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7 VARUSTEET JA LAITTEET 

7.1 YLEISTÄ 

7.1.1 Soveltamisalue 

Tätä sillanrakentamisen yleisten laatuvaatimusten osaa noudatetaan valmis-
tettaessa ja asennettaessa sillan varusteita ja laitteita LVR-menetelmällä tai 
perinteistä rakentamismenetelmää käyttäen sekä soveltuvin osin myös 
muissa vastaavissa töissä. 

SYL 1 :ssä [21 on esitetty siltojen rakentamista koskevat yleiset laatuvaati-
mukset. 

Betonitöissä noudatetaan SYL 3:ssa 13) ja teräsrakennetöissä SYL 4:ssa [41 
esitettyjä vaatimuksia, ellei suunnitelmassa tai jäljempänä ole muuta 
esitetty. 

Sitovat vaatimukset ja ohjeet on esitetty leveällä palstalla. Kapealla palstalla 
on esitetty urakoitsijalle hyödyllistä informaatiota, ohjeita ja työmenetelmiä, 
joista voidaan valvojan luvalla poiketa. 

7.1.2 Käsitteiden määrittely 

Sillan varusteisiin ja laitteisiin kuuluvat mm. laakerit, liikuntasaumalaitteet, 
siirtymälaatat, suojalaitteet ja tippu- ja pintavesiputket sekä muut 
jäljempänä käsitellyt varusteet ja laitteet. 

Saumanauha on solukumi- tai PVC-pohjainen kokonaisliikemäärältään pien-
ten liikuntasaumojen tiivistämiseen tarkoitettu tuote. 

Masspliikuntasaump on erikoismassoista ja muista tuotekohtaisista rakenne- 
osista tehtävä vesitiivis liikuntasauma. 

Liikuntpspumalaite on liikuntasauman vesitiiviiksi tekevä yksi- tai useampi-
elementtinen, yleensä patentoitu tuote. 

Muuten käytetään SYL:n muissa osissa ja niiden viiteasiakirjoissa määritel-
tyjä käsitteitä. 

7.1.3 Töiden johtaminen 

Varusteiden ja laitteiden asennustöitä johtavalla henkilöllä on oltava 
vähintään kanden vuoden kokemus varusteiden ja laitteiden tarkastamisesta 
ja asentamisesta. 
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Betonitöiden johtamisessa noudatetaan soveltuvin osin SYL 3:n vaatimuk-
sia. 

7.1.4 Tekniset työsuunnitelmat ja laatusuunnitelmat 

Varusteiden ja laitteiden on kuuluttava tarkastetun valmistuksen piiriin. 
Muussa tapauksessa valmistajalta edellytetään hyväksyttävää ja toimivaa 
laatujärjestelmää ja hänen on laadittava SYL 1:n kohdan 1 .3.3 mukaiset 
työ- ja laatusuunnitelmat, jotka toimitetaan valvojalle viimeistään kaksi 
viikkoa ennen valmistuksen aloittamista. 

Ellei asennustöitä tekevällä ole rakennuttajan hyväksymää laatujärjestelmää, 
on hänen hyväksytettävä käyttämänsä laadunvarmistusmenettely rakennut-
tajalla vähintään kaksi viikkoa ennen asennustöiden aloittamista. Laadunvar -
mistusmenettelyyn on sisällytettävä ainakin asennussuunnitelma, 
mittausten raportointi, kelpoisuuden osoittaminen ja poikkeamaraportit. 

7.1.5 Kelpoisuuden osoittaminen ja raportointi 

Kelpoisuuden osoittamisessa ja raportoinnissa noudatetaan soveltuvin osin 
SYL 1:n kohdan 1 .3.4 vaatimuksia. 

7.2 LIIKUNTASAUMAT 

7.2.1 Yleiset laatuvaatimukset 

Tässä kohdassa käsitellään liikuntasaumoja, joissa käytetään saumanauhaa, 
massaliikuntasaumaa tai saumoja, joiden tiivistykseen käytetään Iii kun-
tasaumalaitetta. 

Lii kuntasaumalaitteen on oltava siltakeskuksen hyväksymää tyyppiä. 

SILKO-ohjeessa 1 .701 on esitetty liikuntasaumalaitteen 
mitoitusperusteet [11. 

Liikuntasaumalaitteet valmistetaan ja asennetaan siten, että niiden kuluvat 
osat voidaan myöhemmin tarvittaessa vaihtaa. 

Liikuntasauman on oltava vesitiivis. Vesitiiveydellä tarkoitetaan sitä, että 
sauma kestää vuotamatta sään vaihtelut, vedenpaineen ja liikenteen aihe-
uttaman rasituksen, lämpötilasta ja kutistumasta aiheutuvat rakenteiden 
muodonmuutokset, sekä säilyttää toimintakykynsä lämpötila-alueella 

-40°... +70°C. 
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Reunapalkin ulkoreunaan ulottuva saumanauha ja liikuntasaumalaitteen 
kumiprofiili ulotetaan 100 mm ja teräsprofiilit 50 mm reunapalkin ulkopuo-
lelle. 

Liikuntasaumalaitteissa käytettävien materiaalien on täytettävä suunnitel-
maan merkittyjen lujuus- ja laatuluokkatunnusten perusteella määräytyvien 
standardien asettamat vaatimukset. Tartuntoina käytettävien terästen tulee 
olla hitsattavaa laatua. 

Liikuntasaumalaitteella on oltava hyvä kulutuskestävyys mekaanista ku-
lutusta vastaan. 

