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4 TERÄSRAKENTEET 

4.1 YLEISTÄ 

4.1 .1 Soveltamisalue 

Valvontaohjeiden soveltamisalue on määritelty yleisesti SVO 1:n kohdassa 
1.1.1. Tämä valvontaohjeen osa liittyy SYL:n ja SYT:n osiin 4. 

Ohje soveltuu sekä LVR- että perinteisellä rakentamismenetelmällä toteutet-
taviin töihin (katso kohta 4.1.5). 

Rautatiesiltojen valvonnasta saatetaan antaa tästä ohjeesta poikkeavia tai 
tätä täydentäviä ohjeita. 

4.1.2 Käsitteet, merkinnätja lyhenteet 

Tässä valvontaohjeen osassa käytetään samoja käsitteitä ja määritelmiä 
kuin SYL 1 :ssä, SYT 1 :ssä, SYL 4:ssä ja SYT 4:ssä. Valvontaohjeen 
kohdassa 1 tarkoitetusta ulkopuolisesta asiantuntijasta on tässä SVO:n 
osassa käytetty nimityksiä: 

suunnittelun asiantuntija, jolla tarkoitetaan valvontaan osallistuvaa tai sitä 
avustavaa sillansuunnittelun asiantuntijaa ja 

teräsrakenteiden asiantuntija, joka on laitoksen teräsrakenteiden valvontaa 
ja kehittämistä hoitava asiantuntija tai ulkopuolinen alan asiantuntija. 

4.1.3 Asiakirjat 

Asiakirjojen luonne ja merkitys on selvitetty kohdassa 1 .1 .4, jossa on 
annettu myös yleisiä asiakirjojen tulkintaa koskevia ohjeita. 

Sillanrakennustöiden valvontaa koskevat yleiset ohjeet on annettu valvonta- 
ohjeen kohdassa 1, jota noudatetaan tämän osan ohella. 

Teräsrakenteiden valvonnassa noudatetaan sillanrakentamisen arvonmuu-
tosperusteita soveltuvin osin. (Ks. myös kohta 1 .3.6) 

Joihinkin tämän valvontaohjeen osan kohtiin on lisätty valvojan työtä 
helpottavia muistilistoja. 
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4.1 .4 Teknisten työsuunnitelmien tarkastaminen 

Valvojan velvollisuudet teknisten työsuunnitelmien tarkastamiseen riippuvat 
toteutustavasta. (Vrt. kohdat 1 .1 .6 ja 1 .3.3). 

Teräsrakenteiden valmistukseen kuuluu monia sellaisia työvaiheita, joissa 
työmenetelmä vaikuttaa rakenteen ominaisuuksiin merkittävästi ja tämä 
vaikutus ei ole havaittavissa valmiin rakenteen tarkastuksissa. Valvojan 
tulee perehtyä teknisiin työsuunnitelmiin näiltä osin huolellisesti. Perintei-
sessä toteutuksessa hän voi vaatia suunnitelmia muutettavaksi SYT:n 
ohjeiden mukaiseksi, jos hän on vakuuttunut siitä, että SYT:ssä kuvattu 
menetelmä on työntuloksen laadun kannalta parempi tai luotettavampi. 
Epäselvissä tapauksissa valvojan tulee varmistaa asia suunnittelun tai 
teräsrakenteiden asiantuntijalta. Työmenetelmien suhteen perusasenteen 
pitäisi olla kehitykselle myönteinen myös perinteisessä toteutuksessa. LVR 
menetelmällä toteutettavissa töissä valvojan tulee ilmoittaa asiasta 
sopimusasioissa tilaajan edustajana toimivalle henkilölle, joka päättää missä 
muodossa teknistä työsuunnitelmaa koskevat huomautukset esitetään. 

4.1.5 Laatusuunnitelmien tarkastaminen ja laadunvalvonta 

Valvojalla on tärkeä osa tilaajan laadunvarmistuksessa, jossa valvojan 
tehtävät voidaan määritellä tehtäväkohtaisesti. (Vrt. kohta 1.3.1) 

Yleisohjeet valmistajan, asentajan ja pintakäsittelijän taatujärjestelmien ja 
työkohtaisten laatusuunnitelmien tarkastamiseen on annettu kohdissa 1 .3.2 

ja 1.3.3. 

Valvojan tulee teknisten työsuunnitelmien ja laatusuunnitelmien perusteella 
harkita, missä määrin hän osallistuu työvaiheiden tarkastukseen. Toteutus 
tavasta riippumatta valvojan pitää olla selvillä työn etenemisestä ja 
tärkeiden työvaiheiden suoritusajoista. LVR-menetelmä ei rajoita valvojan 
oikeutta tarkastuksiin valmistuspaikoilla eikä perinteinen toteutus edellytä, 
että valvoja on läsnä kaikissa tarkastuksissa. Kummassakaan tapauksessa 
työn edistyminen ei saa viivästyä valvojan oman aikataulun vuoksi, ellei 
tarkastusajoista ole sovittu ja rakentaja on itse poikennut aikataulusta. 

Valvottaessa LVR-menetelmällä toteutettavia töitä valvoja varmistuu 
ensimmäkin siitä, että valmistajalla, asentajalla tai pintakäisttelijällä on 
tielaitoksen hyväksymä laatujärjestelmä. Myös muiden alihankkijoiden 
laadunvarmistus tulee olla tielaitoksen hyväksymällä tasolla. Työn 
valvonnassa keskitytään toimittajan, eli valmistajan, asentajan tai pintakä-
sittelijän laatujärjestelmän toimivuuden seurantaan. Tämä tarkoittaa lähinnä 
valmiiden, jo raportoitujen työvaiheiden tarkastusta ja tuloksen vertaamista 
esitettyyn tarkastusraporttiifl. Samalla seurataan toimittajan sisäisen 
raportoinnin oikea-aikaisuutta, sisältöä ja vaikutusta laadunohjaukseen. 
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Puutteista huomautetaan toimittajaa kirjallisesti ja otetaan tarvittaessa 
yhteys laitoksen teräsrakenteiden asiantuntijaan. Työn valmistuttua tehdään 
raportti toimittajan laatujärjestelmän toimivuudesta. 

Valvoja laatu tarvittavat raportit tekemistään tarkastuksista. 

4.1.6 Työnjohto ja työvoima 

Työnjohdon ja työvoiman ominaisuuksien arvioinnin yleisiä ohjeita on 
annettu kohdassa 1. Teräsrakenteiden valmistuksessa työnjohdon, 
työntekijöiden ja tarkastajien pätevyydelle on asetettu vaatimuksia, jotka 
pitää osoittaa tarvittaessa todistuksilla. 
(Vrt.4.3.3.6 ja 4.3.3.9)) 

Valvoja toteaa, että 
- 	työhön osallistuvien hitsaajien pätevyydet ovat riittävät ko 

työhön ja ne ovat voimassa (SFS-EN 287-1) 
- 	tarkastajilla on riittävät ja voimassaolevat pätevyydet (ks. 

SYT, SYL 4 kohta 4.3.3.9) 
- 	muilla työntekijöillä sekä valmistusta, asennusta ja pinta käsit- 

telyä johtavalla työnjohtajalla on riittävä pätevyys (ks. SYT, 
SYL 4 kohdat 4.1.6 ja 4.4.4.1). 

4.1.7 Tyätilatja kalusto 

Teräsrakenteiden valmistuksessa työn laatutaso riippuu olosuhteista, joissa 
työ tehdään, sekä käytettävissä olevasta kalustosta ja laitteista. Suuri 
merkitys on myös toimintavarmuudella, johon vaikuttavat oikea käyttö ja 
säännöllinen huolto. 

Perustarkastus tehdään valmistajan laatujärjestelmän hyväksymisen 
yhteydessä tai perinteisen toteuttamisen ollessa kysymyksessä ura kkatyön 
aikutarkastuksessa. 

Valvoja tarkastaa mm., että 
- 	valmistuksen työtilat ovat riittävän suuret ja hyväkuntoiset 
- 	polttoleikkaus-, hitsaus- ja käsityökalut ovat tarkoitukseen 

soveltuvia ja hyväkuntoisia 
- 	nosturien kapasiteetti on kyseiseen työhön riittävä 
- 	suihkupuhdistuslaitteet ja maalauskalusto ovat tarkoitukseen 

soveltuvia ja toimintakuntoisia 
- 	mittaus- ja tarkastusvälineet ovat hyväkuntoisia ja niiden 

kalibrointitodistukset ovat voimassa. 
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4.2 AINEIDEN JA TARVIKKEIDEN TARKASTAMINEN 

4.2.1 Yleistä 

Teräsrakenteisiin käytettävien aineiden ja tarvikkeiden laatu ja kelpoisuus 
todetaan ennenkuin ne kiinnitetään rakenteisiin. Tuotteiden laatu määritel-
lään soveltuvilla standardeilla tai niitä vastaavilla laatulehdillä. Jos valmistus 
on jatkuvan laadunvalvonnan alaista, voidaan yleensä luottaa siihen, että 
määräysten mukaan toimitetut ja merkityt tuotteet täyttävät standardeissa 
määritellyt laatuvaatimukset. 

4.2.2 Rakenn: 	rjtP 	3rp 

4.2.2.1 Yleisi 

Rakenneteräksistä valvoja tarkastaa pistokokein, että 
- 	teräsmateriaaleista on lähetetty vaadittavat ainestodistukset 

ja ne vastaavat toimitettuja teräksiä, myös kilomäärien 
suhteen 

- 	ainestodistuksissa olevat testaustulokset ovat vaatimusten 
mukaiset (analyysi, lujuus iskusitkeys sekä toimitustila, 
tiivistämista pa, särmättävyys, z-luokitus, uä-tarkastus ja 
Si-pitoisuus, jos näille ominaisuuksille on esitetty vaatimuksia 

-  ainestodistusten puuttuessa valmistaja on teettänyt rakennete-
räksistä tarvittavat kokeet, joiden tulokset ovat hyväksyttäve 
(ks. SYT, SYL 4 kohta 4.2.2.3). 

- 	vaissattujen tuotteiden pinnan laatu on vaatimusten mukainen. 
Arvostelussa voidaan pitää lähtökohtana standardin SFS-ErJ 
10163-2 luokkaa Al 

- 	vaissattujen tuotteiden muoto (käyryys ja aaltomaisuus) on 
vaatimusten mukainen (ks. SYT, SYL 4 kohta 4.2.6.4). 

4.2.2.2 Lujuusominaisuudet 

Rakenneteräksen lujuusominaisuuksia ovat: myötöraja, vetolujuus, iskusit-
keys ja murtovenymä. Standardeissa on myötörajalle määritelty alaraja ja 
vetolujuudelle on annettu sekä ala- että yläraja. lskusitkeys määritellään 
määrätyssä lämpötilassa tehdyssä iskukokeessa mitatun työn avulla. Koe-
lämpötilalle on annettu yläraja, ja koesauvan muodolla ja mitoilla on vaiku-
tusta koetulokseen. Murtovenymä ilmoitetaan suhteellisena mittapituuteen 
verrattuna. A5 tarkoittaa, että mittapituus on 5 x koesauvan paksuus ja 
Al 0 vastaavasti 1 0-kertaista paksuutta. Lyhyemmällä sauvalla (A5) 
määritetyt murtovenymät ovat lukuarvoltaan suurempia kuin A10-venymät 

mittaustavasta johtuen. 



SiIIanrakentamsen valvontaohje - SVO 
	

13 
TERÄSRAKENTEET 

Valvojan tulee tarkastaa ainestodistuksista, että koetulokset täyttävät 
ainestandardeissa asetetut vaatimukset. Poikkeavien tulosten löytyminen 
todistuksista on kuitenkin suoraan terästehtaalta tulevissa toimituksissa 
epätodennäköistä, jos tehtaan laatujärjestelmä on kunnossa. Poikkeavien 
lujuusarvojen löytäminen voi sitävastoin kiinnittää huomiota siihen, että 
toimituserässä on teräksen laatu- ja lujuusluokka määritelty väärin. 

Lujuusominaisuuksien merkitystä voidaan pääpiirteissään kuvata seuraavas-
ti: 

- 	myötöraja vaikuttaa suoraan rakenteen lujuuteen eli kantoky- 
kyyn 

- 	vetolujuus ja myötöraja ovat suhteessa toisiinsa 
- 	murtovenymä kuvaa teräksen sitkeyttä 
- 	iskusitkeyttä pidetään yhtenä hitsattavuuden ja rakenteen 

käyttölämpötilan arvosteluperusteena. 

Edellä mainittuihin seikkoihin joudutaan kiinnittämään huomiota, jos suunni-
telmassa määritelty teräksen lujuusluokka joudutaan vaihtamaan esimerkiksi 
toimitusvaikeuksien vuoksi tai jos toimitus tapahtuu muun kuin suunnitel-
massa mainitun standardin perusteella. Jos vaihto koskee jäykisteitä tai 
muita vähemmän tärkeitä rakenneosia, voi vertailun perustaa SYL:ssä ja 
SYT:ssä esitettyihin vertailutaulukoihin. Pää- ja poikkikannattajien teräksen 
lujuusominaisuuksia koskevat muutokset on käsiteltävä aina suunnittelun 
asiantuntijan kanssa. 

4.2.2.3 Muut vaatimukset 

Siltarakenteissa käytettävillä rakenneteräksillä on yleensä särmäämiseen 
riittävä sitkeys. Särmättävyystakuussa on lähinnä kysymys teräksen 
valmistajan vastuusta, jos särmäyksessä syntyy säröjä. Se vaikuttaa myös 
tarkastuksen laajuuteen. Särmättävyystakuu merkitään ainestodistukseen. 

Sitkeys aineen paksuussuunnassa on itse asiassa lujuusominaisuus, joka 
selvitetään vetokokeella, jossa terästä kuormitetaan paksuussuunnassa. 
Kokeessa mitataan murtokuroutuma. Jos se on riittävän suuri, ei teräksessä 
ole kerroksellisuutta eikä muuta sellaista vikaa, joka tekee sen sopimatto-
maksi rakenneosiin, joissa on rasituksia materiaalin paksuussuunnassa. 
Voimakas kerroksellisuus näkyy myös ultraäänitarkastuksessa varsinkin 
liitosten hitsauksen jälkeen. Z-luokituksella määriteltyä laatuvaatimusta ei 
valvoja saa kuitenkaan hyväksyä korvattavaksi ultraäänitarkastuksella, ellei 
suunnittelun tai teräsrakenteiden asiantuntija ole samaa mieltä. 

Teräksen kemiallisella koostumuksella on merkitystä mm. arvosteltaessa 
hitsattavuutta hiiliekvivalenttiluvun perusteella. Se lasketaan kaavasta: 

C ekV  = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15 
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Kemiallinen analyysi ilmoitetaan ainestodistuksissa sulatuksittain. Se 
voidaan määrittää myös aineskappaleesta otetusta verraten pienestä (n. ø 
20 mm) näytteestä tutkimuslaitoksessa. Tuloksia arvosteltaessa on 
huomattava, että kappaleanalyysillä on toisenlaiset vaatimukset kuin 
sulatusanalyysillä. Vanhojen siltojen korjaustöissä hitsaussuunnitelmassa 
voidaan asettaa kemiallista koostumusta koskevia vaatimuksia, tai 
hitsaussuunnitelma joudutaan perustamaan teräsmateriaalista saatuihin 

analyysituloksiin. 

Teräksen kemiallista koostumusta koskevia vaatimuksia voidaan asettaa 
kuumasinkittäville rakenneosille. Piin (Si) pitoisuuksilla 0,04 ... 0,12 % ja 
> 0,20 % saavutetaan paksuimmat sinkkikerrokset. Piin määrää koskevat 
vaatimukset voivat tulla pintakäsittelysuunnitelmasta sinkin kerrospaksuuk-
sille asetettujen vaatimusten kautta, vaikka rakennesuunnitelmassa ei niistä 

olisi mainintaa. 

Vaissaustuotteiden mittoja ja muotoa koskevat vaatimukset määräytyvät 

mittastandardien perusteella. Poikkeamat nimellismitoista sisältyvät yleensä 
ns. varmuuskertoimiin. SYL:ssä ja SYT:ssä sekä mandolliset rakennesuunnL 
telmassa rakenneosille ja rakenteille asetetut mittatarkkuusvaatimukset ovat 
kuitenkin määrääviä. Havaitessaan esimerkiksi paksuissa levyissä aaltoma 
suutta tulee valvojan selvittää, pystyykö valmistaja oikaisemaan ri 
rakenneosille asetettujen vaatimusten mukaisesti, vai pitääkö ne toimittaa 
terästehtaalle oikaistavaksi tai korvata uusilla levyillä. 

Vaissaustuotteiden pinnanlaatu voi myös standardien mukaan olla sellainen, 
että vaatimusten mukaisia rakenneosia ja rakenteita on niistä vaikeaa jopa 
mandotonta tehdä. Pintaviat voivat haitata liitosten tekoa tai pintakäsitte-
lyä. Lisäksi lukuisten lujuutta haittaavien pintavikojen poistaminen hiomalla 
tai hitsaamalla vaatii paljon aikaa ja kustannuksia. 

