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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 

Tehtäessä teräsrakenteita tarvitaan osan SYL 4 lisäksi osaa SYL 1, jossa 
esitetään mm. koko siltaa koskevat yleiset laatuvaatimukset sekä 
laadunvarmistusta ja mittauksia koskevia yleisiä vaatimuksia. Osissa SYL 
2, SYL 3, SYL 5 ja SYL 6 on myös terässiltoihin ja terässiltojen 
apurakenteisiin sovellettavia laatuvaatimuksia. Osassa SYL 7 esitetään 
mm. laakereihin ja lii kuntalaitteisiin liittyviä vaatimuksia. 

Asiakirjaa on vuonna 1 992 ilmestyneen version pohjalta täydennetty ja 
ajanmukaistettu lisäämällä mm. kelpoisuusmittauksia koskevat vaatimukset 
ja viittaukset uusimpiin teräsrakenteita ja pintakäsittelyä koskeviin alan 
standardeihin. 

Asiakirjasta on pyydetty lausunnot kaikilta tiepiireiltä ja siltaurakoitsi joilta, 
teräsrakenteiden valmistajilta ja materiaalin toimittajilta. 

Asiakirja on tarkastettu ja viimeistelty siltakeskuksessa. 

Helsingissä elokuussa 1 996 

Silta keskus 
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4 TERÄSRAKENTEET 

4.1 YLEISTÄ 

4.1.1 Soveltamisalue 

Näitä sillanrakentamisen yleisiä laatuvaatimuksia käytetään tehtäessä 
teräksestä siltoja ja niihin verrattavia rakenteita. Niitä noudatetaan soveltu-
ym osin myös tehtäessä rakenteita muusta metallista kuin teräksestä. 

Tässä asiakirjassa esitettyjen vaatimusten ja ohjeiden lisäksi noudatetaan 
suunnitelmassa ja Sillanrakentamisen yleisten laatuvaatimusten osassa 
Yleiset ohjeet (SYL 1) esitettyjä vaatimuksia ja ohjeita. 

4.1.2 Käsitteet, merkinnätja lyhenteet 

Tästä Sillanrakentamisen yleisten laatuvaatimusten osasta Teräsrakenteet 
käytetään lyhennettä SYL 4. 

SYL 4:ssä käytetään Suomen rakentamismääräyskokoelmaan kuuluvissa 
määräyksissä ja ohjeissa, pääosin ohjeessa "B7 Teräsrakenteet"/1 / sekä 
soveltuvissa SFS-standardeissa määriteltyjä tai käytettyjä käsitteitä ja 
merkintöjä. 

Siltojen rakentamiseen ja niiden laadun varmistamiseen liittyvät yleiset 
käsitteet ja lyhenteet on määritelty SYL 1 :ssä. 

SYL 4:ssa valmistalalla tarkoitetaan yritystä tai tuotantoyksikköä, joka 
valmistaa teräsrakenteen tai tekee sitä varten materiaalia, tarvikkeita taikka 
osia. Asentaja nimitystä käytetään sellaisesta SYL 1 :ssä tarkoitetusta 
rakentajasta, jonka suoritusvelvollisuus siinä yhteydessä rajoittuu teräsra-
kenteen asentamiseen. 

Pintakäsittelyn tekijästä käytetään nimitystä Dintakäsitteliiä. Pintakäsittelyn 
käsitteitä on täsmennetty myös kohdassa 4.5.1.2 ja siinä mainitussa liit-
teessä. 

4.1.3 Asiakirjat 

Ks. SYL 1, kohta 1.1.4. 

4.1.4 Tekniset työsuunnitelmat 

Teräsra kenteiden 	 , asentamisesta ja pintakäsittelystä 
laaditaan SYL 1:n kohdassa 1 .3.3.3 esitetyllä tavalla erilliset tekniset 
työsuunnitelmat. 
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Työvaiheet suunnitellaan siten, että rakenneosat, rakenne asennettuna ja 
valmis silta täyttävät suunnitelma-asiakirjoissa asetetut laatuvaatimukset. 

Tekniset työsuunnitelmat on jätettävä valvojalle tarkastettavaksi vähintään 
viikkoa ennen työn tai työvaiheen aloittamista. Niihin pitää tehdä valvojan 
vaatimat tai työaikana esille tulevat korjaukset. Tarkastettuun työsuunnitel-
maan ei saa tehdä muutoksia sopimatta niistä valvojan kanssa. 

Valmistussuunnitelmaa käsitellään tarkemmin kohdassa 
4.3.1.1, asennussuunnitelmaa kohdassa 4.4.4.2 ja pintakäsit-
telysuunnitelmaa kohdassa 4.5.2. 

Teknisten työsuunnitelmien kokoamisessa voidaan käyttää 
hyväksi yrityksen laatujärjestelmään kuuluvia yleisiä ohjeita. 

4.1.5 Laatusuunnitelmat 

SYL 1:n kohdissa 1 .3.2 ja 1 .3.3.2 esitettyjen vaatimusten mukaan laadi-
taan koko työtä sekä rakenneosia ja työvaiheita koskevat laatusuunnitel-
mat (työvaiheen laatusuunnitelmat). 

Laatusuunnitelmien kokoamisessa voidaan käyttää hyväksi 
yrityksen laatujärjestelmään kuuluvia yleisiä ohjeita tai jollekin 
rakennetyypille valmiiksi laadittuja laatusuunnitelmia. Laa-
tusuunnitelmat voivat olla erillisä suunnitelmia tai teknisten 
työsuunnitelmien osia. 

4.1.6 Työnjohto ja työvoima 

Terässiltojen valmistusta tai asennusta johtavalla työnjohtajalla on oltava 
teräsrakenteiden valmistukseen soveltuva teknillisen koulun tai opiston 
tutkintoa vastaava koulutus ja kokemusta raskaiden teräsrakenteiden val-
mistuksesta ja asennuksesta (ks. myös kohta 4.4.4.1). Pintakäsittelytöitä 
johtavalla työnjohtajalla on oltava alaan soveltuva teknillinen koulutus ja 
vähintään kanden vuoden kokemus teräsrakenteiden pintakäsittelytäistä tai 
koulutuksen puuttuessa vähintään viiden vuoden kokemus pintakäsittely-
töistä. 

Työvoiman on oltava joko koulutuksen tai työkokemuksen perusteella am-
mattitaitoista. Koneiden ja laitteiden käyttäjien on saatava niiden valmista-
jan tai maahantuojan järjestämä ohjaus, ellei opetus sisälly ammattikoulu-
tukseen tai valmistaja itse järjestä pätevää työnohjausta. 

Hitsaajien ja hitsausliitosten tarkastajien pätevyysvaatimukset on esitetty 
kohdissa 4.3.3.6 ja 4.3.3.9. 

Maalaustöitä tekevillä työntekijöillä tulee olla riittävä korroosionestoalan 
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peruskoulutus tai vähintään kanden vuoden kokemus vaativista kor-
roosionestomaalaustöistä. 

4.1.7 Tyätilatja kalusto 

Terässiltojen valmistajalla, asentajalla ja pintakäsittelijällä on oltava käytet-
tävissä sellaiset työtilat, työvälineet, koneet ja laitteet, joilla vaadittu 
laatutaso saavutetaan ja joilla laatu voidaan osoittaa. 

4.1.8 Laadunvalvontaja kelpoisuuden osoittaminen 

Työnaikaisissa tarkastuksissa, laadunohjauksessa, kelpoisuuden osoittami-
sessa ja laaturaportoinnissa noudatetaan SYL 1:n kohdassa 1 .3 sekä 
jäljempänä tässä asiakirjassa esitettyjä vaatimuksia. 

4.2 AINEET JA TARVIKKEET 

4.2.1 Yleistä 

Pysyviin rakenteisiin ei saa käyttää aineita eikä tarvikkeita, joiden laatua ja 
kelpoisuutta ei ole etukäteen todettu. 

Tuotteiden valmistuksen on oltava hyväksyttävän laadunvalvonnan alaista 
ja laadunvalvontakokeiden tulosten tulee olla saatavissa. 

4.2.2 Rakenneteräkset 

4.2.2.1 Mekaaniset, fysikaalisetja kemialliset ominaisuudet 

Rakenneteräksen nimikkeet ja tunnukset on merkitty suunnitelmaan stan-
dardin SFS-EN 10 027-1 /2/ mukaisesti. Käytettävän teräksen tulee täyttaä 
kaikki suunnitelmassa mainitussa määrittelystandardissa asetetut mekaani-
sia, fysikaalisa ja kematIjsa ornnaisuuksia koskevat vaatniukset. 

Vaatimukset koskevat rrrri. terästen tujuusominaisuuksia, taa-
tuluokkaa. toimitustiiaa, tiivistä mistapaa ja kerniaUista koostu-
musta. 

Terästen toimitus vei eahtue mvs mut.n vtavr' hväksvttt. 

terästen vaatimukset on määritelty standardissa SFS-EN 
10025/3/. Kuumavalssattujen hitsattavien hienoraerakennetp 
rästen yleiset toimitusehdot on esitetty standardisse 
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SFS-EN 1011 3-1/4/. Normalisoitujen/normalisointivalssattujen 
hienoraera kenneterästen vaatimukset on määritelty standar-
dissa SFS-EN 10113-2/5/ja termomekaanisesti valssattujen 
hienoraerakenneterästen standardissa SFS-EN 1011 3-3/6/. 
Ilmastokorroosiota kestävien eli ns. säankestävien terästen 
vaatimukset on määritelty standardissa SFS-EN 101 55/7/. 

Yleisimpien silloissa käytettävien teräslajien nykyisten merkin-
töjen vertailutietoja löytyy em. standardeista ja teräksen 
valmistajan suunnitteluohjeista /8/. 

Aineen paksuussuunnassa sitkeyttä vaativissa osissa käytettävien terästen 
luokka on Z 25 standardin SFS EN 101 64/9/ mukaan, ellei suunnitelmassa 
ole muuta vaadittu. 

4.2.2.2 Muut vaatimukset 

Mitoiltaan ja muodoiltaan valssaustuotteiden on oltava suunnitelmassa 
määriteltyjen tai niitä vastaavien mittastandardien mukaisia. Kuumavalssat-
tujen teräslevyjen paksuuden sallittu poikkeama nimellispaksuudesta on 
standardin SFS-EN 10029/10/luokan A mukainen ja tasomaisuustoleranssi 
saman standardin luokan S mukainen. Tasomaisuudessa ei osia yhteenso-
vitettaessa sallita kuitenkaan yli 3 mm:n poikkeamaa millään mittauspituu-
della. Rakenneosien mittatarkkuus ja muut laatuvaatimukset voivat edellyt-
tää myös parempaa tarkkuutta kuin standardit, joiden perusteella toimitus 
tapahtuu. (Vrt. 4.2.6.4 ja 4.3.1.3). 

Valssaustuotteen pinnan on oltava laadultaan sellainen, että Siitä voidaan 
valmistaa vaatimukset täyttävä rakenneosa. (Vrt. 4.2.6.3). Kuumavalssat-
tujen teräslevyjen pinnan laadun on täytettävä standardin SFS-EN 10163-
2/11 / luokan A ja alaluokan 2 vaatimukset. 

Jos valmistusmenetelmä edellyttää särmäämistä, tilataan teräkset särmät-
tävyystakuulla. 

Levyä vastaan kohtisuorassa suunnassa vetorasitettujen teräslevyjen on 
täytettävä suunnitelmassa mandollisesti esitetyt ultraäänitarkastusvaati-
mukset. 

Ultraäänitarkastettujen levyjen tarkastusluokat ja laatuluokitte-
lu on esitetty standardissa SFS 3294/1 2/. 

4.2.2.3 Kelpoisuuden osoittaminen 

Rakenneterästen kelpoisuus osoitetaan vastaanottotarkastusten ja niistä 
tehtyjen raporttien avulla. Vastaanottotarkastuksessa todetaan pistokokein 
teräsmateriaalien mitat ja tasomaisuus ja silmämääräisesti pinnan laatu. 
Tarkastuksessa todetaan myös, että kaikista toimituserän teräksistä löytyy 
sulatusnumero tai muu tunniste, jonka perusteella on löydettävissä stan-
dardin SFS-EN 1 0204/1 3/ mukaiset ainestodistukset. Niissä esitetään 
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toimitukseen kuutuvista tarkastuseristä suoritettujen kokeiden tulokset. 
Tällaisia ainestodistuksia ovat em. standardin mukaiset vastaanottotodis-
tukset 3.1 .A, 3.1 .B ja 3.1 .0 sekä niitä vastaavat muiden normien mukaiset 
todistukset. Materiaalin tarkastusraporttiin merkitään teräslaji, valmistaja, 
mitat, sulatusnumero ja pinnan laatu. Siihen liitetään kustakin teräslajista 
vähintään yksi tyypillinen toimituserän teräksiin liittyvä ainestodistus. 

Jokaisessa aineskappaleessa on oltava pysyvästi ja yksikäsit-
teisesti merkittynä sulatusnumero tai muu valmistuserän 
ilmaiseva tunnus. Kylmämuokatut putket ja muut profiilit sekä 
ohuehkot kuumavaissatut tangot voidaan kuitenkin merkitä ja 
käsitellä nippuina, jos sekaantumisen vaaraa ei ole. 

Teräksiä tilattaessa käytetään vastaanottotodistusta 3.1 .B, 
ettei työkohtaisesti muusta sovita. Jos aineskappaleet halu-
taan tarkastaa terästehtaalla, käytetään vastaanottopöytäkir-
jaa 3.2. Myös koetustodistus 2.2 voidaan hyväksyä, jos 
edellä tarkoitettua vastaanottotodistusta ei tuotteen valmis-
tukseen tai toimitukseen liittyvistä syistä ole mandollista 
saada. Tarkistuskokeita toimituserästä otetuista näytteistä 
voidaan kuitenkin vaatia, jos se on rakenneosien rasitustitan 
takia tai muista syistä perusteltua. 

Jos ainestodistus ei vastaa edellä esitettyä vaatimusta, mutta valmis-
tuserää osoittavat tunnukset ovat löydettävissä, toimituserä hyväksytään, 
jos siitä tehdään näytteenotto ja aineenkoestus soveltuvan standardin 
mukaan ja koetulokset täyttävät vaatimukset. 

Jos valmistuserää osoittavat merkinnät puuttuvat tai ovat epäselviä, 
aineskappaleet hyväksytään vain, jos jokaisesta tuotteesta otetaan näyt-
teet ja niistä saadaan hyväksyttävät koetulokset. J05 kuitenkin voidaan 
luotettavasti osoittaa, että toimituserä kuuluu samaan valmistuserään, ei 
kappalekohtaista koestusta tarvitse suorittaa, vaan hyväksymisessä 
voidaan menetellä edellisessä kappaleessa selvitetyllä tavalla. 

4.2.3 Muut teräsmateriaalit 

4.2.3.1 Yleistä 

Tässä kohdassa käsitellään sellaisia materiaaleja, jotka lujuutensa, seostuk-
sensa tai valmistustapansa puolesta eivät kuulu kohdassa 4.2.2 käsitettyi-
hin rakenneteräksiin. Tällaisia ovat mm. nuorrutusteräkset, lujat rakennete-
räkset, koneteräkset, ruostumattomat ja haponkestävät teräkset sekä valu- 
tuotteet, köydet ja ohutievyvalmisteet. 

4.2.3.2 Laatuvaatimusten esittäminen 

Muiden teräsmateriaalien laatuvaatimukset määritellään suunnitelmassa 
viittauksena soveltuviin standardeihin tai valmistajan laatutehtiin. Jos 
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laatuvaatimus on esitetty tuotenimellä, hyväksytään myös muut vastaavat 
tuotteet, jotka täyttävät samat, käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset 
laatuvaatimukset. 

4.2.3.3 Kelpoisuuden osoittaminen 

Kel poisuus osoitetaan vastaanottotarkastusten ja niistä tehtyjen raporttien 
avulla sekä valmistajan antamilla koetustodistuksilla edellyttäen, että 
jokaiseen aineskappaleeseen tai tuote-erään on pysyvästi ja luotettavasti 
merkitty sellainen valmistuserää osoittava tunnus, jolla aineenkoetustulok-
set voidaan kohdistaa yksikäsitteisesti. Kaikista kuumavalssatuista teräsle-
vyistä on löydettävä valmistuserän sulatusnumero. Ohuet levyt ja tangot 
sekä langat ja köydet voidaan kuitenkin merkitä nippuina, vyyhteinä tai 
keloina, jos ne tuodaan valmistuspaikalle tehtaan pakkauksissa. Kustakin 
teräsmateriaalityypistä liitetään materiaalin tarkastusraporttiin vähintään 
yksi tyypillinen toimituserän teräksiin liittyvä ainestodistus. 

Erikoisterästen, teräsvalujen ja takeiden ainestodistus on standardin SFS-
EN 10204/1 3/ mukainen vastaanottotodistus 3.1 .A, 3.1 .B tai 3.1 .C, ellei 
muuta ole vaadittu. Valukappaleista vaaditaan myös todistus ultraäänitar-
kastuksesta, jossa jokaisesta sulatuserästä vähintään 10 % kappaleista on 
tarkastettu, ellei suunnitelmassa ole enempää vaadittu tai tarkastuksen 
tulos anna muuhun aihetta. 

4.2.4 Liitosaineet ja -tarvikkeet 

4.2.4.1 Yleistä 

Tässä tarkoitettuja liitosaineita ja -tarvikkeita ovat mm. hitsauksen lisäai-
neet, ruuvit, mutterit ja aluslaatat sekä erikoispultit ja vaarnatapit. 

Jos tuotteiden valmistus tapahtuu hyväksyttävän tarkastuslaitoksen 
valvonnassa (tarkastettu valmistus), kelpoisuus osoitetaan pakkauksista ja 
tuotteista läytyvien merkintöjen avulla, jotka merkitään materiaalin tarkas-
tusraporttiin. 

4.2.4.2 Hitsauksen lisäaineet 

Hitsauksen lisäaineiden, puikkojen, lankojen, jauheiden ja kaasujen laatu-
vaatimukset määräytyvät perusaineen, hitsausmenetelmän, olosuhteiden, 
rakenteen muodon ja mittasuhteiden sekä sen käyttötarkoituksen perus-
teella. 

Hitsauksen lisäaineina käytetään tuotteita, jotka kuuluvat tarkastetun 
valmistuksen piiriin. Kel poisuus osoitetaan pakkausten tyyppimerkintöjen 
ja tuotenimien perusteella, jotka yhdessä mittojen ja valmistuserätunnusten 
kanssa merkitään materiaalin tarkastusraporttiin. 
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4.2.4.3 Ruuvitarvikkeet 

Ruuvien, muttereiden ja aluslaattojen laatuvaatimukset määräytyvät 
suunnitelmassa esitettyjen merkintöjen ja niihin liittyvien standardien 
perusteella. Ruuvien lujuusominaisuudet määritellään standardissa SFS-lSO 
898-1 /14/ja muttereiden lujuusominaisuudet standardissa SFS-EN 20898-
2/15/. 

Jos kysymyksessä on tarkastettu valmistus, voidaan kelpoisuus osoittaa 
pakkausmerkintöjen perusteella. Ellei näin voida menetellä, tehdään ruuveil-
le ja muttereille kelpoisuuskokeet soveltuvien standardien mukaisesti. 

Aluslaattojen kelpoisuus osoitetaan vastaavalla tavalla esim. kovuuskokeita 
tekemällä. Ellei standardeissa muuta määrätä, on aluslaattojen kovuuden 
oltava ruuvien lujuusluokista riippuen seuraavissa raloissa: 
- lujuusluokalla 8.8 	200.. .400 
- lujuur 

Materi 
standardi, mitaL 

4.2.4.4 Vaarn 

Leimuhitsauksella kun 
vaatimukset: 
- perusaine S235J2G 
- valmistustapa kylmämuokkaus tai lastuava työs. 
- lujuusarvot hitsattuina: 

- murtolujuus 	 Rm  = 450... 600 Nfmrr 
- alempi myötöraja 	ReL ̂  350 
- murtovenymä 	 A5 	1 5 

- valmistustarkkuus hitsauslaitteiden asettamien 
- tarvikkeet puhtaita hitsausta ja betonin tartuntaa haittaavista aineista, 
- valokaarisuojat keraamisia ja tarkoitukseen sopivia. 

Jos vaarnapulttien valmistukseen ei liity kylmämuokkausta, materiaalina 
käytetään terästä S355J2G3. 

Vaarnapulttien on oltava tyyppihyväksyttyjä tuotteita. Niiden kelpoisuus 
osoitetaan materiaalien vastaanottotarkastuksen ja siitä tehtävän raportin 
sekä standardin SFS-EN 10204/1 3/ mukaisella ainestodistuksella 2.2 tai 
sitä vastaavalla muun soveltuvan standardin mukaisella todistuksella. Jos 
kysymyksessä on tarkastettu valmistus, ei ainestodistuksia vaadita. 
Tarkastusraporttiin merkitään vaarnojen tyyppi, valmistaja, raaka-aine, 
mitat ja pinnan laatu. Siihen liitetään vähintään yksi toimituserän vaarnoihin 
liittyvä ainestodistus. 

Muiden vaarnatyyppien kelpoisuuden osoittamisessa noudate- 
taan soveltuvin osin edellä esitettyjä periaatteita. 
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4.2.5 Muut aineet ja tarvikkeet 

Muiden aineiden ja tarvikkeiden laatuvaatimukset esitetään suunnitelmassa 
tai ne määräytyvät käyttötarkoituksen mukaan. Tällaisia voivat olla esim. 
kumit, muovit, liimat ja voiteluaineet. Pinnoitusaineita koskevat vaatimuk-
set esitetään kohdassa 4.5. 

Aineiden ja tarvikkeiden on säilyttävä käyttökelpoisina sillan suunnitellun 
käyttöiän ( ^ 100 vuotta), ellei sillan osaa ole suunniteltu vaihdettavaksi. 

On käytettävä sellaisia tuotteita, joiden valmistus on tarkastettua ja 
laadunvalvontakokeiden tulokset ovat saatavissa. Vaadittavia tietoja ovat 
tuoteselosteet, käyttöohjeet, tyyppihyväksyntäpäätökset sekä laadunval-
vonta- ja kel poisuuskokeiden tulokset. Koetulokset voidaan kohdistaa 
toimituserään vain valmistuseriä osoittavien tunnusten avulla. 

Jos laadusta ei saada riittävästi luotettavia tietoja tai koetuloksia ei voida 
yhdistää toimitettuihin tuotteisiin, tehdään kelpoisuuskokeet toimituserit-
täin. 

Kelpoisuus osoitetaan ja materiaaliraportti kootaan kohdassa 4.2.2.3 
esitettyjen periaatteiden mukaisesti. 

4.2.6 Materiaalin esikäsittely 

4.2.6.1 Luettelointi ja merkinnät 

Erilaisten aineiden ja tarvikkeiden sekaantuminen valmistuksen yhteydessä 
on estettävä. 