Saumalaitteen liikemäärän ollessa yli 100 mm saa tiivistävän kumin ko-
konaisliikemäärä olla yhtä kumielementtiä kohden enintään 60 mm mootto-
ri- ja moottoriliikennetien silloilla, 80 mm vilkasliikenteisten muiden teiden 
silloilla ja 100 mm vähäliikenteisten teiden sekä kevyenliikenteen teiden 
silloilla. 

Materiaaleista vaaditaan yleensä ainestodistukset. Ainestodis-
tuksia ei kuitenkaan tarvita, jos saumalaitteen valmistus 
kuuluu tarkastetun valmistuksen piiriin ja materiaaleista on 
saatu ainestodistukset TIEL:n hyväksynnän yhteydessä. 

Massaliikuntasauman massan ja liikuntasaumalaitteissa käytettävän elasto-
meerin sekä itse sauman tulee kestää sillalla esiintyvien tiesuolojen, öljyn, 
bensiinin, laimeiden happojen ja emästen sekä otsonin ja UV-säteilyn vaiku-
tusta. 

7.2.2 Asennus 

7.2.2.1 Saumanauhat 

Nauhan pituuskaltevuuden sillan poikkisuunnassa on veden poisjohtamiseksi 
oltava vähintään 2,5 %. 

Solukumipohjainen saumanauha asennetaan siten, että nauha on aina puris-
tetussa tilassa. 

Suositeltavinta on asentaa nauha lämpötilan ollessa 
+ 0... + 1 5°C. Ennen asennusta käsitellään sauman pys-
tysuorat betonipinnat kaksinkertaisella tervaepoksisivelyllä, 
kumibitumisivelyllä tai saumanauhan valmistajan erikseen 
ilmoittamalla materiaalilla. 

PVC-pohjainen saumanauha asennetaan ennen betonointia siten, ettei nau-
haan synny suurta puristusjännitystä käyttötilan missään vaiheessa. 
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Suositeltavinta on asentaa nauha kesällä, kun lämpötila on 
> +15°C. 

PVC-nauha jatketaan kuumentamalla (hitsaamalla). 

7.2.2.2 Liikuntasaumalaitteet 

Liikuntasaumalaitteen asentamista varten laaditaan kohdan 7.1 .4 mukaiset 
suunnitelmat. 

Liikuntasaumalaitteen asentamisen yhteydessä varmistetaan, että laite tulee 
toimimaan suunnitellulla tavalla ja että ennakko on oikein. 

Urakoitsija vastaa viime kädessä siitä, että ennakko on 
todellista tilannetta vastaava lämpötilojen yms. tekijöiden 
suhteen asennusvaiheessa. Jos laitteen puoliskot on kiinnitys-
valun ajaksi kiinnitetty toisiinsa, poistetaan kiinnitykset 
välittömästi betonin sitoutumisen alettua. 

Laitteen yläpinnan asennustoleranssi tukikaistan ja päällysteen yläpinnan 
korkeusasemaan nähden on (+0, -5)mm. 

Laitteen tukikaistat tehdään hyväksyttävällä tavalla (vaihtoehto A tai B): 

Vaihtoehto A: 
Tukikaistat tehdään valu- tai kumivaluasfaltista SYL 6:n kohtaa 6.4 
soveltaen. Kun tukikaistat tehdään valu- tai kumivaluasfaltista, karkeute-
taan yläpinta jyräämällä pintaan kulutusta kestävää sirotetta, raekoko # 
16...20 mm, 10 kg/m 2 . 

Vaihtoehto B: 
Tukikaistat tehdään betonimuovista (PC) tai polymeerisementtibetonista 
(PCC), lujuusluokka K50, SYL 3:n mukaisesti. Betoni on kutistumatonta ja 
pakkasenkestävää P50. Massaan sekoitetaan teräskuituja ̂  30 kglm3. 

Tukikaistoihin mandollisesti syntyvät 0,2 mm suuremmat halkeamat 
suljetaan imeyttämällä. 

Halkeamien imeyttämiseen hyväksytyt massat on lueteltu SIL-
KO-ohjeissa [1]. 

Liikuntasaumaprofiilien jatkoshitsien on täytettävä standardin SFS 2379 [3] 
luokan WC vaatimukset. 

Tartuntaterästen hitsaamisesta tai muusta syystä käyristyneet osat 
taivutetaan konepajalla suunnitelman mukaisiksi. 
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Paloturvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota hitsaus-
työn aikana. Sillan kannella on oltava tarpeelliset sammuttimet 
työn aikana. 

Teräsosien muut kuin betonin sisään tulevat pinnat pintakäsitellään SYL 4:n 
mukaisesti. Maalausjärjestelmän tulee olla rasitusluokan M4 tai vastaavan 
mukainen, joko tyyppiä SEE tai SEEPUR, kuivakalvopaksuus yht. 200 
pm. Pinnoituksen tulee ulottua vähintään 20 mm betonin sisään. 

Liikuntasaumoissa valumuotteina käytettävät styroxlevyt (tai vast.) poiste-
taan muottien purkamisen yhteydessä. 

7.2.3 Kelpoisuuden osoittaminen ja raportointi 

Materiaalien kelpoisuus osoitetaan ainestodistusten ja kuormakirjojen avulla. 
Ainestodistuksia ei kuitenkaan tarvita, jos laitteet kuuluvat tarkastetun 
valmistuksen piiriin. 

Liikuntasauman kelpoisuus mittatarkkuuden osalta osoitetaan mittauspöytä-
kirjojen perusteella. 

Lii kuntasauman vesitiiviys osoitetaan tarvittaessa vesitiiviyskokeen 
perusteella. 

Vesitiiviyskokeessa laitetta kastellaan ja seurataan veden 
poistuminen kumprofiilia pitkin. Samalla seurataan kannen 
alta, että laite ja betonipinnat kannen päässä ja maatuen 
rintamuurissa pysyvät kuivina. 