Mitat, muoto ja pinnanlaatu ovat ominaisuuksia, jotka voidaan todeta 
valmiista rakenteesta liitosten alle jääviä kohtia lukuunottamatta. Niiden 
korjaaminen on kuitenkin sitä vaikeampaa, mitä pitemmälle valmistus on 
edennyt. LVR-töissä valvojan pitää perehtyä valmistajan laatujärjestelmään 
sisältyviin ohjeisiin ja huomauttaa havaitsemistaan poikkeamista sovitulla 
tavalla. Perinteisessä toteutusmuodossa valvojan tulee tarkastaa mandolli-
suuksien mukaan kaikki aineskappaleet näiden ominaisuuksien osalta. Tämä 
voi tapahtua sen jälkeen, kun materiaali on suihkupuhdistettu ja aineskappa-
leet voidaan tarkastaa kaikilta pinnoiltaan. (Vrt.4.2.6.2). 

Etenkin paksuissa (> 40 mm) kuumavalssatuissa teräslevyissä esiintyy 
epäpuhtauksien rikastumista levyn keskelle eli ns. keskilinjasuotaumaa. 
Tämä voi aiheuttaa levyn polttoleikkauksessa tai jatkoshitsauksessa pintaan 
avautuvaa säröilyä levyn reunassa. Jos säröjen pituudet ovat yli 1 5 mm tai 
ne ovat pienempiä, mutta lähes jatkuvia, on säröilyn syy selvitettävä ja 
poistettava. Säröt voidaan korjata esimerkiksi avaamalla, hitsaamalla ja 

hiomalla, jonka jälkeen tehdään magneettijauhetarkastus. Magneettijauhe- 
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tarkastus on sopiva menetelmä myös säröjen havaitsemiseen ennen 
pintakäsittelyä. 

4.2.2.4 Kelpoisuuden toteaminen 

Rakenneterästen kelpoisuus todetaan yleensä vastaanotto- ja ainestodistuk-
silla, joissa esitetään materiaalin laatu-, mitta- ja painotietojen lisäksi 
toimitukseen kuuluvista tarkastuseristä sulatusnumerot ja koetulokset. 
Samasta sulatuksesta vaissattujen tuotteiden lujuusominaisuudet ovat 
suuremmilla ainevahvuuksilla pienempiä kuin ohuemmilla. Tämä näkyy 
myös standardien mukaisissa laatuvaatimuksissa. 

Kelpoisuuden toteamisessa on tärkeintä, että aineskappaleista löytyy 
varmasti tunnistettavat merkinnät, joilla toimitettu teräserä voidaan kiistatta 
yhdistää ainestodistuksiin. Valssaustuotteista selvän merkinnän tulee löytyä 
jokaisesta aineskappaleesta. Sellaisia kappaleita, joissa ei ole merkintää tai 
merkit ovat epäselviä, on pidettävä tunnistamattomina niin kauan, kuin 
niistä ei ole tehty standardien mukaisia kokeita. 

Kylmämuovatut tuotteet kuten putkipalkit ja vastaavat sekä ohuet tangot 
toimitetaan ja merkitään nippuina. Myös kelpoisuuden osoittaminen 
tapahtuu nipuittain. Nipuista pitää löytyä niihin lujasti kiinnitetyt levykkeet, 
joissa on valmistuserää koskevat tunnukset. Avaamisen jälkeen on valvojan 
kiinnitettävä huomiota siihen, että aineskappaleet eivät pääse sekaantu-
maan muiden samankokoisten ja erilaatuisten taikka tunnistamattomien 
kappaleiden kanssa. Irrallaan olevia kappaleita on pidettävä tunnista-
mattomina, kunnes niiden valmistuserästä annetaan luotettava selvitys tai 
niiden laatu todetaan kokeilla. 

Jos materiaalin kelpoisuus joudutaan osoittamaan kokeilla, kannattaa 
valvojan vaatia valmistajalta koestussuunnitelma, jossa selvitetään 
sovellettavat standardit, koekappaleiden mitat ja ottokohdat sekä kokeiden 
määrät. Koestussuunnitelma pitää toimittaa teräsrakenteiden asiantuntijalle 
tarkastettavaksi ennen sen hyväksymistä ja koekappaleiden ottamista. 
Valvoja määrää, mistä aineskappaleista kokeet otetaan, ja merkitsee 
koekappaleiden tunnukset stanssaamalla sekä koekappaleisiin että 
aineskappaleisiin. Koekappaleiden otosta on laadittava pöytäkirja, johon em. 
tunnukset merkitään. Valvojan tulee olla läsnä koekappaleita otettaessa 
urakan toteutustavasta riippumatta. 

LVR-toteutuksessa voi valvoja jättää valmistuseränumeroiden toteamisen 
ja kirjaamisen valmistajan tehtäväksi ja todeta pistokokein, että valmistaja 
toimii hyväksytyn laatujärjestelmän mukaan. Perinteisessä toteutuksessa 
tulee valvojan tarkastaa yhdessä valmistajan edustajan kanssa kaikki 
aineskappaleet. Kummassakin tapauksessa valvoja toteaa teräsmateriaalin 
kelpoisuuden valmistajan hankkimien todistusten perusteella. Vertaamaila 
osaluetteloita, lähetysluetteloita ja vastaanottotarkastuksista tehtyjä 
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luetteloita voidaan varmistua siitä, että kaikki siltaan tarvittava teräs on 
todettu kelvolliseksi. 

Materiaalien laatu voidaan raportoida liitteen 1 sivulla 2 esitetyllä materiaa-
lin tarkastusraportilla. Myös muunlainen raportointi on mandollinen, kunhan 
raportista käy selville samat asiat. 

4.2.3 Muiden teräsmateriaalien tarkastaminen 

4.2.3.1 Yleistä 

Tässä kohdassa tarkoitettuja teräsmateriaaleja tarvitaan siltojen erikoisosiin, 
kuten esimerkiksi laakereihin, niveliin, vetotankoihin ja pintarakenteisiin. 

Nuorrutusterästen lujuusominaisuudet määräytyvät lämpökäsittelyssä, jokn 
tehdään usein sen jälkeen, kun rakenneosat on valmistettu. Sama voi 
koskea myös muita erikoisteräksiä. 

Köysien ja ohutlevyvalmisteiden ominaisuudet määritellään ja koestetaan 
valmiina tuotteina, joten perusaineena käytettävän teräksen laatua päästään 
harvoin selvittämään, eikä se ole tarpeenkaan, jos kysymyksessä on 

tarkastettu valmistus. 

Muiden teräsmateriaalien valvonnassa ja tarkastuksissa noudatetaan 
sove!tuvn osin kohdassa 42.2 annettuia ohjeita. 

4.2.3.2 Laatuvaatimusten esittäminen 

Muita teräsmateriaaleja koskevat laatuvaatimukset ovat siltakohtaisia ja 
löytyvät siten joko piirustuksista tai työkohtaisista työselityksistä tai 
laatuvaatimuksista (LVR). Esitystapa voi olla kirjava. Materiaalin käyttö- 
tarkoituskin on laatuvaatimus, joka valmistajan tulee ottaa hankinnassa 
huomioon. Materiaalin tulee myös soveltua valmistukseen, mikä voi 
asettaa lisävaatimuksia, jotka valmistajan pitää huomata. 

Valvojan tulee perehtyä materiaaleille asetettuihin vaatimuksiin ja tarkistaa 
tarvittaessa yhdessä suunnittelun asiantuntijan kanssa, minkälaiset 
vaatimukset materiaaleille on tilauksessa asetetettu. LVR-toteutuksessa 
voidaan valmistajalta vaatia asian kokonaisvaltaista hallintaa. Mandolliset 
puutteet ja ristiriitaisuudet suunnitelma-asiakirjoissa jäävät tällöinkin tilaajan 

vastattaviksi. 
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4.2.3.3 Kelpoisuuden toteaminen 

Kelpoisuus todetaan samalla tavalla, kuin rakenneteräksillä. (Vrt. 4.2.2.4). 
Materiaaleilla, jotka lämpökäsitellään valmistuksen yhteydessä, poikkeaa 
toimitustila yleensä siitä, missä lujuusvaatimukset saavutetaan. Valukappa-
leilta vaadittava ultraäänitarkastus paljastaa mandolliset sisäiset valuviat. 

Siltaköysien kelpoisuuden osoittamista koskevat vaatimukset on esitetty 
suunnitelmassa. Valvojan ja suunnittelun tai teräsrakenteiden asiantuntijan 
on syytä sopia köysien vastaanottotarkastuksista yhdessä valmistajan 
kanssa jo ennen tilausta. Toimitus tapahtuu yleensä ulkomaisen standardin 
mukaan. Tarkastuskäynnit köysitehtaalla ja perehtyminen tehtaan 
laatujärjestelmään ovat paikallaan. 

Jos sillan osat toimitetaan valmiina, kuten esimerkiksi laakerit, pitää 
toimitukseen sisältyä sellainen selvitys materiaalien laadusta, että sitä 
voidaan pitää kelpoisuuden osoituksena. 

Raportoinnissa voidaan käyttää hyväksi liitteen 1, sivun 2 mukaista 
raporttimallia. 

4.2.4 Liitostarvikkeiden tarkastaminen 

4.2.4.1 Yleistä 

Liitostarvikkeet ovat tärkeitä materiaaleja ja rakenneosia. Jos kysymyksessä 
ei ole tarkastettu valmistus, on kelpoisuuden osoittaminen suunniteltava 
yksityiskohtaisesti jo ennen tilauksen tekemistä. 

4.2.4.2 Hitsauksen lisäaineet 

Hitsauksen lisäaineita ovat puikot, langat, jauheet ja kaasut. Niiden 
laatuvaatimukset määritellään yksityiskohtaisesti hitsaussuunnitelmassa. 
Vain tarkastettu valmistus ja selvästi merkityt tuotteet alkuperäispakkauk-
sissaan voivat tulla kysymykseen. Kelpoisuus todetaan pakkauksissa ja 
lisäaineissa (puikot) olevista merkinnöistä, jotka kirjataan valmistuserää 
osoittavine tunnuksineen. Irrallaan tavattuja lankakeriä ja puikkokasoja voi 
valvoja pitää tunnistamattomina, ellei valmistaja pysty selvittämään niiden 
alkuperää luotettavasti. Puikkojen käyttökelpoisuus voi olla kyseenalainen 
myös säilytykseen liittyvien ongelmien takia. (Vert.4.3.3.4). Lisäaineiden 
kelpoisuus voidaan raportoida liitteen 1, sivun 2 mukaisella tarkastusrapor-
tilla. 
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4.2.4.3 Pultit 

Pultilla tarkoitetaan ruuvin, mutterin ja aluslaattojen muodostamaa 
kokonaisuutta. Suunnitelmissa saatetaan käyttää vielä sanaa ruuvi 
tarkoittamaan samaa kuin pultti. SFS-standardeissa ja niitä vastaavissa 
ulkomaisissa normeissa määritellään pultin osat ja niille asetetut laatuvaati-

mukset erikseen. 

Laatuvaatirnuksia asetetaan lujuusluokalle, muodolle, mitoille, mittatarkkuu-
delle ja pintakäsittelylle. Lujuusominaisuudet määräytyvät sekä perusainees-
ta että valmistukseen liittyvästä muokkauksesta ja lämpökäsittelystä. 
Ruuvien lujuusluokkamerkintä esim. 8.8 tarkoittaa, että ruuvin murtolujuus 
on vähintään 80 kp/mm 2  ja myötölujuus vähintään 80% murtolujuudesta. 
Kokeet on määritelty standardissa SFS 21 75. Mutterin lujuusvaatimukset 
määräytyvät ruuvin perusteella. Tästä johtuen ruuvien kanssa pitää käyttää 
vastaavan lujuusluokan muttereita. Esimerkiksi, jos ruuvit ovat luokkaa 8.8, 
muttereiden lujuusluokka on 8. Aluslaatoille on asetettu vain valmistus 
tarkkuutta, pintakäsittelyä ja kovuutta koskevia vaatimuksia. Pintakäsittelyn 
osalta on huomattava, että 10.9 ja sitä lujempia ruuveja ja muttereita e 
voida kuumasinkitä, koska valmistukseen liittyvällä muokkauksella 
saavutettu lujuus pienenee sinkityslämpötilassa. 

Valvojan tulee yhdessä suunnittelun asiantuntijan kanssa selvittä: 
suunnitelmassa mandollisesti esiintyvät pulttien merkintöjä ja laatuvaat-
muksia koskevat puutteet ja ristiriidat. Myös normivertailut saattav6 
teettää työtä, koska ulkomaiset valmistajat eivät toimita pultteja SFS-

standardien mukaan. 

Pulttien kelpoisuus todetaan pakkausmerkinnöistä. Valvojan tulee myös 
LVR-toteutuksessa pistokokeenomaisesti tarkistaa, mitä pakkauksiin ja 
kappaleisiin tehdyistä merkinnöistä on luettavissa. Valmistajalta vaaditaan 
yksityiskohtainen selvitys hankituista pulteista. Siitä pitää käydä ilmi mm. 
valmistaja, mandollinen tuotenimi, standardi, mitat, lujuusluokka, pintakä-
sittely sekä mandolliset todistukset. Raportoinnissa voidaan käyttää liitteen 

1, sivun 2 mukaista raporttimallia. 

4.2.4.4 Vaarnat 

Vaarnojen kelpoisuus todetaan ainestodistusten ja tyyppihyväksyn-
täkokeiden tulosten perusteella. On huomattava, että SYT:ssä ja SYL:ssä 
esitetyt vaatimukset tarkoittavat hitsaamalla kiinnitettyjä pultteja. Jos ne 
on valmistettu kylmämuokkaamalla, heikkenee liitoskohdan lujuus 
hitsattaessa. Valvojan tulee varmistaa, että muutkin SYT:ssä ja SYL:ssä 
mainitut laatuvaatimukset täyttyvät. Raportoinnissa voidaan käyttää liitteen 

1 sivun 2 mukaista raporttimallia. 
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4.2.5 Muiden aineiden ja tarvikkeiden tarkastaminen 

Muut kuin edellä käsitellyt aineet ja tarvikkeet saattavat olla valvonnan 
kannalta ongelmallisia. Tärkeitä asioita ovat mm.: 

- 	suunnitelmassa asetetut laatuvaatimukset 
- 	mandollinen yleinen tai tielaitoksen tyyppihyväksyntä 
- 	tuoteseloste tai vastaavat tiedot ja niiden luotettavuus 
- 	käyttökokemukset 
- 	tuotetietojen taltioiminen kunnossapidon tarpeita varten 

Jos suunnitelmassa on määritelty nimeltä mainittu tuote, on valmistajalle 
yleensä annettava mandollisuus tarjota myös muuta vastaavaa tuotetta. 
Vertailua varten valmistajalta voidaan vaatia todisteita tuotteen ominaisuuk-
sista ja sen käyttöiästä eli kestävyydestä. Valvojan tulee osata erottaa 
tosiasiat kaupallisista kuvauksista. Mukaan liitettyjä tutkimusselostuksiakin 
pitää lukea tarkasti, jotta selviää mm., onko tärkeitä ominaisuuksia tutkittu 
ollenkaan. Uusien tuotteiden kestoiän arviointi on aina vaikeata, eikä 
valvojan kannata ottaa siitä vastuuta yksinään. Laitoksen siltarakenteiden 
ja rakentamismenetelmien kehittämisestä vastaavat asiantuntijat ovat 
käytettävissä. 

4.2.6 Materiaalin esikäsittelyn valvonta 

4.2.6.1 Luettelointi ja merkinnät 

Teräsrakenteiden laadun kannalta on olennaisen tärkeätä, että materiaalin 
laatu todetaan 100 %:lla varmuudella ennen valmistuksen aloittamista ja 

että leikattuja osia käsitellään valmistuksen eri vaiheissa siten, että 
sekaantumisen mandollisuutta ei ole. 

Kelpoisuuden toteamisen edellytyksenä oleva valmistuserätunnusten 
toteaminen tapahtuu yleensä materiaalien sisäänoton yhteydessä. Tällöin 
myös todetaan, mitä osia kustakin aineskappaleesta valmistetaan. 
Yksityiskohtainen kirjanpito sekä tarkastusta ja seurantaa helpottavat 
apumerkinnät ovat mandollisia ja suositeltavia laadunvarmistuksen 
menetelmiä. 

LVR-toteutuksessa tämän työvaiheen toimenpiteet on kuvattava yksityis-
kohtaisesti ja aukottomasti valmistajan laatujärjestelmässä tai työkohtaises-
sa laatusuunnitelmassa. Valvojan tulee perehtyä valmistajan laadunvarmis-
tustoimenpiteiden kuvauksiin ja seurata pistokokein järjestelmän toimivuut-
ta. Epäselvät merkinnät selvitetään yhdessä valmistajan kanssa. 

