtejä saa nostaa vain kunnollisia nostoväitä käyttäen. 

Elementtien välisissä saumoissa on käytettävä esipuristettua paisuvaa 
saumanauhaa. Kiinnityspulttien kolot on täytettävä polymeeribitumipohjai-
sella piastisella saumausmassalla [2]. 

Jos maatuella olevan kynnysparrun ja viimeisen kansielemen-
tin väliin jää mittavirheiden kertymisen vuoksi rako, naulataan 
kansielementin syrjään sopivan paksuinen painekyllästetty 
lankku nauloilla 1 50 x 51 sik-sak-kuvioon k 1 50 mm lyöden. 
Lankun leveys on sama kuin kansielementin paksuus. 

5.3.5 Liitokset 

5.3.5.1 Yleistä 

Liitoksissa käytettävien teräsosien tulee olla kuumasinkittyjä standardin 
SFS 2765 mukaisesti. Sinkkipinnoitteen kerrospaksuuden on oltava naulois-
sa, pulteissa, muttereissa, aluslaatoissa ja hammaslevyissä luokan A 
mukainen sekä liitos- ja kiinnityskappaleissa luokan B mukainen. 

Toisiinsa liitettävät osat on sovitettava tarkasti toisiaan 
vasten. Puristettujen ra kenneosien jatkokset on sovitettava 
keskeisiksi. Liitoksissa ei saa käyttää täytteenä ohuita 
puukiiloja eikä päittäisliitoksissa sellaista suunnitelmaan 
kuulumatonta täytettä, jossa puristus tulee syitä vastaan 
kohtisuoraan. 

Paalupukeissa paalujen ja niiden siteiden liitoskohdissa puut on 
liitettävä tiukasti toisiinsa pultilla. Paalujen loveamista on 
vältettävä ja tarvittaessa on käytettävä  täytettä. 

5.3.5.2 Naulaliitokset 

Naulojen pienimmät sallitut etäisyydet ovat Puurakenteiden suunnitteluoh-
jeiden [1] kohdan 5.31 mukaiset. 

Tiheissä naulauksissa peräkkäiset naulat on sijoitettava siten, 
etteivät ne satu samaan syyhyn, vaan poikkeavat naulan pak-
suuden verran vuorotellen syyn eri puolille. 

5.3.5.3 Pulttiliitokset 

Pulttiliitokset on tehtävä niin, että ne voidaan myöhemmin kiristää. 
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Rakennettaessa pultit on kiristettävä niin, että aluslaatat 
painuvat hiukan puun sisään, mutta ei yli 1 mm. Pulttien reiät 
on porattava pultin paksuuden mukaan ilman väljyyttä. 
Samalla pultilla yhteenliitettävät osat on porattava yhtäaikaa. 
Pyöreän puutavaran liitoksissa on varauduttava puun läpimitto-
jen vaihteluun tekemällä pultit ja kierteet riittävän pitkiksi. 

Pulttien pienimmät sallitut etäisyydet ovat Puurakenteiden suunnitteluohjei-
den [1] kohdan 5.31 mukaiset. Pultin kannan ja mutterin alla on käytettävä 
standardin SFS 4683 mukaista aluslaattaa. 

SFS 4683:n mukaisia aluslaattoja ovat: 

50 x 50 x 5 mm 
	

1 2 mm:n pultille 
60 x 60 x 7 mm 
	

1 6 mm:n pultille 
80 x 80 x 8 mm 
	

20 mm:n pultille. 

Pulttiliitokset on jälkikiristettävä 6 - 12 kk:n kuluttua sillan valmistumisesta. 

5.3.6 Jätepuutavaran hävittäminen 

Kyllästetty puutavara on kuljetettava yleiselle kaatopaikalle. Maahan 
hautaaminen tai polttaminen ei ole sallittua. 

Jätepuutavara tulee lajitella mandollista uudelleen käyttöä 
varten. 

KIRJALLISUUS LUETTELO 

[1] RIL 120-1 991. Puurakenteiden suunnitteluohjeet. 
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y. 

[2] Saumarakenteet. Saumausmassat. Tiehallitus. 
TIEL 2230097 - SILKO 3.731. 
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