Tukikaistamassan kelpoisuus osoitetaan SYL 3:n mukaisesti. Ks. myös SYL 
1, kohta 1.3.4. 

7.3 LAAKERIT JA NIVELET 

7.3.1 Yleiset laatuvaatimukset 

Yleistä 

Laakerien ja laakereissa käytettävien osa-aineiden tulee säilyttää toimintaky-
kynsä Etelä- ja Keski-Suomessa -35°C:een lämpötilassa ja Itä- ja Pohjois- 
Suomessa -45 °C:een lämpötilassa. 

Laakerisuunnitelmat täydennetään ja hyväksytetään rakennuttajalla. 
Urakoitsijan tulee toimittaa laakereista yksityiskohtaiset tiedot, joita 



12 
	

Sillanrakentamisen yleiset Iaatuvaatimukrt 
VARLISTEET JA LAITTEET - SYt 

soveltuvuutta arvosteltaessa tarvitaan, ellei kysymyksessä ole aikaisemmin 
hyväksytty laakerityyppi ja -merkki. 

Suunnitelmat esitetään rakennuttajalle hyväksyttäväksi viimeistään kaksi 
viikkoa ennen laakereiden valmistuksen aloittamista. 

Siltasuunnitelmassa esitetään vain laakerien ja nivelten 
lukumäärä, suunnittelun lähtäarvot ja vaadittavat ominaisuu-
det. Siltapiirustuksissa esitetään lähtöarvot sekä käyttö-  että 
murtorajatilassa. Valmistaja laatu niiden pohjalta yksityiskoh-
taiset suunnitelmat eurooppalaisia standardeja prEN 1337 part 
1 . ..11 ja silta keskuksen suunnitteluohjeita noudattaen. 

Lopulliset laakerisuunnitelmat saattavat aiheuttaa muutoksia 
tukien laakeritasokorkeuteen. 

Asentamiseen liittyvät näkökohdat ja alusrakenteisiin tulevat mandolliset 
muutokset otetaan suunnittelussa huomioon. 

Jos laakerit tuetaan tilapäisesti teräskiilojen varaan ennen 
alustavalua, on laakerin mitoituksessa (erityisesti alalaatta) 
tarkasteltava kyseinen kuormitustilanne erikseen. 

Laakerin on oltava purettavissa, kun siltaa nostetaan laakerin kohdalta 
5 mm. Ellei purkaminen laakerirakenteen vuoksi ole mandollista, se varuste-
taan ala- ja yläpuolisilla lisälevyillä siten, että laakerit kokonaisuudessaan 
voidaan irrottaa huoltoa ja korjausta varten. 

Liikkuvissa laakereissa on oltava liikemäärää osoittava viisari ja mitta-asteik-

ko. 

Laakerien ja nivelten teräsosat puhdistetaan SYL 4:n ja standardin SFS 
4957 [61 mukaisesti ja ne maalataan hyväksyttävällä tavalla. 

Ruiskusinkittävän pinnan puhdistusaste on Sa 3. 

Maalausyhdistelmänä käytetään:Ruiskusinkitys 80 ym + (2.. .3) 
x epoksi-tai polyuretaanimaali, kokonaiskalvon paksuus yht. 
^ 200 ym (tai vast.). Pintamaalin värisävy on harmaa (KY 4). 
Liuku- ja vierintäpinnat laatoissa ja rullassa liikeosan leveydeltä 
jätetään pinnoittamatta. Ne käsitellään hyväksyttävällä, vettä-
hylkivällä laakerirasvalla tai lakalla, jolla tulee olla lisäksi kor-
roosiota estäviä ominaisuuksia. 

Laakeriaineille ja tarvikkeille tehdään hyväksytyn laa kerointisuunnitelman 
edellyttämät kokeet. Koetuloksista tulee ilmetä, että asetetut laatuvaati-

mukset tulevat täytetyiksi. 
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Jos on perusteltua syytä epäillä laakereiden kelpoisuutta, on laakerit 
vaadittaessa purettava valvojan tarkastusta varten ennen asennusta. 

Kotimaassa valmistettujen laakereiden tarkastuksen tekee 
valvoja tai erikseen sovittaessa siltakeskuksen asiantuntija. 
Ulkomaisten laakerien tarkastuksen tekee yleensä laadunval-
vontasopimuksen mukaisesti riippumaton paikallinen aineen- 
koetus- tai tutkimuslaitos. 

Kumilevylaakerit 

Käytettävien laakereiden liukumoduli testataan -30°C:ssa. Itä- ja Pohjois- 
Suomessa Oulu-Kajaani linjan pohjoispuolella käytetään vain kumilevy-
laakereita, joiden liukumoduli on em. testissä enintään 1 .50 kertainen 
+20°C arvoon verrattuna ja muualla maassa enintään 2.0 kertainen. 

Erikois/aakerit 

Erikoislaakereita suunniteltaessa otetaan huomioon siltapaikalla vallitsevat 
ilmasto- ym. käyttöotosuhteet. 

Laa kerin liukupintana käytettävän polytetrafluoretyleenin 
(PTFE) on oltava ns. siltalaatua ja vähintään 4,5 mm paksua. 
Laakereiden liukupinnat suojataan pölyltä erillisellä pölysuo-
jalla. 

Teräslaa kereiden teräsmateriaalina käytetään ns. nuorrutettua 
terästä. Iskusitkeys (charpy V) testataan -40°C:ssa menetel-
mällä EN 10045-1. 