Myös perinteisessä toteutuksessa vaaditaan valmistajalta työkohtainen 
laatusuunnitelma luetteloinnista ja merkinnöistä. Tämä voidaan toteuttaa 
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esimerkiksi sopimalla valmistajan kanssa kirjanpidon muodosta, apumerkin-
nöistä ja muista tarvittavista toimenpiteistä. Samalla sovitaan, missä 
laajuudessa valvoja osallistuu valmistuserätunnusten tarkastamiseen. 
Pistokokeet ja epäselvien merkintöjen tulkinta ovat vähimmäisvaatimus. 

Epäselviä merkintöjä ei pidä yrittää arvata esimerkiksi vertaamalla 
ainestodistuksista löytyviin merkintöihin. Pääsääntö on, että aineskappale, 
josta ei löydy selvää tunnusta, on tuntematon. 

4.2.6.2 Puhdistus 

Tässä kohdassa materiaalin esikäsittelyä ja puhdistusta tarkastellaan 
rakenteen valmistuksen kannalta. Pintakäsittelyyn liittyvää puhdistusta 
koskevat vaatimukset ja ohjeet ovat luvussa 4.5. Taloudellisen valmistuk-
sen kannalta on kuitenkin tärkeätä, että pintakäsittelyn asettamat 
vaatimukset otetaan jo tässä vaiheessa huomioon. 

Valvojan tulee sopia valmistajan kanssa, missä laajuudessa hän osallistuu 
pintatarkastuksiin. LVR-toteutuksessa tämän vaiheen tarkastus voidaan 
jättää kokonaan valmistajan vastuulle. Valmistajan pyytäessä tulee valvojan 
osallistua laatutason määritykseen ja rajatapausten tulkintaan. Perinteisessä 
toteutuksessa valvoja voi harkita osallistumisensa laajuuden tilanteen 

mukaan. 

Konepajapohjamaalin käyttöön pitää suhtautua varauksellisesti ja vaatia 
valmistajalta perusteluja sen tarpeellisuudesta. Jos pohjamaali ruiskutetaan 
esikäsittelylinjalla, ennenkuin materiaali on tarkastettu, vaikeutuu mm. 
pintavikojen havaitseminen ja korjaaminen. Siltarakenteissa ei maalia sallita 
hitsausliitoksissa, vaikka maalin valmistaja ilmoittaisikin, että sitä ei tarvitse 
poistaa hitsien kohdilta. 

4.2.6.3 Pintavikojen poisto 

Pintaviat näkyvät parhaiten puhdistuksen jälkeen. Ne on edullista poistaa 
mandollisimman aikaisessa valmistuksen vaiheessa. Pintavikojen merkittä-
vyyttä arvioidessaan valvojan kannattaa olla melko tiukka. Tiesillatkin ovat 
monilta kohdilta väsytyskuormitettuja. Valvojan tulee sopia valmistajan 
kanssa rajankäynnistä sallittavien ja korjattavien vikojen välillä sekä 
korjaustavasta ja tarkastuksista. 

Hiontakorjaukset voi jättää valmistajan tehtäväksi ja valvottavaksi 
toteutustavasta riippumatta. Niihin voi puuttua myöhemmissäkin valmistuk-
sen vaiheissa. Lovien syvyyksiä pitää mitata pistokokein ja silmämääräisen 
havainnon perusteella. Myös magneettijauhetarkastuksia voidaan tehdä 
pistokokein. Raja 7 % ainepaksuudesta tulee lujuuslaskennan perusteista. 
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Paikallisesti voidaan lujuuden kannalta sallia syvempiäkin kuoppia, jos suun-
nittelun asiantuntija ne hyväksyy. Liitoksissa kuopat ovat haitallisia, ja 
julkisivupinnoissa ne näkyvät selvästi. 

Hitsauskorjauksista pitää aina vaatia valmistajalta kirjallinen suunnitelma, 
jonka tulee olla yhtä täydellinen kuin kohdassa 4.3.3.2 tarkoitettu 
hitsaussuunnitelma. Hitsaukseen liittyvät lämpökäsittelytoimenpiteet voivat 
olla vaativampia kuin rakenteen kokoonpanohitsauksessa. Ongelmallisia 
ovat hitsauksesta aiheutuvat teräksen kiderakennemuutokset ja paikallises-
ta kuumentamisesta syntyvät sisäiset jännitystilat. Lämpökäsittelytoimenpi-
teet voidaan perustaa materiaalin valmistajan ohjeisiin. Hitsauksesta ja 
mandollisesta paikallisesta lämpökäsittelystä aiheutuvia jännitystiloja ja 
niiden merkitystä on suunnittelun asiantuntija paras arvostelemaan. 

Valvojan tehtävänä on: 
- 	arvioida sallittavat ja korjattavat viat (vrt, kohta 4.2.2.1 ja 

SYT, SYL 4 kohta 4.2.6.3) 
- 	sopia korjausmenetelmästä valmistajan kanssa 
- 	tarkastaa korjaussuunnitelma, jos työ tehdään hitsaamalla 
- 	korjauksen jälkeen todeta, että vika on kokonaan poistunut ja 

tarvittavat tarkastukset on tehty. 

Pinnan laatu voidaan merkitä liitteen 1, sivun 2 mukaiseen tarkastusraport-
tim. 

4.2.6.4 Oikaisu 

Teräsrakenteiden laadun kannalta on joskus ollut ongelmana laipan reunan 
aaltomaisuus ja muut materiaalin käyryydestä johtuvat viat. Kun aineskap-
paleiden suoruus tarkastetaan ja tarvittava oikaisu tehdään materiaalin 
esikäsittelyvaiheessa, on valmistus helpompaa ja laatuvaatimusten 
saavuttaminen varmempaa. 

Käyryys ja aaltomaisuus ovat puristetuissa rakenneosissa, kuten palkin 
laipoissa ja uumissa sekä pilareissa ja ristikon sauvoissa lujuuden kannalta 
haitallisia. Laatuvaatimukset määräytyvätkin sen perusteella, kuinka suuria 
poikkeamia voidaan varmuuskertoimien kannalta sallia. Sen lisäksi käyryys 
ja aaltomaisuus vaikeuttavat liitosten tekoa ja ovat ulkonäön kannalta 
haitallisia. Viimeksi mainittujen näkökohtien huomioon ottaminen on 
valmistajan asia, ja sen pitäisi näkyä yrityksen laatujärjestelmässä ja 
työkohtaisessa valmistus- ja laatusuunnitelmassa. LVR-toteutuksessa 
valvoja voi jättää vastuun kokonaan valmistajalle. Havaituista puutteista 
pitää kuitenkin aina huomauttaa, koska rakenneosien oikaiseminen on sitä 
vaikeampaa, mitä myöhäisemmässä valmistuksen vaiheessa se tehdään. 

Oikaisua koskevat rajoitukset on SYL:ssä ja SYT:ssä asetettu metallurgisin 
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perustein. Teräksen valmistajalla voi olla poikkeaviakin ohjeita. Työmenetel-
mät riippuvat valmistajan konekannasta. Suurten ja paksujen levyjen oikaisu 
olisi parasta tehdä terästehtaalla. Tämä on mandollista, jos levyt tarkaste-
taan tehtaalla. (Vrt.4.2.2.3) Oikaisu tehdään yleensä paloittelun jälkeen. 

4.3 RAKENNEOSIEN VALMISTUKSEN VALVONTA 

4.3.1 Yleistä 

4.3.1.1 Valmistus-ja laatusuunnitelmat 

Teräsrakenteen valmistussuunnitelma on kohdassa 4.1.4 tarkoitettu 
tekninen työsuunnitelma, joka valmistajan pitää laatia toteutustavasta 
riippumatta. LVR-toteutuksessa se toimitetaan valvojalle tiedoksi, jolloin 
hän voi tarvittaessa puuttua virheisiin ja epäkohtiin. Perinteisessä rakenta-
misessa valvojan tulee tarkastaa se, ennenkuin työ aloitetaan ja valvoa, että 
sitä noudatetaan. 

Huolellisesti laadittu valmistussuunnitelma on paras tae työn onnistumises-
ta. Sisältö on muotoa tärkeämpi. Valmistussuunnitelma voi koostua useista 
osasuunnitelmista, joilla on eri tekijät. Valmistajalla pitää kuitenkin olla 
henkilö, joka vastaa kokonaisuudesta. Myös kuljetuksen, asennuksen ja 
pinta käsittelyn asettamat vaatimukset on otettava valmistussuunnitelmassa 
huomioon. Perinteisellä menetelmällä rakennettaessa tämä edellyttää 
aloitteellisuutta myös valvojalta varsinkin, jos asennus ja pintakäsittely ovat 
ali- tai sivu-urakoita. 

Valmistussuunnitelman ja siihen liittyvän laatusuunnitelman tulee liittyä 
kiinteästi valmistajan laatujärjestelmään. Yksityiskohtaiset viittaukset 
laatukäsikirjaan kuuluvat asiaan. Työohjeiden tulee olla niin seikkaperäisiä 
ja selkeitä, että ammattitaitoinen työntekijä pystyy aikaansaamaan niiden 
perusteella hyväksyttävän laatutason. Valvoja voi ohjeiden tarkkuutta 
harkitessaan ottaa huomioon myös valmistajan työnjohdon ja työntekijöiden 
henkilökohtaiset tiedot ja taidot. Huomautukset ja täsmennykset pitää 
merkitä tarkastuksista laadittaviin muistioihin tai työmaapäiväkirjaan. 

Tarvittaessa valmistajalta vaaditaan laskelmia tai muita selvityksiä 
rakenteiden lujuudesta, vakavuudesta tai muodonmuutoksista valmistuksen 

eri vaiheissa. 

Työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat voivat olla osa valmistussuunnitelmaa 
tai mieluummin kokonaan erillisiä. Valvoja toteaa, että laatusuunnitelmissa 
esitetyt laadunvarmistus- ja tarkastustoimenpiteet ovat laadun varmistuk-

sen kannalta riittävät. 
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4.3.1.2 Muutokset rakennesuunnitelmaan 

Valmistaja on velvollinen huomauttamaan rakennesuunnitelmassa 
havaitsemistaan virheistä ja puutteista sekä sellaisista ratkaisuista, joita on 
mandotonta toteuttaa laatuvaatimusten edellyttämällä tavalla. Yleisten 
sopimusehtojen mukaan kumpikin sopijapuoli vastaa laatimistaan ja 
hankkimistaan asiakirjoista, joten valmistajan velvollisuus havaita virheet 
rajoittuu lähinnä sellaisiin tapauksiin, jotka tulevat väistämättömästi esiin. 
Jos tilaajan hankkimassa suunnitelmassa olevat virheet johtavat korjaus- 
tai muutostöihin taikka laatutason alenemiseen, on kustannusvastuu 
tilaajalla. 

Tämän vuoksi myös valvojan tulee paneutua suunnitelmiin ja esille tulleisiin 
ongelmiin ja tuoda ne sekä mandolliset muutosesitykset viipymättä suunnit-
telun asiantuntijan tietoon. Myös valmistajan valituksiin, jotka koskevat 
vaikeita työvaiheita, on suhtauduttava vakavasti, koska ne saattavat johtaa 
vaikeuksiin laatutason saavuttamisessa. Suunnitelma-asiakirjoissa 
esiintyvien ristiriitaisuuksien selvittäminen kuuluu myös valvojan tehtäviin. 
Rakennesuunnitelmien tarkastaminen ei kuulu valvojan tehtäviin, mutta 
aktiivisuus esimerkiksi mittojen tarkastamisessa on hankkeen taloudellisuu-
den kannalta eduksi. Kaikista rakennesuunnitelmiin liittyvistä huomautuk-
sista pitää valvojan raportoida suunnittelun asiantuntijalle. Myös sellaiset 
työn aikana tehdyt havainnot, jotka eivät ole antaneet aihetta muutoksiin, 
voivat edesauttaa suunnitteluohjeiden ja parempien ratkaisujen kehittämi-
sessä. 

Rakennesuunnitelmasta ei voida poiketa eikä sitä voida parantaa valvojan 
luvalla. Muutokset on tehtävä alkuperäisiin suunnitelma-asiakirjoihin sekä 
tarkastettava ja hyväksyttävä samalla tavalla kuin itse suunnitelmat. 
Vähäiset ristiriitaisuudet voidaan oikaista merkinnöillä työssä käytettäviin 
kopioihin, jos erehtymisen vaaraa ei ole. Työn päätyttyä pitää nämäkin 
tarkistukset viedä alkuperäisiin suunnitelmiin. 

Jos työ toteutetaan valmistajan laatiman tai hankkiman suunnitelman 
mukaan, on valmistaja vastuussa myös mandollisista suunnitteluvirheistä. 
Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus edellyttää kuitenkin, että valvoja 
huomauttaa havaitsemistaan virheistä ja ristiriitaisuuksista. Vähäisiä 
ristiriitaisuuksia lukuunottamatta on huomautukset syytä toimittaa 
suunnittelun asiantuntijan kautta valmistajalle tai tämän suunnittelijalle. 
Hyväksytyn rakennesuunnitelman muuttaminen on tehtävä edellä kuvattu-
jen pelisääntöjen mukaan, vaikka muutokset tekee tai teettää valmistaja. 
Valvojan tulee huolehtia siitä, etteivät valmistuskustannuksia säästävät 
muutosesitykset johda laatutason alenemiseen eikä laadunvalvonnan 
vaikeutumiseen. 
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4.3.1 .3 Osien mittatarkkuus 

SYT ja SYL 4:ssä annetut sallitut mittapoikkeamat johtuvat osittain 
lujuusvaatimuksista ja osittain ne määrittelevät tavanomaisissa rakenteissa 
hyväksyttävän työtarkkuuden. Valmistajalla on velvollisuus harkita, onko 
osat valmistettava paremmalla tarkkuudella, jotta valmis rakenne täyttäisi 
sille asetetut laatuvaatimukset. Toisaalta valmis rakenne saattaa täyttää 
vaatimukset, vaikka osien mittapoikkeamat ylittäisivätkin sallitut arvot. 

LVR-toteutuksessa valvoja voi tyytyä tarkastelemaan vain valmista 
rakennetta koskien mittoja, jotka on merkitty EJ-merkillä SYL 4:n taulukos-

sa 3. 

Laatusuunnitelman tulee sisältää tarkoitukseen soveltuvat tarkastukset ja 
mittauspöytäkirjat. Valvojan pitää kuitenkin osallistua tulkinnanvaraisten 
poikkeamien selvittämiseen. Jos rakenteen kokoonpano ja asentaminen 
kuuluu toiselle yrittäjälle, on osien mittausraporteilla suuri merkitys 
selvitettäessä vastuunjakoa, jos valmiissa rakenteessa havaitaan mittapoi k-
keamia tai muita laadun alituksia. 

Valvoja tarkastaa osien mittatarkastuspöytäkirjat ja osallistuu pistokokein 
tarkastusmittauksiin. Arvonvähennyksiin johtavat mitta poikkeamat 
määritetään kuitenkin valmiista rakenteesta. 

Osien mittatarkkuutta valvoessaan valvoja toteaa lisäksi mm. seuraavaa: 
-  valmistajan mitat ovat kalibroituja (rullamitoissa riittää, että ne 

tarkistetaan kättöön otettaessa vertailumittaan ja että viallisia 
mittoja ei käytetä) 

- 	mittaustuloksiin on tehty tarvittavat lämpötilakorjaukset (kun 
lämpötila poikkeaa yli 50  C suunnitelman mukaisesta lämpöti-

lasta + 200  C) 
- 	mitoituksessa on varauduttu työvaroihin sekä railojen ja 

hitsausten aiheuttamiin muodonmuutoksiin 
- 	osien mitoissa on otettu huomioon sillan alusrakenteiden 

mandolliset sijaintivirheet. 

Mittatarkastuksessa voidaan käyttää liitteen 1, sivujen 6 ja 7 mukaisia 

raporttimalleja. 

4.3.1.4 Muut laatuvaatimukset 

SYT ja SYL 4:ssä on tässä kohdassa mainittu vain koteloiden ilmatiiviys. 
Sen toteaminen on selvitetty kohdassa 4.3.7.6. Rakennesuunnitelmassa, 
valmistussuunnitelmassa, pintakäsittelysuunnitelmaSSa tai asennussuunni-
telmassa saatetaan rakenneosille asettaa myös muita vaatimuksia, jotka 
valvojankin pitää ottaa huomioon. 



SiUanrakentamis.n valvontaohj. - SVO 
	

25 
TERÄSRAKENTEET 

4.3.2 Paloittelun ja muotoilun valvonta 

4.3.2.1 Leikkaus 

Polttoleikkaus soveltuu nykyisin käytettäville rakenneteräksille. Leikatun 
pinnan laatu riippuu ensisijaisesti käytettävistä laitteista ja niiden ohjaukses-
ta. Tankojen ja hitsaamalla koottujen profiilien katkomiseen soveltuu 
kylmäsahaus. Levyjä voidaan leikata ns. giljotiinilla eli puristamalla. Tähän 
menetelmään liittyy materiaalin kylmämuokkausta sekä siitä aiheutuvaa ko-
venemista ja haurastumista. Levyn paksuus ja materiaalin lujuus lisäävät 
halkeamisriskiä. Menetelmäkokeissa leikkausreunat tutkitaan magneetti-
jauhemenetelmällä säröjen toteamiseksi. Samoja tutkimuksia kannattaa 
vaatia tehtäväksi leikatuista osista tai valmiista rakenteesta pistokokein, jos 
laippojen reunat tai muut tärkeät rakenneosat on leikattu puristamalla. 