Aineskappaleet luetteloidaan käyttöönotettaessa. Luetteloon 
merkitään sisäänottopäivämäärä, teräslaji, mitat, sulatusnu-
mero tai muu valmistuserän tunnus. Luetteloa laadittaessa ei 
saa käyttää hyväksi tietoa toimituserään kuuluvista sulatusnu-
meroista. Epäselvät merkinriät tulkitaan yhdessä valvojan 
kanssa. Luetteloa verrataan lähetyslistoihin ja ainestodistuk-
sun. 

Jos rakenteessa käytetään useampia teräslajeja tai muita ulkonäältään 
samanlaisia mutta ominaisuuksiltaan erilaisia materiaaleja, on niiden 
sijainnin rakenteessa oltava valmistuksen jälkeenkin todettavissa. 

Materiaalin käyttö voidaan taltioida merkitsemällä piirustuksiin 
ja osaluetteloihin tai tarkoitusta varten laadittuihin rakenne-
kaavioihin, mistä sulatuksesta mikin osa on valmistettu. 
Esityksen on oltava tärkeimpien rakenneosien, kuten laippojen 
ja uumalevyjen osalta yksikäsitteinen. Sulatusnumeroiden 
siirtämisestä rakenneosiin sovitaan erikseen. 
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4.2.6.2 Puhdistus 

Ennen rakenneosien valmistusta valssihilse, ruoste ja muut epäpuhtaudet-
poistetaan levyistä ja muototangoista niiltä osin kuin ne haittaavat poltto-
leikkausta ja hitsausta. Puhdistusaste on vähintään Sa 2 standardin SF5-
ISO 8501-1/16/ mukaan. 

Puhdistetun teräspinnan saa suojata ns. konepajapohjamaalil-
la, jos se on valmistuksen tai pintakäsittelyn kannalta edullista 
ja jos se on mainittu hyväksytyssä pintakäsittelysuunnitelmas-
sa. 

Jos konepajapohjamaalia käytetään, jätetään hitsien kohdat 
maalaamatta tai maali poistetaan ennen hitsaamista. 

4.2.6.3 Pintavikojen poisto 

Levyjen ja muototankojen pintaviat poistetaan, jos ne heikentävät merkittä-
västi lujuutta tai korroosion kestävyyttä taikka ulkonäköä. 

Lovet, halkeamat, säröt ja muut epätasaisuudet saa tasoittaa juoheiksi 
hiomalla standardin SFS-EN 10163-2/11/ mukaisesti siten, että hion-
tasyvyys, hiottujen alueiden koko ja vastakkaisilta puolilta hiottujen aluei-
den jäännöspaksuus täyttää ko. standardin luokan A vaatimukset. Synty-
nyt kuoppa ei saa haitata osien yhteensovitusta tai rakenteen ulkonäköä. 
Korjausjäljen on oltava tasainen ja kaltevuudessa 1:10 tai loivempi. Työn 
jälkeen tarkastetaan magneettijauhemenetelmällä, että vika on kokonaan 
poistunut. 

Pintavikojen korjaamisesta hitsaamalla laaditaan yksityiskohtair 
työsuunnitelma (standardin SFS-EN 10163-2/11/ alaluokka 2: 

Korjaussuunnitelmassa käsitellään kaikki hitsaukseen liittyvät 
asiat (vrt. 4.3.3.2) mandollisesti tarvittava lämpökäsittely 
mukaan luettuna. Lämpökäsittelyssä noudatetaan teräksen 
valmistajan suosituksia, ellei muusta sovita. Kaikki pintaviko 
jen korjaushitsit hiotaan pinnan tasoon ja tarkastetaar 

4.2.6.4 Oik 

Ellei rakenneosilta vaauaa parempaa tarkkuutta (vrt. 4.. 1 
7), 

 on 
paleiden täytettävä seuraavat suoruusvaatimukset: 
- levyjen ja lattatankojen aaltomaisuus kohdan 4.2.2.2 mukainen 
- muototankojen käyryys ̂  L:1000. 

Teräksen on täytettävä mekaanisille ominaisuuksille asetetut vaatimukset 
myös oikaisun jälkeen. 

Jos oikaisu tehdään kylmänä, teräksen piastinen muodonmuutos ei saa 
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ylittää 5 % (taivutussäteen ja ainepaksuuden suhde R:t 	10), ellei 
oikaisun jälkeen tehdä teräksen valmistajan ohjeiden mukaista lämpökäsit-
telyä. 

Oikaisu on tehtävä soveltuvien standardien ja teräksen valmistajan ohjeiden 
mukaan. 

Oikaistaessa teräskappaleita kuumana tai ns. kuumilla oikaisussa on teräk-
sen oltava kuumamuokkauslämpötilassa (825-1025 °C). 

Termomekaanisesti vaissatuilla teräksillä lämpötilan 6500  C 
ylittäminen kuumilla oikaisussa saattaa aiheuttaa teräksen 
lujuusominaisuuksien merkittävää hei kkenemistä. 

4.3 RAKENNEOSAT 

4.3.1 Yleistä 

4.3.1.1 Valmistus- ja laatusuunnitelmat 

Va/mistussuunnite/ma 

Valmistussuunnitelmassa käsitellään kaikki rakenneosien valmistuksen 
vaiheet. Valmistussuunnitelma sekä ne laatujärjestelmäasiakirjat, joihin 
suunnitelmassa on viitattu, toimitetaan valvojalle viimeistään viikkoa ennen 
valmistuksen aloittamista. Ks. myös SYL 1, kohta 1 .3.3.3. 

Tarvittaessa suunnitelmaan liitetään laskelmat tai niitä vastaavat selvityk-
set rakenteiden lujuudesta, vakavuudesta ja muodonmuutoksista käsittelyn 
eri vaiheissa. Se voi koostua useasta erillisestä suunnitelmasta. Esimerkiksi 
hitsaussuunnitelma (ks. kohta 4.3.3.2) voi olla valmistussuunnitelman osa 
tai erillinen suunnitelma. 

Valmistussuunnitelmassa otetaan huomioon myös kuljetuksen, asennuksen 
ja pintakäsittelyn asettamat vaatimukset. Asennusta ja pintakäsittelyä 
varten laaditaan erilliset suunnitelmat (ks. kohdat 4.4.4.2 ja 4.5.2). 

Valmistussuunnitelman konepajatöitä koskevassa osassa käsitellään 
tarpeen mukaan mm. seuraavat asiat: 
- materiaalin tilaus, vastaanotto ja varastointi, 
- materiaalin esikäsittely, 
- paloittelu ja muotoilu, 
- hitsaaminen, 
- vaarnojen kiinnittäminen, 
- pultti- ja kitkaliitosten tekeminen, 
- osakokoonpano, 
- koeasennus, 
- nostot ja siirrot, 



- pintakäsitteyn työvaiheet ja 
- varastoint;. 

Työkohta/nen Iaatusw.nnitolma 

Työkohtainen laatusuunn&ma aaditaaa SYL 1 :n kohdan 1 .3 2 mukaises 
ti. Siinä määritellään mm. käytettävät resurssit eli työnjohto, työntekijät ja 
tarkastajat ja heidän pätevyytensä, työkoneet ja -välineet sekä valmistus- 
ja varastointitilat. Suunnitelmaan voidaan liittää otteita valmistajan laatujär-
jestelmään kuuluvista asiakirjoista. Se toimitetaan valvojalle tarkastettava k-
si viimeistään viikkoa ennen rakerineosien valmistuksen aloittamista. 

Työvaiheen laatusuunnite/ma 

Työvaiheen laatusuunnitelmassa esitetään työvaiheen laadunvarmistustoi-
menpiteet ja kelpoisuuden osoittaminen. Se voi olla yksi, koko valmistuk-
sen kattava suunnitelma tai siihen voi kuulua myös useampia erillisiä 
suunnitelmia (esim. materiaalien, hitsaustöiden, muiden liitosten, vaarnojen 
hitsauksen ja rakenneosien mittojen laadunvarmistus). 

Työvaiheen laatusuunnitelmassa käsitellään SYL 1:n kohdassa 1 .3.3.2 
esitetyt asiat. Suunnitelma tai kopio laatujärjestelmään kuuluvista vastaa-
vista asiakirjoista toimitetaan valvojalle viimeistään kaksi päivää ennen 
työn aloittamista. 

4.3.1.2 Muutokset rakennesuunnitelmaan 

Valmistajan on huomautettava suunnitelmassa havaitsemistaan virheistä ja 
puutteista sekä sellaisista rakenneratkaisuista, joita on mandotonta toteut- 
taa siten, että vaadittu laatutaso voidaan saavuttaa ja tarkastuksin todeta. 

Sillan alusrakenteiden sijainti- ja mittapoikkeamat otetaan teräsrakenteen 
valmistuksessa huomioon muuttamalla rakenteen suunnitelmanmukaisia 
mittoja. 

4.3.1.3 Osien mittatarkkuus 

Mitta tarkkuus vaatimukset 

Palkkien ja pilarien sekä muiden sauvamaisten rakenneosien sallitut mitta- 
poikkeamat valmiissa rakenteessa on esitetty taulukossa 1. 

Osien yhteensopivuus tai suunnitelmassa esitetyt vaatimukset voivat 
edellyttää parempaa valmistustarkkuutta. 

Osien mitat on annettu rakennepiirustuksissa lämpötilassa 
+20°C, ellei muuta mittauslämpötilaa ole annettu. Ne ovat 
teoreettisia, joten mandolliset työvarat, railot, hitsauksen 
aiheuttamat muodonmuutokset ym. valmistukseen liittyvät 
tekijät on otettava mitoituksessa huomioon. 
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Taulukko 1. Rakenneosien sal/itut mittapoikkeamat valmiissa rakenteessa. 

Poikkeamaja sen tunnus Kuva Mitta- 
pituus 

Sallittupoikkeama 1) Huomi 

Min. Suht. Maks. 
mm mm 

uuman korkeus 	 h 1 h ± 3 ± 0,2 % ± 5 2) 
laipan tai uuman 	b 1 b ± 2 ± 0,5 % ± 5 
jäykisteen leveys 
uuman epäkeskeisyys 	vi 1 b ± 3 ± 1,0% ± 10 2) 
uuman käyryys 	v2 1 h tai 1 ± 3 ± 0,5 % ± 20 3) 
uumanvaakajäykis- 	tt 1 ±10 2) 
teiden sijainti 

uuman pystyjäykistei- 	M 1 1 ± 10 
teiden sijainti 

laipan aaltomaisuus 	f3 2 1 ± 2 ±0,5 % ± 3 4) 
uuman jäykisteiden 	v4 2 1 ± 3 ± 0,3 % ± 10 5) 
aaltomaisuus 

laakerin kosketus- 0,5 6) 
pinnan tasomaisuus 

1) Sallitun arvon suhteellinen luku tarkoittaa prosenttia mitta pituudesta. 
Minimiarvoa pienempää poikkeamaa ei vaadita eikä maksimiarvoa suu-
rempaa sallita. 

2) Rakenneosien väliset liitokset voivat edellyttää pienempiä mittapoik-
keamia. 

3) h = uuman korkeus tai vaakajäykisteiden väli, 1 = pystyjäykisteiden 
väli. 

4) Maksimiarvo kaksinkertainen, jos laipassa on vetorasitus tai sen päälle 
on valettu betonikansi. Osia yhteensovitettaessa hitsattavien levyjen 
rako saa olla kuitenkin korkeintaan 3 mm. 

5) 1 = pystyjäykisteiden väli tai palkin korkeus. 
6) Vaatimus koskee laakerin ylälaatan ja päällysrakenteen liitospintaa. 

Laakeri voi edellyttää pienempiä poikkeamia tai asettaa muita vaatimuk-
sia liitospinnalle. Vrt. myös SYL 7. 
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V2 1T 
KUVA 1 PALKIN POIKKILEIKKAUSMITAT 

t  
v4 tai f3 

KUVA 2 UUMAN JÄYKISTEEN TAI LAIPAN REUNAN 
AALTOMAISUUS, KANNATTAJAN SIVUKÄYRYYS 

Osien valmistukseen liittyviä ohjeellisia laatuvaatimuksia on 
esitetty taulukossa 2. Valmistaja voi käyttää niitä sisäisessä 
laadunohjauksessaan varmistautuakseen siitä, että asennetun 
teräsrakenteen kohdassa 4.4.1 esitetyt mittatarkkuusvaati-
mukset tulevat täytetyiksi. Osien yhteensopivuus voi edellyt-
tää parempaa tarkkuutta. 
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Taulukko 2. Rakenneosien ohjee/lisia va/mistuksenaikaisia mittatarkkuus-

vaatimuksia. 

Poikkeamaja se tunnus Kuva Mitta- 
pituus 

Sallittu poikkeama 1) Huoml 

Min. Suht. Maks. 
mm mm 

laipan pituus 	 L 3 L ± 2 ± 0,1 % ± 20 
laipan sivukyryys 	fi 3 L ± 2 ± 0,1 % ± 20 
rakenneosan muoto 	i f 4 L ± 5 ±0,05% ± 20 2) 
pystysuunnassa 

kiertymä 	 f2  5 L ± 4 ±0,10% ± 20 3) 
laipan kaltevuus 	k 6 b ± 2 ± 1,5 % ± 7 3) ja 4) 
uuman vinous 	v 3 1 h ± 4 ± 1,0 % ± 20 3) 
uuman pystyjäykis- 1 ± 10 3) 
teiden sijainti 

laipanja uuman 1 m ±100 
poikkileikkausmuu- 
toksen sijainti 
pituussuunnassa 

1) Sallitun arvon suhteellinen luku tarkoittaa prosenttia mitta- 
pituudesta. Minimiarvoa pienempää poikkeamaa ei vaadita 
eikä maksimiarvoa suurempaa sallita. 

2) Yksiaukkoisissa silloissa ja koko jänteen mittaisissa lohkoi-
sa maksimipoikkeama saa olla taulukon 4 mukainen. 

3) Rakenneosien väliset liitokset voivat edellyttää pienempiä 
mittapoikkeamia. 

4) Ei vettä kerävää muotoa. 
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f $ 	EEEEEEE 

KUVA 3 LAIPAN PITUUS JA SIVUTTAISKÄYRYYS 

KUVA 4 RAKENNEOSAN MUOTO PYSTYSUUNNASSA 

L 

t2 

KUVA 5 KIERTYMÄ 	 - - - - - 

b 	 b 

KUVA 6 LAIPAN KALTEVUUS 

Mittojen tarkastaminen 

Rakentajan on mitattava ja raportoitava rakennuttajalle kaikki suunnit&mas 
sa ja taulukossa 1 esitetyt mitat. Taulukossa 2 esitetyt mitat raportoidaan 
sisäisesti seuraavalle työvaiheelle. 

Mittapöytäkirjaan kirjataan ainakin nimellismitta, sallitut poik- 
keamat tai raja-arvot ja mitattu mitta. Jos mitta tarkastetaan 
useammasta pisteestä, merkitään pöytäkirjaan ainakin kaikki 
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raja-arvon ylittävät mitat tai lähinnä raja-arvoa oleva mitta. 
Ks. myös SYL 1, kohta 1.3.4. 

Jos suunnitelmassa ei ole esitetty ristimittoja, niiden ominai-
sarvot lasketaan ja vastaavat mitatut mitat merkitään pöytä-
kirjoihin. 

Laippojen leveydet mitataan palkin molemmista päistä ja aina silloin kun 
leveys vaihtuu. 

Uuman korkeus ja epäkeskeisyys ja uuman vaakajäykisteiden sijainti mita-
taan palkin päistä, keskeltä ja neljännespisteistä. Uuman käyryys mitataan 
pystyjäykisteiden välistä tai ellei jäykisteitä ole, palkin päistä, keskeltä ja 
neljännespisteistä. 

Laipan ja uuman jäykisteiden aaltomaisuus mitataan palkin tai jäykisteen 
koko pituudelta. 

Laakerin kosketuspinnan tasomaisuus tarkastetaan palkin suunnassa ja sitä 
vastaan kohtisuorassa suunnassa. Mittaukset tehdään ainakin laakerin 
keskeltä ja reunalinjoilta. 

Rakenneosien mittojen kelpoisuuden osoittaminen on esitetty kohdassa 
4.3.7.6. 

4.3.1.4 Muut laatuvaatimukset 

Suljettujen koteloiden on oltava ilmatiiviitä, ellei niitä ole pinnoitettu tai 
suojattu muulla tavalla korroosiolta. (Vrt. 4.5.6.3). Koteloiden ilmatiivey-
den tarkastusmenetelmä on esitetty kohdassa 4.3.7.6. 

4.3.2 Paloittelu ja muotoilu 

4.3.2.1 Leikkaus 

Leikkauksesta ei saa aiheutua materiaalia vahingoittavaa kylmämuokkausta 
tai lämpövaikutusta eikä halkeamia. 

Polttoleikatun pinnan laatuluokka on 1 ja tarkkuusluokka A standardin SFS 
4072/17/ mukaan, ellei suunnitelmassa ole parempaa vaadittu. Leikkausjäl-
keä saa parantaa esim. hiomalla. Maalattavaksi tulevat polttoleikatut pinnat 
on karhennettava kauttaaltaan kevyellä hionnalla. Syvennykset viimeis-
tellään juoheiksi kaltevuuteen 1:10 tai loivemmiksi. Hitsauskorjauksesta 
laaditaan yksityiskohtainen suunnitelma (vrt. 4.3.3.2). 

Leikattaessa mekaanisesti puristamalla osoitetaan menetelmäkokeilla 
ennakolta, että leikkausjälki on vapaa halkeamista ja että materiaalin 
kovuus leikkauksen vaikutusalueella on enintään 350 HV. Väsytyskuormi-
tetuissa rakenneosissa kuten tie- ja rautatiesiltojen päällysrakenteissa tätä 
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Ieikkausmenetelrnäa e saLtB. 

Paloittelu pitää tehdä sahaamaUa, jos osien mttatarkkuudeHe 
tai leikkauspinnan ominaisuuksille asetetut vaatimukset taikka 
materiaalin ominaisuudet sitä edellyttävät. 

Ellei leikkausreunan muotoa ole tarkemmin määrätty, rakenteessa vapaaksi 
jäävien reunojen särmät pyöristetään hiomalla noin 2 mm:n säteellä. 

4.3.2.2 Taivutus ja särmääminen 

Kylmänä taivutettaessa ei saa auttaa materiaalistandardissa tai teräksen 
valmistajan tuoteselosteessa määriteltyjä pienimpiä taivutussäteitä. Niitä 
pienempisäteiset taivutukset tehdään kuumamuovauslämpötilassa. (Vrt. 
4.2.6.4) 

Taivutusta ei saa tehdä lämpötilassa, joka on kylmän ja kuu- 
mamuovauslämpötilan välillä (n. 100...825°C). 

Särmäämällä muotoiltavat osat tehdään teräksestä, jolle valmistaja antaa 
särmättävyystakuun. Taivutussäteet määräytyvät takuuehdoista. 

Särmättäessä poikkeustapauksessa terästä, jota ei ole toimi-
tettu särmättävyystakuulla, varmistetaan työn onnistuminen 
ennakkokokeilla ja laadunvalvonnassa tehdään 100 %:nen 
säröntodenta. 

4.3.2.3 Reikien tekeminen 

Reikien nimellismitat ja toleranssit määräytyvät suunnitelman ja liitoksia 
koskevien soveltuvien standardien perusteella. 

Reikien on oltava pyöreitä, suoria, sileitä ja ehytpintaisia. Hyväkuntoisella 
poralla saatava pinnanlaatu on riittävä, ellei suunnitelmassa ole vaadittu 
sileämpää (hiottua) pintaa. Purseet poistetaan reiän särmistä viistämällä ne 
noin 1 x 1 mm. Vapaaksi jäävien pintakäsiteltävien reikien särmät pyöriste-
tään n. 2 mm:n säteellä. 

Jos reiät tehdään lävistämällä, osoitetaan työmenetelmän soveltuminen 
ennakkokokeilla. Säröntodenta tehdään koekappaleille 100 %:sti ja valmis-
tukseen kuuluvassa laadunvalvonnassa pistokokein ( ^ 10 %). 

Väsytyskuormitetuissa rakenneosissa reikien lävistäminen ei ole sallittua. 

4.3.2.4 Koneistaminen 

Koneistettujen pintojen profiilisyvyys saa olla enintään R 8  = 6,3 jim. 
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4.3.2.5 Kelpoisuuden osoittaminen 

Paloittelun ja muotoilun laatua valvotaan ja kelpoisuus osoitetaan kaikkien 
asetettujen vaatimusten suhteen tarkastuksien ja niistä tehtyjen raporttien 
avulla. Tarkastuksissa todetaan vähintään polttoleikkauksen laatu- ja 
tarkkuusluokka ja pinnan karheus, särmien pyöristys, taivutussäteet ja 
lämpötila sekä reikien koko ja laatu. Kaikkien suunnitelmaan merkittyjen 
reikien paikat tarkastetaan mittaamalla myös ristimitat. 

4.3.3 Hitsausliitokset 

4.3.3.1 Hitsien laatuvaatimukset 

Hitsien laatuvaatimukset määräytyvät suunnitelmassa ilmoitetun laatuluo-
kan ja standardin SFS 2379/1 8/ perusteefla. 

Valmistunut standardi SFS-EN 25817/19/ tulee korvaamaan 
standardin SFS 2379 sitä mukaa kun suunnitelmissa siihen 
viitataan. 

Laipan jatkosten hitsit on aina hiottava 50 mm:n leveydeltä laipan reunasta 
perusaineen tasoon. 

Pinnoitettavien rakenneosien hitseissä ja niiden ympäristössä ei saa olla 
hitsin laatuluokasta riippumatta kuonaa, roiskeita eikä sellaisia pintaan 
ulottuvia huokosia, joita ei voida luotettavasti peittää. 

Korroosionestomaalaus, metalliruiskutus ja kuumasinkitys edellyttävät 
hitseiltä standardin SFS 8 145/20/ mukaista terästyön laatuastetta 05. (Vrt. 
4.5.3.1) 

Säänkestävästä teräksestä tehtyjen rakenneosien hitsien laatuvaatimukset 
ovat samat sillä erolla, että pintaan ulottuvat huokoset on korjattava 
hitsaamalla. 

4.3.3.2 Hitsaussuunnitelma 

Hitsaussuunnitelmassa käsitellään mm. seuraavia asioita soveltuvin osin: 
- selvitys perusaineen hitsattavuudesta, 
- hitsausolosuhteet, 
- esilämmityksen tarpeellisuus, 
- maksimityölämpötila, 
- lämpötilan mittaustapa, 
- hitsausjärjestys, 
- railon muodot ja railojen viimeistely, 
- hitsausasennot, 
- hitsausmenetelmät ja laitteet (myös vaarnojen hitsaus), 
- lisäaineet: puikot, langat, jauheet ja suojakaasut, 
- hitsausenergia: kuljetusnopeus, jännite ja virranvoimakkuus (tai puikolla 
saatava palon pituus), 
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- palkojen lukumäärä ja järjestys, 
- menetelmäkokeet (myös pultinhitsauksessa), 
- hitsaajien pätevyys, 
- hitsien jälkikäsittely, 
- hitsattujen kappaleiden ämpökäsitteiy, 
- hitsien viimeistely. 

Suunnitelma toimitetaan valvojafla tarkastettavaks vumeistään viikkoa 
ennen hitsaustöiden aloittamista. 