Nive/et 

Teräsniveliä ja niiden suunnittelua koskevat soveltuvin osin edellä tässä 
kohdassa esitetyt vaatimukset. 

Nivelissä, joissa käytetään kermejä, tulee käytettävän kumibi-
tumikermin K-MS 170/3000 olla SYL 6 kohdan 6.2.2.7 mu-
kaista. Liimausbitumin tulee täyttää SYL 6 liitteen 3 taulukon 
2 kumibitumin KB1 00 laatuvaatimukset. 

7.3.2 Asennus 

7.3.2.1 Yleistä 

Asennustäitä varten laaditaan kohdan 7.1 .4 mukaiset suunnitelmat. 
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Asennussuunnitelmassa on esitettävä mm. laakerien väliaikai-
set tuennat, vaakavoimat, asennusjärjestys, alustavalut ja 
läm pösuojaus. 

Ennen asennusta osoitetaan, että laakerilla on suunnitelmassa vaadittu liike- 
vara ja ennakko sekä liikesuuntaa osoittava merkintä. Ennakko asennetaan 
niin, että laakerin liike pysyy rakenteen käyttöaikana sille asetetuissa 
rajoissa. 

Liikesuuntaa osoittavana merkkinä käytetään esim. ylälaatan 
ylä pintaan stanssattua suuntanuolta. 

Rakenne asennetaan laakereilleen siten, että laakereiden rasitukset pysyvät 
suunnitelluissa rajoissa ja että rakenne ei saa tuennasta johtuvia lisärasituk-
sia (vrt, kohta 7.3.1 ja SYL 3 ja 4). Tarvittaessa on tukivoimien oikeellisuus 
todettava mittauksin. 

7.3.2.2 Asennustarkkuus 

Laakerit asennetaan siten, että ala- ja ylälaatan kaltevuudessa on enintään 
0,3 % ero suunnitelman mukaiseen kaltevuuteen verrattuna. 

Laakerin asennustoleranssi sillan pituussuunnassa alusrakenteen suhteen 
on ± 0,05 % x jännemitta, kuitenkin enintään ± 50 mm. Suurempaa 
tarkkuutta kuin ± 20 mm ei vaadita. 

Sillan poikkisuunnassa asennustoleranssi alusrakenteen suhteen on ± 20 
mm. 

7.3.2.3 Kiinnitys alusrakenteeseen 

Teräspalkki- ja elementtisilloissa laakerien alalaattoja ei saa kiinnittää alus-
taansa ennenkuin päällysrakenne on kokonaisuudessaan asennettu paikoil-
leen, ellei asennussuunnitelmassa muuta edellytä. 

Laakerit kiinnitetään alusrakenteisiin suunnitelmassa esitetyllä tavalla ja 
siten, että laakerin alalaatta tulee kauttaaltaan tuetuksi. Ilmapusseja ei saa 
jäädä aluslevyn alle ja sivuvoimien on siirryttävä alusrakenteille. 

Kiinnittämiseen käytetään alustavalumassaa. Alustavalumassan lujuuden tu-
lee olla 14 vrk:n iässä vähintään K50. Ellei luotettavia tietoja lujuudesta ja 
muista ominaisuuksista ole saatavissa, on materiaalin soveltuvuus 
osoitettava ennakkokokein. 

SILKO-ohjeessa [1] on lueteltu TIEL:n hyväksymät tuotteet. 
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Ennen valua on alustavalumassan riittävät kovettumisolosuhteet varmistet-
tava. Lämpätilaa tarkkaillaan lämpötilamittauksin. 

Tarvittaessa tuen yläosa lämmitetään ennen valua vähintään 
+ 5°C:een ja lämmitystä jatketaan massan kovettumisvaihees-
sa, kunnes vähintään lujuus Kl2 on saavutettu. 

Laakereita alusrakenteisiin kiinnitettäessä on varauduttava 
rakenteen liikkeisiin, jotka syntyvät lämpötilavaihteluista 
rakenteessa. 

7.3.2.4 Kiinnitys päällysrakenteeseen 

Terässilloissa laakerit kiinnitetään kannatinpalkkeihin siten, että tukivoimat 
siirtyvät laakerista tukijäykisteille mandollisimman tasaisesti. 

Elementtipalkkisilloissa ja teräsbetonikantisissa teräspalkkisilloissa, joissa 
on kumilevylaakerit, on sillan päät vuorotellen nostettava kannen pintara-
kenteiden teon jälkeen ylös laakereiltaan ja laskettava tämän jälkeen alas 
kumilevylaakereiden oiettua nolla-asentoon. 

Liikkuvien laakereiden siirtymiä osoittava viisari tai osoitin asennetaan siten, 
että laakerin asento voidaan havaita sillan sivulta. 

Erikoislaakereissa vaihdetaan kuljetuksen ja asennuksen aikana 
laakerin eri osien keskinäisen liikkumisen estävät ja laakeriosia 
toisiinsa liittävät metalliruuvit mukana seuraaviin muoviruuvei-
hin ennen laakerin kiinnittämistä päällysrakenteeseen. Ellei 
ruuveja ole käytettävissä, täytetään kolot kestävällä kitillä. 

Alustavalumassan sitouduttua poistetaan kaikki asennuslevyt 
ja -ruuvit ym. apulaitteet välittömästi. Laitteet eivät missään 
vaiheessa saa estää sillan liikkeitä. 

7.3.3 Kelpoisuuden osoittaminen ja raportointi 

Laakereiden ja nivelten asennuksesta laaditaan pöytäkirja. 

Asennusaikana työmaapäiväkirjaan tai erilliseen pöytäkirjaan 
merkitään mm. laakereiden asennot, ennakot, rakenteen ja 
ilman lämpötila asennushetkellä, paikalla valetuissa silloissa 
betonin maksimilämpötilat kovettumisvaiheessa, käytetyt 
alustavalumassat ja lämmitysmenetelmä. 