Polttoleikatun pinnan laatuvaatimukset on määritelty standardin SFS 4072 
mukaan. Ne koskevat sekä rakenteessa vapaaksi jääviä että pienahitsiin 
rajoittuvia reunoja. Laadun toteamisessa voidaan käyttää apuna soveltuvia 
vertailukappaleita. Valvojan tulee työn alkuvaiheessa tarkastaa leikkauksen 
laatutaso, jotta korjaaminen jää mandollisimman vähäiseksi. Tämä on 
suotavaa myös LVR-töissä ainakin siinä tapauksessa, että valmistaja sitä 
pyytää, vaikka laadunvalvonta voidaan muuten jättää kokonaan valmistajan 
huoleksi. Muissa töissä on pistokoetarkastus paikallaan. 

Valvoja joutuu valmistajan esityksestä päättämään, pitääkö polttoleikkaus-
jälkeä parantaa ja voidaanko se tehdä hiomalla. Syvennyksiltä vaaditaan 
juoheutta sekä jännitysjakautuman että ulkonäön takia. Hiomalla voidaan 
yleensä korjata 5 mm tai sitä matalammat syvennykset. Tarkkaa rajaa ei 
voida antaa, vaan se on ratkaistava vian sijainnin ja rakenneosan mittasuh-
teiden ja merkityksen perusteella. Suunnittelun asiantuntija voi tarvittaessa 
auttaa valvojaa. 

Polttoleikkauskolojen korjaaminen hitsaamalla on vaativa työvaihe, joka on 
suunniteltava samalla tarkkuudella ja huolella kuin hitsaus muutenkin. (Vrt. 
myös 4.2.6.3) Korjaushitsauksessa lämmön tuonti on niin vähäistä, että 
esilämmitys voi olla välttämätön, vaikka kokoonpanohitsauksessa sitä ei 
tarvittaisikaan. Myös muut lämpökäsittelytoimenpiteet saattavat olla 
tarpeen. Valvoja voi kysellä ohjeita lämpökäsittelystä myös materiaalin 
valmistajalta. Korjauskohdan hionta ja särön todenta magnettijauhe-
menetelmällä kuuluvat laadunvalvontaan, jonka valmistaja hoitaa. Valvojan 
pitää tarkastaa kaikki laipan reunassa olevat hitsauskorjaukset ennen 
ra kenneosien pintakäsittelyä toteutustavasta riippumatta. 

Vapaaksi jäävien leikkausreunojen pyöristämisellä parannetaan lähinnä 
pinnoitteen kestävyyttä, mutta se on myös väsytyskestävyyden kannalta 
tarpeen. Pyöristyssädettä koskeva vaatimus tarkoittaa nimenomaan 
pyöreämuotoista reunaa, eikä pyöristyssädettä tarvitse mitata tulkilla. 
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Sellainen laikalla viistetty reuna, jossa on kaksi tai useampia teräviä särmiä 
ei täytä vaatimusta. Myös muut kuin polttoleikatut vapaat reunat pitää 
pyöristää. 

Polttoleikattuja pintoja tarkastaessaan valvoja toteaa mm. seuraavaa: 
- 

	

	polttoleikkausjälki yleensä on suunnitelmien vaatimusten 
mukainen 

- 	pienet lovet on korjattu hiomalla juoheasti 
- 	rakenneosan mittatoleranssit ylittävät polttolei kkauslovet (ks. 

SYT, SYL 4 taulukko 3) on korjattu ja tarkastettu hyväksytyn 
kirjallisen suunnitelman mukaan 

- 	särmien pyöristys on tehty vaatimusten mukaisesti 
- 	polttoleikkauspurseet on poistettu hitsattavilta levyn reunoilta. 

Polttoleikkauksen jälki ja särmien pyöristys voidaan raportoida liitteen 1, 
sivun 5 mukaisella raporttimallilla. 

4.3.2,2 Taivutus ja särmääminen 

Kylmänä taivutettaessa voi taivutuskohtaan tulla säröjä ja materiaali voi 
kylmämuokkauksen johdosta lujittua ja haurastua. Taivutuskohtaan 
hitsaaminen voi lisätä haurastumisriskiä. Jos rakennesuunnitelmassa 
esitetyt rakenneosien muoto ja liitostapa ovat ristiriidassa materiaalille 
taattavien ominaisuuksien kanssa, on yleensä joko rakennetta tai materiaa-
lia muutettava. Kysymyksessä on kohdassa 4.3.1.2 tarkoitettu suunnitel-

man muutos. 

Pienehköt rakenneosat voidaan taivuttaa kuumana tai lämpökäsitellä 
kylmätaivutuksen jälkeen, jos taivutussäde on pienempi kuin, minkä 
teräksen valmistaja takaa. Jos taivutus tehdään kylmänä, on 100 %:nen 
säröntodenta välttämätön. Lämpökäsittely tehdään materiaalin valmistajan 

ohjeiden mukaan. 

Jos rakenneosia valmistetaan särmäämällä teräksestä, jolle ei ole annettu 
särmättävyystakuuta tai taitteissa käytetään pienempiä säteitä kuin 
takuuehdot sallivat, on valvojan vaadittava SYT ja SYL 4:ssä mainitut 
ennakkokokeet ja laadunvalvonnassa 100 %:nen säröntodenta. Siihen 
soveltuu magneettijauhemenetelmä. Valvojan tulee olla läsnä menetelmäko-
keita tehtäessä. Jatkuvaan ladunvalvontaan hän voi osallistua pistokokein 
tai tehdä itse tarkastuksia harkitsemassaan laajuudessa. 

4.3.2.3 Reikien tekeminen 

Laatuvaatimukset täyttäviä reikiä saadaan aikaan hyväkuntoisella poralla. 
Lävistämistäkään ei ole suljettu pois. Valvojan tulee varmistua siitä, että 
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lävistettäessä reikiä tehdään menetelmäkokeet ja laadunvalvonta sopi-
musasiakirjojen mukaisesti. Valvojan pitää osallistua koetyön tulosten 
arviointiin, mutta koejärjestelyt ja laadunvalvonnan hoitaa valmistaja. 

Reikien sijaintitarkkuus riippuu liitoksille asetetuista toiminnallisista 
vaatimuksista sekä kokoonpano- ja asennussuunnitelmista. Sovitepulttien 
reikiä ei voida osien valmistusvaiheessa porata täyteen mittaansa. (Vrt. 
4.3.4.4) Valvojan tulee varmistua siitä, että reikien toiminnallisten 
vaatimusten edellyttämä sijaintitarkkuus saavutetaan ja että SYT ja SYL 4:n 
kohdassa 4.3.2.3 mainitut muut laatuvaatimukset täyttävät. 

4.3.2.4 Koneistaminen 

Valmistajan asiana on valita soveltuva työstömenetelmä. Lastuavalla 
työstöllä saavutettavaa laatutasoa ei voida saada aikaan polttoleikkaamalla 
tai käsin hiomalla. Työstettäessä aineskappaleita vain toiselta puolelta voi 
kappale käyristyä sisäisen jännitystilan muuttumisen takia. Valvoja voi 
toteutustavasta riippumatta edellyttää, että valmistaja on työstämisen 
asiantuntija, ja keskittyä vain lopputuloksen tarkastamiseen. Suoruutta ja 
tasomaisuutta voidaan mitata viivaimen ja rakotulkin avulla. Työstöjäljen 
sileyttä voidaan arvostella vertailupintojen avulla. Pintojen sileys on 
toiminnan kannalta tärkeä vain laakereissa ja nivelissä sekä muissa 
liikkuvissa sillan osissa. 

4.3.3 Hitsausliitosten valvonta ja tarkastaminen 

4.3.3.1 Hitsien laatuvaatimukset 

Siltarakenteissa käytetyt hitsiluokat ovat WA ja WB standardin SFS 2379 
mukaan. Laatuvaatimukset koskevat sallittavia virheitä sekä hitsin ja 
perusaineen liittymän juoheutta. Hitsin ja sen ympäristön puhdistusta 
koskevat vaatimukset määräytyvät pinnoitteiden kestävyyden perusteella. 
Rakenteen kannalta kaikki hitseille asetetut laatuvaatimukset ovat tärkeitä. 

Kun uusi hitsausluokkastandardj SFS-EN 25817 valmistuu, hitsiluokat 
muuttuvat. Kussakin työssä noudatetaan kuitenkin suunnitelmassa 
esitettyjä hitsiluokkavaatimuksia. 

4.3.3.2 Hitsaussuunnitelma 

Hitsaussuunnitelma on tärkein osa valmistussuunnitelmaa. Sen laatijan 
tulee olla asiantuntija, joka tuntee valmistajan työmenetelmät ja laitteet 
sekä materiaalien asettamat vaatimukset. LVR-työssä hitsaussuunnitelman 
tulee kiinteästi liittyä valmistajan laatujärjestelmään. Perinteisessä 
toteutuksessa laaditaan hitsaussuunnitelma, sekä rakenneosa- ja työvaihe- 
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kohtaiset laatusuunnitelmat, jotka sisältävät tarvittavat työohjeet. 

Hitsaussuunnitelma kuuluu niihin teknisiin työsuunnitelmiin, jotka LVR-
töissä tulevat valvojalle tiedoksi. Muissa töissä hänen pitää myös tarkastaa 
se. Tarkastuksessa voi valvoja käyttää apuna teräksen ja lisäaineiden 
valmistajien suosituksia sekä teräsrakenteiden asiantuntijaa. 

Hitsauksessa määräytyy rakenteen monien sellaisten ominaisuuksien 
laatutaso, joita ei voida valmiista rakenteesta mitata, taikka virheiden 
korjaaminen ei ole laatutasoa alentamatta mandollista. Siksi valvojan tulee 
perinteisessä toteutuksessa huolellisesti valvoa, että hitsaus- ja laatusuunni-
telmia noudatetaan. LVR-töissä pistokoeluonteisen valvonnan lisäksi valvoja 
toteaa laatujärjestelmän toimivan suunnitellulla tavalla. 

Hitsaussuunnitelmassa esitettävät asiat on lueteltu SYT ja SYL 4:n kohdalla 
4.3.3.2. Erityisesti valvojan tulee kiinnittää huomiota lisäaineiden valintaan, 
hitsausjärjestykseen, -menetelmiin ja -arvoihin sekä hitsaajien pätevyyteen 
ja mandollisesti tarvittaviin menetelmäkokeisiin. Menetelmäkokeiden 
tekeminen vaatii aikaa. Työtä ei voida aloittaa ennen hyväksyttyjä 
menetelmäkoetuloksia. 

4.3.3.3 Railot 

Rakennesuunnitelmissa ei yleensä esitetä railonmuotoja tai, jos esitetäänkin, 
valmistaja tarkistaa sopivatko ne käytettyihin hitsausmenetelmiin ja 
työasentoihin. Railoista esitetään yksityiskohtaiset mitat ja valmistusohjeet 
hitsaussuunnitelmassa. Railojen mittojen ja muotojen tulee olla standardin 
SFS 4594 mukaisia, ellei valmistajalla ole parempaa esim. menetelmäkokel-
sun perustuvaa tietoa. SYT:ssä ja SYL:ssä oleva kuva "notsikolosta" on 
kokemuksiin perustuva suositus ja lähtöisin pintakäsittelyyn liittyvistä 
vaikeuksista. Se tekee myös mandolliseksi jäykisteiden kiinnityshitsien 
päätteiden hitsaamisen hitsin laatuluokan vaatimusten mukaisesti. 

Perinteisessä toteutuksessa valvoja tarkastaa pistokokein, että railot 
täyttävät SYT 4:n kohdassa 4.3.3.3 esitetyt vaatimukset. LVR-toteutukses-
sa valvoja toteaa, että valmistaja varmistaa railojen laadun laatujärjestel-
mänsä edellyttämällä tavalla. Raportoinnissa voidaan käyttää liitteen 1, 

sivun 3 mukaista raporttimallia. 

4.3.3.4 Lisäaineet 

Jos lisäaineiden valinta perustuu menetelmäkokeisiin, joutuu valvoja 
mandollisesti selvittämään valmistajan aikaisemmin tekemien kokeiden 
vertailukelpoisuutta. Vertailukelpoisia ovat kokeet, joissa hitsausmenetel-
mät, railomuodot, lisäaineet (puikko, lanka, jauhe ja kaasu) ja laitteet ovat 
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samoja sekä perusaine ja hitsien ja liitettävien osien paksuudet ja työskente-
lyolosuhteet standardin SFS-EN 288-3 sallimissa rajoissa samanlaisia. 
Kokeista on oltava myös luotettava dokumentointi, joka käsittää koehit-
sauksen hitsaussuunnitelman täydellisenä sekä koetulokset ja niiden 
perusteella tehdyt johtopäätökset. Saman valmistajan toisessa tuotantoyk-
sikössä tekemät kokeet voidaan hyväksyä, jos edellä esitetyt vertailukelpoi-
suuden vaatimukset täyttyvät. Toiselta valmistajalta "ostettuja" koetuloksia 
ei pidä hyväksyä, ei myöskään yli 5 vuotta vanhoja koetuloksia. 

Testauksen laajuus on esitetty standardin SFS-EN 288-3 kohdassa 7. 

Valvojan tulee kiinnittää huomiota lisäaineiden säilytykseen ja käsittelyyn. 
Materiaalien sekaantumisen mandollisuutta ei saa olla. Päällystetyt puikot, 
varsinkin emäspäällysteiset, joita yleensä käytetään siltarakenteita 
hitsattaessa, ovat arkoja kostumaan. Lisäaineen valmistajan ohjeita ja 
suosituksia on noudatettava. Hitseistä löytyvät huokoset saattavat olla 
peräisin puikoissa olleesta kosteudesta. Valmistajan laatujärjestelmässä ja 
rakenneosa- ja työvaihekohtaisessa laatusuunnitelmassa pitää olla kuvaus 
hitsauksen lisäaineiden säilytyksestä ja käsittelystä. Valvoja tekee 
havaintoja tarkastuskäyntien yhteydessä. 

Valvojan on kiinnitettävä huomiota lisäaineita tarkastaessaan erityisesti 
seuraaviin asioihin: 

- 	lisäaineet ovat hitsaussuunnitelman mukaisia (todetaan 
pakkauksissa ja tuotteissa olevista merkinnöistä). Raportointi 
liitteen 1, sivun 2 mukaisesti 

- 	lisäaineiden (puikot, jauheet) säilytys ja kuivaus on toteutettu 
aineiden valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

4.3.3.5 Hitsausjärjestys 

Hitsausjärjestys esitetään hitsaussuunnitelmassa. SYT:ssä on esitetty 
viitteitä muutamista hitsausjärjestyksen valintaan vaikuttavista ilmiöistä 
sekä suosituksia työmenetelmiksi ja toimenpiteiksi. Rakenteisiin ei saa 
hitsauksesta syntyä haitallisia jännityksiä eikä muodonmuutoksia. Siksi 
valvojan on perehdyttävä hitsausjärjestykseen jo hitsaussuunnitelmaa 
laadittaessa ja tarkastettaessa. Valmiista rakenteesta ei sisäisiä jännityksiä 
voida mitata. Jos työn aikana havaitaan, että hitseihin tulee yllättäviä 
halkeamia, pitää myös hitsausjärjestyksen mandollinen vaikutus selvittää. 
Valvojan asiana on vaatia selvitystä ja osallistua päättelyyn. Tarvittaessa 
rakenne- ja samalla myös hitsaussuunnitelmaa on muutettava. 
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4.3.3.6 Hitsaaminen 

Hitsaajilta vaaditaan todistuksiin perustuvaa pätevyyttä. Valvojan tulee 
tarkastaa, että todistukset ovat kelpoisuusajan, hitsausmenetelmän, 
asennon, hitsin muodon, perusaineen ja mandollisten muiden tekijöiden 
suhteen ko. työssä päteviä. On suotavaa, että hän opettelee tuntemaan 
hitsaajat nimeltä, jotta todistukset eivät jäisi irrallisiksi papereiksi. Hitsaajien 
pätevyys todetaan standardin SFS-EN 287-1 mukaisesti. 

Hitsausmenetelmän valinta on yleensä jätetty valmistajalle. Jauhekaarihit-
sauksessa tunkeuman voi käyttää hyväksi standardin SFS 2373 kohdan 
6.3.5 mukaisesti. Muilla hitsausmenetelmillä tunkeuma on todettava 
menetelmäkokeen avulla. Teholliseksi tunkeumaksi siltatöissä hyväksytään 
50 % todetusta tunkeumasta, joka mitataan koekappaleesta valmistetusta 
hieestä. Erikoistapauksina voi tulla esille hitsausmenetelmän tai -asennon 
vaikutus hitsatun rakenteen väsytyslujuuteen. Nämä selvittää suunnittelun 

asiantuntija. 

Valvoja varmistuu siitä, että hitsausolosuhteet ja mandollisesti tarvittavat 
suojaukset ovat hitsaussuunnitelman tai hyväksytyn laatujärjestelmän 

rn u ka set. 