Menetelmäkokeiden vaatima aika on otettava huomioon hit-
saussuunnitelmaa laadittaessa. Hyväksyttävien koetulosten 
pitää olla käytettävissä ennenkuin hitsaussuunnitelma voidaan 
kokonaisuudessaan tarkastaa. 

4.3.3.3 Railot 

Railojen mittojen ja muodon on oltava standardin SFS-EN 29692/21/ 
mukaisia, ellei menetelmäkokeilla osoiteta muita railon muotoja edullisen- 
miksi. 

Railot sovitetaan hitsausmenetelmän ja hitsin laatuluokan edellyttämällä 
tarkkuudella. 

Railojen on oltava puhtaita hitsin laatua heikentävistä aineista, kuten 
maalista, rasvasta ja kosteudesta. Niissä ei saa olla leikkaushilsettä ja 
purseita eikä hitsausta haittaavia epätasaisuuksia. 

Railojen muodon suunnittelussa voidaan käyttää esimerkiksi 
standardia SFS-EN 29692. 

Hitsauksen ja pintakäsittelyn helpottamiseksi uuman jäykistei-
den sisäkulma leikataan kuvan 7 mukaiseksi. 

R=50, KUN t> 25 mm 

L KUVA 7"NOTSIKOLO" 	 P=35, KUN t 25 mm 
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4.3.3.4 Lisäaineet 

Lisäaineet valitaan perusaineen ja hitsausmenetelmän asettamat vaatimuk-
set huomioon ottaen siten, että hitsausliitos täyttää sille asetetut laatuvaa-
timukset. Hitsausliitoksen lujuus- ja iskusitkeysvaatimukset ovat samat 
kuin perusaineella, ellei suunnitelmassa ole muuta vaadittu. Perusainetta 
huomattavasti lujempaa lisäainetta ei yleensä saa käyttää. 

Valinnan saa yleensä perustaa lisäaineen valmistajan suosituk-
sun ja Teknillisen tarkastuskeskuksen (TTK) käyttölupiin. 

Jos perusaineen murtolujuus on > 400 N/mm 2  ja iskusitkeyskokeen lämpö-
tila -30°C, osoitetaan lisäaineiden soveltuvuus menetelmäkokeilla. Sama 
koskee säänkestäviä teräksiä lujuus- ja laatuluokasta riippumatta. Menetel-
mäkokeet tehdään standardia SFS-EN 288-3/22/ soveltuvin osin noudatta-
en. 

Saman valmistajan aikaisemmin samalla perusaineella tekemät 
ja muutenkin vertailukelpoiset menetelmäkokeet voidaan 
hyväksyä uudessa hankkeessa. 

Hitsattaessa on lisäaineiden oltava kuivia ja puhtaita. Lisäaineiden säilytyk-
sessä ja kuivauksessa on noudatettava lisäainevalmistajan antamia lisäai-
nekohtaisia varastointi- ja kuivausohjeita. Sellaisia lisäaineita, joiden laatua 
ei voida tunnistaa, ei saa käyttää. 

4.3.3.5 Hitsausjärjestys 

Hitsausjärjestys valitaan sellaiseksi, että hitsausliitokset täyttävät niille 
asetetut laatuvaatimukset ja että rakenneosiin ja rakenteisiin ei synny 
lujuuden tai käytän kannalta haitallisia jännityksiä eikä muodonmuutoksia. 

Hitsausjärjestys suunnitellaan sellaiseksi, että rakenne saavut-
taa lopullisen jäykkyytensä mandollisimman myöhäisessä 
vaiheessa, jolloin hitsien kutistumisesta aiheutuvat sisäiset 
jännitykset jäävät yleensä pieniksi. 

Hitsauksen aiheuttamia muodonmuutoksia ehkäistään mandol-
lisuuksien mukaan esitaivutuksella tai muilla sopivilla toimen-
piteillä. 

Rakenneosien paikallista kuumennusta voidaan käyttää myös 
hyväksi hitsauksesta aiheutuvien muodonmuutosten ja jänni-
tysten vähentämisessä. Lämpäkäsittelyssä on noudatettava 
teräksen valmistajan ohjeita ja suosituksia. (Vrt. 4.2.6.4). 

Palkin jatkoksen hitsausjärjestykseksi suositellaan kuvassa 8 
esitettyjä tapoja. 
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D5 	 __ 

_ 	 / 
( 

h/4fril4 

a) PALKKILOHKOJEN LIITOS 

____h 	 DET.1_ 

ALSSAUUJEN JA 	_____ 
HITSATTUJEN 
PALKKIEN JATKOS 	 ____ 

Hitsausvaihe 1 Laipat hitsataan noin 1/3 hitsin lopuHisesta tilavuudesta. 
Hitsausvaihe 2 Uuman hitsaus tehdään samanaikaisesti kun laippojen 

jatkokset hitsataari täyteen. 
Hitsausvaihe 3 Uuman ja laipan hitsien jäähdyttyä tehdään hitsaamatia 

jätetyt kaulahitsit. 

KUVA 8 ESIMERKKEJÄ HITSAUSJÄRJESTYKSESTÄ 

4.3.3.6 Hitsaaminen 

Hitsaajalta edellytetään standardin SFS-EN 287-1/23/ mukaista pätevyyttä. 
Pätevyys voidaan todeta myös muulla hyväksyttävällä tavalla. 

Hitsattavia kappaleita käännellään, jos mandollista, siten, että 
hitsaus voidaan suorittaa edullisimmassa asennossa. 

Hitsausolosuhteet on järjestettävä sellaisiksi, että vaatimukset 
täyttävä työntulos on mandollinen. Railojen kastuminen tai 
kaantuminen on tarvittaessa estettävä suojauksin. Suoja- 

kaasuun haitallisesti vaikuttavat ilmavirtaukset hitsauspaikalla 
pitää poistaa. Hitsattujen kappaleiden liian nopea jäähtyminen 
on estettävä. Myös hitsaajan työskentelyolosuhteisiin tulee 
kiinnittää huomiota. Ellei olosuhteisiin liittyviä haittatekijöitä 
voida kokonaan poistaa, on työn onnistuminen varmistettava 
menetelmäkokeilla tai niihin verrattavalla koetyöllä. 
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Hitsaukseen saadaan käyttää vain sellaisia tarkoitukseen 
soveltuvia ja varmatoimisia laitteita, joilla vaadittu työntulos 
voidaan saavuttaa. Laitteet tulee pitää työn aikana jatkuvasti 
moitteettomassa kunnossa. 

Ellei suunnitelmassa ole asetettu joko suoraan tai välillisesti, 
esim. tunkeuman kautta, vaatimusta hitsausmenetelmälle, saa 
valmistaja käyttää liitosmuotoihin soveltuvaa hitsausmenetel-
mää. 

4.3.3.7 Lämpökäsittely 

Hitsattavat kappaleet esilämmitetään, jos perusaine, ainevahvuus, olosuh-
teet tai hitsausmenetelmä sitä edellyttävät. Vaatimukset määräytyvät 
teräksen ja lisäaineiden valmistajien ohjeiden perusteella. 

Lämpökäsittelyä on käsiteltävä yksityiskohtaisesti hitsaussuunnitelmassa, 
jossa määritellään käytettävät laitteet, lämpötilan mittaukset, lämmön 
pitoaika sekä jäähdyttämisaika ja -olosuhteet. 

Esilämmitetyn alueen pitää olla riittävän leveä, jotta haluttu 
jäähtymisnopeuden hidastuminen saavutetaan. Hitsaussuunni-
telman edellyttämä lämpötila on saavutettava vähintään 3-
kertaisen ainepaksuuden, kuitenkin vähintään 80 mm le-
veydellä sauman molemmin puolin hitsin keskeltä mitattuna. 
Lämmitys pyritään tekemään sauman vastakkaiselta puolelta. 
Lämpötila on todettava mittauksin. 

Hitsauksesta tai muista syistä aiheutuneet vääristymät saa-
daan yleensä oikaista paikallista kuumennusta käyttäen. (Vrt. 
4.2.6.4). 

Jos suunnitelmassa niin vaaditaan tai laatuvaatimusten saa-
vuttaminen sitä muuten edellyttää, tehdään hitsatuille kappa-
leille jännitystenpoistohehkutus tai normalisointi perusaineen 
valmistajan ohjeiden mukaan. 

4.3.3.8 Hitsien korjaaminen 

Teräsrakenteen valmistajalla on oikeus korjata hitsi. Alamittaisia pienahitse-
jä ei tarvitse vahvistaa, jos alitus on paikallinen (pituudeltaan enintään 500 
mm tai 20 % sauman pituudesta) ja mitattu a-mitta on enintään 1 mm vaa-
dittua pienempi silloin kun vaatimus on yli 5 mm ja enintään 0,5 m vaadit-
tua pienempi kun vaatimus on ̂  5 mm. 

Korjaamisen takia rakenteen lujuus ei saa kuitenkaan heikentyä eivätkä 
muut sen käyttökelpoisuuteen vaikuttavat ominaisuudet huonontua. 

Jos hitsejä korjauksessa avataan ja hitsataan uudelleen, on laadittava 
yksityiskohtainen suunnitelma, jossa käsitellään soveltuvin osin samat asiat 
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kuin hitsaussuunnitemassa. Se on esitettavä valvojae viirneista n kaks 
päivää ennen kuin korjaukseen ryhdytään. Kirjallista korjaussuunnitelmaa 
ei tarvita, jos työ on tavanomainen ja vaikutuksiltaan yksnkertanen, 

Korjaushitsauksen onnistuminen osoitetaan tarvittaessa mereteftnä kokeiUa, 

Sytytysjäljet saadaan poistaa hiomalla perusainetta n. 1 mm juoheasti. 

Hitsin pinnan tasaisuutta, muotoa ja liittymistä perusainee-
seen voidaan parantaa esimerkiksi hiomalla. TIG-käsittely on 
myös yleensä sallittu. Jos hitsaussuunnitelman hyväksyminen 
edellyttää menetelmäkokeita, on TIG-käsittely otettava mu-
kaan kokeisiin. Myös liian suuri hitsin a-mitta on poistettava 
hiomalla, jos siitä on jännitysten jakautuman, väsytyskestä-
vyyden tai rakenteen ulkonään kannalta haittaa. 

Korjausta varten hitsiä avataan vähintään 1 0-kertaisen hitsin 
paksuuden tai a-mitan matkalta kuitenkin vähintään n. 75 
mm. Korjaushitsauksessa esilämmitys saattaa olla tarpeen, 
vaikka varsinainen hitsaus ei sitä edellyttäisikään. Korjausten 
yhteydessä suositellaan 50 °C korkeampaa esilämmitystä 
kuin valmistuksessa. Kuumentamalla korjauskohdan ympäris-
töä voidaan hitsauksesta aiheutuvia sisäisiä jännityksiä pie-
nentää. 

Jos hitsausvirhe on paikallinen sekä laadultaan ja sijainniltaan 
sellainen, että rakenteen kestävyys on vielä riittävä, ei seuraa-
vaksi alemmassa laatuluokassa sallittavia hitsausvirheitä 
yleensä pidä korjata. 

Ennen hitsien lopullista tarkastamista on hitseistä ja niiden 
ympäristöstä poistettava kaikki kuona ja roiskeet. 

4.3.3.9 Kelpoisuuden osoittaminen 

Tarkastajalla on oltava standardin SFS-EN 473/24/ tason 2 mukainen tai 
sitä vastaava pätevyys NDT-tarkastuksiin. Pätevyyden tulee koskea kaikkia 
käytettäviä tarkastusmenetelmiä. 

Tarkastuksessa käytetään  tarkastusmenetelmään soveltuvia ja toimintavar-
moja laitteita. Ne on kalibroitava ohjeiden mukaisin määräajoin ja tarvittaes-
sa muulloinkin. 

Tarkastuksen laajuus on seuraava, ellei suunnitelmassa ole muuta määrät-
ty: 

a) Kaikki hitsit tarkastetaan silmämääräisesti koko pituudeltaan. 

b) Ultraäänitarkastus (UT) tehdään 100 %:sti kaikille laipan 
päittäishitseille ja uuman jatkosten asennushitseille sekä 
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sellaisille T-liitoksille, joissa on levyn paksuussuunnassa veto- 
rasituksia. Sama koskee laipan ja uuman välistä K-hitsiä, jos 
sen laatuluokka on WA tai se on tehty asennuspaikalla. 10 
%:sti tarkastetaan kaikki muut päittäis- ja K-hitsit sekä muut 
sellaiset läpihitsatut liitoshitsit, joista UT-menetelmällä voi-
daan saada luotettava tarkastuksen tulos. Tavallisia pienahit-
sejä ei tarvitse tarkastaa, ellei se tunkeuman toteamisen takia 
ole tarpeen. 

Jos aineen vahvuus on ̂  10 mm, UT-tarkastus korvataan 
radiografisella tarkastuksella. 

c) Radiografisella tarkastuksella (RT) täydennetään UT-tarkastus- 
ta. Jos aineen vahvuus on ̂  10 mm, päittäishitsit kuvataan 
kohdassa b) esitetyssä laajuudessa. Paksuudeltaan 10...40 
mm hitsit kuvataan, jos UT-tarkastuksessa löytyy virheitä, 
joiden laatua ja laajuutta ei UT-menetelmällä voida luotetta-
vasti määrittää. Yli 40 mm paksuja hitsejä ei kuvata. 

d) Magneettijauhetarkastuksen (MT) kohteita ovat kaikki hiotut 
WA-luokan hitsit, WB-luokan jatkoshitsien päätteet ja laipan 
jatkosten hiotut reuna-alueet. 

Jos 10 %:n tarkastuksessa havaitaan virhe, jota hitsiluokassa ei sallita, 
laajennetaan tarkastusta siten, että virheen laajuus voidaan varmuudella 
määrittää. 

Tarkastukset ja ra portointi tehdään seuraavien standardien mukaan: 

- silmämääräinen tarkastus SFS 5 550/25/; hitsiluokat ja hyväksymisrajat 
SFS 2379/18/ tai SFS-EN 258 17/19/ mukaan. Tarkastuspöytäkirjaan 
merkitään myös hitsin pienin mitattu a-mitta, 

- ultraäänitarkastus SFS 3290/26/; hyväksymisrajat SFS 5108127/ 
mukaan, 

- radiocirafinen tarkastus SFS 3207/28/;hyväksymisrajat SFS 5067/29/ 
mukaan ja 

- magneettijauhetarkastus SFS 5609/30/; hyväksymisrajat SFS 2379/1 8/ 
tai SFS-EN 25817/19/ mukaan. 

Tarkastuksen tulokset esitellään valvojalle, ennenkuin hitsejä aletaan 
korjata, ellei työkohtaisesti toisin sovita. 

Kelpoisuusraporttiin merkitään lohkoittain tiedot tehdyistä tarkastuksista ja 
maininta täyttääkö hitsit asetetut vaatimukset sekä mandolliset poikkeamat 
ja korjaukset. Tarkastuspöytäkirjat ja poikkeamaraportit liitetään kel-
poisuusra porttiin. 



Sarrkrn 

4.3.4 Pulttiliitckst 

4.3.41 Yle isti 

Pultttokset jaoteNaan tou'nintatapansa mukaan seuraavastt: 

- Tavallisessa pulttiliitoksessa on ruuvin reikä varren suhteen väljh, 

joten tarvitaan pieni siirtymä, ennenkuin voimat siirtyvät liitososas 
ta toiseen 

- Soviteputttihtoksessa ruuvin varsi on sovitettu reikäänsä tiiviisti, 
joten voimat siirtyvät ilman sanottavaa siirtymää. 

Edellä kuvatut toimintatavat ovat liitoksille asetettuja toiminnallisia laatu-
vaatimuksia. Suunnitelmassa voidaan käyttää muitakin nimityksiä. 

Epäselvissä tapauksissa suunnittelija määrittelee liitosten 
toimintatavan. 

4.3.4.2 Tarvikkeet 

Ruuvien, muttereiden ja aluslaattojen on oltava asennettaessa puhtaita 
kiristystä haittaavista, korroosiota aiheuttavista tai muuten haitallisista ai-
neista. 

Varastointi ja käsittely pitää järjestää siten, että toimitustilan 
mukainen tai kiristämistä varten tehty pintakäsittely säilyy. Eri 
laatuluokkiin kuuluvat tarvikkeet on eroteltava ja varastoitava 
siten, että sekaantumisen vaaraa ei ole. 

4.3.4.3 Liitososat 

Yhteen liitettävät osat muotoillaan ja sovitetaan siten, että liitospinnat 
menevät tiiviisti vastakkain. Paksuuserot saa tasoittaa viistämällä tai 
täytelevyillä, joiden yhteenlaskettu paksuus saa olla enintään 0,1 5d tai 6 
mm, missä d tarkoittaa ruuvin varren nimellishalkaisijaa. 

Pulttiliitoksissa saa ruuvien kiristysvoimaa käyttää liitososien pakottami-
seen. Hitsausta ei saa käyttää liitososien tilapäiseenkään kiinnitykseen. 

Ellei suunnitelmassa tai kohdassa 4.5.2 tarkoitetussa pintakäsittelysuunni-
telmassa muuta vaadita, maalataan liitospinnat hyväksyttävällä sinkkipöly-
maalilla, jonka nimelliskerrospaksuus on 60 pm. Liitospinnat voivat olla 
myös kuuma- tai ruiskusinkittyjä. Esikäsittelyn tulee täyttää pinnoitteen 
asettamat laatuvaatimukset. 

Osia yhteenliitettäessä tulee liitospintojen olla puhtaat ja pinnoitteen 
kovettunut. 
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4.3.4.4 Vapaareiät 

Ellei suunnitelmassa muuta vaadita, tehdaän tavallisen pulttiliitoksen 
vapaareiät standardissa SFS 3898 ISO 273 EN 20273/31/ maäritellyn 
keskisarjan mukaan. Ellei ruuvin kannan puolella käytetä aluslaattaa, 
viistetään reiän reuna ruuvin kannan ja varren välistä pyäristystä vastaa-
vasti. (Vrt. myös 4.3.2.3) 

Liitososien kokoamisen jälkeen rei'issä ei saa olla 1 mm suurempaa kohdis-
tusvirhettä ja ruuvien pitää mennä pakottamatta pakoilleen. Tarvittaessa 
saa tavallisen pulttiliitoksen reikien yhteensopivuutta parantaa suurenta-
maIla vapaareikää enintään lmm. 

Sovitepulttiliitoksen vapaareiät saavat olla enintään 0,3 mm ruuvin vartta 
väljempiä. 

Sovitepulttiliitoksen reiät tehdään osien valmistusvaiheessa n. 
3 mm nimellismittaansa pienemmiksi. Lopulliseen mittaansa 
ne suurennetaan sen jälkeen, kun liitososat on koeasennus-
tai asennusvaiheessa sovitettu lopulliseen asentoonsa ja 
puristettu liikkumattomasti vastakkain. Reiät viimeistellään 
kalvamalla. 

Ruuvien pinnoite otetaan va paarei kää mitattaessa huomioon. 

4.3.4.5 Ruuvien kiristäminen 

Ellei suunnitelmassa muuta vaadita, kiristyksen jälkeen ruuvien kierteiste- 
tyllä osalla jännityspoikkipinnalle lasketun jännityksen on oltava n. 50 % 
ruuvin myötöjännityksestä ja kaikissa liitoksen ruuveissa sama kiristysaste. 

Kevyesti äljytyillä kierteillä tämä vaatimus saavutetaan taulukossa 3 
annetuilla kiristysvääntömomentin arvoilla. Muulla tavalla käsitellyille 
pulteille kiristämisen vastaavat ohjearvot määritetään kokeilla, joilla osoite-
taan, että taulukon 3 mukainen esijännitysvoima saavutetaan. 
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Taulukko 3. Tavallisen pultti/iltoksen ja sovitepu/ttiliitoksen pulttien (lujuusluokat 5.6, 8.8 
ja 10.9) vaaditut esijännitysvoimat ja kevyesti öljytt ylen ruuvien kiristysvääntömomentit. 

Nimellis- 
halkaisija 
mm 

Esijnnitysvoima 
kN 

KiristysväntÖmomenni 
Nm 

5.6 8.8 10.9 5.6 8.8 10.9 

12 16 27 38 39 65 91 
16 30 50 70 96 160 224 
18 37 61 85 133 221 309 
20 47 78 109 188 314 440 
22 58 97 136 256 427 598 
24 67 112 157 325 542 759 
27 88 147 206 476 793 1110 
30 107 179 251 646 1077 1508 

Kiristämisen jälkeen mutterit varmistetaan. Hitsausta ei saa käyttää. 

Jos suunnitelmassa asetetaan kiristykselle tai pultin esijänni-
tykselle tarkkuusvaatimuksia, pitää kiristysvääntömomentin ja 
esijännitysvoiman välinen riippuvuus määrittää kokeellisesti. 
Kohdassa 4.3.5 käsiteltyä kiertokulmamenetelmää voidaan 
myös käyttää riittävän kiristyksen varmistamiseen. 

Kokemus on osoittanut, että toimitustilassa (kevyesti äljyttyi-
nä) pultin sisäinen kitka vaihtelee paljon. Pienempään hajon-
taan voidaan päästä käsittelemällä kierteet soveltuvilla voitelu- 
aineilla. Jos mutterien kierteet käsitellään mehiläisvahalla 
saadaan samalla kiristysvääntömomentilla n. kaksinkertainen 
esijännitys verrattuna toimitustilassa oleviin pultteihin. (Vrt. 
taulukko 3.) Koetulosten hajonta on myös pienempi. 

Liitoksissa, joissa on useita pultteja tai liitososia joudutaan 
pakottamaan pulteilla, pitää kiristys tehdä kandessa vaiheessa 
pulttiryhmän keskeltä aloittaen. 

4.3.5 Kitkaliitokset 

4.3.5.1 Yleiset laatuvaatimukset 

Kitkaliitoksissa aikaansaadaan pulteilla tai muilla liittimillä liitososien välille 
niin suuri puristusvoima, että leikkausvoimat liitoksessa siirtyvät osasta 
toiseen kitkan välityksellä. 

Edellä mainittu toiminnallinen vaatimus edellyttää, että valmiissa kitkaliitok- 
sessa liitososien välillä on oltava suunnitelmassa tai soveltuvassa standar- 
dissa vaadittu esipuristus ja että liitospintojen kitkakertoimen on täytettävä 
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kohdassa 4.3.5.4 tai suunnitelmassa asetetut vaatimukset. 

Esijännittämiseen käytetään suunnitelmassa määriteltyjä liittimiä. Liitintyy-
pin vaihtaminen edellyttää suunnitelman muuttamista. 

4.3.5.2 Reiät 

Ellei suunnitelmassa muuta vaadita, ovat ruuvien vapaareiät standardissa 
SFS 3898 ISO 273 EN 20273/31/ määritellyn keskisarjan mukaisia. 
Ruuvien tulee mennä pakottamatta paikoilleen. Porauslastuja ja -purseita ei 
saa olla rei'issä eikä liitospinnoilla. Reiän reunassa tulee olla ruuvin kannan 
puolella viiste n. 1,5 x 1,5 mm, jos kannan alla ei käytetä aluslaattaa. 
Muille reikien särmille asetetut vaatimukset ovat kohdan 4.3.2.3 mukaiset. 