Laakereiden ja nivelten kelpoisuus osoitetaan materiaaleja koskevien 
ainestodistusten, kuormakirjojen ja ra kenneosien tarkastuspöytä kirjojen 
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avulla. Ainestodistuksia ei kuitenkaan tarvita, jos laakerit kuuluvat 
tarkastetun valmistuksen piiriin. Tarkastuspöytäkirjoista tulee ilmetä mm. 

- 	 laakereiden mitat, 
- 	 pintojen tasomaisuus, 
- 	 pinnoitteen paksuus. 

Alustavalumassan kelpoisuuden osoittamista varten tehdään työn aikana 
työkohdetta kohden vähintään kolme lieriömäistä puristuslujuuskoekappa-
letta, joiden halkaisija ja korkeus on 100 mm. Koekappaleet säilytetään 
valukohteen vieressä ja testataan 7 vrk:n iässä, jolloin puristuslujuuden 
tulee olla vähintään 40 MN/m 2 . Kaikkien koekappaleiden tulosten on täytet-
tävä asetettu lujuusvaatimus. Muuten koekappaleiden valmistuksessa ja 
testauksessa noudatetaan standardin SFS 4474 [61 ohjeita. 

Paikalleen asennettujen laakereiden asennustarkkuus todetaan vaaka- ja 
pystymittauksin. Liikkuvissa laakereissa mitataan lisäksi laakerien asento 
sen hetkiseen lämpötilaan nähden. Mittauksista laaditaan pöytäkirja. 

Jos laakereiden kelpoisuutta ei voida muuten osoittaa, on niille tehtävä koe- 
kuormitus tai muu käyttökelpoisuustutkimus. 

Ks. myös SYL 1, kohta 1.3.4. 

7.4 KONEISTOT JA OHJAAMOT 

7.4.1 Yleistä 

Betoni-, teräs- ja puurakenteisiin liittyen noudatetaan soveltuvin osin SYL 
3:ssa, SYL 4:ssä ja SYL 5:ssä esitettyjä vaatimuksia. 

7.4.2 Materiaalit, varusteet ja laitteet 

Käytettävistä aineista, varusteista ja laitteista on luovutettava valvojalle 
hyväksyttävät aineenkoetustodistukset, tarkastuspöytäkirjat sekä käyttölu-
vat ja -ohjeet. 

7.4.3 Asennus 

Asennustöitä varten laaditaan kohdan 7.1 .4 mukaiset suunnitelmat. 

Asennuksen jälkeen tarkastetaan, onko työ tehty suunnitelmien mukaisesti. 
Tarkastuspöytäkirja luovutetaan valvojalle. 
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Sähkölaitteiden asennuksen yhteydessä tehdään lisäksi lakisääteiset 
tarkastukset. 

7.5 SIIRTYMÄLAATAT 

Siirtymälaattojen teossa ja niiden laadun varmistamisessa noudatetaan 
soveltuvin osin SYL 3:ssa ja SYL 6:ssa esitettyjä vaatimuksia. 

Siirtymälaattaa ei saa valaa kiinni siipimuureihin. Raon tulee olla 
(50 ± 10) mm. 

7.6 SUOJALAITTEET 

7.6.1 Kaiteet ja johteet 

7.6.1.1 Yleistä 

Kaiteet ja johteet tehdään ja niiden kelpoisuus osoitetaan SYL 4:n mukai-
sesti ottaen huomioon jäljem pänä esitetyt lisävaatimukset. 

7.6.1.2 Laatuvaatimukset 

Kaideterästen on täytettävä lujuus- ja laatuluokkatunnuksen perusteella 
määräytyvän SFS-EN-standardin mukaiset vaatimukset. Terästen tulee olla 
piillä (Si) tiivistettyä. 

Pintojen ja liitosten kaikki terävät reunat ja kulmat on viistettävä. 

Yläjohteen jatkohitsien yläpinta hiotaan perusaineen tasoon ja hitsausrois-
keet poistetaan ennen pinta käsittelyä. 

Päittäishitsien kaiteiden yläjohteessa ja pylväissä tulee täyttää standardin 
SFS 2379 [6] luokan WB laatuvaatimukset. Nämä hitsit on vaadittaessa tar-
kastettava ultraäänitutkimuksilla. Muilta osin kaiteiden hitsien on täytettävä 
standardin SFS 2379 luokan WC vaatimukset. 

Maalattaessa kuumasinkityksen päälle käytetään rasitusluokan M4 mukaista 
maalausjärjestelmää 4.3. 

7.6.1.3 Asennus 

7.6.1.3.1 Yleistä 

Kaiteen asentamista varten laaditaan kohdan 7.1 .4 mukaiset suunnitelmat. 
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Kaide asennetaan tien tasausviivan ja sivukaarevuuden mukaisesti vaikka 
rakenne, johon se kiinnitetään, olisi tehty siitä poikkeavasti (esim. suora 
sillan päällysrakenne suurisäteisessä kaarteessa). Poikkeama tästä 
teoreettisesta asemasta saa olla enintään L/1 000, kuitenkin enintään 
± 20 mm. Suurempaa tarkkuutta kuin ± 2 mm ei vaadita. Mittaväli on 
mielivaltainen. Kaidepylväät ja säleet asennetaan pystysuoraan. 