4.3.3.7 Lämpökäsittely 

HitsaussuunnitelmaSSa on esitetty esilämmityslämpötilan raja-arvot ja 
lämmitettävän alueen laajuus. Valvoja toteaa pistokokein lämpötilan railon 
läheisyydessä pintalämpömittarilla tai lämpöliidulla. LVR-toteutuksessa 
valvoja varmistaa, että valmistaja mittaa ja raportoi esilämmityslämpötilan 

laatujärjestelmänsä mukaisesti. 

Hitsaukseen liittyviä lämpökäsittelyjä ovat myös mm. jännitystenpoistoheh-
kutus ja normalisointi sekä ns. kuumilla oikaisu. Toimenpiteet kuvataan 
yksityiskohtaisesti hitsaussuunnitelmassa. Rakenneosien ja rakenteiden 
paikalliseen kuumentamiseen liittyy yleensä sisäisen jännitystilan muuttumi-
nen, joka voi olla haitallinenkin. Jos lämpötila nousee yleisillä rakenneteräk-
sillä yli 700 °C, tapahtuu kuumennuskohdassa haitallisia kiderakennemuu-
toksia. Muilla teräksillä raja voi olla erilainen. Valvojan tulee lämpötilaa 
arvioidessaan kääntyä tarvittaessa suunnittelun ja teräsrakenteiden 

asiantuntijan puoleen. 

4.3.3.8 Hitsien korjaaminen 

Hitsin laatua saa parantaa korjaamalla, mutta korjaamisesta ei saa aiheutua 
rakenteen ominaisuuksia heikentäviä seurauksia. Siksi laatuvaatimuksiin on 
kirjattu helpotus, että paikallisesti voidaan hyväksyä rakennesuunnitelmasSa 
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määriteltyä laatuluokkaa alempi hitsausluokka. 

Valvoja joutuu tekemään rajankäyntiä korjattavien ja hyväksyttävien 
virheiden välillä. Laippojen jatkoshitsien päät ovat rakenteen lujuuden 
kannalta tärkeitä, joten laadun alitukset niissä eivät ole mandollisia. Sitä 
vastoin hitsausliitoksen keskellä muutama ylimääräinen huokonen tai 
kuonasulkeuma voi olla parempi kuin paikallinen aukaisu ja korjaushitsin 
kutistumisesta aiheutuvat suuret sisäiset jännitykset. Jäykisteiden 
kiinnityshitsien paikallista alamittaa ei yleensä kannata vaatia korjattavaksi. 
Myös uuman ja laipan kiinnityshitsinä oleva pienahitsi saa olla SYT:ssä ja 
SYL:ssä määritellyissä rajoissa alamittainen. Valvoja voi korjaustarvetta 
harkitessaan ottaa huomioon myös pienahitsin tunkeuman, joka varsinkin 
jauhekaarihitsauksessa voi olla merkittävä. Valvojan pitää harkinnassaan 
olla johdonmukainen ja estää valmistajaa tekemästä turhia ja rakenteen 
kannalta haitallisia korjauksia antamatta kuitenkaan sellaista vaikutelmaa, 
että laatuvaatimuksilla ei ole merkitystä. Korjaustarpeen arvioinnissa on 
suunnittelun asiantuntija paras avustaja. 

Avausta ja uudelleen hitsausta vaativista korjauksista on vaadittava 
yksityiskohtainen suunnitelma. Korjaus on vaikeampi työ kuin varsinainen 
hitsaaminen. Myös LVR-töissä pitää vaatia korjaussuunnitelmat, jotka 
toimitetaan valvojalle tarkastettavaksi niin hyvissä ajoin ennen työhön 
ryhtymistä, että hän voi harkita mm. korjauksen tarpeellisuutta ja mandolli-
sia valvontatoimenpiteitä. 

Hitsien viimeistelyä ja korjaamista tarkastaessaan valvoja toteaa, että: 
- 

	

	avaamalla ja hitsaamalla tehdyt korjaukset on tehty korjaus- 
suunnitelman mukaisesti 

- 	sytytysjäljet on poistettu hiomalla ja roiskeet joko hiomalla tai 
kaapimalla 

- 	epätasaiset hitsit, jyrkät palkojen liittymät ja loivat reunahaa- 
vat on korjattu hiomalla 

- 	terävät ja syvät reunahaavat ja vajaat hitsit sekä toiskylkiset 
pienahitsit on korjattu päällehitsaamalla tarvittaessa esiläm-
mittäen 

- 	pintaan avautuvat huokosryhmät on korjattu (yleensä avaa- 
maIla ja hitsaamalla) ja yksittäiset huokoset kittaamalla ennen 
maalausta. 

4.3.3.9 Laadunvalvontaja kelpoisuuden toteaminen 

Valvoja toteaa hitsien kelpoisuuden valmistajan laaturaporttien ja kel-
poisuusdokumenttien perusteella. Näitä ovat mm. silmämääräisen 
tarkastuksen (ks. liite 1, sivut 4 ja 5), ultraäänitarkastuksen, magneetti-
jauhetarkastuksen ja mandollisen radiograafisen tarkastuksen pöytäkirjat 
sekä mandolliset poikkeamaraportit. 
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Lisäksi valvoja tekee kelpoisuuden toteamiseksi pistokoeluonteisia 
silmämääräisiä tarkastuksia. Perinteisessä toteutuksessa valvoja tekee 
myös pistokoeluonteisia työnaikaisia tarkastuksia. LVR-toteutuksessa 
valvoja toteaa valmistajan sisäisen laaturaportoinnin toimivuuden. 
Havaitsemistaan poikkeamista ja puutteista valvoja laatu kirjallisen raportin 
työvaiheen valmistuttua. 

Valvoja toteaa, että valmistajan tarkastajilla on voimassaolevat Nordtest-
järjestelmän mukaiset pätevyydet eri tarkastusmenetelmille. 

Jos valvojan ja valmistajan näkemys hitsien laadusta poikkeaa oleellisesti 
toisistaan, voidaan tulkinnassa käyttää apuna laitoksen teräsrakenteiden tai 
ulkopuolista asiantuntijaa. 

Valvojan tehtävänä on myös osoittaa mandollisen radiograafisen tarkastuk-

sen paikat. 

4.3.4 Pulttiliitosten tarkastaminen 

4.3.4.1 Yleistä 

Valvojan tulee selvittää rakennesuunnitelmasta, mikä on pulttiliitoksen 
toimintatapa. Suunnittelun asiantuntija avustaa tarvittaessa. Jos soviteruu-
viliitos tehdään tavallisen ruuviliitoksen toleransseilla ja tarvikkeilla, on 
jäykkyydessä ja kestävyydessä niin suuri ero, että koko rakenteen 
käyttökelpoisuus voi olla kyseenalainen. 

Siltarakenteissa yleisimmin käytetty pulttiliitos on kitkaliitos, jota käsitellään 

kohdassa 4.3.5. 

4.3.4.2 Tarvikkeet 

Pulttiliitosten tarvikkeita on käsitelty kohdassa 4.2.4.3. Valvoja toteaa, 
ettei laatujen sekaantumista ole päässyt tapahtumaan eivätkä pultit ole 
likaantuneet tai vaurioituneet muulla tavalla säilytyksen ja käsittelyn aikana. 

4.3.4.3 Liitososat 

Liitososien yhteensopivuudelle asetetut vaatimukset varmistavat liitoksen 
jäykkyyttä ja lujuutta. Liitospintojen pinta käsittelyllä estetään liitososien 
korroosio. Pulttiliitoksiin mandollisesti syntyvä rakokorroosio heikentää 
rakenteen lujuutta nopeasti, eikä sitä voida huoltokäsittelyillä pysäyttää. 

Perinteisessä toteutuksessa valvojan tulee tarkastaa liitososien yhteensopi- 
vuus ainakin pistokokein. LVR-töissä pitää varmistaa, että liitososien 



SiIIanrakentamsen v&vontaohje - SVO 
	

33 
TERÄSRAKENTEET 

valmistusta ja sovitusta koskevat ohjeet ovat riittävät. Liitospintojen 
pinnoitusta koskevat samat ohjeet kuin muutakin pintakäsittelyä. Valvojan 
tulee pitää huolta siitä, että pinnoitusta ei aloiteta, ennenkuin asianmukai-
nen pintakäsittelysuunnitelma on laadittu. 

Liitososien kiinnittäminen hitseillä on jyrkästi vastoin pulttiliitosten 
toimintatapaa. Sen vuoksi valvojan on työn toteutustavasta riippumatta 
vaadittava, että liitokset, joissa hitsejä on käytetty tilapäiseenkään 
kiinnitykseen on avattava sekä hitsit ja niiden jäljet poistettava tai 
vaurioituneet osat korvattava uusilla. 

4.3.4.4 Vapaareiät 

Pulttiliitoksen toimintatapa määräytyy siitä, kuinka väljästi ruuvin varsi istuu 
reiässä. Jos reiät eivät ole kohdakkain, jakautuu kuorma epätasaisesti 
liitoksen pulteille ja rakenteen käytön aikaiset siirtymät liitoksissa suurene-
vat. Tämän vuoksi sovitepulttiliitoksissa ei kohdistusvirhettä sallita 
lainkaan. Perinteisessä toteutuksessa valvojan tulee seurata sovitepultti-
liitosten kokoonpanoa tiiviisti ja tavallisten pulttiliitosten tekoa pistokokein. 
LVR-töissä on tärkeätä todeta valmistus- ja laatusuunnitelmista, että 
työmenetelmät ja -ohjeet ovat sellaisia, että laatutaso voidaan varmistaa ja 
että ohjeita noudatetaan. 

4.3.4.5 Ruuvien kiristäminen 

Kiristämiselle asetetuilla vaatimuksilla on tarkoitus saada puristettua 
liitososat niin tiiviisti toisiaan vasten, että oikea toimintatapa voidaan 
varmistaa. Toisaalta pultteja ei saa kiristää niin paljon, että niiden myötää-
minen tai katkeaminen on lähellä. Riittävä tarkkuus saavutetaan, kun 
kevyesti öljytyt pultit kiristetään toimintavarmalla momenttiavaimella SYT 
ja SYL 4:n taulukossa 4 esitettyyn kireyteen. Jos rakennesuunnitelmassa 
asetetaan tarkempia vaatimuksia pulttien esijännitykselle, on kiristämisessä 
meneteltävä SYT:issä tai SYL:ssä kuvatulla tavalla. Tarvittaessa tulee 
valvojan pyytää suunnittelun asiantuntijalta selvitystä pulttien kiristykselle 
asetettavista tarkkuusvaatimuksista. 

Perinteisessä toteutuksessa tulee valvojan selvittää ruuvien ja muttereiden 
esi käsittely ja momenttiavaimen toimintavarmuus esim. kalibrointitodistuk-
sista ennen työn aloittamista. Valvoja voi myös avauttaa pistokokein 
valitsemiaan pultteja ja tarkastaa, kiertyvätkö ne vaaditulla momentilla 
samaan asentoon uudelleen kiristettäessä. LVR-töissä todetaan, että 
työmenetelmät ja -ohjeet ovat asialliset ja niitä noudatetaan. Laatusuunni-
telmaan voidaan sisällyttää pistokokein avauksia ja uudelleen kiristyksiä tai 
muita kiristystilan ilmaisevia tarkastustoimenpiteitä. Kitkaliitosten pulttien 
tarkastamista koskevia ohjeita voidaan noudattaa soveltuvin osin. 
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Tarkastamisesta vaaditaan tehtäväksi raportti. 

4.3.5 Kitkaliitosten tarkastaminen 

4.3.5.1 Yleiset laatuvaatimukset 

Kitkaliitoksen toimintatavasta johtuu, että sille asetetut laatuvaatimukset 
poikkeavat huomattavasti pulttiliitosten laatuvaatimuksista, vaikka 
kitkaliitoksissakin käytetään yleensä pultteja. Tärkeitä asioita ovat 
liitospintojen kitkakerroin ja liitososien välinen esipuristus. 

4.3.5.2 Reiät 

Reikien väljyys on sama kuin tavallisessa pulttiliitoksessa. On mandollista, 
että reiät voidaan porata valmiiksi jo osien valmistusvaiheessa. Reikävälien 
tarkkuusvaatimuS määräytyy siitä toiminnallisesta vaatimuksesta, että 
ruuvien tulee mennä pakottamatta paikoilleen. SYT:ssä oleva ohje, jonka 
mukaan koeasennus- tai asennusvaiheessa reiät tulisi porata enintään 1 mm 
ruuvin nimellishalkaisijaa suuremmiksi, tarkoittaa turhan väljyyden 
välttämistä, jos se ei ole sovitusvarojen takia tarpeen. Sitä paitsi pienempi 
siirtymämandollisuus varmistaa asennettaessa osien yhteensovituksen. Em. 
ohjetta ei pidä tulkita vaatimukseksi edes perinteisessä toteutuksessa. 

Toteutustavasta riippumatta reikien tekeminen on valmistussuunnitelmassa 
ja laatusuunnitelmassa käsiteltävä asia. Valvojan tulee kiinnittää huomiota 
reikien väljyyteen ja kohdistukseen sekä viimeistelyyn liitosten kokoonpa- 

non yhteydessä. 

Kitkaliitoksen reikien tarkastuksessa valvoja toteaa mm., että: 
- 	reikien halkaisija on vaatimusten mukainen 
- 	reiät ovat sileäpintaisia, pyöreitä ja suoria 
- 	porauspurseet on poistettu ja tarvittaessa reikien särmät on 

viistetty. Viiste on tarpeellinen ruuvin kannan tiiviin kosketuk-
sen vuoksi. 

4.3.5.3 Liitososien sovittaminen 

Liitospintojen tulee sopia tiiviisti vastakkain. Materiaalien valmistustole-
ransseista johtuu, että SYT:ssä esitetyt tasoitustoimenpiteet ovat 
käytännössä tarpeen. Valvojan tulee huolehtia, että niihin varaudutaan 
toteutustavaSta riippumatta. Sopiva ajankohta omille havainnoille on 
liitosten kokoonpanovaihe. 
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4.3.5.4 Liitospintojen käsittely 

Kitkaliitoksen toiminnan kannalta on ensiarvoisen tärkeätä, että liitospinnoil-
la on riittävän suuri kitkakerroin. Korroosionestoa koskevat vaatimukset 
varmistavat koko rakenteen kestoikää. Korroosioneston parantaminen 
maalikalvoa vahventamalla voi heikentää kitkaominaisuuksia. Pinnoitteen 
tyypillä ja jopa tuotteella on vaikutusta kitkakertoimeen. 

SYT:ssä ja SYL:ssä asetettu vaatimus p ̂  0,5 perustuu siihen, että 
suunnitteluperusteena ei yleensä käytetä suurempaa arvoa. Pienempi arvo 
voi olla riittävä, jos se on mainittu rakennesuunnitelmassa tai suunnittelun 
asiantuntija varmistaa sen. SYL:ssä on edelleen poikkeuksellisesti määritelty 
aikaisempien kokemusten ja normimääräysten perusteella työmenetelmä, 
jolla vaadittu kitkakerroin saavutetaan. Samoista lähteistä on peräisin tieto, 
että pyöreärakeisella materiaalilla suihkupuhdistetun pinnan kitkakerroin on 
< 0,50. 

Varmempi ja kehityksen kannalta parempi menettely kuin työmenetelmien 
rajoittaminen on, että kitkakerroin määritetään menetelmäkokeilla. Niiden 
tulee vastata materiaalien, tarvikkeiden, työmenetelmien ja olosuhteiden 
puolesta varsinaista työtä. Kokeita tulee tehdä niin paljon, että koetuloksis-
ta voidaan määrittää keskihajonta. Koetuloksista lasketaan vertailuarvo, 
jonka tulee olla vähintään vaadittu kitkakerroin. 

Pvert = 	- as, jossa, 

Pm on koetulosten keskiarvo, 
a on koetulosten lukumäärästä riippuva kerroin (> 1 ,0) ja 
s on koetulosten keskihajonta 

Valmistajan velvollisuus on suunnitella menetelmäkokeet ja järjestää ne. 
Koesuunnitelman tarkastuksessa valvoja voi turvautua suunnittelun tai 
teräsrakenteiden asiantuntijaan. Jos kokeet tehdään hyväksytyssä 
tutkimuslaitoksessa, ei valvojan läsnäolo ole tarpeen. Useimmiten kuitenkin 
se on mandollinen ja opettava. Kokeet voi myös valmistaja tehdä ainakin 
osittain itse. On jopa suositeltavaa, että koekappaleet tehdään valmistuspai-
kaIla, jolloin vertailukelpoisuus varsinaisen työn kanssa on helppo varmis-
taa. Toteutustavasta riippumatta valmistajan tulee valvoa kokeita valmis-
tuspaikalla. 