Jos reiät porataan koeasennus- tai asennusvaiheessa, tehdään 
ne enintään 1 mm ruuvin nimellishalkaisijaa suuremmiksi, 
elleivät liitoksen toiminnalliset syyt aseta muita vaatimuksia. 

Porattaessa tai kalvettaessa ei porausnestettä saa päästää 
valmiiksi käsitellyille kitkapinnoille. 

4.3.5.3 Liitososien sovittaminen 

Liitososien tulee sopia koko liitoksen alueella toisiinsa siten, että liittimien 
esijännitysvoimaa ei tarvitse käyttää 10 % enempää tiiviin kosketuksen ai-
kaansaamiseen. Jos jatkettavien levyjen paksuudet poikkeavat toisistaan, 
paksuusero tasoitetaan joko työstämällä paksumman levyn päätä juoheasti 
tai käyttämällä täytelevyä. Jatkoslevyt on taivutettava ennen liitoksen 
tekemistä. Täytelevyjen on oltava lujuus- ja kitkaominaisuuksiltaan saman-
laisia kuin liitososat. 

Kitkaliitosten sovitustarkkuus on otettava huomioon mm. 
osien valmistustarkkuudessa sekä hitsausjärjestystä ja ko-
koonpanoa suunniteltaessa. 

Jatkettavien osien paksuuserot tasoitetaan kuvissa 9a ja 9b 
esitetyillä tavoilla. 
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ii 

7 

KÄYTETÄÄN TÄYTELEVYÄ, JOS M ^ 2 mm 

KUVA 9 b KITKALIITOKSEN SOVITUS, t ^ 2mm 

4.3.5.4 Liitospintojen käsittely 

Liitospinnoilla tulee olla yhteen liitettäessä vaadittavat kitka- ja kor-
roosionesto-ominaisuudet. 

Kitkakertoimen tulee olla p ̂  0,5, ellei suunnitelmassa aseteta muita 
vaatimuksia. 

Tämä on saavutettavissa pinnan terävämuotoisella profiililla, 
jonka syvyys on 30.. .40 pm. joko ilman pinnoitetta tai ohuella 
sinkkisilikaattimaalilla pinnoitettuna. 

Ellei kitkakerrointa todeta menetelmäkokeella, viimeistellään 
puhdistetut pinnat hiekkapuhaltamalla. Kvartsihiekan raekoko 
on 1 ...1 ,5 mm ja ilmanpaine 7 baaria. 

Hiekkapuhalletut liitospinnat (Sa 2,5/SFS-lSO 8501-1/1 6/) pinnoitetaan 
sinkkisilikaattimaalilla siten, että saavutetaan tasainen maalikerros, jonka 
nimellispaksuus on 40...60 ym. Maalissa tulee olla metallista sinkkiä 
vähintään 80 paino-% kuivakalvosta. Muut pinnoitteet voidaan hyväksyä 
menetelmäkokeiden perusteella. 

Menetelmäkokeissa koesarjojen tulee olla riittävän laajoja 
(yleensä vähintään 6 kpl), jotta hajonta voidaan myös määrit-
ta a. 
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Osia yhteenliitettäessä tulee liitospintojen olla puhtaat ja pinnoitteen 
kovettunut. 

Kitkaa heikentävien sinkkisuolojen muodostumisen estämisek-
si kitkaliitoksen kiristys on tehtävä saman työvuoron aikana 
kuin sinkkipölymaalaus. Jos väliaika on pitempi, on sink-
kisuolat poistettava kevyellä suihkupuhdistuksella (ks. kohta 
4.5.3.2). Sinkkisilikaattimaali vaatii kovettuakseen vähintään 
50 %:n suhteellisen kosteuden. Tarvittaessa pintoja voidaan 
kostuttaa ohuella vesisumutuksella tai kostealla rievulla. 
Sinkkipölymaalin kovettumisen voi tarkastaa maalin liuotteel-
la. 

4.3.5.5 Liittimien kiristäminen 

Kitkaliitoksen liittimet kiristetään sellaisilla menetelmiltä ja laitteilla, että 
vaadittu esipuristus liitospintojen välillä saavutetaan luotettavasti. 

Kitkaliitoksen ruuvit kiristetään seuraavien ohjeiden mukaan, ellei muuta 
menettelyä osoiteta työntuloksen kannalta edullisemmaksi. 

Kaikki ruuvit esikiristetään liitoksen keskeltä alkaen siten, että saavutetaan 
62 % suunnitteluperusteena käytetyistä esijännitysvoimista (n. 50 % 
myötölujuudesta). Ne ovat tautukon 3 mukaiset. 

Esikiristyksen jälkeen ruuvit jännitetään kiertämällä mutteria tai kantaa 
siten, että mutteri kiertyy ruuvin varren suhteen kulman 120°. Mutterin 
asennot merkitään siten, että kiertokulma voidaan luotettavasti todeta. 

Taulukon 3 kiristysvääntömomentin arvot on ruuveille ja 
muttereille, joiden kierteet on kevyesti öljytty, mikä vastaa 
normaalia toimitustilaa. Kierteissä voidaan käyttää myös 
muita tarkoitukseen soveltuvia voiteluaineita, jolloin esikiris-
tykseen tarvittavat momentit ovat pienempiä ja pulttien esi-
jännitysvoiman hajonta pienenee. (Vrt. 4.3.4.5) Oikea kiristys- 
momentti pitää tällöin määrittää kokeilla, joissa mitataan 
kiristysvääntömentin ja pultin esijännitysvoiman välinen riippu-
vuus. 

Kiertokulmat suositellaan merkittäväksi kuvan 10 mukaisesti. 
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' siiIa 

MERKINNÄT ESIKIRISTYKSEN JÄLKEEN 

Ruuvin varsi ei 	 Ruuvin varsi 
ole kiertynyt 	 on kiertyriyl 

bJ 	 H 
MERKINNÄT LOPULLISEN KIRISTYKSEN JÄLKEEN 

KUVA 10 KIERTOKULMAN MERKINNÄT 

4.3.5.6 Liitoksen viimeistely 

Kaikki raot liitososien välissä ja ympärillä sekä liittimien eri osien ja perusai-
neen välillä tiivistetään siten, että kosteus ei pääse tunkeutumaan liitososi-
en väliin. 

Tiivistämiseen käytetään sellaisia maaleja ja kittejä, jotka soveltuvat 
rakenteen korroosionestopinnoitukseen. 

Hyvin sovitetut liitokset voidaan tiivistää sivelemällä niihin 
pohjamaalia. Avoimet raot esim. jatkettujen levyjen päiden 
välissä täytetään kitillä pohjamaalauksen jälkeen. 

Olosuhteiden ja rakentamisen aikataulun niin vaatiessa pitää 
tiivistäminen tehdä väliaikaisella pinnoitteella, joka poistetaan 
kokonaan lopullisen pintakäsittelyn yhteydessä. 

Poistettaessa rasvaa ruuvien kannoista ja muttereista ei 
liuotinta saa käyttää niin runsaasti, että sitä tunkeutuu liitos- 
pintojen väliin. 

Kitkaliitosten tiivistäminen on otettava huomioon pintakäsitte-
lysuunnitelmassa. (Vrt. 4.5.2). 

4.3.5.7 Kelpoisuuden osoittaminen 

Kiristettäessä mitataan liittimeen syntyvä esijännitysvoima joko suoraan tai 
välillisesti. 

Esikiristettyjen ruuvien esijännitysvoima voidaan mitata kalibroidulla 
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momenttiavaimella. Ruuvien lopullinen kiristys todetaan kiertokulmamerkin-
näistä. 

Kelpoisuus osoitetaan tarkastuspöytäkirjoilla, jotka liitetään kelpoisuusra-
porttiin. 

4.3.6 Vaarnat 

4.3.6.1 Yleiset laatuvaatimukset 

Leimuhitsauksella kiinnitetyn vaarnapultin tulee olla hitsautunut koko 
poikkipinnaltaan. Pultti ei saa olla enempää kuin 2 mm suositusmittaansa 
pitempi. 

Suositusmitalla tarkoitetaan täydellisesti hitsaantuneen pultin 
pituutta. Vaarnapulttien valmistaja ilmoittaa sen tuoteselos-
tuksessaan tai se määritetään tyyppihyväksyntä- tai menetel-
mäkokeiden perusteella. 

Lyöntikokeen jälkeen ehjiksi osoittautuneet vaarnat saavat jäädä vinoon, 
elleivät työmenetelmät tai vaarnojen toiminta rakenteessa vaadi niiden 
oikaisemista. 

Pienahitsillä kiinnitettyjä vaarnapultteja koskevat samat laatuvaatimukset 
kuin leimuhitsattuja pultteja. Pienahitsin tulee ympäröidä pultti kokonaan. 
(Vrt. 4.3.6.3) 

Muita vaarnoja koskevat laatuvaatimukset riippuvat vaarnatyypistä ja 
kiinnitystavasta. 

4.3.6.2 Hitsaaminen 

Hitsaamiseen saadaan käyttää vain sellaisia pultin hitsaamiseen kehitettyjä 
leimuhitsauslaitteita, joiden toimintavarmuus on valmistajakohtaisin mene-
telmäkokein osoitettu. Hitsauspistooli ja ohjausyksikkä testataan yhdessä 
virtalähteen kanssa. 

Pulttien, suojarenkaiden ja hitsauskohdan perusaineessa on oltava puhtaita. 
Perusaine suihkupuhdistetaan puhtausasteeseen Sa 2,5. Hitsauskohdan 
tulee olla kuiva. 

Perusaineen kovuus hitsauskohdassa ei saa ylittää 400 HV. Jos perusai-
neen lämpötila hitsattaessa on alle 0°C, kovuus määritetään menetelmäko-
keella. 

Menetelmäkokeissa perusaineen, olosuhteiden ja laitteiden on oltava samat 
kuin varsinaisessa työssä. 

Aloitettaessa pulttien hitsausta uudessa työkohteessa on tehtävä koetyö, 
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jossa pultteja hitsataan vähintään 10 kpl samaan perusaineeseen, jota 
sillassa käytetään. Kaikille pulteille tehdään sointi- ja lyöntikoe. Jos pultteja 
irtoaa, on koetyö uusittava, kunnes oikeat hitsausarvot ja työmenetelmät 
löydetään. 

Irtoamisen syyn selvittämiseksi on tarvittaessa tehtävä mene-
telmäkokeita, joihin kuuluu veto-, taivutus ja kovuuskokeita 
sekä hitsausliitosten tutkimista NDT-menetelmillä ja makrohi-
eitten avulla. Menetelmäkokeissa sovellettava standardi tai 
muu ohje sovitaan työn alussa (esim. DIN 8563 tai BRO 94). 

4.3.6.3 Korjaukset 

Puutteelliseksi jääneen tai muulla tavalla heikoksi osoittautuneen hitsin saa 
korjata pienahitsillä, jonka a 	5 mm, jos pultin halkaisija on 20 mm ja 
a ̂  6 mm, jos halkaisija on 22 mm. Hitsauksesta pitää tehdä kohdassa 
4.3.3.2 tarkoitettu hitsaussuunnitelma. 

Murtuneiden pulttien jäljet tasoitetaan hiomalla. Uusi vaarna hitsataan 
murtopaikan viereen. 

Ne lyöntikokeessa vinoon menneet vaarnat, jotka eivät saa kohdassa 
4.3.6.1 määritellyistä syistä jäädä vinoon, oikaistaan hitaasti taivuttaen. 
(Vrt. kuva 11) 

4.3.6.4 Kelpoisuuden osoittaminen 

Kaikki hitsatut vaarnapultit tarkastetaan silmämääräisesti. 

Hitsattujen pulttien pituus tarkastetaan mittaamalla vähintään 5 % pulttien 
määrästä. Mitattavat pultit valitaan silmämääräisesti. Jos poikkeavia 
pultteja löydetään, lisätään tarkastusten määrää niin, että saadaan luotetta-
va kuva koholla olevien pulttien määrästä. 

Kaikki pultit, jotka ovat enemmän kuin 2 mm suositusmittaansa pitempiä, 
tutkitaan lyöntikokeella tai niiden kiinnitys vahvistetaan pienahitsillä. (Vrt. 
4.3.6.3) 

Kaikille pulteille tehdään sointikoe, jossa vasaralla napauttamalla saatetaan 
pultti värähtelemään. Kaikille soinnin perusteella epäilyttäviksi todetuille 
pulteille tehdään lyöntikoe, ellei niitä vahvisteta pienahitsillä. 

Sointikokeessa tyydyttävi ksi todetuille ja pienahitsillä vahvistetuille pulteille 
tehdään lyöntikokeita vähintään yksi alkavaa 200 pulttia kohti. Tämän 
lisäksi tehdään kaksi ylimääräistä lyöntikoetta kutakin murtunutta pulttia 
kohti. 

Lyöntikokeessa pultti lyödään vasaralla yhdellä iskulla vähintään 30° 
vinoon (vrt, kuva 11). Pulttia ei hyväksytä, jos siihen tai kiinnityshitsiin on 
syntynyt murtumia tai Säröjä. 
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Kaikki lyöntikokeen jälkeen pystyyn taivutetut pultit tarkastetaan silmämää-
räisesti ja sointikokeella. 

Tarkastuksen tulokset kirjataan tarkastuspöytäkirjaan, joka liitetaän kel-
poisuusraporttiin. 

Lyöntikoe ja taivutus tehdään kuvassa 11 osoitetulla tavalla. 

600  

/ 

= 

//// 

LYÖNTIKOE 	 TAI VUTUS 

KUVA 11 LYÖNTIKOE JA TAIVUTUS 

4.3.7 Kokoonpano 

4.3.7.1 Yleistä 

Osien kokoonpano rakenteeksi suunnitellaan sellaiseksi, että kaikki osat 
voidaan sovittaa hallitusti paikoilleen ja että liitokset voidaan tehdä niitä 
koskevien laatuvaatimusten mukaisesti. (Vrt. 4.1.4) 

Jos rakenteen kokoonpano edellä esitettyjen vaatimusten 
mukaisesti on mandotonta tai kohtuuttoman vaikeaa, tulee 
valmistajan kohdassa 4.3.1.2 tarkoitetulla tavalla huomauttaa 
siitä ja tehdä esitys suunnitelman muuttamiseksi. 

4.3.7.2 Mittaus 

Suunnitelmissa on annettu rakenteiden teoreettiset mitat lämpötilassa 
+20°C, ellei muuta ole ilmoitettu. Liitostavasta johtuvat muodonmuutok-
set ennakoidaan kokoonpanomittoja asetettaessa. 

Mittaukset tehdään sellaisella tarkkuudella, että mandollinen 
mittausvirhe on enintään 1/10 rakenteille tai rakenneosille 
asetetuista mittatarkkuusvaatimuksista. 
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4.3.7.3 Osien sovittaminen 

Osat sovitetaan toisiinsa siten, että kokoonpano- ja asennusliitokset sekä 
valmiit ra kenteet täyttävät niille asetetut laatuvaatimukset. 

Osien sovitustarkkuus vaikuttaa mm. hitsien laatuluokkaan 
(vrt. SFS 2379/18/tai SFS-EN 25817/19/). 

Suunnitelmaan merkityt puskuliitokset sovitetaan siten, että liitospinnat 
ovat tiiviissä kosketuksessa. Liitospintojen välillä saa olla enintään 0,30 
mm leveä paikallinen rako, jonka pituus ei saa ylittää 1/10 kosketuspinnan 
pituudesta. 

Puskuliitokseen ei saa hitsata hitsiä, ennenkuin liitoksen sovitustarkkuus on 
todettu. 

4.3.7.4 Väliaikaiset kiinnitykset 

Kaikki rakenneosien kokoonpanossa tarvittavat väliai kaiset kiinnitykset 
esitetään yksityiskohtaisesti valmistussuunnitelmassa. 

Väliaikaiset kiinnitykset eivät saa heikentää rakenteen lujuusominaisuuksia 
eikä sen käyttökelpoisuutta. Siltojen teräksisiin päällysrakenteisiin ei saa 
tehdä mitään suunnitelmaan kuulumattomia reikiä eikä hitsejä ilman 
suunnittelijan lupaa. Pulteilla koottavissa rakenteissa ei saa käyttää hitsaus-
kiinnityksiä, ellei siitä ole mainintaa suunnitelmassa. 

Kiinnikkeiden hitsit on poistettava siten, että niistä ei ole lujuuden, uI-
konään tai pintakäsittelyn kannalta haittaa. Kiinnikkeitä ei saa sijoittaa 
näkyviin pintoihin. 

Asennuslohkoihin saa kiinnittää nostokorvakkeita sekä muita siirtoja ja 
kuljetusta helpottavia osia pysyvästi vain, jos ne sijoitetaan ulkonään 
kannalta haitattomiin paikkoihin ja niiden vaikutuksesta rakenteen lu-
juusominaisuuksiin tehdään väsytystarkastelu. 

H itsien käyttö kiinnityksessä on rajoitettua. Erityisesti hitsit 
lisäävät rakenteen alttiutta haurasmurtumalle. Sen vuoksi 
kiinnikkeiden hitsaus saattaa vaatia esilämmitystä, vaikka 
kokoonpanohitsaus ei vaatisikaan. Kiinnikkeitä ei saa hitsata 
palkin laippoihin eikä vedettyihin sauvamaisiin rakenneosiin 
ilman suunnittelijan lupaa. Suositeltavia paikkoja ovat jäykis-
teet ja uuma vähintään 200 mm:n päässä laipasta. 

Kiinnikkeiden hitsit voidaan poistaa hiomalla. 

4.3.7.5 Kokoonpanoliitokset 

Liitoksia koskevat vaatimukset ovat kohtien 4.3.3, 4.3.4 ja 4.3.5 mukai-
set. 



TERÄSRAKENTEET - SYL 4 

Yhdistetyissä kitka- ja hitsausliitoksissa hitsaus tehdään ennen liittimien 
kiristämistä. 

4.3.7.6 Kelpoisuuden osoittaminen 

Rakenneosien mittauksesta laaditaan pöytäkirjat, joihin merkitään SYL 1:n, 
kohdan 1 .3.4 mukaisesti ainakin mittaustulokset, teoreettiset mitat sekä 
sallitut poikkeamat ja niiden ylitykset. 

Jos mittaustulos ylittää raja-arvon, selvitetään sallittua suuremman poik-
keavuuden esiintymisalue ja korjataan ra kenneosa hyväksyttävällä tavalla, 
ellei ole sovittu arvonvähennysmenettelystä. 

Liitosten osalta kelpoisuuden osoittamista koskevat vaatimukset on 
esitetty kohdissa 4.3.3.9, 4.3.5.7 ja 4.3.6.4. 

Ilmatiivii ksi suunniteltujen koteloiden tiiviys todetaan painekokeella, jossa 
käytetään 0,5 baarin ylipainetta, ellei muuta painetta ole määrätty. Kokees-
ta tehdään pöytäkirja. 

Jäykistysristikoiden sauvojen ja muiden vastaavien sekundääristen raken-
neosien tiiviys voidaan kuitenkin todeta hitsaussaumojen huolellisella 
tarkastuksella. 

4.4 RAKENTEET 

4.4.1 Rakenteen mittatarkkuus 

Mittatarkkuusvaatimukset 

Terässillan on valmiina täytettävä SYL 1:n kohdassa 1 .2 asetetut sillan 
yleiset mitta- ja muototarkkuusvaatimukset. 

Ellei edellä mainituista yleisistä laatuvaatimuksista muuta seuraa tai suunni-
telmassa ole asetettu muita tarkkuusvaatimuksia, ovat asennetun teräsra-
kenteen sallitut mitta- ja muotopoikkeamat taulukon 4 mukaiset. 
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Taulukko 4. Rakenteiden sallitut mittapoikkeamat 

Poikkeamaja sen tunnus Kuva Mitta- 
pituus 

Sallittupoikkeama 1) Huom! 

Min. Suht. Maks. 
mm mm 

Kaikki kannatinrakenteet: 

jännemitta 	 t.L 12 LfaiL ± 20 ±0,1% +60-30 

rakennekorkeus 	 LH 13 H ±5 ±0,2% ±20 

kannattimen muoto pystysuun- A f 12 L ± 20 ± 0,1% -100 2) 
nassa 

kannattimen sivukäyryys 	v 4 2 1 ± 5 ±0,1% ±30 3) 

palkin laipan kaltevuus 	k 6 b ± 2 ±2,0% ± 10 

pää- tai poikkikannattimien 	B 13 B ± 5 ±0,2% ± 20 4) 
etäisyys 

pääkannattimien keskinäinen 	h 13 B 10 0,3% 30 
korkeuasemien ero 

kannattimien kaltevuus 	v 6 13 H ± 5 ±0,5% ± 20 

laakenylitys 	 ta 12, 15 a ± 20 

sijainti alusrakenteilla 	e0  12, 15 L ± 20 ±0,05 ± 50 

asema laakenn suhteen 	e, 15 ± 20 
jänteen suunnassa 

asema laakenn suhteen 	e2  15 ± 10 
sillan poikkisuunnassa 

Ristikko, kaari tai muu 5) 
sauvarakenne: 

sauvan akselin käyryys 	f3  14 S ± 2 ±0,1% ± 10 

epäkeskeisyys nurkassa 	e3  14 ± 10 

nurkan poikkeama kannatin- 	e3  14 ± 10 
tasosta 

1) Sallitun arvon suhteellinen luku tarkoittaa prosenttia mittapituudesta. 
Minimiarvoa pienempää poikkeamaa ei vaadita eikä maksimiarvoa suu-
rempaa sallita. 

2) Kannattimen muodolla tarkoitetaan kannattimen alapinnan suunnitelman 
mukaista muotoa kanden vierekkäisen tukilinjan välillä. 

3) 1 on sivusiirtymää estävien siteiden tai tukien väli. 
4) Kansirakenteen asettamat vaatimukset otettava huomioon. 
5) Taulukkoarvot koskevat pääkannattimia. Jäykisteristikoissa sallitaan 

kaksinkertaiset poikkeamat. 

On huomattava, että sillan alusrakenne tai kansirakenne, esim. betoniele-
mentit ja rautatiesillan pälkyt voivat vaatia parempaa tarkkuutta kuin mitä 
taulukossa on esitetty. 
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eO 	 eO 	 a 
a 

KUVA 12 KANNATIN RAKENNE SIVULTA 

B 	V6 

1 

H[T1 I  
KUVA 13 KANNATINRAKENTEEN POIKKILEIKKAUS 

LEIKKAUS 1-1 
L 

e3 

,1 
	 . 	I 

H 	 SAUVAN TEOREETTINEN 
AKS ELI 

KUVA 14 RISTIKKOKANNATIN 

e2 	 ei 	 e4 

eO 

____ _____ 	 1 

KUVA 15 PALKIN TAI RISTIKON ASEMA LAAKERIN SUHTEEN 

Mittojen tarkastaminen 

Teräsrakenteen asentajan on mitattava ja raportoitava rakennuttajalle kaikki 
suunnitelmassa ja taulukossa 4 esitetyt mitat. Mittauspöytäkirjaan kirjataan 
ainakin nimellismitta, sallitut poikkeamat tai raja-arvot ja mitatut mitat. Jos 
mitta tarkastetaan useammasta pisteestä, merkitään pöytäkirjaan ainakin 
kaikki raja-arvon ylittävät mitat tai lähinnä raja-arvoa oleva mitta. Ks. myös 
SYL 1, kohta 1.3.4. 