Kaiteen yläjohde asennetaan niin, etteivät sillan päällysrakenteeseen sen 
valmistusvaiheessa syntyneet pystysuorat epätasaisuudet näy johteessa. 
Myös betonin pitkäaikaiset muodonmuutokset on tarvittaessa otettava 
huomioon. Jännitetyissä silloissa kiinnitetään yläjohde vasta jännittämisen 
jälkeen. 

Yläjohteessa ei saa olla 2 mm suurempaa yksittäistä taitetta korkeus- eikä 
vaakatasossa yhden metrin matkalla. 

Ajotiejohteessa tulee olla sama liikevara kuin kaiteen yläjohteessa. Yksi 
kapean teräsjohteen jatkoksista sijoitetaan samaan pylväsväliin kaiteen 
liikkuvan jatkoksen kanssa. 

Tarvittaessa suurennetaan ajotiejohteen pultin reikiä tai 
käytetään erityistä johteen jatkososaa. Reiän suurentamisessa 
noudatetaan soveltuvin osin standardin SFS 3200 määräyksiä 
[4]. Reikää ei saa suurentaa polttamalla. 

Terässillassa kaide kiinnitetään hitsillä päällysrakenteeseen vasta sillan 
asennuksen jälkeen. Asennusvaiheessa ennakoidaan tällöin myös ne taipu-
mat, jotka kaidejohteisiin syntyvät kannen pintarakenteiden painosta. 

Kaiteiden asennushitsit ja -reiät suihkupuhdistetaan asteeseen Sa 3 ja pin-
takäsitellään hyväksyttävällä tavalla. 

Ellei suunnitelmassa muuta esitetä suojataan asennushitsit ja 
-reijät ruiskusinkityksellä ja vinyylilakkauksella standardin SFS 
3107 [6] mukaisesti tai 3-kertaisella yksikomponenttisella 
sinkki pölymaalikerroksella. Pinnoitteen paksuuden tulee 
vastata muun kaideosan pinnoitepaksuutta. 

Kaidejohteiden kiinnitysruuvien tulee olla kuumasinkittyjä standardin SFS 
4449 [61 mukaan. 

Kaidepylvästä ja asennuskiiloja ei saa hitsata kiinni reunapalkin 
teräksiin. 

Aukinaiset kaidekolot suojataan talven yli jäätyvän veden aiheuttamilta 
vaurioilta. 
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7.6.1.3.2 Kaiteen ruuvikiinnitys 

Kun käytetään ruostumattomasta tai haponkestävästä teräksestä valmistet-
tuja ruuveja, on ruuvi eristettävä muista teräksistä muovieristeillä. Kun 
käytetään sinkittyjä ruuveja, on sinkityksen annettava oksidoitua vähintään 
6 viikkoa tai sinkitty pinta on tiivistettävä alkalin kestävällä lakalla ennen 
asennusta. 

Pylvään kiinnitysruuvit asennetaan ennen reunapalkin valua 
paikalleen esim. vanerista asennuslevyä apuna käyttäen. 
Ruuvien kierteet suojataan betonilietteeltä esim. teipillä. 
Asennuslevy tulee pylvään alusmuttereiden (matala mutteri) 
päälle. Asennuslevyn ja reunapaikin yläpinnan väliin jätetään 
n. 50 mm rako. Ruuviryhmässä alusmutterit kierretään sitä 
ennen tarkasti samaan korkeuteen. Ruuviryhmä kiinnitetään 
asennuslevyllä tiukasti oikeaan asemaansa ja siten, että pylväs 
tulee aina pystysuoraan. Valuvaiheessa betoni tiivistetään 
huolellisesti ryyviryhmän kohdalta ja reunapalkin pinta hierre-
tään mandollisimman hyvin myös asennuslevyjen alta. Asen-
nuslevyt poistetaan mandollisimman pian valun jälkeen, jolloin 
betoniroiskeet on vielä mandollista puhdistaa vesipesulla 
ruuveista. 

Tämän jälkeen vaaitaan ruuviryhmien korkeudet ja etsitään se 
ruuviryhmä, joka poikkeaa eniten suunnitellusta kor-
keusasemasta. Pylväiden lopullinen korkeusasema määritetään 
sen mukaan nostamalla tai laskemalla alusmuttereita. Sen 
jälkeen kaidepylväät nostetaan kiinnityslevyineen paikalleen ja 
tehdään vielä lopulliset aseman säädöt. Ennen kiinnitysmutte-
reiden kiristystä asennetaan yläjohde ja kapea teräsjohde 
paikalleen. Lopuksi kiristetään kiinnitysmutterit kiinni ja 
tehdään juurikorokkeen valu. Valumuotti tehdään esim. 
peilistä, joka tuetaan ym päriltään lautakehi kaila. 

7.6.1.3.3 Kaiteen kolokiinnitys 

Kaiteen valukiinnitystä varten laaditaan kohdan 7.1.4 mukainen tekninen 
työsuunnitelma. 

Kiinnitys voidaan tehdä suorakaiteen muotoiseen varauskoloon 
jälkivaluna tai jälkeenpäin porattuun syiinterinmuotoiseen 
koloon jälkivaluna. 

Ennen jäikivalua (painevalu) kaidekolon reunoista poistetaan 
kaikki irtonainen aines ja sementtiliima. 
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Kaidepylvään ja kaidekolon betonin välillä on oltava vähintään 
20 mm tyhjätila joka suuntaan ennen jälkivalua. 

Asennuskiilojen etäisyyden reunapalkin yläpinnasta on oltava 
vähintään 80 mm. 

Juotoslaastin on oltava, ellei suunnitelmassa muuta edellytetä, 
pakkasenkestävää P50 ja kutistumatonta, lujuusluokka 
vähintään K35. 