Valvottavia asioita ovat teräspinnan käsittely, pinnoitus ja suojaus. LVR-
töissä valvoja voi keskittää huomionsa liitosten kokoonpanovaiheeseen ja 
todeta pistokokein, että liitospinnat ovat kunnossa liitososia kiinni 
pantaessa. Perinteisessä toteutuksessa kaikkia käsittelyvaiheita on 
valvottava. 
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Liitospintojen käsittelyn valvonnassa ja tarkastuksessa todetaan seuraavaa: 
- pintojen suihkupuhdistus on tehty puhallusmateriaalilla, joka 

kokemuksen mukaan antaa riittävän, suunnitelmissa vaaditun 
kitkakertoimen. Tarvittaessa valvojan tulee vaatia tehtäväksi 
menetelmäkoe 

- 	suihkupuhdistusjälki on kauttaaltaan tasalaatuinen 
- 	puhdistusaste (Sa-arvo) täyttää suunnitelman vaatimuksen 
- 	puhallusjäljen karheus on sopiva. Pinnan karheus todetaan 

vertailupinnan avulla 
- 	pinnat ovat kuivat ja puhtaat liitoshetkellä 
- 	mandollisesti tehty pintojen suojausmaalaus on riittävä 

(kalvonpaksuus - 60 pm), tasainen ja se on tehty maalilla, 
joka antaa hyvän kitkakertoimen (sinkkisilikaattimaali) 

- 

	

	liitospintojen mandollinen työnaikainen suojaus on tehty 
ilmatiiviisti. 

4.3.5.5 Liittimien kiristäminen 

Toinen kitkaliitoksen lujuuden kannalta tärkeä tekijä on liitososien välinen 
esipuristus. Se aikaansaadaan pulteilla tai muilla esijännitettävillä liittimillä. 
SYL:ssä ja SYT:ssä käsitellään vain kuusioruuveja. Niiden mitat ja 
lujuusluokka määritellään rakennesuunnitelmassa. Jos valmistaja esittää 
käytettäväksi muita liittimiä, tulee hänen selvittää kaikki liittimiin, niiden 
kiristämiseen ja laadunvalvontaan tarvittavat tiedot. Kysymyksessä on 
hyväksyttävä tarvike, jonka käyttö on sallittua vasta sen jälkeen, kun 
hyväksyminen on asiallisesti ja muodollisesti hoidettu. 

SYL:ssä on pulttien kiristämistä koskevat vaatimukset määritelty työ-
menetelmien kautta.Tähön saakka yleisimmin käytetystä menettelystä, 
jossa mitataan kiristysvääntämomefltti, on luovuttu. Se on kuitenkin 
edelleen sallittu, jos menetelmän tarkkuus ja luotettavuus varmistetaan. 
Tämä edellyttää, että kiristysmomentin ja esijännityksen välinen riippuvuus 
määritetään kokeilla luotettavasti ja momenttiavain kalibroidaan. Ruuvien 
sisäisen kitkan on todettu vaihtelevan jopa samassa toimituserässä niin 
paljon, että vaadittua esi jännitystä on mandotonta saavuttaa ilman, että osa 
pulteista katkeaa kiristettäessä. Kiristämisessä on huomattava myös, että 
lepokitka on liikekitkaa suurempi. ltselaukaisevalla momenttiavaimella ei 
yleensä saada haluttua esijännitystä pulttiin, jos viimeistä edellinen 
kiertoliike on lopetettu esimerkiksi varren tielle tulleeseen esteeseen ja 
viimeisessä kierrossa avain laukeaa, ennenkuin mutteri liikahtaa. 

Samasta ilmiöstä johtuu, että momentin mukaan kiristettyjen pulttien 
tarkastuksessa mutterien kokeileminen samalla momenttiasetuksella ei anna 
oikeaa tulosta. Muttereita, joiden asento on merkitty, pitää avata ruuvin 
kantaa paikoillaan pitäen 1/6 kierrosta ja kiristää yhtäjaksoisesti uudelleen. 
Jos laukeavalla momenttiavaimella kiristettäessä mutteri ei kierry enempää 
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kuin n. 100  yli alkuasentonsa, on kiristys riittävä. Vaihtoehtoisesti voidaan 
tarkastettava ksi valittuja muttereita kiertää tarkoitukseen soveltuvalla ja 
kalibroidulla momenttiavaimella 100  lisää ja mitata tarvittava momentti. Jos 
lepokitkan vaikutuksen lakattua momentti nousee vaadittuun lukemaan, on 
kiristys riittävä. Muitakin tarkistusmenetelmjä on mandollista kehitellä, 
kunhan lepokitkan vaikutus eliminoidaan ja käytetään tarkistettua moment-
tiavainta. Kaikista liitoksista on tarkastettava vähintään 20 % pulteista. Jos 
yksikin pultti on liian löyhässä, tarkastetaan liitoksen kaikki pultit. 

SYL:ssä ja SYT:ssä kuvatussa ns. kiertokulmamenettelyssä esikiristystä 
voidaan tarkistaa pistokokein edellä kuvatulla menetelmällä. Esikiristyksen 
tarkoituksena on saattaa liitososat tiiviiseen kosketukseen, joten tarkkuus- 
vaatimus voi olla +1- 20 % vaaditusta kiristysmomentista tai esijännitysvoi-
masta. Loppukiristyksessä (120°) saadaan esikiristyksessä puuttumaan 
jäänyt esijännitys korvattua. Toisaalta ruuvin ja mutterin kierteiden 
myötääminen varmistaa, että ruuviin ei synny liian suurta esijännitystä. 
Valvonta voidaan perustaa muttereiden kiertymäasentojen tarkastamiseen. 
Korostettakoon, että mutterin kiertymä ruuvin varren suhteen on ratkaise-
va. 

Valvoja on mukana kitkaliitosten ruuvien kiristämisen eri vaiheissa ja 
erityisesti silloin kun kiristäminen ensimmäisen kerran aloitetaan. Valvoja 
toteaa ja varmistaa että 

- 	kiristämiseen käytettävä momenttiavain on kalibroitu. Valvojan 
tuleemandollisuuksien mukaan olla mukana kun avainta 
kalibroidaan 

- 	ruuveissa ja muttereissa on selvät ja yksikäsitteiset merkinnät 
kun ruuvien loppukiristys tehdään kiertokulmamenettelyllä 

-  kiristäminen vaadittuun momenttiin tehdään useassa eri 
vaiheessa ja laaditun kiristämisjärjestyksen (ohjeen) mukaan. 
Kiristäminen aloitetaan yleensä keskeltä liitosta ja etenee 
ympyrämäisesti kehää laajentaen kunnes kaikki ruuvit on 
kiristetty 

- 	kiristämisen jälkeen ruuvien kireys on riittävä. Kireys todetaan 
kiertokulmamenettelyssä merkkien asennosta ja momenttiavai-
mella loppuun saakka kiristetyissä liitoksissa edellä olevan 
ohjeen mukaan. 

4.3.5.6 Liitoksen viimeistely 

Liitoksen viimeistelyllä tarkoitetaan korroosiosuojauksen tekemistä. Jos 
liitospinnoissa on paljas teräs, on rakojen kittaus ja reunojen maalaus 
tehtävä heti kiristämisen jälkeen. On huomattava, että pulteissa on rasvaa, 
joka on poistettava ennen maalausta. Se on poistettava siten, että sitä ei 
liuottimen mukana pääse liitospintojen väliin. On myös mandollista, että 
liitokset suojataan väliaikaisella maalauksella, joka poistetaan kokonaan 
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paikkamaalauksen yhteydessä. Kaikissa tapauksissa kitkaliitosten suojaus 
pitää ottaa huomioon rakenteen pintakäsittelysuunnitelmassa. 

Viimeistelyvaiheen tarkastuksessa valvoja toteaa seuraavaa: 
- 	ruuvin kanta ja mutteri tukeutuvat tiiviisti alustaansa 
- 	ruuvien mandollisesti tarvittava lukitus on tehty (hitsaamista 

ei saa käyttää) 
- 	liitososien särmien pyöristykset on tehty 
- 	kolhut, naarmut yms. on viimeistelty hiomalla 
- 	mandolliset rasvatahrat on poistettu liuotinta käyttäen ennen 

pintakäsittelyä 
- 	saumojen tiivistäminen kittaamalla on tehty huolellisesti ja on 

käytetty kittiä, joka soveltuu käytettävään maaliyhdistelmään. 

4.3.5.7 Laadunvalvontaja kelpoisuuden toteaminen 

Laadunvalvontaan liittyviä tarkastuksia on kuvattu edellä kunkin työvaiheen 
yhteydessä. Kelpoisuus osoitetaan tarkastuspöytäkirjoilla. 

Valvoja toteaa pistokokein valmistajan laadunvalvonnan toimivuuden työn 
aikana, tarkastaa työstä tehdyn kelpoisuusaineiston ja toteaa että: 

- 	kitkaliitostyöt on toteutettu ennakkoon laaditun työsuunnitel- 
man mukaan 

- 	LVR-rakentamisessa urakoitsijan työnaikainen sisäiner 
laaturaportointi toimii 

- 	jokaisesta liitoksesta on tehty erillinen tarkastuspöytäkirja. 

4.3.6 Vaarnojen tarkastaminen 

4.3.6.1 Yleiset laatuvaatimukset 

SYL:ssä on asetettu laatuvaatimuksia vain leimuhitsauksella kiinnitettäville 
vaarnapulteille. Samat pultit voidaan kiinnittää myös pienahitsillä. Muiden 
vaarnatyyppien laatuvaatimukset selviävät rakennesuunnitelmasta taikka 
hyväksytystä tuoteselosteesta tai sitä vastaavasta selvityksestä. 

Vinoon lyötyjen pulttien tarpeetonta takaisin taivutusta pitää välttää. 
Suunnittelun asiantuntija voi selvittää, onko taivutus tarpeen, ja myös sen, 
mihin suuntaan pultit pitäisi lyödä, että ne saavat jäädä vinoon. Lyöntisuun-
ta voi kyllä määräytyä silmämääräisen tarkastuksen perusteella. 

4.3.6.2 Hitsaaminen 

Pulttien leimuhitsaukseen käytettävien laitteiden toimintavarmuus on herkkä 
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monille häiriöille. Menetelmäkokeista käyvät aikaisemmissa töissä saadut 
kokemukset. Jokaisen työn alussa pitää kuitenkin tehdä koetyö, jossa 
säädöt tarkistetaan. Koetyö voidaan tehdä myös varsinaisessa rakenteessa. 
Suunnittelun asiantuntija voi osoittaa paikan, jossa vinoon lyödyistä ja 
mandollisista korjattavista pulteista ei ole haittaa. 

Hitsausvirran kulku voi aiheuttaa yllätyksiä. Hitsauskohdassa ei saa olla 
valssihilsettä, likaa, kosteutta tai epätasaisuutta. Jos systemaattista vikaa 
löytyy, on syyt selvitettävä ja korjattava, ennenkuin työtä jatketaan. 
Pulttien minimihitsausetäisyys laipan jatkoshitsistä on 50 mm. 

4.3.6.3 Korjaukset 

Leimuhitsattujen pulttien korjaaminen pienahitsillä on suositeltavampaa kuin 
viallisiksi havaittujen pulttien irroittaminen ja uudelleen hitsaaminen. 
Vinoon lyötyjen pulttien takaisin taivutusta ei saa tehdä lyömällä, vaan 
hitaasti taivuttaen. Työkalun tulee olla sellainen, joka oikaisee pultin 
tehokkaasti. SYT:n ja SYL:n kuvassa 11 on esitetty työkalun toiminta peri-
aate. 

4.3.6.4 Laadunvalvonta ja kelpoisuuden toteaminen 

Laadunvalvontaan kuuluvat tarkastukset on määritelty SYT:ssä ja SYL:ssä. 
Sointikoe edellyttää tarkastajalta ja valvojalta jonkin asteista sävelkorvaa. 

Perinteisessä toteutuksessa valvojan tulee tarkastaa kaikki pultit. LVR-
töissä tarkastus voidaan jättää pistokokeiden varaan edellyttäen, että 
valmistajan laadunvalvonta todetaan päteväksi. 

Valvoja tarkastaa pulttien sijainnin, määrän ja hitsautumisen silmämääräi-
sesti ja toteaa pulttien kiinnipysyvyyden Sointi- ja lyöntikokeilla sekä lisäksi 
varmistaa hitsautumisen pistokokein pulttien pituusmittauksella. Tarkastuk-
sessa todetaan että: 

- 	pultit sijaitsevat noin ± 2 mm:n tarkkuudella teoreettiseen 
asemaan verrattuna 

- 	eri jaolla olevien pulttiryhmien ja pulttien määrä on suunnitel- 
man mukainen 

- 	pultit ovat hitsautuneet alustaansa koko poikkipinnaltaan 
- 	sointikokeessa putttien sointiääni niitä vasaralla napautettaes- 

sa on kirkas ja ehyt 
- 	lyöntikokeessa 30° kulmaan lyödyn pultin taipumakohdassa 

ei esiinny säräjä 
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pultin pituus on vähemmän kuin 2 mm suositusmittaansa 
pitempi. Jos virheitä tai poikkeamia esiintyy, valvoja ottaa 
yhteyttä valmistajaan ja varmistaa, että korjaukset tehdään 
SYT/SYL:n kohtien 4.3.6.3 ja 4.3.6.4 mukaan. 

Työn kelpoisuus todetaan tarkastuspöytäkirjoilla ja tarvikkeiden ainestodis-
tuksilla tai vastaavilla koetustodistuksilla. (Vert. 4.2.4.4). Raportointi 
voidaan tehdä liitteen 1, sivun 9 mukaisesti. 

4.3.7 Kokoonpanon tarkastamineri 

4.3.7.1 Yleistä 

Kokoonpanolla tarkoitetaan yksittäisten osien yhdistämistä rakenneosiksi 
tai asennuslohkoiksi. Voidaan puhua myös osakokoonpanosta ja rakenteen 
kokoonpanosta. Kokoonpano voi tapahtua myös monessa vaiheessa. 
Valmistussuunnitelmassa pitää olla kokoonpanoa koskeva osa. 

4.3.7.2 Mittaus 

Rakenteen mitat määräytyvät kokoonpanovaiheessa. Mittapoikkeamia voi 
syntyä hitsien "krymppäämisen" seurauksena, vaikka kaikki osat olisivat 
oikean pituisia. Myös väärät liitoskulmat sekä rakenneosien käyristyminen 
ja vääristyminen johtuvat yleensä hitsien kutistumisesta. Niinpä kokoon-
panomitat ennen hitsausta voivat poiketa rakenteen teoreettisista mitoista. 
Hitsaussuunnitelman hitsausjärjestystä koskeva osa on tärkeä kokoon-

panomittojen kannalta. 

Rakenteiden teoreettiset mitat on määritelty lämpötilassa 4-20C sen takia, 
että se on yleensä mittanauhojen vakauslämpötila. Mitattaessa teräksisellä 
nauhalla tai tangolla, ei lämpötilakorjausta tarvitse tehdä, jos mitta ja 
mitattava kappale ovat samassa lämpötilassa. Käytettäessä muita 
mittaustapoja, pitää lämpötilaero ottaa huomioon. 10 :n lämpötilaero 10 
m pitkässä rakenneosassa merkitsee n. 1 mm:n pituuden muutosta. Näin 
ollen lämpötilaeroilla on merkitystä vain pitkissä rakenneosissa esim. 
pääkannattajien asennuslohkoissa eikä niissäkään jos asennusliitoksiin on 

varattu työvaraa. 

Mittauksille asetettu tarkkuusvaatimus tarkoittaa sitä, että mittauksiin 
käytettäisiin soveltuvia menetelmiä ja laitteita ja että ne tehtäisiin huolella. 
Valvojan ei tarvitse selvittää, onko tarkkuusvaatimus saavutettu, jos em. 
asiat ovat kunnossa. LVR-töissä kokoonpanoon liittyvät mittaukset voidaan 
yleensä jättää kokonaan valmistajan hoidettaviksi, jos valmistus- ja 
laatusuunnitelmat ovat näiltä osin kunnossa. 
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Valvoja tarkastaa pistokokein yksittäisten rakenneosien mittoja ja vertailee 
omia tuloksia valmistajan tekemiin vastaaviin mittauksiin. Tarkastettavia 
mittoja ovat erityisesti siltapalkkien ja muiden osien päämitat, osien päiden 
muoto, kohotus, sivukäyryys ja taakerikohdan sijainti ja tasomaisuus (ks. 
SYT, SYL 4 taulukot 3 ja 5). 

4.3.7.3 Osien sovittaminen 

Osien sovittaminen on liitosten valmistelua. Valvonta kohdistuu siten 
liitosten tekemiseen. 

Siltarakenteissa voi olla esim. laakerijäykisteiden ja alapaarteen välillä 
puskuliitos, jossa puristusvoimat siirtyvät osien välisen kosketuspaineen 
kautta. Rakennesuunnitelmassa liitokseen merkitty pienahitsi ei yleensä 
pysty siirtämään voimia. Puskuliitosten sovitustarkkuus on todettava ennen 
ympäryshitsin tekoa. Jäykisteiden hitsausjärjestyksellä on myös vaikutusta 
sovitustarkkuuteen. Tarvittaessa suunnittelun asiantuntija selvittää, mitkä 
liitokset ovat puskuliitoksia. 