Jos suunnitelmassa ei ole esitetty ristimittoja, niiden ominai- 
sarvot lasketaan ja työn aikana seurataan niiden toteutumia. 



Sillanrekentamisen yleiset laatuvaatimuksot 
	 47 

TERÄSRAKENTEET - SYL 4 

Pääkannattajan muoto pystysuunnassa tarkastetaan suunnitelmaan merki-
tyiltä paikoilta ja vähintään kannattajan päistä, keskeltä ja jänteen nel-
jäsosapisteistä. 

Muoto tarkastetaan yleensä ennen lohkojen yhteenhitsaamis-
ta, hitsauksen jälkeen sekä sen jälkeen, kun päällysrakenne on 
asennettu paikoilleen. 

Mittaukset tehdään kannattajan ylä- tai alapaarteen tasossa. 

Pääkannattajien sivukäyryys, välit ja kaltevuus tarkastetaan poikkipalkkien 
ja/tai -ristikoiden kohdilta. 

Kannattajien sivukäyryys, välit ja kaltevuus tarkastetaan 
yleensä ennen asennusta ja asennuksen jälkeen. 

Poikkikannattajien välit mitataan palkkien molemmista päistä ja sivukäyryys 
palkkien keskeltä. Jos kysymyksessä on ristikko, mitataan etäisyydet sekä 
ylä- että alapaarteen tasossa. 

Pääkannattajien keskinäinen korkeusero mitataan tukien kohdalta sekä 
aukkojen keskeltä ja niiden neljäsosapisteistä. 

Palkin laipan kaltevuus tarkastetaan laakereiden kohdalta. 

Ristikon, kaaren tai muun sauvarakenteen rakennekorkeus tarkastetaan 
laakereiden kohdalta, jänteen keskeltä ja neljäsosapisteistä. 

Sauvan akselin käyryys tarkastetaan sauvan ulkopinnalta sauvan keskikoh-
dalta. 

Sauvan epäkeskeisyys nurkassa ja nurkan poikkeama kannatintasosta 
mitataan jokaisessa ristikon nurkassa. 

4.4.2 Koeasennus 

4.4.2.1 Yleistä 

Koeasennuksen tarve selvitetään rakenteen valmistus- ja asennussuunnitel-
mia tehtäessä ellei koeasennusta ole vaadittu tehtäväksi siltasuunnitelmas-
sa. 

Jos liitosten sovitustyö asennuksen yhteydessä ei ole aikatau-
lun, vallitsevien olosuhteiden tai muun syyn takia mandollista 
taikka tarkoituksenmukaista, kootaan ra kenneosat koeasen-
nuksessa rakenteiksi tai yhtenäisiksi rakenneosiksi siten, että 
asennusosien yhteensopivuus voidaan varmistaa. Yksinkertai-
sissa rakenteissa koeasennus voidaan korvata tarkoilla laadun-
valvontamittauksilla. 
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4.4.2.2 Vaatimukset 

Koeasennuksessa rakenne tuetaan jännityksettömään tilaan ellei suunnitel-
massa ole annettu mittoja ja muotoa muussa kuormitustilassa. 

Asennusliitosten sovitusta koskevat ja muut yksityiskohtaiset vaatimukset 
esitetään valmistus- tai asennussuunnitelmassa. 

Ellei jännityksentöntä tilaa voida järjestää, pitää rakenteen 
muodonmuutokset määrittää koeasennuksen eri vaiheissa ja 
ottaa ne mittauksissa ja rakenneosien välisiä liitoksia tehtäes-
sä huomioon. 

Koeasennuksessa pitää asennusliitokset valmistella siten, että 
ne menevät asennettaessa tyästämättä paikoilleen. Liitoksiin, 
joissa on liitostavasta johtuvaa väljyyttä tai muuta liikuntava-
raa, tulee tehdä kohdistusmerkit oikean asennon varmistami-
seksi. 

Rakenteen koeasennus voidaan tehdä myös osissa siten, että 
vain tärkeimmät tai monimutkaisimmat asennusosat koeasen-
netaan ja muihin asennusliitoksiin jätetään työvaraa. Esim. 
risti kko- ja kaarikannattimet voidaan koeasentaa vaakatasos-
sa. 

4.4.3 Siirrot, kuljetus ja varastointi 

4.4.3.1 Yleistä 

Siirrot ja kuljetukset otetaan valmistus- ja asennussuunnitelmissa huomi-
oon. Niihin liitetään tarvittaessa myös rakenneosien varastointia koskevat 
suunnitelman osat. 

Yleisvaatimus on, että rakenneosien ja rakenteiden laatu ei saa heikentyä 
siirtojen, kuljetusten tai varastoinnin aikana eikä niitä varten tehtyjen 
kiinnikkeiden ja tukien vaikutuksesta. Ne eivät saa myöskään heikentää 
myöhemmin tehtävien työvaiheiden, kuten esimerkiksi pinnoituksen 
laatutasoa. 

Jos suunnitelman mukainen lohkojako on siirtojen ja kuljetuk-
sen kannalta epäedullinen, voi valmistaja tai asentaja esittää 
siihen muutosta. Sen vaikutus valmistukseen ja asentamiseen 
tulee selvittää etukäteen. 

Pinnoitteen vaurioituminen nostojen, varastoinnin ja kuljetuk-
sen aikana vaikuttaa laatutasoa alentavasti ja kustannuksia 
lisäävästi. 

Valmistajan tai asentajan on selvitettävä, tarvitaanko rakenneosien siirtojen 
ja kuljetuksen aikaisen vakavuuden varmistamiseksi tai pysyvien muodon- 
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muutosten estämiseksi lisäjäykisteitä tai muita tukemistoimenpiteitä. 
Nostolenkkien ja -korvakkeiden tarve on selvitettävä myös. Edellä tarkoite-
tut rakenteiden yksityiskohtaiset suunnitelmat sisällytetään valmistussuun-
nitelmaan. 

Pysyvien rakenneosien lisääminen tai muuttaminen käsitellään suunnitel-
man muutoksena. 

4.4.3.2 Nostot 

Nostoista ei saa aiheutua rakenteisiin lujuuden kannalta haitallisia jännityk-
siä eikä sellaisia pysyviä muodonmuutoksia, jotka heikentävät kantokykyä, 
kestävyyttä, muita käyttäominaisuuksia tai ulkonäköä. Tämä vaatimus on 
otettava nostokohtia ja -kiinni kkeitä suunniteltaessa sekä nostoapulaitteita 
käytettäessä huomioon. 

Kiinnikkeiden ja nostolaitteiden varmuustaso määräytyy työturvallisuutta 
koskevien viranomaismääräysten ja -ohjeiden mukaan. 

Nostoissa vaikuttavat sysäykset otetaan rasituksia määritettäessä huomi-
oon. 

Nostoissa ei saa käyttää sellaisia tarraimia tai muita apulaittei-
ta, jotka aiheuttavat paikallisia vääntymiä tai pintavikoja. 
Myös pinnoitteen vaurioituminen pitää rajoittaa mandollisim-
man vähäiseksi. 

Rakenteen jännitysten ja muodonmuutosten kannalta varotta-
via seikkoja ovat mm. hoikkien levypalkkien kiepahtaminen 
sekä puristusrasitusten syntyminen kaari- ja ristikkorakentei-
den hoikkiin vetosauvoihin, jolloin ne helposti nurjahtavat. 

Pinnoitettujen rakenneosien käsittelyn kannalta on eduksi, jos 
nostolenkit ja vastaavat kiinnikkeet kiinnitetään pysyvästi. 
(Vrt. 4.3.7.4) 

4.4.3.3 Rakenneosien tuenta 

Tuentaa suunniteltaessa otetaan huomioon alustan liikkeet sekä kaikki 
rakenteisiin kohdistuvat kuormat ja muut vaikutukset. 

Rakenteisiin ei saa tehdä rakenne- tai valmistussuunnitelmaan kuulumatto-
mia reikiä tai hitsata kiinnikkeitä. (Vrt. 4.3.7.4) 

Korkeat palkit, joilla on kapea ylälaippa (liittopalkit), voivat 
kuljetuksen ja siirtojen aikana menettää vakavuutensa kiepah-
tamalla. Tämä voidaan estää siirron aikaisilla lisäjäykisteillä tai 
lisäämällä puristetun laipan leveyttä, mikä on aina käsiteltävä 
suunnitelman muutoksena. 
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Kuljetuksen aikana rakenteisiin kohdistuu oman painon lisäksi 
tuulikuorma sekä vaaka- ja pystysuoria hitausvoimia. 

4.4.3.4 Suojaaminen 

Siirtojen ja kuljetuksen sekä mandollisen välivarastoinnin aikana estetään, 
tarvittaessa suojauksia apuna käyttäen rakenneosien ominaisuuksien 
huononeminen sään, liikenteen ja muiden haitallisten tekijöiden vaikutuk-
sesta siinä määrin, että niitä ei puhdistus- ja korjaustoimenpiteiden jälkeen-
kään saada täyttämään kaikkia niille asetettuja vaatimuksia. 

Veden kerääntyminen koteloihin ja liitoksiin lisää korroosion 
vaaraa, ja talvella jää voi halkaista rakenneosia tai aiheuttaa 
niihin pysyviä muodonmuutoksia. 

Kuljetuksen aikana rakenneosat saattavat likaantua mm. 
pölystä, kurasta, suolasta ja bitumista siten, että kuljetuksen 
aikainen pinnoite ei sitä kestä tai sitä ei saada niin puhtaaksi, 
että päälle tuleva pinnoite täyttäisi laatuvaatimukset. 

Kitkaliitokset on suojattava huolellisesti, jotta liitospinnat 
täyttävät yhteen liitettäessä niille asetetut vaatimukset. Tar-
peen vaatiessa on kuljetuksen ja suojaustoimenpiteiden vaiku-
tukset kitkaominaisuuksiin selvitettävä kokeilla. (Vrt. 4.3.5.4) 

4.4.4 Asentaminen 

4.4.4.1 Yleistä 

Asennustyön johtajan on koulutuspohjan ja kokemuksen perusteella 
ymmärrettävä asennettavan rakenteen käyttäytyminen eri työvaiheissa 
asennusmenetelmän edellyttämällä tarkkuudella sekä hallittava työmenetel-
mät perusteellisesti. 

Asennussuunnitelman laatijan on oltava hyvin perehtynyt siltojen asentami-
seen sekä asentamisessa käytettävien koneiden ja laitteiden toimintaan. 
Häneltä tai häntä avustavalta suunnittelijalta, joka tekee asennuksen 
suunnittelussa mandollisesti tarvittavan suunnittelun ja lujuuslaskelmat, 
edellytetään lisäksi kokemusta terässiltojen suunnittelusta. 

Työvoiman pätevyysvaatimukset liittyvät asennusmenetelmän sekä konei-
den ja laitteiden käytön hallintaan. Hitsaajien pätevyysvaatimukset on 
määritelty kohdassa 4.3.3.6. 

4.4.4.2 Asennussuunnitelma ja laatusuunnitelmat 

Asennussuunnitelma 

Asennussuunnitelmassa esitetään sillan osien kokoaminen ja paikoilleen 
siirtäminen valmiiksi siltarakenteeksi kaikkine siihen liittyvine toimenpitei- 
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neen ja selvityksineen. Sen on oltava kirjallinen. Suunnitelma toimitetaan 
valvojalle tarkastettavaksi viimeistään viikkoa ennen asennuksen aloittamis-
ta. 

Tyyppikohtaisia asennussuunnitelmia voidaan käyttää hyväksi 
ja noudattaa sellaisenaankin, jos olosuhteet ja asennus-
menetelmä sen sallivat. 

Asennussuunnitelmaa laadittaessa käsitellään ja otetaan huomioon mm. 
- asennuksen aikaiset olosuhteet siltapaikalla, 
- asennusvaiheisiin liittyvät kuormitustilanteet ja muut vaikutukset, 
- työmaan vaikutusalueella kulkevan liikenteen vaatimukset ja sen 

aiheuttamat häiriöt, 
- vesioikeucjen antaman tai muun rakennusluvan asettamat ehdot, 
- rakenteen ominaisuudet. 
- aikataulu, 
- käytettävissä oleva kalusto ja työvoima sekä 
- työturvallisuus. 

Asennustyöhön vaikuttavia olosuhdetietoja ovat mm.: 
- luonnonolosuhteet kuten tuulisuus, 
- pohjatutkimustulokset, 
- tiedot vesistöstä ja vesiliikenteestä, 
- vanhat rakenteet, 
- alusrakenne- ja maarakennustöiden järjesteiy, 
- käytettävissä olevat työmaa-alueet ja 
- kulkuyhteydet. 

Suunnitelmaan liittyvä pohjatutkimuksia täydennetään tarvit-
taessa telineiden tai muiden apurakenteiden kohdilta. 

Asennussuunnitelmassa esitetään piirroksilla ja teksteillä mm. seuraavat 
asiat kohteen edellyttämällä tarkkuudella ja laajuudessa: 
- asennustyön järjestely ja alueen käyttö eri vaiheissa, 
- apurakenteet, 
- asennusosien kokoonpano, 
- siirrot ja niitä koskevat olosuhderajoitukset, 
- asennusliitosten tekeminen ja niihin liittyvät yksityiskohtaiset tekniset 
työsuunnitelmat, 

- laakerointi ja 
- työn yksityiskohtainen aikata ui u. 

Asennussuunnitelman perustana on suunnitelmassa esitetty 
rakennesuunnittelijan ehdotus rakenteen asennustavasta. Se 
perustuu yleensä tavanomaisiin työmenetelmiin ja asennuska-
lustoihin. Asennustapaehdotuksessa esitetyt voimat ja siirty-
mät ovat suuntaa antavia. Asennussuunnitelman laatijan on 
tarkistettava ne asennuskalustoon sopiviksi vaikka käytettävä 
asennustapa olisi sama kuin asennustapaehdotuksessa. Asen-
nussuunnitelman laatija voi esittää rakenteen asennettavaksi 
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myös muulla parhaaksi katsomallaan tavalla. Jos tässä yh-
teydessä joudutaan muuttamaan rakennesuunnittelijan esittä-
mää rakenteen jakoa asennusosiin tai rakenteen mittoja, 
käsitellään tämä suunnitelman muutoksena. 

Asennussuunnitelmaan liitetään sellaiset laskelmat, joilla yhdessä suunnitel-
maan liittyvien laskelmien kanssa osoitetaan rakenteiden varmuus sekä 
määräävät tai mitattavat siirtymät ja muodonmuutokset kaikissa asennus-
vaiheissa. Kuormituksina käytetään julkaisujen Siltojen kuormat (TIEL 
21 72072)/32/ja Rakenteiden kuormitusohjeet (RIL 144-1 990)/33/ mukai-
sia kuormia. Rakennuttaja voi tarvittaessa antaa näitä täydentäviä ohjeita. 

Asennettavaan rakenteeseen ja apura kenteisiin kohdistuvat 
tuulikuormat on laskettava kuormitusohjeiden (RIL 144-1 990 
mukaan. Jos tuulen mandollisesti aiheuttama vahinko rajoittuu 
pelkästään taloudellisiin menetyksiin, voidaan tuulenpaineena 
käyttää 75 % em. ohjeen antamista arvoista. 

Kestoltaan verraten lyhytai kaisessa siirto- tai asennusvaihees-
sa voidaan tuulikuormaa laskettaessa käyttää tuulen nopeute-
na 20.. .25 m/s edellyttäen, että säätilan muutokset voidaan 
riittävällä tarkkuudella ennakoida. Hyvin lyhytaikaissa siirrois-
sa saadaan tuulikuorma määrittää vielä pienemmästä no-
peudesta, kuitenkin vähintään 1 2 m/s edellyttäen lisäksi, että 
rakenne voidaan nopeasti esim. tukea harustamalla tai vahvis-
taa muulla tavalla suurempaa tuulikuormaa vastaan. 

Asennuksen eri vaiheissa sallitut tuulen nopeudet on merkittävä asennus-
suunnitelmaan. 

Rakenteen pysyvät kuormat sekä poikkileikkausarvot ovat 
saatavissa joko valvojalta tai tämän luvalla suoraan suunnitte-
lijalta. On huomattava, että rakenteen todellinen paino saattaa 
poiketa teoreettisesti lasketusta arvosta. Asennuspainoissa on 
tarpeen mukaan otettava huomioon myös telineiden, muottien 
ja raudoituksen paino. Näiden sallittu paino pitää merkitä 
asennussuunnitelmaan. 

Rakennetta siirrettäessä siihen kohdistuu tärinästä ja sysäyk-
sistä aiheutuvia lisärasituksia. Ne otetaan huomioon sysäys-
kertoimen avulla, jonka tulee olla 1,1. 

Apurakenteiden suunnitteluperusteita ovat soveltuvat viranomaisten anta-
mat määräykset ja ohjeet. Suunnitelmat on laadittava niin yksityiskoh-
taisesti, että apurakenteet voidaan valmistaa asennustyön edellyttämien 
vaatimusten mukaisesti. Jos apurakenteet tulevat vesiväylän, rautatien, 
tien tai kadun vaikutusalueelle, on niiden suunnitelmat esitettävä ao. 
viranomaisten tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. 

Suunnitelmat on laadittava kaikista sellaisista apurakenteista, joiden varaan 
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asennettava rakenne tai sen osia tuetaan varastoinnin, siirtojen tai asenta-
misen aikana. Myös niistä apurakenteista, joiden varaan tuetaan nostoon 
tai siirtoon käytettäviä koneita tai laitteita, on laadittava suunnitelmat. 
Suunniteltavia apurakenteita ovat myös penkereet ja muut maarakenteet. 

Apurakenteiden suunnitelmat käsittävät selvitykset suunnitteluperusteista, 
rakennepiirustukset, lujuuslaskelmat ja mandollisesti tarvittavat työselityk-
set tai vastaavat valmistusohjeet. 

Suunnittelussa noudatetaan soveltuvin osin julkaisua Tukitelineet (RIL 147-
1 993)/34/ ja sitä täydentävää ohjetta Siltojen tukitelineet 
(TIEL 21 70009)/35/. 

Työkoh tainen laatusuunnite/ma 

Työkohtaisessa laatusuunnitelmassa esitetään mm. työmaan organisaatio, 
työnjohdolle ja työvoimalle asetettavat pätevyysvaatimukset, työssä ja sen 
valvonnassa käytettävä erikoiskalusto sekä varautuminen työhön liittyviin 
riskeihin, poikkeuksellisiin tilanteisiin jne.(Vrt. myös SYL 1, kohta 1 .3.2.) 

Työvaiheen laatusuunnitelma 

Työvaiheen laatusuunnitelmassa esitetään mm. eri asennusvaiheisiin 
liittyvät 
- rakenteen mittojen muodon, siirtymän ja muodonmuutosten mittaaminen, 
- nosto- ja tukivoimien mittaaminen, 
- asennusliitosten laadunvalvonta, 
- laakerointiin liittyvät mittaukset ja tarkastukset ja 
- viimeistelyyn ja pintakäsittelyyn liittyvät tarkastukset (vrt. 4.5) 

(Vrt. myös SYL 1, kohta 1.3.3.2) 

4.4.4.3 Nostot ja siirrot 

Asennukseen liittyviä nostoja ja siirtoja varten tehtävät kiinnikkeet esite-
tään liitoksineen yksityiskohtaisesti valmistus- tai asennussuunnitelmassa 
(Vrt. 4.4.3.2). Niitä koskevia rajoituksia on käsitelty myös kohdassa 
4.3.7.4. Ne poistetaan rakennetta vaurioittamatta, ellei niitä ole suunniteltu 
pysyviksi. 

Nostoihin ja siirtoihin käytetään vain sellaista kalustoa, jolla työ voidaan 
hallitusti ja turvallisesti suorittaa. 

Kaluston luotettavuus on tarvittaessa osoitettava lujuuslaskel-
min tai muulla luotettavalla tavalla. Sen käyttökelpoisuus on 
tarkastettava ennen asennustyöhön ryhtymistä. Käyttöohjei-
den tulee olla seikkaperäiset. Työn aikana on tehtävä kaikki 
toimintavarmuuden edellyttämät huolto- ja säätötoimenpiteet. 
Kriittisiä työvaiheita varten on varauduttava varakalustoon tai 
kaluston korjaamiseen viivytyksettä. 
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4.4.4.4 Asennusliitokset 

Asennusliitoksia koskevat kohdissa 4.3.3, 4.3.4 ja 4.3.5 sekä suunnitel-
massa asetetut vaatimukset. Työolosuhteet tehdään tarvittaessa suojauk-
sia ja apulaitteita käyttäen sellaisiksi, että liitosten vaadittu laatutaso 
voidaan varmuudella saavuttaa ja luotettavasti tarkistuksin todeta. 

Asennukseen liittyvää rakenneosien väliaikaista tuentaa ja kiinnitystä 
koskevat samat rajoitukset kuin kokoonpanossa. (Vrt. 4.3.7.4) 

Asennusliitoksia tehtäessä varaudutaan asennusosien liikkei-
sun, jotka voivat aiheutua mm. 
- lämpötilan muutoksista tai lämpötilaeroista 
- apurakenteiden siirtymistä tai muodonmuutoksista 
- nosto- tai siirtolaitteiden liikkeista tai muodonmuutoksista. 

Lämpötilan muuttumisesta aiheutuu pituudenmuutosten lisäksi 
liitososien välillä kulmanmuutoksia. Rakenneosien epätasainen 
lämpeneminen aiheuttaa lisäksi kiertymistä. Aurinkoisella 
säällä saattaa asennusliitosten tekeminen olla vaikeaa, jopa 
mandotonta. 

Asennushitsejä tehtäessä saattaa esilämmitys olla olosuhtei-
den takia välttämätöntä, vaikka vastaavat hitsit eivät valmis-
tuspaikalla edellytä sitä. Paarteiden peitelevyjä jatkettaessa 
voidaan suuret hitsausjännitykset välttää kuumentamalla muu-
ta palkkia jatkoksen kohdalta siten, että sen lämpöpitenemä 
vastaa peitelevyn jatkoshitsin kutistumaa. 

Asennusliitosten tarkastaminen sovitetaan työvaiheisiin siten, että liitosten 
laatutaso varmistetaan ja että mandolliset korjaukset voidaan tehdä edulli-
simmalla tavalla ja rakenteen laatua heikentämättä. 

Jos asennushitseissä havaitaan virheitä, on virheiden syyt 
pyrittävä selvittämään ja poistamaan, ennenkuin korjaamiseen 
ryhdytään. Halkeamat hitsissä vaativat aina perusteellisen 
selvityksen. 