Valun jälkeen varmistetaan, että kaidepylvään valureikä jää 
auki, jolloin mandollisesti pylvään sisään pääsevä tai konden-
soituva vesi pääsee poistumaan sen kautta. 

Kovettunut taasti ei saa irrota kolon seinistä ja reunapalkin yläpinnasta yli 
0,2 mm eikä sen yläpinnassa saa olla 0,2 mm suurempia halkeamia. 

7.6.1.4 Kelpoisuuden osoittaminen ja raportointi 

Kaideterä ksen kelpoisuus osoitetaan ainestodistusten ja kuorma kirjojen 
avulla. 

Kaiteen kelpoisuus osoitetaan mittauspöytäkirjoilla. 

Juotoslaastin kelpoisuus osoitetaan SYL 3:n mukaisesti. Jos laasti on 
SILKO-ohjeessa 3.231 [1] hyväksytty tuote, ei pakkasenkestävyyttä eikä 
lujuutta tarvitse erikseen tutkia, edellyttäen että massan valmistus on tehty 
tuotekohtaisia ohjeita noudattaen. 

Ks. myös SYL 1, kohta 1 .3.4. 

7.6.2 Reunatuet 

Betoniset reunatuet valmistetaan ja niiden kelpoisuus osoitetaan SYL 3:n 
kohtien 3.2.4 ja 3.4.10 mukaisesti. 

Reunatuen tulee olla pakkasenkestävää P50 ja lujuusluokan K40. 

Kivestä valmistettujen reunatukien tulee täyttää standardin SFS 41 59 [61 
vaatimukset ja niiden kelpoisuus osoitetaan mittauspöytäkirjoilla. 

SILKO-ohjeessa [1] on lueteltu reunatuen valmistajia. 
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7.6.3 Muut suojalaitteet 

Puomien ja muiden suojalaitteiden (ml. törmäyssuojat ja kosketus-
suojaseinämät) valmistusta ja niiden laadunvarmistusta varten laaditaan 
tarvittavat suunnitelmat SYL 1:n mukaisesti. 

Suojalaitteiden asentamista varten laaditaan kohdan 7.1.4 mukaiset 
suunnitelmat. 

Asennuksen jälkeen tarkastetaan, onko työ tehty suunnitelmien mukaisesti. 
Tarkastuspöytäkirja luovutetaan valvojalle. 

Sähkälaitteiden asennuksen yhteydessä tehdään myös lakisääteiset tarkas-
tukset. 

Sähköistetyn radan ylittävän sillan suojauksia tehtäessä noudatetaan valtion 
rautateiden antamia vaatimuksia ja ohjeita. 

7.7 MUUT VARUSTEET JA LAITTEET 

7.7.1 Aukotja varaukset 

Aukkojen ja varausten lisäämistä siitä, mitä suunnitelmassa on esitetty, on 
käsiteltävä suunnitelman muutoksena ja siihen on saatava ennen töiden 
aloitusta valvojan hyväksyntä. 

Aukkojen ja varausten kohdalle sattuvia betoniteräksiä ei saa siirtää sivuun 
tai katkaista ilman valvojan lupaa. Katkaistut teräkset on yleensä korvattava 
aukon viereen sijoitetuilla lisäteräksillä. Veden jäätyminen varauksissa on 
estettävä. 

Aukkojen ja varausten sijaintitoleranssi on ± 1 5 mm. 

Aukkojen ja varausten mittojen toleranssit ovat -5 mm ja + 1 5 mm. 

7.7.2 Panosputket ja -kiinnikkeet 

Panosputkien ja -kiinnikkeiden sijaintitoleranssi pysty- ja vaakasuunnassa 
on ± 40 mm. 

Panosputkien ja -kiinnikkeiden paikat, materiaalit ja maalausjär-
jestelmä esitetään suunnitelmassa. 
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7.7.3 fippuputk. 

Tippuputket tehdään ruostumattomasta teräksestä standardin SFS 725 161 
mukaisesti. Pintojen viimeistelytila on standardin SFS 700 [61 mukain 
2.D. Hitsaus tehdään ruostumattomia lisäaineita käyttäen ja kyseisen ter 
laadun standardin ohjeita noudattaen. Hitsaussaumat peitataan tarkoitti 
seen sopivalla peittauspastalla hyväksyttävällä tavalla. 

Tippuputkien sijaintitoleranssi on +0 mm, -10 mm kannen yläpinnan 
tasoon verrattuna ja +20 mm, -5 mm kannen alapinnan suhteen. 

Sillan kannelle tuleva tai ruiskutettava vesi ei saa jäädä seisomaan lammi-
koiksi, vaan sen on poistuttava tippuputkista. 

Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että vesi pääsee 
myös sillan päissä virtaamaan lähimpään tippuputkeen. Tarvit-
taessa sillan kansien yläpintaa on muotoiltava tippuputkiin 
viettäväksi ja veden virtausta estävät nystermät poistettava 
sekä asennettava lisäputkia. Reikien poraaminen valmiiseen 
rakenteeseen on käsiteltävä suunnitelman muutoksena ja sille 
on saatava valvojan hyväksyntä. 

Jos pintaa muotoillaan betonin kovettumisen jälkeen on 
korjaus tehtävä SYL 3 mukaisesti. Massan tarttuvuus kovettu-
neeseen betoni pintaan on varmistettava. 

Putken yläpäässä laipan ympäryys tiivistetään kuumuutta 
(+ 210°C) kestävällä kaksinkertaisella epoksihartsisivelyllä. 