4.3.7.4 Väliaikaiset kiinnitykset 

Kokoonpanossa tarvittavat väiiai kaiset kiinnitykset esitetään yksityiskohtai-
sesti vaimistussuunnitelmassa. Valvojan ei tule sallia sellaisia kiinnityshitse-
jä, joita ei ole esitetty hyväksytyssä tai tiedoksi saatetussa työsuunnitel-
massa. SYT:ssä on esitetty tärkeimpiä väliaikaisia kiinnityksiä koskevia 
rajoituksia ja ohjeita. Koska väärin tehdyt kiinnitykset voivat tarpeettomasti 
heikentää rakenteen laatua tai heikennystä ei voida valmiista rakenteesta 
todeta, on myös LVR-töissä vaadittava, että väliaikaiset kiinnitykset 
suunnitellaan SYT:n ohjeita vastaavalla tai parempaa laatutasoa edeilyttä-
väliä tavalla. 

4.3.7.5 Kokoonpanoliitokset 

Liitosten valvontaa koskevat ohjeet on esitetty kohdissa 4.3.3, 4.3.4 ja 
4.3.5. 

4.3.7.6 Laadunvalvontaja kelpoisuuden toteaminen 

Kokoonpanon laadunvalvonta on liitosten laadunvaivontaa ja rakenneosien 
mittaamista. Kelpoisuus osoitetaan tarkastuspöytäkirjoiiia esim. iiitteen 1, 
sivujen 6, 7 ja 8 mukaisesti. 

Kokoonpanoon liittyvä erikoistarkastus on ilmatiiviiden koteloiden painekoe, 
jota ei kuitenkaan vaadita jäykistysristikoiden sauvoilta. Suunnittelun 
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asiantuntija voi tarvittaessa määritellä, mitkä rakenneosat on koestettava. 
Painekokeessa voidaan käyttää fluorisoivaa kaasua tai sivellä hitsisaumat 
saippualiuoksella. Koereiät voidaan sulkea ilmatiiviillä kierretulpalla tai hitsa-
tulla tulpalla, jos hitsaaminen on mandollista. Hitsien tiiviyden tarkastami-
sessa pitäisi käyttää ainakin pistokokein tunkeurnanestettä tai magneetti-

jauhetta. 

Valvoja varmistuu kokoonpantujen rakenneosien kelpoisuudesta: 
- toteamalla, että valmistajan oma laadunvalvonta ja LVR-

toteutuksessa myös laatujärjestelmän mukainen sisäinen 
raportointi toimii 

- 	tarkastamalla, että mittauksista on laadittu asianmukaiset 
pöytäkirjat 

- 	tarkastama!la pistokokein rakenneosien mittoja 
- 	olemalla mandollisuuksien mukaan mukana valmistajan 

tekemissä mittauksissa. 

4.4 RAKENTEET 

4.4.1 Rakenteen mittatarkkuuden tarkastaminen 

4.4.1 .1 Tarkkuusvaatimukset 

SYT:ssä ja SYL:ssä on vaatimukset esitetty siinä järjestyksessä, että 
valmiille sillalle asetetut vaatimukset ja muiden sillanosien yhteensopimises-
ta johtuvat vaatimukset ovat ensisijaisia. Taulukossa 5 esitetyt päämittojen 
sallitut mittapoikkeamat ovat toissijaisia vaatimuksia. Määritettäessä 
arvonvähennyksiä jännemittojen tai kohotusmuodon toleranssiylitysten 
perusteella, käytetään SYT ja SYL 1:n kohdassa 1 .2 tai suunnitelmassa 
esitettyjä tarkkuusvaatimuksia. On kuitenkin huomattava, että osa SYT ja 
SYL 4:n kohdassa 4.3.1 .3 esitetyistä rakenneosien mittatarkkuusvaa-
timuksista (SYL:ssä merkitty D:llä) ja myös osa taulukossa 5 esitetyistä 
vaatimuksista varmistavat rakenneosien lujuutta. Taulukkoarvoja suurempi-
en mittapoikkeamien salliminen vaatii perusteellista harkintaa. Sitä vastoin 
voidaan vaatia, että valmistaja ottaa osien yhteensopivuudesta mandolli-
sesti johtuvat kireämmät tarkkuusvaatimukset huomioon, vaikka niistä ei 
olisi SYT:ssä ja SYL:ssä huomautettukaan. 

Perinteisessä toteutuksessa valvotaan SYT ja SYL 4:ssä olevien sekä 
taulukon 3 että taulukon 5 mittatarkkuuksien toteutumista. LVR-täissä 
edellytetään kelpoisuusraportOiflti taulukossa 3 Ei:llä merkityistä mitoista 
ja taulukon 5 mukaisista lopullisen rakenteen mitoista. Taulukon 3 muut 
mittapoikkeamat valmistaja tarkastaa laatujärjestelmänsä mukaisessa 
sisäisessä laadunvarmistuksesSa, jonka toirnivuutta valvoja pistokokein 

seuraa. 
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Raportoinnissa voidaan käyttää liitteen 1, sivujen 1 0-1 2 mukaisia raportti- 
malleja. 

4.4.2 Koeasennuksen valvominen 

4.4.2.1 Yleistä 

Valvojan tulee teknisiä työsuunnitelmia tarkastaessaan harkita, onko 
valmistajan tai asentajan näkemys koeasennuksen tarpeesta tai tarpeetto-
muudesta oikea. Koeasennusta käytetään yleensä muodoltaan vaikeissa 
ja/tai pulttiliitoksin koottavissa rakenteissa. 

4.4.2.2 Vaatimukset 

Rakenne on helpointa koeasentaa ns. jännityksettömään muotoon. Silloin 
esikohotukset voidaan mitata laskematta tukiehdoista riippuvia muodon- 
muutoksia. Koeasennus pitää järjestää siten, että myöskään lämpötilaeroja 
ei pääse syntymään rakenneosien välille eikä rakenneosiin. Niistä aiheutuvia 
muodonmuutoksia on vaikeata selvittää ja ottaa koeasennusmuodossa 
huomioon. Suotavaa on, että koeasennus tehdään sisätiloissa. 

Jännityksetön tila saadaan aikaan, jos rakenne tuetaan painon jakautuman 
mukaan tasaisesti. Jos teräspalkkien tukiväli on 5 ...10 kertaa rakennekor-
keus, on taipuma omasta painosta pieni. Suunnittelun asiantuntija voi 
selvittää, vastaako tuenta jännityksetöntä muotoa. 

4.4.3 Siirtojen, kuljetuksen ja varastoinnin valvonta 

4.4.3.1 Yleistä 

Siirrot, kuljetus ja varastointi ovat valmistus- ja asennussuunnitelmissa 
käsiteltäviä asioita. Myös pintakäsittelyn asettamat vaatimukset pitää ottaa 
huomioon. 

4.4.3.2 Nostot 

Nostosuunnitelmaa tarkastaessaan valvoja kiinnittää huomiota nostokalus-
toon ja sen ka pasiteettiin, nostokaluston ja rakenteen va kavuustarkastelui-
hin noston aikana ja mandollisiin nostolenkkeihin ja -kiinnikkeisiin. 



Sifianrakentamisen valvontaohje - SVO 
TERÄSRAKENTEET 

4.4.3.3 Rakenneosien tuenta 

Teräsrakenteet kestävät yleensä hyvin nostamista. Ongelmaksi voivat 
muodostua vakavuuden menetykset kuten kiepahtaminen ja nurjahtaminen 
sekä paikalliset vääntymät ja loimmandukset. Tarraimista voi myös jäädä 
syviä jälkiä, jotka on hiottava pois. Pinnoitteen rikkoutumista pitäisi myös 
välttää mandollisuuksien mukaan. 

Valmistus- ja asennussuunnitelmassa pitää nostot käsitellä yksityiskohtai-
sesti. Järjestelyjä pitää työn aikana korjata, jos työn alussa havaitaan 
epäkohtia. Perinteisessä toteutuksessa valvojan tulee varmistua, että 
nostoapulaitteet, kiinnikkeet ja lisätuennat ovat sellaisia, että rakenne ei 
vaurioidu. Valvojan tulee myös huomauttaa havaitsemistaan työturvallisuut-
ta koskevista puutteista, vaikka vastuu onkin nostojen suunnittelijalla ja 
johtajalla. LVR-töissä ei pitäisi esiintyä puutteita tai laiminlyöntejä, joihin 
valvojan pitää puuttua. 

4.4.3.4 Suojaaminen 

SYT:ssä on tuotu esiin seikkoja, jotka voivat heikentää rakenteiden 
laatutasoa, ellei niitä asianmukaisesti suojata. Yleisin ja vaikein on 
rakenneosien likaantuminen kuljetuksessa valmistuspaikalta asennuspaikal-
le. Jos rakenneosat ovat kooltaan tai muodoltaan sellaisia, että suojaaminen 
on käytännössä mandotonta, on tarvittava puhdistus esitettävä pintakäsit-
telysuunnitelmassa. 

4.4.4 Asentamisen valvonta 

4.4.4.1 Yleistä 

SYT:ssä ja SYL:ssä on asetettu vaatimuksia asennustyön johtajalle, 
asennussuunnitelman laatijalle ja työvoiman pätevyydelle. Valvojan tulee 
ilmoittaa tilaajan edustajalle, jos hän havaitsee tai epäilee, että joku edellä 
mainituista ei hallitse tehtäviään. 

4.4.4.2 Asennussuunnitelma 

Asennussuunnitelma on tekninen työsuunnitelma, joka LVR-töissä 
toimitetaan valvojalle tiedoksi ja perinteisessä toteutuksessa tarkastettavak-
si. Kummassakin tapauksessa valvojan tulee itse perehtyä siihen ja antaa 
se suunnittelun tai teräsrakenteiden asiantuntijalle tarkastettavaksi. 
Kummassakin tapauksessa suunnitelman laatija vastaa suunnitelmasta, 
mutta hankkeen onnistumisen ja rakenteen laatutason kannalta on tärkeätä, 
että tilaajan edustajat tuovat riittävän aikaisessa vaiheessa esille havaitse- 
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mansa virheet ja puutteet sekä mandolliset riskit. Valvojan kannalta 
suunnitelmaan perehtyminen on tarpeen myös hänen oman työnsä 
suunnittelun kannalta. 

Jos asennustapa poikkeaa suunnitelmassa esitetystä asennustapaehdotuk-
sesta, on valvojan varmistuttava, että asennussuunnitelmaan sisältyy 
riittävät tarkastelut asennettavan rakenteen jännityksistä ja vakavuudesta 
asennustyön aikana. 

SYL:ssä ja SYT:ssä on esitetty asioita sekä suunnitteluperusteita, jotka 
pitää ottaa asennussuunnitelmassa huomioon. Rakennesuunnitelmassa voi 
olla myös asentamista koskevia rajoituksia tai ohjeita. Lisäksi pitää 
tarkastaa, että asennussuunnitelma on yhteensopiva valmistussuunnitelman 
ja pintakäsittelysuunnitelman kanssa. 

4.4.4.3 Nostot ja siirrot 

Asentaminen on rakenneosien nostamista, kiinnittämistä ja siirtämistä. 
Perinteisessä toteutuksessa valvojan tulee huolehtia siitä, että asentaminen 
etenee suunnitelman mukaan ja että kaikki laadunvalvontaan kuuluvat 
mittaukset ja tarkastukset tehdään ajallaan. LVR-töissä valvonnan voi 
rajoittaa tärkeimpiin siirtovaiheisiin. Jos nostoissa ja siirroissa käytetään 
asennussuunnitelmaan kuulumattomia tuentoja tai kiinnityksiä taikka 
jätetään pois suunniteltuja jäykistyksiä tai varmistuksia, tulee valvojan 
huomauttaa asiasta asennustyön johtajalle. Valvojan tulee myös selvittää, 
tarvittaessa asiantuntijoiden avustuksella, ovatko asennussuunnitelman 
vastaiset toimenpiteet vaikuttaneet rakenteen laatuun. 

4.4.4.4 Asennusliitokset 

Asennusliitosten valvontaa koskevat samat ohjeet kuin valmistuksen 
yhteydessä tehtäviä liitoksia. Vrt.4.3.3, 4.3.4 ja 4.3.5. Olosuhteet ovat 
yleensä vaikeammat. SYL:ssä ja SYT:ssä on esitetty tärkeimpiä asioita, 
jotka pitää ottaa asennusliitoksia tehtäessä huomioon. 

4.4.4.5 Viimeistely 

Rakenteen ja siltapaikan viimeistelyn valvonta saattaa vaatia valvojalta 
sitkeyttä. Puutteellista työntulosta ei kuitenkaan pidä hyväksyä, koska 
asian korjaaminen on sen jälkeen vaikeata, kun asentaja on poistunut 
siltapaikalta. Pintakäsittelyyn liittyvän puhdistuksen valvonta kuuluu 
pintakäsittelyyn. Vrt.4.5.3.1. Viimeistelyn raportointi voidaan tehdä liitteen 
1, sivun 5 mukaisesti. 
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4.4.4.6 Laadunvalvonta ja kelpoisuuden toteaminen 

Asennukseen liittyvässä laadunvalvonnassa on tärkeätä, että se seuraa 
suunnitelmallisesti asennustyön vaiheita. Toimenpiteet on määritelty 
SYL:ssä ja SYT:ssä. 

Asennetun teräsrakenteen kelpoisuus todetaan mittaus- ja tarkastuspöytä-
kirjen perusteella. Päämittoja verrataan kohdassa 4.4.1.1 esitettyihin 
tarkkuusvaatimuksiin. Arvonvähennyksiä määrättäessä otetaan kuitenkin 
huomioon vain ne mittapoikkeamat, jotka valmiissa sulassa ylittävät 
valmiille sillalle asetetut tarkkuusvaatimukset tai jotka heikentävät 
rakenneosien lujuutta tai kestoikää. Valvojan tulee varmistua siitä, että 
pöytäkirjat ovat niin selkeitä ja yksityiskohtaisia, että rakenteen laatu 
voidaan niiden perusteella yksikäsitteisesti määrittää. 

Valvojan tulee laatia kirjallinen muistio sellaisista asennustyön aikana 
tekemistään havainnoista, jotka eivät käy ilmi mittaus- ja tarkastuspöytäkir-
joista tai niihin tehdyistä lisämerkinnöistä. Tarkoitus on, että kaikki sellainen 
tieto taltioidaan, jolla voi olla merkitystä rakenteen ominaisuuksien 
selvittämisessä. Parempi on säilyttää tietoa liian paljon kuin liian vähän. 

Asennustyötä valvoessaan valvoja varmistuu mm. seuraavista asioista: 
- 

	

	asennustyön johtajan, asennussuunnitelman laati jan ja 
tyävoiman pätevyys on riittävä 

- 	asennus- ja laatusuunnitelmat ovat asianmukaisesti laaditut ja 
tarvittavat hitsauksen menetelmäkokeet tehty riittävän ajoissa 
ennen asennustyötä 

- 	asennustyö tehdään laaditun asennussuunnitelman mukaisesti 
(mm. nostot, siirrot, hitsaukset ja muut kiinnitykset) 

- laadun varmistuksen kannalta riittävät tarkastustoimenpiteet 
on tehty työn kuluessa (esim. mittatarkastukset työn edetes-

sä) 
- 	kelpoisuuden toteamiseksi tarvittavat laaturaportit on tehty ja 

niiden tulokset ovat hyväksyttävät: mm. rakenteen ja laakerei-
den mittatarkastukset, (ks. liite 1, sivut 10-12) hitsien 
tarkastukset ja viimeistelyn tarkastukset (ks. liite 1, sivu 5). 

4.5 PINTAKÄSITTELYN VALVONTA 

4.5.1 Yleistä 

4.5.1.1 Soveltaminen 

SYL:n ja SYT:n laatuvaatimukset ja ohjeet pätevät sellaisinaan uusien 
teräsrakenteiden pintakäsittelyssä. Poikkeamat ovat vähäisiä, jos vanhat 
teräsrakenteet pintakäsitellään uudelleen siten, että vanha pinnoite 
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poistetaan kokonaan. Vanhan pinnoitteen paikkaamiseen ja parantamiseen 
soveltuvat paremmin SILKO-ohjeet. Myös siltojen korjausmaalauksen 
urakkaohjelmassa 3.5.1993 on esitetty eräitä korjausmaalaustöiden 
laadunvalvontaan liittyviä ohjeita. Valvojan on perehdyttävä myös siltojen 
ympäristönsuojeluohjeisiin (luonnos 3.5.1 993) ja ympäristönsuojelua 
koskeviin vaatimuksiin urakka-asiakirjoissa. 

4.5.1.2 Käsitteet ja määritelmät 

SYT:n ja SYL:n liitteessä 2 on määritelty useita pintakäsittelyyn liittyviä 
käsitteitä. Vain osaa niistä on käytetty SYT:ssä ja SYL:ssä. Valvojalle on 
eduksi, jos hän yhteydenpidossa pintakäsittelyn asiantuntijoiden ja 
ammattilaisten kanssa tuntee oikean terminologian. 

4.5.1.3 Pinnoitteiden yleiset laatuvaatimukset 

Pinnoitteen kestävyyttä koskevat laatuvaatimukset tulevat kysymykseen 
uusia pinnoitteita tai tuotteita hyväksyttäessä. 