Kitkaliitoksia tehtäessä on tärkeätä varmistaa, että liitospinnat 
ovat liittämishetkellä vaatimusten edellyttämässä kunnossa. 
Asennustyön yhteydessä saattaa pulteille tulla osien yhteen-
pakottamisesta aiheutuvua vetovoimia, jotka pienentävät 
liitokset kitkaa ja siten heikentävät liitoksen lujuutta vastaa-
vasti. Tämä voidaan välttää valitsemalla asennusjärjestys 
oikein, järjestämällä väliaikaiset tuet siten, että pakkovoimia 
ei synny, sekä sovittamalla liitokset ennakolta huolellisesti. 

4.4.4.5 Viimeistely 

Rakenne ja silta paikka puhdistetaan asennustyön jäljiltä. Pintakäsittelyn 
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puhdistukselle asettamat vaatimukset esitetään kohdassa 4.5. 

4.4.4.6 Kelpoisuuden osoittaminen 

Kelpoisuuden osoittamista koskevat vaatimukset on esitetty SYL 1:n 
kohdassa 1.3.4. 

Asennetun sillan kelpoisuus osoitetaan tekemällä mittauksia ja silmämääräi-
siä tarkastuksia sekä vertaamalla tuloksia asetettuihin laatuvaatimuksiin. 

Ennen kelpoisuusmittauksia tarkastetaan, että rakenne on oikein tuettu 
eikä siihen kohdistu ylimääräisiä kuormia tai muita vaikutuksia. Rakenteen 
eri osien ja ilman lämpötilat havaitaan ja niiden vaikutus rakenteiden 
mittoihin määritetään. 

Sillan mitat ja muoto ja muoto tarkastetaan SYL 1:n kohdan 1 .2 sekä 
tämän asiakirjan kohdan 4.4.1 mukaisesti. 

Teräsrakenteen mitat ja muoto tarkastetaan ennen kansirakenteen tekoa. 

Jos mittaustulos ylittää raja-arvon, selvitetään sallittua suuremman poik-
keavuuden esiintymisalue ja korjataan rakenneosa hyväksyttävällä tavalla 
ellei sovita arvonvähennysmenettelystä. 

Asennusliitosten laadunvalvontaa ja kelpoisuuden osoittamista koskevat 
samat vaatimukset kuin muitakin liitoksia. (Vrt. 4.3.3.9, 4.3.4.7, 4.3.5.6 
ja 4.3.6.4) 

Asennuksen yhteydessä suljettujen koteloiden tiiviys osoitetaan kohdassa 
4.3.7.6 asetettujen vaatimusten mukaisesti. 

Ennen laakereiden kiinnijuottamista mitataan sillan tukireaktiot, ellei se ole 
kannatinrakenteen tukiehtojen takia tarpeetonta tai sillan koon tai muun 
rakenteen ominaisuuksista johtuvan syyn johdosta mandotonta. Mittaustu-
losten perusteella määritetään oikeat laakerien asemat. 

Jos pääkannattajat ovat jatkuvia tai kysymyksessä on vääntä-
jäykkä kotelo- tai arinarakenne, on tukireaktiot yleensä mitat-
tava. Mittauslutoksia tulkittaessa on huomattava, että raken-
neosien välisillä ja sisäisillä lämpätilaeroilla on vaikutusta 
tukireaktioihin. Tämän vuoksi mittaus kannattaa tehdä silloin, 
kun lämpötilaerot ovat tasoittuneet, esim. pilvisellä säällä. 

Mittaustulokset esitetään selkeissä ja johdonmukaisissa mittaus- ja tarkas-
tuspöytä kirjoissa sekä yhteenvetora portissa. 
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4.5 PINTAKÄSITTELY 

4.5.1 Yleistä 

4.5.1.1 Soveltaminen 

Tätä yleisen työselityksen kohtaa noudatetaan uusien teräsrakenteiden 
pintakäsittelyssä. Sitä voidaan soveltaa myös silloin, kun vanhoja teräsra-
kenteita pintakäsitellään. 

Tässä kohdassa on asetettu laatuvaatimuksia sekä annettu työtapaa, 
laadunvalvontaa ja kelpoisuuden osoittamista koskevia ohjeita: kor-
roosionestomaalaukselle, kuumasinkitykselle ja metalliruiskutukselle. 

Lisäksi on käsitelty pinnoittamattoman teräspinnan viimeistelyä sekä 
koteloiden sisäpuolista korroosionestoa. 

4.5.1.2 Käsitteet ja määritelmät 

Edellä kohdassa 4.1 .2 ja SYL 1:n kohdassa 1 .1 .3 esitettyjen käsitteiden 
lisäksi käytetään liitteessä 1 määriteltyjä pintakäsittelyalan käsitteitä. 

4.5.1.3 Pinnoitteiden yleiset laatuvaatimukset 

Pinnoitteen korroosionesto- ja muiden ominaisuuksien tulee olla kestäviä. 
Uudelleen pinnoitus tai perusteellinen huoltokäsittely saa tulla tarpeelliseksi 
aikaisintaan 20 vuoden kuluttua pintakäsittelystä. Viiden (5) vuoden 
kuluttua ei pinnoitteessa saa olla merkkejä ruostumisesta eikä muitakaan 
silmin havaittavia vikoja. 

Pinnoitteen on värisävyltään ja muilta ulkonäköön vaikuttavilta ominaisuuk-
siltaan oltava erityisesti edustavilta pinnoiltaan tasalaatuinen. 

Pinnoitteen tasalaatuisuudelle voidaan määritellä laatuvaati-
mus valmistamalla työn alussa rakenteeseen kuuluva vertailu- 
pinta, jonka käsittelystä sovitaan ja johon pinnoitetusta koh-
teesta tehtyjä havaintoja verrataan. 

Pinnoitteen tartunnan alustaansa ja eri kerrosten välisen tartunnan on 
täytettävä pinnoitetyypille asetetut vaatimukset. 

Pinnoitteessa ei saa olla huokosia tai muita edellä mainitsematonta vikaa, 
joka heikentää sen korroosionesto-omiriaisuuksia. 

Pinnoitteen tulee täyttää suunnitelmassa, jäljempänä tässä yleisessä 
työselityksessä ja tarkastetussa pinta käsittelysuunnitelmassa asetetut 
paksuusvaatimukset. 

Mekaanisesta tai muusta ulkoisesta vaikutuksesta rakenteen käyttöönoton 
jälkeen syntynyttä vikaa ei oteta pinnoitteen laatua ja kestävyyttä arvostel- 
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taessa huomioon. 

4.5.1.4 Laatusuunnitelmat ja kelpoisuuden osoittaminen 

Työkohtainen laatusuunnitelma 

SYL 1:n kohdassa 1 .3.2 tarkoitetussa työkohtaisessa laatusuunnitelmassa 
esitetään pintakäsittelystä mm.: 
- aikataulu 
- työjohdosta, pintakäsittelystä ja laadunvalvonnasta vastaava henkilöstö 
ja heidän pätevyytensä 

- työssä ja tarkastuksissa käytettävä mittauskalusto ja mittalaitteiden 
kalibrointi 

- varautuminen työssä esiintyviin riskeihin ja poikkeuksellisiiin tilanteisiin 
- korjaustoimenpiteet ja 
- kelpoisuuden osoittaminen. 

Työvaiheen laa tusuunnitelma 

SYL 1:n kohdassa 1 .3.3.2 tarkoitetussa työvaiheen laatusuunnitelmassa 
esitetään mm. 
- työnaikaiset laadunvarmistustoimenpiteet ja laadunvalvontamittaukset 
- työvaiheen kelpoisuuden osoittaminen. Siihen kuuluu mm. 
- mitattavat ja tarkastettavat asiat ja niihin liittyvät laatuvaa-
timukset ja hyväksymisrajat 

- tarkastusten ja mittausten laajuus, ajankohta ja mittauskaaviot 
- tarkastus- ja mittausmenetelmät, kalusto ja vastuuhenkilö sekä 
- tarkastusten ja mittausten dokumentointi (pöytäkirjamallit). 

Pintakäsittelytyö kokonaisuudessaan voidaan käsitellä yhtenä 
työvaiheena. 

Ke/poisuuden osoittaminen 

Pintakäsittelyn kelpoisuus osoitetaan tarkastus- ja mittauspöytäkirjoilla 
vertaamalla tarkastusten ja kel poisuusmittausten tuloksia asetettuihin 
vaatimuksiin. (Ks. myös SYL 1, kohta 1 .3.4) 

4.5.2 Pintakäsittelysuunnitelma 

4.5.2.1 Suunnitelman muoto ja sisältö 

Pintakäsittelysuunnitelma on SYL 1:n kohdassa 1 .3.3.3 ja edellä kohdassa 
4.1.4 tarkoitettu erillinen tekninen työsuunnitelma, jossa määritellään 
pintakäsittelyn vaiheet ja pinnoitustyö ja -aineet. 

Suunnitelma toimitetaan rakennuttajalle viimeistään viikkoa ennen pintakä-
sittelyn aloittamista. Sen perusteena ovat suunnitelmassa ja tässä asiakir-
jassa esitetyt rakenneosien pintakäsittelyä koskevat vaatimukset ja ohjeet. 
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Perusteena pintakäsittelysuunnitelmalle on suunnitelmassa määrite 
rakenneosien pintakäsittely. Siinä voidaan ehdottaa myös jotain muuta kL 
suunnitelmassa esitettyä tielaitoksen hyväksymää pintakäsittelyjärj. 
telmää kohdassa 4.5.2.2 esitetyissä rajoissa. Poikkeamat suunnitelmassa 
määritellystä pintakäsittelystä käsitellään suunnitelman muutoksina. 
Pintakäsittelysuunnitelma toimitetaan tällöin tilaajalle hyväksyttäväksi 
viimeistään kaksi viikkoa ennen pintakäsittelytöiden aloittamista. 

Pintakäsittelysuunnitelmassa esitetään yksityiskohtaisesti, millä tavalla ja 
mitä tuotteita käyttäen pintakäsittely toteutetaan. Siinä määritellään 
yksikäsitteisesti pintakäsittelyjärjestelmä ja sille asetettavat laatuvaatimuk-
set. Tuoteselosteet ja mandolliset muut tuotteiden koostumusta, ominai-
suuksia tai käyttöä koskevat selvitykset liitetään pintakäsittelysuunnitel-
maan. 

Pinnan esikäsittelylle asetettavat laatuvaatimukset määritellään yksityis-
kohtaisesti. Myös kaikki välivaiheisiin liittyvät puhdistus- tai muut toimenpi-
teet selvitetään. 

Suunnitelmaa laadittaessa tarkistetaan myös, että rakenneosien valmistus- 
suunnitelmassa (vrt. 4.1.4, 4.3.1.1 ja 4.3.3.1) määritelty terästyön 
laatuaste (SFS 8145/20/) on pintakäsittelyjärjestelmän kannalta riittävä. 

Korroosionestomaalauksesta esitetään lisäksi mm. 
- teräspintojen sekä tarvittaessa myös maalattujen pintojen esikäsittely 

(sisältäen pinnan karheuden ja puhallusmateriaalin) mandollinen konepa-
ja pohja mukaan luettuna 

- maalausjärjestelmä tielaitoksen tunnuksin 
- käytettävät tuotteet ja niiden värisävyt kerroksittain (tuoteselosteet ja 
värikartat liitteiksi) 

- maalikerrokset ja niiden kuivakalvon nimellispaksuudet sallittuine vaihte-
lurajoineen 

- märkäkalvon paksuudet 
- vahvistusamaalaukset 
- vaikeasti maalattavien kohtien maalus 
- rakojen ja huokosten kittaus 
- maalauksessa käytettävät laitteet ja työvälineet 
- maalikerrosten rajauksot 
- eri materiaalien välisten saumakohtien pintakäsittely 
- olosuhteille asetettavat vaatimukset 
- kuivumis- ja päällemaalausajat olosuhdetekijät huomioon ottaen 
- paikkamaalausta koskevat ohjeet 
- suorituspaikat ja mandolliset suojaustoimenpiteet ja -rakenteet 
- ympäristön suojelu ja jätteiden käsittely sekä 
- pintakäsittelijä ja vastaavan työnjohtajan nimi. 
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Kuumasinkityksestä esitetään lisäksi mm. 
- standardin SFS 2765/36/ mukainen luokka tai sinkkikerroksen paksuus 

muulla tavalla 
- esikäsittelyn työvaiheet ja käytettävät aineet 
- sinkin lämpötila, kastoaika ja jäähdytystapa 
- kappaleiden mandollinen tuenta ja muut toimenpiteet 
- korjaustoimenpiteet sekä 
- käsittelylaitos ja vastaavan työnjohtajan nimi. 

Metalliruiskutuksesta esitetään lisäksi mm. 
- alustan esikäsittely 
- ruiskutettavan metallin koostumus ja olomuoto 
- kerrospaksuudet sallittuine vaihtelurajoineen 
- käytettävät työvälineet 
- olosuhteille asetettavat vaatimukset 
- suorituspaikat ja mandolliset suojaustoimenpiteet ja ra kenteet 
- ympäristön suojelu ja jätteiden käsittely 
- korjaustoimenpiteet sekä 
- metalliruiskuttaja ja vastaavan työnjohtajan nimi. 

Betonin kanssa kosketuksiin joutuvat teräspinnat on käsiteltävä siten, että 
pinnoite kestää betonin alkalisuuden aiheuttaman erikoisrasituksen ja että 
rajakohtaan ei jää vaikeasti huollettavaa aluetta. Liittopalkkisiltojen betonia 
vasten tulevista laipoista pinnoitetaan vain reuna-alueet kuvan 16 mukaan. 
Jos liittovaikutusta (vaarnoja) ei ole, laipan päälle tulevat maalausjärjestel-
män pohja- ja välimaalikerrokset, joiden on oltava alkalinkestäviä vähintään 
200 mm betonin rajasta alaspäin (vrt, kuva 17). Myös puukantisten siltojen 
yläpaarre maalataan kuvan 1 7 mukaisesti. Betonin sisään menevät tangot 
ym. teräsosat maalataan kuvassa 18 osoitetulla tavalla. 

Alkydimaalit ovat yleisimmät silloissa käytettävät maalit, jotka 
eivät kestä betonin alkalisuutta eivätkä puun kyllästysaineita. 

Pinnoitekerrosten rajakohtien tekeminen on suunniteltava 
huolella. Sinkkipölymaalin ja teräspinnan välissä ei hyväksytä 
muita maalikerroksia. 
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Kuva 1 7 Betonilaatan ja teräspalkin rajakohdan maalaus 
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Jos pintakäsittelyjärjestelmä on muu kuin maalaus, kuumasinkitys tai 
metalliruiskutus, mainitaan pintakäsittelysuunnitelmassa mm. aineet, 
kerrospa ksuudet vaihtelurajoineen, pinnoitteen ominaisuudet ja työta pa. 
Aineita ja työmenetelmiä kuvaavat esitteet liitetään pintakäsittelysuunnitel-
maan. 

4.5.2.2 Hyväksyttävät siltapinnoitteet 

Siltojen pintakäsittelytöissä saa käyttää vain hyväksyttyjä pinnoitejärjestel-
miä. 

Maalausjärjestelmän ja siinä käytettävien tuotteiden tulee olla tielaitoksen 
hyväksymiä. 

Suositeltavat ja muut hyväksytyt maalausjärjestelmät on esitetty käyttöra-
joituksineen liitteessä 2. Järjestelmät määritellään tielaitoksen numeroilla 
(esim. TIEL 4.12). Hyväksyttyjen maalausjärjestelmien luetteloa päivitetään 
käyttökokemusten ja hyväksymistestien tulosten perusteella. 

Hyväksytyt maalausjärjestelmät ja niissä käytettävät tuotteet 
on esitetty SILKO-ohjeessa 3.352/37/ ja sitä täydentävissä 
tielaitoksen kirjeissä. 

Maalituotteiden valmistuksen tulee olla valvottua. Valvonnan tulee perus-
tua yleisesti hyväksyttyyn laatujärjestelmään ja täyttää tilaajan asettamat 
vaatimukset. 

Muita hyväksyttäviä pinnoitusmenetelmiä ovat kuumasinkitys ja metalliruis-
kutus sinkillä tai alumiinilla tai niiden seoksella. Kuumasinkitystä ei saa 
käyttää, ellei sitä ole otettu varmuustarkastelussa huomioon. 

Suunnitelmassa voi olla myös kuumasinkityn pinnan maalaa-
mista koskeva vaatimus. 

Muita pinnoitusmenetelmiä koskevia vaatimuksia ja ohjeita on esitetty 
kohdissa 4.5.6. 

4.5.3 Korroosionestomaalaus 

4.5.3.1 Maalipinnoitteen laatuvaatimukset 

Maalikalvon paksuus 

Maalikalvon on täytettävä suunnitelmassa määritellyt ja pintakäsittelysuun-
nitelmassa mandollisesti tarkennetut paksuusvaatimukset. 

Maalikalvon paksuuden mittaustuloksista enintään 5 % saa alittaa nimellis- 
kalvonpaksuuden. Alitus saa olla enintään 20 % nimellisarvosta. Jos 
mittausalueella enemmän kuin 40 % mittaustuloksista alittaa nimellisarvon 
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tai yksittäisen mittaustuloksen alitus on suurempi kuin 20 %, selvitetään 
alituksen laajuus, merkitään rakenteeseen ja tehdään tarvittavat vahvistuk-
set. 

Pohjamaali- ja kokonaismaalikalvon paikallinen kalvonpaksuus (mittausalu-
eella tehtyjen 20 mittauksen keskiarvo) ei saa ylittää nimelliskalvonpak-
suutta enempää kuin 100 %. MittausalueeHa olevat yhtenäiset alueet, joilla 
pohjamaalin tai kokonaismaalikalvon paksuus on 2-kertaista nimellisarvoa 
paksumpi, on aina kuitenkin selvitettävä, merkittävä rakenteeseen ja 
pinnoite tarvittaessa korjattava uusintamaalauksena. 

Yhtenäiseksi alueeksi katsotaan esimerkiksi mittausalueeseen 
kuuluva paarteen, jäykisteen tai uuman yhtenäinen pinta. 
Pinnoitteen korjaustarve selvitetään työnaikaisten laadunval-
vontapöytäkirjojen, silmämääräisten tarkastusten, ylimääräis-
ten tartuntavetokokeiden ja tarvittaessa leikkaavilla menetel-
millä tehtyjen kalvonpaksuusmittausten avulla. Rajatapauksis-
sa ja aina silloin, kun työnaikaiset laadunvalvontapöytäkirjat 
ovat puutteellisia, peritään ylityksestä arvonvähennys. 

Maalikalvon paksuus mitataan ja raportoidaan erikseen pohjamaalista ja 
valmiista pinnoitteesta. Vastaavat mittaukset ja raportointi tehdään myös 
työmaalla paikkausmaalauksena korjatuista kohdista siten, että saadaan 
riittävä tieto näiden kohtien kalvonpaksuudesta. 

Konepajalla tehdyn maalauksen jälkeen mitattuja kalvonpa k-
suuksia käytetään hyväksi valmistajan ja asentajan sisäisessä 
laadunvarmistuksessa. 

Tairtunta alustaanja maalikerrosten välillä 

Maalipinnoitteen tartunnan on täytettävä sille asetetut vaatimukset. 

Standardin SFS-EN 24624/38/ mukaan tehdyssä vetokokeessa ko- 
heesiomurtumasta mitattujen tulosten keskiarvon on oltava ̂  2 N/mm 2  A-, 
SEKK- ja SSKK-järjestelmille, ̂  3 N/mm 2  SEE- ja SEEH-järjestelmille sekä 

4 N/mm 2  SEEPUR- ja SSEPUR-järjestelmille, ellei tartunnalle ole maa-
lausjärjestelmän hyväksynnän yhteydessä (vrt. liite 2) asetettu muita vaati-
muksia. Yksittäiset koetulokset saavat alittaa keskiarvolta vaaditun tartun-
talujuuden enintään 50 %. Tartunnan alustaan ja eri kerrosten välissä pitää 
olla koheesiota suurempia. Jos irtoaminen vetokokeessa tapahtuu alustasta 
tai pääosin kerrosten väliltä (adheesiomurtuma) tai koetulosten keskiarvo 
alittaa vaaditun arvon > 50 % tai yksittäinen koetulos on < 25 % keskiar-
volle asetetusta vaatimuksesta, on irtoamisen syyt ja vian laajuus selvitet-
tävä sekä nämä heikon tartunnan alueet korjattava uusintamaalauksena. 
Pienemmistä alituksista peritään arvonvähennys. Tartuntakokeita on tehtä-
vä valmiiksi pinnoitetusta rakenteesta 3 kpl jokaista alkavaa 1000 m 2  kohti 
ja vähintään 6 kpl. 

Tartunta voidaan mitata myös sillan materiaalista tehdyistä vertailulevyistä, 
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jotka pintakäsitellään samanaikaisesti ja samalla tavalla kuin rakenne, ja 
jotka varastoinnissa ja kuljetuksessa seuraavat rakenteen mukana. Vertailu- 
levyjä on oltava vähintään yksi jokaisessa kuljetuslohkossa. 

Vetokokeita tehtäessä maalikalvojen on oltava kuivia ja kovet-
tuneita. Ellei maalityypin ominaisuuksista muuta johdu, pide-
tään kuukauden kuivumisaikaa optimiolosuhteissa (lämpötila 
n. 23°C ja suhteellinen kosteus n. 50 %) riittävänä. Jos 
olosuhteet poikkeavat edellä mainitusta, ilmoittaa maalin 
valmistaja kokeissa sovellettavan kuivumisajan. 

Tartunta alustaan voi heikentyä, jos siuhkupuhdistuksessa 
käytetyt rakeet ovat rasvaisia tai puhallusilmassa on rasvaa. 
Myös puhallusletkuista irtoava kumi saattaa heikentää tartun-
taa. 

Maalikerrosten välinen tartunta voi heikentyä, jos rakenneosat 
on maalattu konepajalla pohja- ja välimaaleilla ja ne likaantu-
vat kuljetuksen aikana tai muissa käsittelyvaiheissa. Eräät 
maalityypit (mm. epoksi ja polyuretaani) kovettuvat tartunnan 
kannalta haitallisesti, jos maalauksen väliaika venyy liian 
pitkäksi. 

Tartunnan riittävyys voidaan todeta menetelmäkokeilla. Vai-
mistuspaikalla työn alussa tehdyillä vetokokeilia voidaan 
selvittää, onko tartunta aiustaan riittävä, ennenkuin koko 
rakenne esikäsiteiiään ja maaiikerroksia levitetään. Koko 
pinnoiteyhdisteimäile ennen rakenneosien siirtoa asennuspai-
kalle tehty koe antaa hyvän vertailupohjan selvitettäessä mm. 
kuljetuksesta aiheutuneen likaantumisen vaikutusta ja puhdis-
tuksen onnistumista. 

Käytettäessä vertailulevyjä keipoisuuskokeita varten on huo-
lehdittava siitä, että niiden pinnoite vastaa ominaisuuksiltaan 
mandollisimman hyvin rakenteessa olevaa pinnoitetta. Varas-
toinnin ja kuljetuksen aikana ne on sijoitettava rakenteeseen 
rasitetuimmille paikoille. 

Vertailulevyjä voidaan käyttää myös muihin pinnoitteen laa-
dunvalvontaan iiittyviin tarkoituksiin laatusuunnitelmassa 
määritetyllä tavalla. 