7.7.4 Pintavesiputket 

Pintavesiputket ja niiden kannakkeet tehdään haponkestävästä teräksestä 
standardin SFS 757 [61 mukaisesti. Pintojen viimeistelytila on standardin 
700 [61 mukainen 2.D. Hitsaus tehdään ruostumattomia lisäaineita käyttäen 
ja kyseisen teräslaadun standardin ohjeita noudattaen. Hitsisaumat pei-
tataan tarkoitukseen sopivalla peittauspastalla hyväksyttävällä tavalla. 

Pintavesiputkien sijaintitoleranssi on + 0 mm, -10 mm päällysteen yläpinnan 
tasoon verrattuna ja +20 mm, -5 mm kannen alapinnan suhteen. 

Putken yläpinnan säleet asennetaan sillan poikkisuuntaisesti. 



Sillanrek.ntamisen yleiset laatuvaetimukset 
	

23 
VARUSTEET JA LAITTEET - SYL 7 

7.7.5 Paineentasausputket 

Putket tehdään ruostumattomasta teräksestä standardin SFS 725 [6] mu-
kaisesti. 

Putkien sijaintitoleranssi on +0 mm -10 mm kannen yläpinnan tasoon 
verrattuna ja +20 mm, -5 mm kannen alapinnan suhteen. 

7.7.6 Salaojat 

Salaojan pitää olla vettä johtavaa materiaalia. 

Salaoja tehdään yleensä eristyksen suojakerroksen paksuisena. 

Salaoja täytetään hyvin vettäläpäisevällä polymeerilla sidotulla 
tai bitumoidulla karkealla kiviaineksella. Salaojamassan päälle 
levitetään kuitukangas estämään päällystebitumin valuminen 
massaan. 

Tarkempia ohjeita salaojan tekemisestä on annettu SILKO-
ohjeissa [11. 

7.7.7 Kaapeliputket ja -hyllyt 

Kaapeliputkien ja -hyllyjen sijaintitoleranssi on ± 20 mm. 

Kaapelin on päästävä vapaasti liikkumaan suojaputken sisällä. 

Liikuntasaumojen kohdilla varmistetaan, että liikkeen mandol-
listavaan suojaputkeen ei pääse betonia valuvaiheessa. 

Kaa peli putken alimpaan kohtaan asennetaan vedenpoistoputki. 

7.7.8 Tarkkailu- ja kontaktitapit 

Sillan muodonmuutosten ja siirtymien mittausta varten tarvittavat tarkkailu-
tapit tehdään betonirakenteeseen SYL 1:n kohdan 1 .4.4 mukaisesti. Ne 
asennetaan siten, että ne eivät kosketa betoniteräksiin. 

Teräs- ja puurakenteisiin tehdään samaa tarkoitusta varten pysyvät 
mittapisteet. 

Kontaktitapit asennetaan SYL 3:n kohdan 3.1 .6 mukaisesti. 
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7.7.9 Kiinnityslevyt ja -laitteet sekä tarkastusluukku 

Kiinnityslevyn ja -laitteen sijaintitoleranssi on 
vaaka- ja pystytasossa pinnan tasoon verrattur 

Tarkastusluukun sijaintitoleranssi on ± 20 mm. 

Luukun on avauduttava ja sulkeuduttuva vaivattomasti ja se varustetaan 
lukolla. 

7.8 KIRJALLISUUSLUETTELO 

Tielaitoksen vaatimukset ja ohjeet: 

(1) Sillankorjausohjeet, SILKO, TIEH 
SILKO-ohje 1 .601 "Sillan ja siltapaikan kuivaus" 
SILKO-ohje 1 .701 "Liikunta- ja kutistumissaumat" 
SILKO-ohje 1 .901 "Siltapaikan viimeistely" 
SILKO-ohje 2.239 "Halkeaman sulkeminen imeyttämällä" 
SILKO-ohje 2.336 "Halkeaman injektointi" 
SILKO-ohje 2.351 "Kaiteen paikkamaalaus" 
SILKO-ohje 2.613 "Reunasalaojan teko" 
SILKO-ohje 2.614 "Poikittaisen salaojan teko" 
SILKO-ohje 3.231 "Paikkausaineet" 
SILKO-ohje 3.352 "Pintakäsittelyaineet" 
SILKO-ohje 1 .301 "Teräs sillankorjausmateriaalina" 
SILKO-ohje 4.301 "Konepajat ja metalliverstaat" 

(2) Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Yleiset ohjeet-
SYL 1. Helsinki. TIEL 1996. TIEL 2210003. 

(3) Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Betonirakenteet-
SYL 3. Helsinki. TIEL 1996. TIEL 2210005. 

(4) Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Teräsrakenteet-
SYL 4. Helsinki. TIEL 1996. TIEL 2210006 

(5) Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Kannen pintara-
kenteet-SYL 6. Helsinki. TIEL 1996. TIEL 2210008 
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SFS-standardit: 

(6) 	 Hitsaus. Teräsrakenteiden hitsausliitokset. Hitsiluokat, 
SFS 2379 

Teräsra kenteiden suunnitteluohjeet, SFS 3200 

Metallien pinnoitteet, Teräksen ja valuraudan kuumasinkki pin-
noitteet, SFS 2765 

Metallien pinnoitteet, sinkki- ja alumiiniruiskutus teräksen ja 
valuraudan korroosioestoon, SFS 3107 

Metallien pinnoitteet, Kierteistettyjen teräskappaleiden 
kuumasinkitys, Metriset pulttikierteet, SFS 4449 
Kivestä valmistetut reunatuet, SFS 41 59 

Austeniittiset ruostumattomat levyterä kset. Teräslaadut ja 
merkintä, SFS 700 

Austeniittinen haponkestävä teräs 725, SFS 725 

Austeniittinen ruostumaton teräs 757, SFS 757 

Korroosionestomaalaus. Esikäsittelyt, SFS 4957 
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