Pinnan laatu ja värisävy 

Pinnoitteen on oltava värisävyitään ja muilta uikonäköön vaikuttaviita 
ominaisuuksiltaan tasalaatuinen. 

Pinnan laatua arvostellaan silmämääräisesti. Kohteena olevaa pintaa 
tarkastellaan kohtisuoraan vähintään 2 m:n etäisyydeitä. Valaistuksena on 
kohteessa vallitseva luonnonvalo tai erikoistapauksissa pintaa vasten 
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kohtisu 

muus, kiilto, värisävy ja tasaisuus. Viimeksi mainittua ominaisuutta tutki-
taan myös käsin tunnustelemalla. Pinnoitteen kiiltoa ja tasaisuutta arvostel-
taessa otetaan pohjan mandollinen epätasaisuus huomioon. 

Ruostumisaste 

Maalattujen pintojen laatua arvostellaan standardin SFS 3762/39/ mukaan. 
Viiden (5) vuoden kuluttua pinnan ruostumisasteen on oltava Ri 0. 

4.5.3.2 Esikäsittely 

Esikäsittelyn laatuaste on 05 standardin SFS 8145/20/ mukaan määritelty -
nä, ellei maalausjärjestelmä edellytä parempaa. Poikkeamat otetaan huomi-
oon pintakäsittelysuunnitelmaa laadittaessa. 

Esikäsittely tehdään standardin SFS 4957/40/ mukaan. 

Maalattavat pinnat tarkastetaan ennen esikäsittelyä tai sen aikana. Pinnoit-
teen kannalta haitalliset epätasaisuudet ja terävät särmät poistetaan. Jos 
ruostumisaste on osittainkin D standardin SFS-ISO 8501-1/16/ mukaan 
arvosteltuna, on rakenteiden käyttökelpoisuus selvitettävä ennen pinnoitus-
ta. 

Esikäsittelyaste ja esikäsittelyyn kuuluvat toimenpiteet mää-
räytyvät käsiteltävien pintojen ominaisuuksien sekä pinnoite- 
järjestelmän asettamien vaatimusten perusteella. 

Esikäsittelyaste määritellään ja arvioidaan standardin SFS-ISO 8501-1/1 6/ 
mukaan. 

Konepajapohjakäsittelyä ei siltamateriaaleille tehdä, ellei sitä ole sisällytetty 
valmistus- tai pintakäsittelysuunnitelmaan. Konepajapohjalla käsitellyt 
pinnat esikäsitellään ennen lopullista pinnoitusta maalausjärjestelmän 
edellyttämällä tavalla (kts. standardi SFS 8 145/20/). 

Maalattaviksi tulevat kuumasinkityt pinnat esikäsitellään maalausjärjestel-
män asettamien vaatimusten mukaisesti. Sinkkipölymaaleilla maalatut ja 
ruiskusinkityt pinnat esikäsitellään samalla tavalla kuin kuumasinkityt, jos 
niitä ei maalata välimaalilla tai tiivistyslakalla, ennen kuin sinkkisuoloja ehtii 

yleensä kevyellä suihkupuhdistuksella, jossa pintaa puhalle-
taan noin 0,5-1 m etäisyydeltä ja 45°:n kulmassa kvartsi-
hiekalla, jonka raekoko on 0,5-1 ,2 mm. 

Sinkkisuolojen muodostuminen tapahtuu ulko-olosuhteissa 2-4 



Sillanrakentemisan yleiset laatuvaatimuksat 
	

65 
TERÄSRAKENTEET - SYL 4 

tunnin aikana ja sisäolosuhteissa noin yhden työvuoron ku-
luessa. Siksi kuumasinkitty pinta tulisi maalata sen ollessa 
vielä lämmin ellei sinkkisuoloja poisteta. 

Uusia maalikerroksia levitettäessä on maalattavien pintojen oltava puhtaita 
suolasta ja muusta liasta. Pinnan puhtaus tarkastetaan kokeella, jossa mär-
kää pintaa pyyhitään valkoisella paperipyyhkeellä n. 10 cm:n matkalta. Ko-
keessa pyyhkeeseen saa tarttua likaa vain vähäisessä määrin. Puhtaus 
todetaan puhdistamalla pinta uudelleen ja toistamalla pyyhkiminen. Tarkas-
tuskerroilla saatuja tuloksia verrataan keskenään ja puhtaalla pinnalla 
saatuun koetulokseen sekä arvioituun pinnan puhtautta pyyhkeeseen 
tarttuneen lian perusteella. 

Esikäsittely vaikuttaa ratkaisevasti pintakäsittely onnistumi-
seen. Kohdassa 4.5.3.1 on mainittu muutamia esikäsittelyyn 
liittyviä syitä, jotka saattavat johtaa heikkoon tartuntaan. 
Suihkupuhdistuksessa käytettävien rakeiden ja puhallusilman 
puhtaus pitää tutkia ennen työn aloittamista ja tarpeen vaa-
tiessa työn aikana, jotta heikon tartunnan takia tehtävältä 
uudelleen puhdistamiselta voidaan välttyä. 

Pultti- ja kitkaliitoksissa on öljy tai muu voiteluaine poistettava 
muttereista ja ruuvien kannoista liuottimella ennen suihkupuh-
distusta. Kitkaliitoksissa on kitkapintoja varottava. (Vrt. 
4.3.5.6) 

Jos maalattavat pinnat ovat likaantuneet, ne on pestävä 
ennen seuraavan kerroksen levitystä. Pinnat kostutetaan 
vedellä ja pestään harjaa sekä tarvittessa tarkoitukseen ja 
ympäristöön soveltuvaa (esim. alkalista) pesuainetta käyttäen. 
Harjauksen jälkeen ne puhdistetaan painepesulla 100-1 50 
bar:n paineella noin 0,5 metrin etäisyydeltä ja huuhdellaan 
lopuksi runsaalla puhtaalla makealla vedellä. 

4.5.3.3 Aineet 

Aineet toimitetaan työpaikalle alkuperäispakkauksissa, joissa tulee olla 
kaikki lakien, asetusten ja muiden viranomaismääräysten mukaiset merkin-
nät. Merkintäjen tulee olla yhdistettävissä materiaalin valmistajan laadun- 
valvontaan. 

Tuotteiden tulee varastoinnin aikana säilyttää ominaisuutensa ja niiden on 
oltava yksikäsitteisesti tunnistettavissa. 

Varastoinnissa noudatetaan valmistajan ohjeita. 

Maalausjärjestelmän eri kerrosten tulee värisävyltään poiketa 
selvästi toisistaan valvonnan helpottamiseksi. Ohuet pinta-
maalikerrokset saavat kuitenkin olla samanvärisiä. 



SiIlnrkentamsen yIeist aatuvtimukst 

4..J.4 MaaIausyL 

Maalaustyössä on ote 
4959/41/ ja maalin valmistajan ohjeissa asetetut olosuhteita ja työta 
koskevat vaatimukset. 

Maali levitetään kerroksiksi, joiden paksuus on pintakäsittelysuunnitelmas-
sa määritellyissä rajoissa. Vaikeasti maalattavat kohdat, kuten notsikolot, 
nurkat, kulmat, reikien reunat sekä ruuvien kannat ja kierteet, maalataan 
kunkin maalauskerran aluksi siveltimellä tai telalla ja siveltimellä ennen 
pintojen ruiskumaalausta. Lisäksi yläpaarteen reunat, ruuvien kannat ja 
kierteet sekä reikien reunat vahvennusmaalataan ylimääräisellä välimaali-
kerroksella sivellintä tai telaa ja sivellintä käyttäen. Kaikkien kerrosten on 
annettava kuivua riittävästi ennen seuraavan yhtenäisen maalikerroksen 
levittämistä. 

Raot ja pintaan aukeavat, hitsin laatuluokassa sallittavat yksittäiset huoko-
set, jotka eivät täyty maalilla, kitataan ilmatiiviisti maaliyhdistelmään 
soveltuvalla kitillä. 

Maalaustyön aikana on ilman suhteellisen kosteuden oltava 
standardissa SFS 4962/42/ tai maalin tuoteselosteessa esitet-
tyjen vaatimusten mukainen. Maalattavan pinnan lämpötilan 
on oltava vähintään 3°C yli kastepisteen. 

Maalinvalmistajan ilmoittamia maalausväliaikoja on noudatet-
tava. Maalikalvon paksuuden, lämpötilan ja muiden olosuhde-
tekijöiden vaikutukset kuivamisaikoihin on otettava huomioon. 
Kuivumisen ja kovettumisen aikana ylläpidetään, tarvittaessa 
suojauksia apuna käyttäen, sellaisia olosuhteita, että maalikal-
von ominaisuudet kehittyvät suotuisasti. 

Välineiden, joilla maali levitetään on oltava maalityypille ja 
maalattavaan kohteeseen sopivia. Niitä pitää käyttää ja huol-
taa siten, että ne pysyvät koko työn ajan moitteettomassa 
kunnossa. Telan käyttö siltojen maalauksessa ei ole sallittua 
muualla kuin vaikeasti maalattavien kohtien vahvennusmaa-
lauksessa silloinkin maalaus on viimeisteltävä siveltimellä. 

Asennushitsien kohdat rakenneosissa jätetään riittävän leveäl-
tä alalta maalaamatta. Maalikerrokset lopetetaan ns. harsora-
jalla n. 200 mm:n välein. Hitsin railosta ja sen välittömästä 
läheisyydestä poistetaan hitsin lämmöstä vahingoittunut maali 
terveeseen maalipintaan saakka. 

Korjausmaalaus tehdään standardin SFS 4961/43/ ja SILKO-ohjeen 
1.351/44/ mukaan. 
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4.5.3.5 Laadunvalvonta ja kelpoisuuden osoittaminen 

Työnaikaisissa ja valmiin maalipinnan tarkastuksissa sovelletaan standardia 
SFS 4960/45/ laatusuunnitelmissa tarkemmin esitetyllä tavalla. 

Paksuusmittaukset tehdään standardin SFS-EN ISO 2178/46/ mukaisesti 
käyttäen hyväksyttäviä mittalaitteita. Mittarit kalibroidaan sileällä levyllä. 
Mittausten laajuus on standardin SFS 4962/42/ mukainen. 

Tartuntamittauksissa noudatetaan standardia SFS-EN 24624/38/. Veto-
laikan halkaisija on 20 mm. 

Kelpoisuus osoitetaan vertaamalla silmämääräisten tarkastusten ja mittaus-
ten tuloksia asetettuihin vaatimuksiin. 

Kaikille pinnoille tehdään ennen pohjamaalikerroksen levitystä 
silmämääräinen tarkastus, jossa todetaan terästyön laatuaste 
ja pinnan puhtaus. Myös jokaisen maalikerroksen levittämisen 
jälkeen pinnat tarkastetaan silmämääräisesti. Maalikalvon 
paksuudet tarkastetaan kerroksittain. Kelpoisuusmittaukset 
tehdään pohjamaalista ja kokonaisesta maalikalvosta sekä 
erikseen työmaalla tehtävistä paikkamaalauksista. Olosuhde-
tiedot tarkastetaan työvuoroittain. Myös maalikalvon tartunta 
mitataan laatusuunnitelman mukaisesti. Kaikista tarkastuksis-
ta ja mittauksista tehdään pöytäkirja, joka liitetään kelpoisuus-
raporttiin. 

Korjausta koskevia vaatimuksia on esitetty kohdassa 4.5.3.1. 

4.5.4 Kuumasinkitys 

4.5.4.1 Sinkkipinnoitteen laatuvaatimukset 

Sinkkikerroksen pa ksuuden tulee täyttää suunnitelmassa esitetty vaatimus 
standardin SFS 2765/36/ mukaan arvosteltuna. Paksuusvaatimus on 
luokan B mukainen ellei suunnitelmassa ole muuta mainittu. 

Pinnoitteen muita ominaisuuksia koskevat vaatimukset ovat suunnitelman 
ja/tai standardin SFS 2765/36/ mukaiset. Näkyviin jäävien (edustavien) 
pintojen värin on oltava tasainen. Pinnoitteen tulee olla niin lujasti kiinni 
alustassaan, että se ei irtoa rakenneosia normaalisti käsiteltäessä eikä 
rakenteen käytön aikana. 

Kuumasinkityissä kappaleissa ei saa olla haitallista valumaa, kuonakerroksia 
eikä ns. valkoruostetta. Ruuvien, muttereiden ja muiden liitososien toiminta 
asettaa lisäksi erityisiä vaatimuksia sinkityksen tasaisuudelle. 

Sinkin lämpötila ei saa nousta yli 500°C. 
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Kuurnasinkittyjä rakenneosia ei saa oikoa kuumennusta apuna käyttäen. 

4.5.4.2 Esikäsittely 

Esikäsittelyssä noudatetaan standardia SFS 4957/40/ soveltuvin osin. 
Sinkittävistä kappaleista poistetaan valssihilse, paksut ruostekerrokset, 
hitsauskuona ja -roiskeet, öljy, rasva ja muut epäpuhtaudet sekä maali 
ennen peittausta. Terästyön laatuasteen on oltava 05 standardin SFS 
8 145/20/ mukaan arvosteltuna. Teräskappaleiden on oltava metallinpuhtai-
ta ennen kuumasinkitystä. 

Kappaleiden soveltuminen kuumasinkitykseen todetaan esikä-
sittelyn yhteydessä. Hitsien on oltava tiiviitä, ja liitoksissa ei 
saa olla avoimia rakoja joihin peittausnesteitä voi jäädä eikä 
sellaisia suljettuja osia tai rakoja, joissa kehittyvä kaasun 
paine voi aiheuttaa rajähdyksen tai haitallisen muodonmuutok-
sen. Tarvittaessa rakenneosiin tehdään paineen tasaamista ja 
sinkin valumista varten reikiä rakenteiden suunnittelijan kans-
sa sovittaviin kohtiin. 

4.5.4.3 Laadunvalvonta ja kelpoisuuden osoittaminen 

Sinkityslaitokselta edellytetään hyväksyttävää laadunvarmistusmenettelyä. 
Laatua valvotaan sen mukaisesti. Kuumasinkitsijän on laadittava sinkityk-
sestä tekninen työsuunnitelma ja laatusuunnitelmat, ellei yrityksellä ole 
laatujärjestelmää, joka sisältää vastaavat ohjeet (vrt, kohdat 4.5.1.4 ja 
4.5.2.1). 

Sinkkikerroksen paksuus mitataan standardin SFS-EN ISO 21 78/46/ tai 
muun hyväksyttävän standardin mukaan. 

Kuumasinkityksestä annetaan todistus tai vastaavat tiedot muulla tavalla 
kelpoisuuden toteamista varten. Todistuksessa selvitetään mm.: 
• esikäsittelyt 
- peittauksen eri vaiheet ja käytetyt aineet 
- sinkin lämpötila ja kastoaika 
- linkous tai muu viimeistely 
- jäähdytystapa 
- sinkkikerroksen paksuuden mittaustulokset 
- muoto- ja mittatarkkuus 
- laatuvaatimusten alitukset ja niiden sijainti ja korjaustapa s 
- käsittelylaitos ja laadusta vastaavan henkilön nir 

4.5.5 Metalliruiskutus 

4.5.5.1 Metallipinnoitteen laatuvaatimukset 

Pinnoitetta koskevat vaatimukset (mm. materiaali, tartuntaa koskeva 
vaatimus ja paksuus sekä jälkikäsittely) määrätään suunnitelmassa. Pinnoit- 
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teen on oltava paksuudeltaan ja tiiviydeltään tasalaatuinen. Kohdassa 
4.5.3.1 esitettyjä vaatimuksia noudatetaan soveltuvin osin. 

4.5.5.2 Esikäsittely 

Esikäsittelyssä noudatetaan standardia SFS 4957/40/. 

Ruiskutettavat pinnat suihkupuhdistetaan siten, että saadaan karhea, 
metallinkirkas pinta. Puhdistusaste on Sa3 standardin SFS-ISO 8501-1/16/ 
mukaan. Karheudelle asetettu vaatimus on karhea 3-4 standardin SFS-ISO 
8503-2/47/ mukaan arvosteltuna. 

4.5.5.3 Ruiskutus 

Metalliruiskutus tehdään standardin SFS-EN 22063/48Tja työtä varten 
laaditun pintakäsittelysuunnitelman mukaisesti (vrt, kohta 4.5.2.1). 

Olosuhteet ruiskutukselle on järjestettävä sellaisiksi, että pinnoite täyttää 
sille asetetut laatuvaatimukset. Ilman suhteellisen kosteuden on oltava alle 
70 % ja ilman sekä rakenteen lämpötilan vähintään +5°C. 

4.5.5.4 Jälkikäsittely 

Ruiskusinkityt pinnat tiivistetään lakalla ellei pintakäsittelysuunnitelmassa 
vaadita niiden maalaamista. Lakkaukseen ja maalaukseen käytetään 
hyväksyttäviä tuotteita. 

Tiivistys tehdään välittömästi ruiskutuksen jälkeen, ennenkuin 
pölyyntymistä, likaantumista tai sinkkisuolojen muodostumis-
ta ehtii tapahtua. Aikaisemmin ruiskusinkityt pinnat pitää 
esikäsitellä kohdassa 4.5.3.2 vaaditulla tavalla. 

Alumiinilla ruiskutetun pinnan jälkikäsittelyä koskevat vaatimukset määritel-
lään pintakäsittelysuunnitelmassa, ellei niitä ole esitetty suunnitelmassa. 

4.5.5.5 Laadunvalvonta ja kelpoisuuden osoittaminen 

Laatua valvotaan kohdan 4.5.1.4 mukaisia laatusuunnitelmia noudattaen. 

Kelpoisuuden osoittamisessa noudatetaan soveltuvin osin kohtaa 4.5.3.5. 

4.5.6 Muut menetelmät 

4.5.6.1 Yleistä 

Muut pinnoitusmenetelmät kuin maalaus, kuumasinkitys ja ruiskusinkintys 
voivat tulla kysymykseen, jos ne on määrätty rakenne- tai hyväksytyssä 
pintakäsittelysuunnitelmassa tai ne kuuluvat rakennusaineiden ja tarvikkei-
den normaaliin toimitustilaan. Kysymyksessä voi olla myös tilapäissuojaus. 
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4. b.b. 	1 braspliulat ltnat jiu louei 

Ne säänkestävästä teräksestä tehdyt rake 
maärätty maalattavaksi, suihkupuhdistetaan asteeseen Sa 2,5 standarc 
SFS-ISO 8501-1/16/ mukaan tasaisen värisävyn varmistamiseksi. Betor 
valusta ja muista rakentamistoimenpiteistä aiheutuva lika ja muut jäljet 
poistetaan rakenteen pinnoilta. 

Ruostumattomien ja haponkestävien terästen hitsauksessa käytetään sellai-
sia hitsauslisäaineita ja teräspinnat käsitellään siten, että korroosiota ei 
pääse tapahtumaan. Hitsisaumat hiotaan tai peitataan korroosionkestä-
vyyden varmistamiseksi. Esikäsittelyssä noudatetaan standardia SFS 
4957/40/ soveltuvin osin. 

4.5.6.3 Tilapäiset suojausmenetelmät 

Siltarakenteissa voidaan käyttää rakennuttajan luvalla joko rakennusajaksi 
tarkoitettuja tai käytön aikana määräajoin uusittavaksi tai vahvistettavaksi 
suunniteltuja tilapäisiä korroosionestomenetelmiä. 

Kalvon muodostavia tilapäisiä korroosionestoaineita ovat mm. 
- emulgoivat ruosteenestoaineet 
- ruosteenestoöljyt 
- ruosteenestonesteet, joista muodostunut kalvo voi olla 

vahamainen, lakkamainen, öljymäinen tai rasvakalvo 
- ruosteenestorasvat sekä 
- lämpimänä levitettävät kiinteät ruosteenestoaineet, kuten 

vaseliinit, vahat ja sulatemuovit. 

Levitysmenetelmiä ovat mm. 
- ruiskuttaminen 
- lastalevitys 
- kastaminen 
- sively tai harjaaminen ja 
- sisäinen täyttä. 

Kaasumaisia korroosionestoaineita ovat kaasufaasi-inhibiit 
(VPI tai VCI). Ne soveltuvat käytettäviksi kotelomaisissa 
rakenteissa. Niistä haihtuva kaasu sitoutuu metallipinnalle 
estäen korroosion. Ne voidaan levittää pulveroimalla tai ruk 
kuttamalla metalli pinnalle, tai voidaan käyttää inhibiitt 
sisältäviä pusseja tai nauhoja, jotka sijoitetaan rakenteid: 
sisälle. 

Kaasufaasi-inhibiittejä valmistetaan eri tarkoituksiin. Niillä voi 
olla myös haitallisia ominaisuuksia. Ne saattavat vahingoitt: 
tiettyjä orgaanisia yhdisteitä kuten maaleja ja lakkoja. Suoj. 
tavissa hitsatuissa kappaleissa ei saa o hitsuskuona 
varsinkain hanamia epäpuhtauksia 
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Tilapäisiä korroosionestomenetelmiä käytettäessä on pintakä-
sittelysuunnitelman perustuttava aineiden valmistajalta saatui-
hin käyttäohjeisiin. Niiden soveltuvuus, huoltokäsittely huomi-
oonottaen, osoitetaan koetustodistuksilla tai vastaavilla käyt-
tökelpoisuustodistuksilla sekä aineiden koostumusta ja vaiku-
tustapaa koskevilla selvityksillä. 

Käytetyt aineet sekä työ- ja laadunvarmismenetelmät dokumentoidaan. 

Aineiden sekä työ- ja laadunvarmistusmenetelmien yksityis-
kohtainen dokumentointi on huoltokäsittelyjen suunnittelun ja 
ajoituksen kannalta välttämätöntä. 

4.5.6.4 Koteloiden suojaaminen 

Sellaiset kotelot, joita ei voida maalata tavanomaisilla menetelmillä ja joita 
ei tehdä ilmatiiviiksi, käsitellään ruiskuttamalla sisäpinnoille tarkoitukseen 
soveltuvia, tilapäisiä korroosionestoaineita taikka käyttämällä kaasufaasi-
inhibiittiä. 

Suojattavat kotelot on valmistettava suihkupuhdistetuista osista (puhdis-
tusaste vähintään Sa 2 standardin SFS-lSO 8501-1/16/ mukaan) siten, 
että suojattavat pinnat jäävät puhtaiksi. Puhdistusaste riippuu pinnoituk-
seen käytettävistä tuotteista. Se määritellään pintakäsittelysuunnitelmassa. 
Suojaus on tehtävä ennen kuin ruostuminen on alkanut. 

Käsittelyreiät suljetaan siten, että ne voidaan työkaluilla avata tarkastusta 
ja huoltokäsittelyä varten. Tuuletukseen tarkoitettuja aukkoja ei saa sulkea 
eikä pienentää. 

Kotelomaisissa rakenteissa voidaan korroosionestopinnoite tai 
muu suojaus korvata tai sen kestävyyttä ja suojaavaa vaiku-
tusta lisätä kuivatusjärjestelyllä, joka pitää suhteellisen kos-
teuden kriittisen kosteuden alapuolella (< 40 %), jolloin kor-
roosiota ei tapandu tai se on hyvin hidasta. 

Hermeettisesti ilmatiiviiksi todettuja (vrt. 4.3.7.6) koteloita ei 
yleensä suojata. 
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LUTE 1 

PINTAKÄSITTELYALAN KÄSITTEITÄ 

Korroosio, yleiset termit 

Korroosio, syöpyminen 
Korroosio on metallin fysikaalis-kemiallinen reaktio ympäris-
tönsä kanssa, mikä aiheuttaa muutoksia metallin ominaisuuk-
siin ja mikä usein voi johtaa metallin, sen ympäristön tai 
teknisen järjestelmän vaurioihin. 
Huom. Reaktio on luonteeltaan tavallisesti sähkökemiaflinen. 

Syövyttävä aine 
Aine, joka ollessaan metallin kanssa kosketuksissa reagoi sen 
kanssa. 

Syövyttävö ympäristö 
Ympäristö, jossa on yksi tai useampia syövyttäviä aineita. 

Rasitusluokka 
Määrittelee ympäristöolosuhteet niiden teräs- ja valurautapin-
noille aiheuttaman korroosiorasituksen perusteella. 

Korroosiojärjestelmä 
Järjestelmä, joka koostuu yhdestä tai useammasta metallista 
ja kaikista ympäristön osista, jotka vaikuttavat syöpymiseen. 
Huom. Ympäristön osana voi olla myös pinnoite, pintakerros, 
lisäelektrodi jne. 

Korroosiovaikutus 
Korroosiojärjestelmän jonkin osan muutos, joka on aiheuttanut 
korroosiota. 

Korroosiovaurio 
Korroosion vaikutuksesta syntynyt vika, joka heikentää raken-
teen lujuutta, kestövyyttä tai muita ominaisuuksia. 

Korroosiotuote 
Korroosion seurauksena muodostunut reaktiotuote. 

Hehkuhilse, valssihilse 
Korkeassa lämpötilassa metallin pintaan muodostuva kiinteä 
korroosi otuote kerros. 

Ruoste 
Näkyvä rautametallinen korroosiotuote, joka koostuu pää-
asiassa hydratoituneista rautaoksideista. 

Syöpymäsyvyys 
Korroosion aiheuttaman syöpymän pohjan ja alkuperäisen 
metallipinnan välinen kohtisuora etäisyys. 

Korroosionkestävyys 
Metallin kyky vastustaa korroosiota tietyssä korroosiojärjestel-
mässä. 

Syövyttävyys 
Ympäristön kyky aiheuttaa korroosiota tietyssä korroosiojär-
jestelmässä. 

Korroosionkestävyys 
Metallin kyky vastustaa korroosiota tietyssä korroosiojärjestel-
mässä. 
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Syövyttävyys 
Ympäristön kyky aiheuttaa korroosiota tietyssä korroosiojär-
jestelm ässä. 

Kriittinen kosteus 
Ilman tai muun kaasuympäristön suhteeflisen kosteuden arvo, 
jonka yläpuolella tapahtuu tietyn metallin syöpymisnopeuden 
jyrkkä kasvu. 

Korroosionesto, korroosiosuojaus 
Korroosiojärjestelmän muuttaminen niin, että korroosiovauriot 
vähenevät. 

Tila pä issu ojau s 
Vain rajoitetuksi ajaksi tarkoitettu korroosiosuojaus. 

Suojapinnoite (korroosionestopinnoite) 
Metallin pintaan aikaansaatu materiaalikerros, joka on tarkoi-
tettu suojaamaan metallipintaa korroosiolta. 

Korroosioinhibiitti 
Kemikaali, joka vähentää syöpymistä ollessaan sopivina pitoi-
suuksina läsnä korroosiojärjestelmässä, muuttamatta olennai-
sesti minkään muun syövyttävön aineen pitoisuutta. 
Huom. Korroosioinhibiitti on yleensä tehokas pieninä pitoi-
suuksina. Kaupallisissa sovellutuksissa kutsutaan Iisäaineita 
joskus inhibiiteiksi. 

Passivointi, passivoituminen 
Korroosionopeuden pienentäminen tai pienentyminen metalli- 
pinnalle muodostuvien korroosiotuotteiden johdosta. 

Pintakäsittelyn yleiset termit 

Pintakäsittely 
Yleinen termi käsittelylle, johon sisältyy pinnan muuttaminen. 

Pintakäsittelyjärjestelmä 
Pinnan esikäsittelyn, pinnoittamisen ja mandollisen pinnoitteen 
jälkikäsittelyn muodostama kokonaisuus. 

Pinnoitus 
Tarkoittaa perusaineen päällystämistä toisella aineella tai 
myös samalla aineella. 

Korroosionestomaalaus 
Maalauksen tarkoituksena on suojata metallialusta ympäristön 
syövyttävältä vaikutukselta eli korroosiolta ja antaa rakenteen 
pinnalle haluttu ulkonäkö. Maalikalvo kuuluu ns. ohuiden 
orgaanisten pinnoitteiden ryhmään. Kalvonpaksuudet ovat 
suuruusluokkaa 100...500 ym. 

Maalausjärjestelmä 
Maalausjärjestelmä muodostuu esikäsittelystä ja pinnan suo-
jaukseen käytettyjen maalien muodostamasta kokonaisuudes-
ta. 
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Maaliyhdistelmä 
Maaliyhdistelmä on yhdestä tai useammasta määritellystä 
maalikerroksesta koostuva määrätyn paksuinen maalikalvo. 
Maaliyhdistelmään voi kuulua vain yksi maali, jota maalataan 
yhteen tai useampaan kertaan, mutta tavallisesti yhdistelmään 
kuuluu useampia maaleja, joilla on toisiaan täydentäviä tehtä-
via. 

Kuumaupotus 
Kappaleen päällystäminen upottamalla se sulaan metalliin, 
sinkkiin, alumiiniin, tinaan tai lyijyyn. 

Metalli ru isku tu s 
Sulatetun metallin ruiskuttaminen yleensä paineilman tai 
kaasun avulla. Ruiskutettavina metalleina käytetään yleisim-
min sinkkiä, alumiinia tai kuparia. 

Sin kitys 
Sinkillä pinnoittaminen kastamalla sulaan sinkkiin, ruiskutta-
maila tai elektrolyyttisesti saostamalla sinkkisuoloja sisältäväs-
tä liuoksesta. 

Kuu masin kitys 
Kappaleen pinnoittamista upottamalla se sulaan sinkkiin. 

Ruiskusinkitys 
Sinkin ruiskuttamista puhdistetulle teräspinnalle pieninä sulas-
sa muodossa olevina hiukkasina. 

Alumiiniruiskutus 
Alumiinin ruiskuttaminen kuumana joko puhtaana metallina tai 
seoksena puhdistetulle teräspinnalle. 

Esikäsittely 
tarkoittaa metallipinnan tai pinnoitteen puhdistamista ja muun-
laista valmistelua pinnoitusta tai muuta käsittelyä varten. 

Maalaamattoman pinnan ruostumisaste 
on suojaamattoman teräspinnan tila ennen ruosteen poistoa, 
joka ilmaistaan värivalokuva-asteikon avulla määritettävällä 
tunnuksella (A, B, C tai D/SFS-ISO 8501-1:1988). 

Maalatun pinnan ruostumisaste 
on tila, joka ilmaistaan värivalokuva-asteikon avulla määritet-
tävällä tunnuksella (RiO. ..Ri5/SFS 3762). 

Esikäsittelyaste 
määritellään arvostelemalia pintaa värivalokuva-asteikkoon 
verraten teräsharjauksen (St), liekkipuhdistuksen (FI) tai suih-
kupuhdistuksen (Sa) jälkeen (SFS-ISO 8501-1:1988). 

Pinnan karheus (pintaprofiili) 
kuvaa teräspinnan karheutta esim. suihkupuhdistuksen jäl-
keen. Suihkupuhdistetun pinnan pintaprofiilia kuvataan sanoil-
la "pyöreä" (pyöreä suihkupuhdistusrae) tai "terävä" (särmi-
käs suihkupuhdistusrae). Pintaprofiili luokitellaan "hienoon", 
"keskikarheaan" tai "karheaan". 

Alkalipesu 
on puhdistusmenetelmä, jossa pinnat pestään emäksisellä 
pesuaineella orgaanisten epäpuhtauksien kuten öljyjen ja 
rasvojen poistamiseksi. 
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Kaavinta 
on ruosteenpoistomenetelrnä, jossa ruoste poistetaan metalli-
kaapimella käsityönä. 

Teräsh arja us 
on ruosteenpoistomeneteimä, jossa ruoste poistetaan harjaa- 
maila joko käsityövälineeliä tai koneeliisesti. 

Liekkipuhdistus 
tarkoittaa pinnan puhdistusta happiasetyylikaasuliekiliä ja 
harjaam ali a. 

Suihkupuhdistus 
tarkoittaa pinnan puhdistusta sinkoamaila tai puhaitamalia sille 
pyöreätä tai särmi kästä puhallusraetta. 

Hiekkapesu 
tarkoittaa kevyttä suihkupuhdistusta pinnan karhentamiseksi. 

Peittaus 
on metallin kemiallinen esikäsittelymenetelmä, jossa valssihil-
se, ruoste, oksidit ja muut pinnoitteen kiinnittymistä estävät 
kerrokset poistetaan kemiallisesti. 

Konepajapohjakäsittely 
on esikäsittelyyn kuuluva toimenpide, jolla puhdistettu teräs- 
pinta suojataan kuljetus-, varastointi- ja valmistusaja ksi. 

Ta rtunta käsittelyt 
ovat esikäsittelyyn kuuluvia toimenpiteitä joilla puhtaalle 
metallipinnalle muodostetaan maalin tarttuvuutta edistäviä ja 
maalikaivon aila tapahtuvaa korroosiota estäviä kerroksia. 

Pinnoitus 

Maalaus 
on maalin levittämistä siveltimellä, telalia, ruiskulia tai upotta-
maila. 

Uudismaalaus 
on rakenteen maalaaminen valmistusvaiheessa. 

Paikkausmaalaus 
on maalipinnan vaurioituneen kohdan maalaus soveltuvaila 
maaliyhdistelmäliä. 

Uusintamaalaus 
tarkoittaa maalausta, jossa aikaisempi maali poistetaan ja 
pinta maalataan kokonaan uudestaan. 

Huolto maalaus 
on aikaisemmin maalatun käytössä olleen maalipinnan paik-
kaus- tai uusintamaalaus. 

Korjaus maalaus 
tarkoittaa käytössä olevien maalattujen rakenteiden paikkaus-
ja uusintamaalausta sekä myös uusien maalipintojen kuljetus- 
ja asennusvaurioiden korjausta. 

Harsotus 
on maalin ruiskutus ohueksi, ei peittäväksi tartuntakerroksek-
si. 
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Maali 
on nestemäinen tai jauhomainen tuote, joka metallipinnalle 
tasapaksuksi kalvoksi levitettynä kuivuu tai verkkoutuu alus-
taansa tarttuvaksi kiinteäksi kalvoksi. 

Pigmentti 
on hienojakoinen maalin sideaineisiin liukenematon kor-
roosionesto- tai värijauhe. 

Kovete 
on kaksi kom ponenttimaalin osa, joka muoviosaan sekoitettuna 
reagoi kemiallisesti muoviosan molekyylien kanssa sitoen ne 
toisiinsa. 

Muoviosa 
on kaksikomponenttimaalin osa, joka sisältää varsinaisen 
sideaineen. 

Liuote 
on haihtuva neste, jota käytetään maalin sideaineen liuottami-
seen ja levityskelpoiseksi saattamiseen. 

Ohenne 
on maalin viskositeetin alentamiseen ja maalausvälineiden 
pesuun käytettävä neste, joka ei välttämättä ole maalin Iiuote. 

Maalin käyttöaika (pot life) 
on aika, jonka kuluessa kaksikomponenttimaalit on sekoituk-
sen (muoviosa + kovete) jälkeen maalattava. 

Kuivakalvo 
on maalikalvo kuivana. 

Märkäkalvo 
tarkoittaa maalikalvoa välittömästi maalin levityksen jälkeen 
ennen liuottimien haihtumista kalvosta. 

Päällemaalauskuiva 
tarkoittaa maalikalvon kuivumisvaihetta, jolloin maalattu pinta 
kestää rypistymättä tai irtoamatta seuraavan kerroksen levit-
tämisen. 

Pölykuiva 
tarkoittaa maalikalvon kuivumisvaihetta, jolloin maalikalvolle 
kaadetut kuulat voidaan harjata pois siten, ettei kalvolle jää 
jälkiä. 

Käyttöönottokuiva 
tarkoittaa maalikalvon kuivumisvaihetta, jolloin maalattu 
kappale voidaan ottaa tarkoitettuun käyttöön maalikalvoa 
vahingoittamatta. 

Kosketuskuivaan 
maalikalvoon ei siihen käsin tartuttaessa synny vaurioita. 

Käsittelykuiva 
maalikalvo kestää maalatun esineen käsittelystä ja siirtämises-
tä aiheutuvia mekaanisia rasituksia. 

Kiilto 
tarkoittaa maalipinnan kykyä heijastaa siihen tuleva valo eri 
asteisesti. Maalikalvon suhteellinen kiilto määritellään 20°, 
600 ja 85° kulmissa. Maalipinnan kiiltoa voidaan kuvata sa-
noilla kiiltävä, puolikiiltävä, puolihimmeä ja himmeä. 
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Liituuntuminen 
tarkoittaa tavallisesti sään aiheuttamaa maalin sideaineen 
osittaista tuhoutumista maalikalvon pinnassa, jolloin maalin 
pintaan jää irtoava tahraava pigmenttikerros. 

Halkeilu 
tarkoittaa maalipinnan halkeamista pintahalkeamana, syvähal-
keamana tai läpihalkeamana. 

Hilseily 
on maalikerroksen irtoaminen edellisestä maalikerroksesta. 

Kupiiminen 
on maalikalvon nouseminen rakkuloina irti alustastaan. 

Uiminen 
on väriaineiden vaeltaminen maalikalvossa. 

Väririkko 
on maalikalvon sävyn muuttuminen alustasta kulkeutuvan 
värjäävän aineen vaikutuksesta. 

Synteettinen 
keinotekoinen, ei luonnontuote. 

Tilapäinen suojapinnoite 
tarkoittaa korroosiota lyhyemmäksi tai pidemmäksi ajaksi 
torjumaan aiottua suojausta, jolle on ominaista, että suojatun 
esineen pinta säilytetään alkuperäisessä kunnossa tai että se 
voidaan helposti uudelleen saattaa alkuperäiseen kuntoon 
esim. poistamalla suoja-aines. 

Kitti 
on reikien, kolojen tai saumojen täyttämiseen käytettävä 
massa, joka tarttuu alustaansa, ei kutistu, ei vanhene ja on 
päällemaalattavissa. 

Mittauksiin liittyviä käsitteitä ja määritelmiä 

Suhteellinen kosteus 
on ilman sisältämän vesimäärän suhde samassa lämpötilassa 
vesihöyryllä kyllästyneen ilman sisältämään vesimäärään. 

Kastepiste 
on lämpötila, jossa ilman suhteellinen kosteus on 100 %. 

Ka Ivon paksu us 
tarkoittaa maalikalvon paksuutta joko märkänä tai kuivana. 

Nimelliskalvonpaksuus 
on suunnitelmassa tai standardeissa vaadittu kuivan maalikal-
von paksuus. (Vaatimus on täytetty, kun kalvonpaksuusmit-
tauksessa korkeintaan 5 % mittausarvoista alittaa vaatimuk-
sen enintään 20 %.) 

Edustava pinta 
on pinnan osa, joka on oleellinen kappaleen ulkonäölle tai 
käytölle. (Esimerkiksi sillan teräsrakenteen paarteet, uumat, 
jäykisteet sekä poikki- ja vaakaristikot.) 

Mittausalue 
on edustavan pinnan osa, josta sovittu määrä erillisiä mittauk-
sia tehdään. (Silloissa enintään n. 100 m2.) 
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Mittauskohta 
on mittausalueen kohta, josta yksittäinen kalvonpaksuusmit-
taus tehdään. 

Yksittäinen kalvonpaksuus 
on mittauskohdasta otetun kolmen mittauslukeman keskiarvo. 

Minimikalvonpaksuus 
tarkoittaa mittauksessa saatua pienintä yksittäistä kalvonpak-
suutta mittausalueella. 

Maksimikalvonpaksuus 
tarkoittaa mittauksessa saatua suurinta yksittäistä kalvonpak-
suutta mittausalueella. 

Keskikalvonpaksuus 
tarkoittaa mittausalueen yksittäistä kalvonpaksuuksien kes-
kiarvoa. 

Kalibrointinormaali 
on kalvonpaksuusmittareiden kalibrointiin käytettävä kalvo tai 
pinnoitettu kappale. 

Pintaprofiili 
on pinnan mikrokarheus, joka yleensä ilmoitetaan päähuippu-
jen korkeuden suhteena päälaaksoihin. 

Tartunta 
on pinnoitteen kyky tarttua adheesiovoimilla alustaansa, 
itseensä tai toiseen pinnoitteeseen. Tartunnan mittauksessa 
voi tulla esille myös pinnoitteen sisäinen lujuus eli koheesio. 
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TERÄSSILTOJEN MAALAUSJÄRJESTELMÄT 

1. S UOSITELTAVAT MAALAUSJÄRJESTELMÄT KÄYTTÖKOHTEITTAIN 

MAALAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÖKOHDE 

UUDISMAALAUS 
- Uudet terässillat 
- Laakerit, liikunta-

saumalaitteet 
- Kaiteet, jos kuumasinitys 

ei ole mandollista 
- Kuumasinkityt pinnat 

(myös kaiteet) 
- Kotelopalkkisiltojen 
ja pylonien sisäpuolet, 
maanalaiset rakenteet 

UUDELLEEN MAALAUS 
- Teräsrakenteen ruostumis-

aste A-C ja vanha maali 
voidaan poistaa kokonaan 
puhdistusasteeseen Sa2 /2 

- Teräsrakenteen ruostumis-
aste C silloin, kun vanhaa 
maalia ja ruostetta ei voida 
kokonaan poistaa, tai D 

TIEL 4.12 	SEEPUR 310/5-FeSa2 1h 
TIEL 4.8 	SEEPUR 240/4-FeSa2Y2 

tai vastaava 
TIEL 3.4 	SEEPUR 180/4-FeSa2'/2 

EPUR 1 20/2-FeZnSal 1) 

TIEL 4.3 	ET 25012-FeSa2 

TIEL 4.12 	SEEPUR 31015-FeSa2'h 

TIEL 4.9 	EPUR 250/3-FeSa2 
tai 
TIEL 3.1 	A 160/4-FeSa 2 2) 

PAIKKAUSMAALAUS 
- Ensisijaisesti vanha maaliyhdistelmä 

1) Kevyt suihkupuhdistus, jos kuumasinkitys on yli 4 h vanha. Epoksimaali 
sama kuin järjestelmällä TIEL 3.4. Maan alle tulevissa rakenteissa ja 
kaidepylvään juurissa TIEL 4.3, (ET 250/2-FeSal). 

2) Alkydimaalit lyijyttömiä. Ne eivät kestä betonin alkalisuutta eikä 
puurakenteiden suola-ja kreosoottikyllästysaineita. 
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2. HYVÄKSYTYT MAALAUSJÄRJESTELMÄT RASITUSLUOKITTAIN 

2.1 Rasitusluokkiin M2 ja M3 soveltuvat maalausjärjestelmät (Ensisijaisesti 
suositeltavat järjestelmät merkitty vahvennetuilla kirjaimilla, kts. sivu 1) 

MAALAUSJÄR- 	MAALITYYPPI 	 NI MELLISKALVON 
JESTELMÄ 	 PAKSUUS 
(SFS 4962) 	 pm 

TIEL 3.1 	 Alkydipohjamaali 	2 x 40 
(A 1 6014-FeSa2 	Alkydipintamaali 	 2 x 40 
tai FeSt2 pienissä 
korjauksissa) 

160 

TIEL 3.2 	 Sinkkiepoksipohja- 
(SEKK 200/4- 	 maali, 2-komp. 40 
FeSa2'/2) 	 Kroolikautsupohja- 

maali 2 x 60 
Kloorikautsupinta- 
maali 40 

200 

TIEL 3.3. 	 Sinkkisilikaattipohja- 
(SSKK 180/4- 	maali, 2 komp. 60 
FeSa2 Y2) 	 Tartuntamaali 

(epoksi-kloorikautsu- 
tai vinyylimaali) 20 
Kloorikautsupohja- 
maali 60 
Kloorikautsupinta- 
maali 40 

180 

TIEL 3.4 Sinkkiepoksipohja- 
(SEEPUR 180/4 maali, 2-komp. 	 40 
FeSa2 1A) Epoksipohjamaali, 

2komp. 	 2x50 
Sopii myös Polyuretaanipinta- 
kaiteisiin maali, 2-komp. 	 40 

180 

Lisäksi on hyväksytty eräitä vesiohenteisia maalausjärjestelmiä. 
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2.2 Rasitusluokkaan M4 soveltuvat maalausjärjestelmät 

MAALAUSJÄR- 	MAALITYYPPI 	 NI MELLISKALVON 
JESTELMÄ 
TIEL/NRO 	 PAKSUUS 
(SFS 4962) 	 pm 

TIEL 4.1 	 Sinkkiepoksipohja- 
(SEE 200/3- 	 maali, 2-komp. 	 40 
FeSa2 Y2) 	 Epoksipohjamaali, 

2-komp. 	 80 
Epoksipintamaali, 
2-komp. 	 80 

200 

TIEL 4.2 	 Sinkkiepoksipohja- 
maali, 2-komp. 	 40 

(SEEH 200/3- 	 Hartsimodifioitu 
FeSa2Y2) 	 epoksimaali, 2-komp. 	2 x 40 

200 

TIEL 4.3 Epoksipiki- tai epoksi- 
(ET 250/2- tervamaali 2-komp. 2 x 125 
FeSa2'12) 250 

TIEL 4.8 Sinkkiepoksipohja- 
(SEEPUR 240/4 maali, 2-komp. 40 
FeSa2½) Rautakiillepigm. 2 x 75 

epoksivälimaali, 2-komp. 
Polyuretaanipinta- 
maali, 2-komp. 50 

240 

TIEL 4.9 Rautakiille- ja/tai 
alumiinipigmentoitu 
epoksipohjamaali, 100 
2-komp. 
Rautakiille- ja/tai 
alumiinipigmentoitu 

(EPUR 250/3- epoksivälimaali, 2 komp. 100 
FeSa26) *) Polyuretaanipintamaali, 

2-komp. 50 
250 

TIEL 4.12 	 Sinkkiepoksipohja- 
SEEPUR 310/5- 	maali, 2-komp. 	 40 
FeSa2½ 	 Rautakiillepigmentoitu, 

epoksivälimaali, 2-komp. 2 x 85 
Polyuretaanipintamaali, 
2-komp. 	 2 x 50 

310 

*) Jos korjausmaalaus tehdään uusintamaalauksena puhdistusaste Sa2 on 
myös riittävä. 
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