Valvojan tehtäviä on pinnoitteen värisävyn ja muiden ulkonäköön vaikutta-
vien ominaisuuksien tasalaatuisuuden arvosteleminen. Valvojan tulee 
tasalaatuisuutta arvostellessaan ottaa huomioon, että ulkonäköasioissa 
julkisivupinnat ovat tärkeämpiä kuin rakenteen sisäosissa olevat pinnat. 

Valvojan tulee harkita, onko SYT:ssä ja SYL:ssä esitetty tartuntavetokokei-
den määrä riittävä,jotta pinnoitteen tartunta alustaan ja eri kerrosten välinen 
tartunta saadaan luotettavasti tutkittua. Esikäsittelyn, pintakäsittelyolosuh-
teiden, väliaikojen ja mandollisen likaantumisen kannalta erilaiset pinnat 
pitää valita kokeilukohdiksi. Valvoja voi määrätä kokeiden paikat. Pintakäsit-
telijällä tulee olla käytettävissään tartunnan mittaukseen tarvittava laite ja 
henkilö, joka osaa tehdä kokeen. Maalitehtaiden edustajat voivat myös 
tehdä kokeita. Valvojan pitää perehtyä kokeen suoritukseen, jotta hän osaa 
arvostella sen oikeellisuutta. Tartunta alustaan kannattaa kokeilla, 
ennenkuin kaikki pinnoitekerrokset on levitetty. Tartuntakoe tehdään tämän 
valvontaohjeen liitteen 2 mukaisesti. 

Huokosia ja muita korroosionesto-ominaisuuksia heikentäviä vikoja tutkitaan 
silmämääräisesti tarvittaessa suurennuslasia apuna käyttäen. 

4.5.1 .4 Laadunvalvonta ja kelpoisuuden osoittaminen 

Ennen pintakäsittelytöiden aloittamista, esim. töiden aloituspalaverissa 
käydään läpi pintakäsittelijän laatusuunnitelma ja sovitaan työajoista, 
työnjohdosta sekä kelpoisuuden osoittamiseen liittyvästä raportoinnista ja 
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sen laajuudesta. Samoin informoidaan rakennuttajan valvonnan laajuudesta, 
tarkastusvaiheista, kaluston käytöstä tarkastuksiin, tarkastusten ajankoh-
dasta ja valvojan mandollisesta osallistumisesta raportointiin. Em. sovitut 
asiat merkitään pöytäkirjaan. 

Valvojan tehtäviin kuuluu todeta pinta käsittelytilojen ja pinta käsittelytöihin 
käytettävän kaluston ja tarkastusvälineiden soveltuvuus ja kunto. Työtilojen 
tarkastuksessa tulee selvittää ko. pintakäsittelytyölle soveltuvat olosuhteet, 
suihkupuhdistus- ja maalaustilan mitat, tilojen lämmitys- ja ilmanvaihtojär-
jestelmien toiminta, rakennusten kunto ja siisteys yleensä sekä pintakäsitel-
tävien rakenteiden siirrot ja tuentarakenteet ja niiden toiminta työskentelyn 
aikana. Tarkastusvälineiden tulee olla kalibroituja ja aputelineiden ja - 
kaluston turvallisia ja työhön soveltuvia. 

LVR-töissä hyvä laatusuunnitelma, pätevät ja luotettavat tarkastajat ja 
työntekijät sekä selkeät tarkastuspöytäkirjat ovat luotettavan 'aadun-
valvonnan perusta. Valvoja varmistuu pintakäsittelijän laadunvalvonnan 
toimivuudesta ja voi rajoittaa tarkastuksensa pistokokeisiin. Perinteisessä 
toteutuksessa voidaan pintakäsittelijältä edellyttää samoja asioita. Valvojan 
tulee kuitenkin omakohtaisin tarkastuksin varmistua tärkeimpien työvaihei-
den laadusta. 

4.5.2 Pintakäsittelysuunnitelman tarkastaminen 

Pinta käsittelijän tekemästä pinta käsittelysuunnitelmasta tulee ilmetä kaikki 
SYT ja SYL 4:n, kohdan 4.5.2 mukaiset asiat. 

Valvojan tulee perehtyä huolellisesti esitettyyn pintakäsittelysuunnitelmaan 
ja muihin ko. pintakäsittelyyn liittyviin asiapapereihin niin, että hän hallitsee 
työhön ja laadunvalvontaan liittyvät keskeiset asiat. 

Valvojan tulee perehtyä pintakäsittelysuunnitelman lisäksi ainakin seuraavi-
en asiapapereiden sisältöön 

- 	urakkaohjelma 
- 	työkohtainen työselitys tai työkohtaiset laatuvaatimukset 
- 	SYT tai SYL 4:n pintakäsittelyä koskevat kohdat 
- 	pintakäsittelytöihin liittyvät tärkeimmät standardit. 

4.5.2.1 Suunnitelman muoto ja sisältö 

Rakennesuunnitelmassa rakenneosien pintakäsittely määritellään tyyppimer-
kinnällä, esim. TIEL4.8. SYT ja SYL 4:n liitteessä 2 on lueteltu käytettävät 
maalausjärjestelmät käyttökohteittain ja rasitusluokittain. Liitteestä käy ilmi 
myös standardin SFS 4962 mukainen merkintä. Kaikki muu selvitetään 
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yksityiskohtaisesti pintakäsittelysuunnitelmassa, jonka rakenteen valmistaja 
tai pintakäsittelijä laatu. Sen sisältöä koskevat vaatimukset on esitetty 
SYT:ssä ja SYL:ssä. SYT:ssä on lisäksi pintakäsittelyä koskevia suunnitte-
luohjeita. 

Tarkastaessaan pintakäsittelysuunnitelmaa tulee valvojan varmistaa, että 
pintakäsittely on sovitettu valmistus-, kuljetus- ja asennusvaiheisiin siten, 
että pinnoitteelle asetetut laatuvaatimukset voidaan luotettavasti saavuttaa. 
Perinteisessä toteutuksessa valvojan pitää tarvittaessa vaatia tästä 
yhteensopivuudesta riittävästi lisäselvityksiä. 

LVR-töissä voidaan edellyttää, että pääurakoitsija tai muu vastaavassa 
asemassa oleva rakentaja huolehtii teknisten työsuunnitelmien yhteensovit-
tamisesta. J05 valvoja kuitenkin tiedoksi tulleesta pintakäsittelysuunnitel-
masta päättelee, että yhteensopivuutta ei ole otettu riittävästi huomioon tai 
että pintakäsittelystä annetut tiedot ovat virheelliset tai puutteelliset, tulee 
hänen ilmoittaa siitä rakennushankkeessa toimivalle tilaajan edustajalle, ellei 
yhteydenpidosta ole toisin Sovittu. 

Valvojan tulee varmistua siitä, että pintakäsittelysuunnitelmassa esitetyt 
ym päristön suojaustoimenpiteet ovat riittävät ja vastaavat urakka- 
asiakirjoissa esitettyä suojaustasovaatimusta A, B tai C. 

Toteutustavasta riippumatta pintakäsittelysuunnitelmasta ei saa poiketa 
ilman, että siitä sovitaan osapuolten kesken sopimuksen edellyttämällä 
tavalla. 

4.5.2.2 Hyvä ksyttävät siltapinnoitteet 

Valvojan tulee todeta, onko pintakäsittelysuunnitelmassa esitetty pinnoite- 
järjestelmä tuotenimikkeineen tielaitoksen hyväksymä. Hyväksytyt 
maalausjärjestelmät on lueteltu SILKO-ohjeessa 3.352 ja sitä täydentävissä 
siltakeskuksen kirjeissä. On huomattava, että hyväksyntä koskee koko 
maalausjärjestelmää esikäsittelyineen ja tuotteineen. Hyväksyttyjä tuotteita 
ei voi käyttää ristiin eri maalausjärjestelmissä. Valvojan on myös varmistut-
tava siitä, että esitetty maalausjärjestelmä soveltuu kyseiseen käyttökoh-
teeseen ja rasitusluokkaan ja vastaa rakennesuunnitelman edellyttämää 
tasoa. Esimerkiksi polyuretaanijärjestelmää ei voida vaihtaa kloorikautsujär-
jestelmään, ellei siitä tehdä suunnitelmamuutosta ja sovita hyvityshinnasta. 

Uusia pinnoitejärjestelmiä voidaan tapauskohtaisesti käyttää, jos varmistu-
taan niiden riittävästä laatutasosta ko. kohteeseen. Käyttö edellyttää 
laitoksen rakentamisen asiantuntijan hyväksyvää lausuntoa. 
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4.5.3 KorroosionestomaalaUkSen valvonta 

4.5.3.1 Maalipinnoitteen laatuvaatimukset 

Maalipinnoitteen ruostumisastetta arvioitaessa 5 vuoden kuluttua, ei oteta 
huomioon ulkopuolisesta ja mekaanisesta rasituksesta aiheutuneita 

vaurioita. 

Maalipinnan ulkonäköä (kiiltoa ja tasalaatuisuutta) varsinkin polyuretaanipin-
tamaaleilla heikentävät maalisumurajat, joita syntyy helposti virheellisen 

ruiskutustekniikafl takia. 

Maalikalvon paksuus todetaan vähintään pohjamaalista ja kokonaiskalvosta. 
Jos pohjamaali ja yksi tai kaksi välimaalia maalataan tehtaalla, on tarkoituk-
senmukaista vaatia mittaustulokset myös tehtaalla maalatusta kokonaiskal- 

vosta. 

Tartuntaa koskevat vaatimukset ovat uusia. Tärkeintä on se, ettei tartunta 
petä alustasta eikä kerrosten väliltä, eli murtuminen tapahtuu koheesio- eikä 
adheesiomurtumafla. SYT ja SYL 4:n kohdassa 4.5.3.1 on esitetty 
tartuntaa koskevat vaatimukset ja raja-arvot, jonka alapuolella vian syyt on 
selvitettävä ja maalaus korjattava. Välialueella peritään arvonvähennys 
sillanrakentamisen arvonmuutosperusteiden (SAP) kohdan 2.4.5 mukaises- 

ti. 

4.5.3.2 Esikäsittely 

Esikäsittelylle asetetut yleiset vaatimukset on määritelty SYT:ssä ja 
SYL:ssä. MaalausjärjeStelmäStä johtuvat vaatimukset on 'esitetty pintakäsit-
telysuunnitelmasSa. Maalauksen laatuun ja kestävyyteen vaikuttaa myös 
teräsrakenteen viimeistely, joka ei kuulu tässä kohdassa tarkoitettuun 
esikäsittelyyn. Kohdassa 4.3.3.1 on määritelty terästyön laatuaste. 
Perinteisessä toteutuksessa valvojan tulee viimeistään tässä vaiheessa 
tarkastaa rakenteen viimeistely ja tehdä sitä koskevat huomautukset. LVR-
töissä voidaan tämä tarkastus jättää teräsrakenteen valmistajan huoleksi 
pistokoeluonteisia tarkastuksia lukuunottamatta. Näkyvät puutteet 
(epätasaiSet hitsit, terävät särmät, hitsausroiskeet, polttoleikkauspurSeet 
epätasainen polttoleikkausjälki, koihut ja naarmut) voidaan todeta vielä 
valmiiksi maalatustakin rakenteesta ja korjata tai poikkeustapauksesSa ottaa 
laadun alituksena huomioon. Ennen varsinaista ruosteenpoiStoa on 
huolehdittava, että rasvatahrat on poistettu sopivia liuottimia käyttäen. 

Perinteisess toteutuksessa valvojan tulee tarkastaa maalattavat pinnat 
yksityiskohtaisesti ennen maalaamista. Pintakäsittelijän kanssa on 
sovittava, että maalausta ei saa aloittaa, ennenkuin valvoja on tarkastanut 
kohteen ja hyväksynyt esikäsittelyn taikka ilmoittanut, että hän jättää 
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tarkastuksen suorittamatta. Nurkkiin ja kulmiin, joiden puhdistus on 
vaikeampaa kuin sileiden sivujen, pitää kiinnittää erityistä huomiota. 
Esikäsittelyn tulosta verrataan standardin valokuviin. Vertailu käy helpom-
min, jos työn alussa esikäsitellään mallilevy kuvien perusteella, ja tätä 
käytetään tarkastettaessa rakenteen esipuhdistusastetta. Maalitehtaan 
edustajat voivat myös auttaa esikäsittelyasteen tulkinnassa. Lisävalaistuk-
sena tarkastuksessa voidaan käyttää taskulamppua. 

Teräsrakenteen asennuspaikalla on kiinnitettävä erityistä huomiota 
teräsosien esipuhdistukseen, koska kuljetuksen aikana rakenteen pintoihin 
voi tarttua vaikeasti irroitettavaa likaa, kuten tiesuolaa, pölyä ja bitumia. 
SYT 4:n kohdassa 4.5.3.2 on esitetty pesuohje lian poistamisesta. 
Kuivumisen jälkeen valvojan tulee tarkastaa maalattavien pintojen puhtaus 
ja todeta samalla, että mandolliset betonivalujen yhteydessä muottien 
raoista valuneet betoniroiskeet ja sementtipitoisen veden jättämät jäljet on 
poistettu. Betoniroiskeiden poisto tehdään yleensä ennen vesi- tai 
liuotinpesua. Se onnistuu parhaiten varovasti hakkaamalla ja teräslastalla 
kaapimalla. Työ tulee olla tehty niin, että pohjamaalikerrokset eivät ole 
vaurioituneet. 

Asennushitsauskohtien esikäsittelyn tarkastuksessa valvojan tulee todeta, 
että puhdistusaste täyttää koko suihkupuhdistetulla alueella vaaditun tason, 
suihkupuhdistettu alue on riittävän laaja siten, että kaikki hitsausten aikana 
mandollisesti ylikuumennut maali on poistettu ja että pohjamaalikerrosten 
reuna-alueet on viistetty. Hankalasti puhdistettavia kohteita, kuten nurkkia, 
notseja ja ahtaita välejä ei tarkastuksessa saa unohtaa. 

Valvojan tulee todeta, että pitemiä aikoja (useampia viikkoja) pelkästään 
sinkkipölymaalattuna olleista pinnoista on poistettu rasvatahrat ja ns. 
sinkkisuolat. Puhdistusmenetelmiksi soveltuvat alkali-, emulsio- tai 
liuotepesu ja sen jälkeinen huolellinen vesihuuhtelu. Pintojen kuivuttua ja 
juuri ennen maalin levitystä sinkkipinnoille tehdään vielä kevyt hiekkapesu 
hienolla hiekalla ja pienellä paineella tarttuvuuden parantamiseksi. Kuuma- 
tai ruiskusinkittyjen pintojen maalaustöiden valvonnassa menetellään 
samalla tavalla. 

Suihkupuhdistettu pinta saa olla ilmastorasituksen alaisena vaatimukset 
täyttävissä olosuhteissa enintään seuraavasti: 

- 	kun ilman suhteellinen kosteus on lähellä suurinta sallittua 
arvoa, eli n. 70-8 5 %, tulee pohjamaalaus tehdä välittömästi 
suihkupuhdistuksen jälkeen 

- 	kun ilman suhteellinen kosteus on luokkaa 40-70 %, on 
pohjamaalaus tehtävä muutaman tunnin sisällä suihkupuhdis-
tuksesta 

- 	kun ilman suhteellinen kosteus on alle 40 %, voi odotusaika 
olla pidempikin, kuitenkin enintään 8 tuntia. 
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Näkyvää ruosteen muodostumista ei maalaushetkellä saa olla havaittavissa 
missään olosuhteissa. 

LVR-töissä periaatteen mukaan pintakäsittelijän pitäisi antaa hoitaa 
esikäsittelyn laadunvalvonta omatoimisesti. Näin voidaan menetellä, jos 
työkohtainen laatusuunnitelma on kunnossa ja pintakäsittelijän laatujärjes-
telmä on hyväksytty. Tosiasia on kuitenkin, että esikäsittelystä riippuu 
pinnoitteen kestävyys ja siinä tehtyjä virheitä ei pystytä havaitsemaan 
valmiista maalipinnasta eivätkä ne yleensä tule esille edes takuuaikana. 
Valvoja voi tehdä pistokoetarkastuksia, varsinkin, jos täyttä luottamusta 
pintakäsittelijän laadunvalvontaan ei ole. 

4.5.3.3 Aineet 

Valvojan on suhtauduttava asiaan hyvin kielteisesti, jos työssä käytetään 
muita kuin alkuperäispakkauksissa olevia maaleja, lakkoja, kittejä, 
kovettimia, ohentimia ja liuottimia sekä mandollisia muita maalauksessa 
käytettäviä aineita. Pakkauksissa tulee olla pintakäsittelysuunnitelmaan 
liitetyissä tuoteselosteissa käytetyt merkinnät. Valvojan tulee varmistua 
siitä, että käytettävät maalit ovat tuoreita ja että niitä on säilytetty 
valmistajan ohjeiden mukaisesti. Yli-ikäisten maalien käyttö ohennetta 
lisäämällä on estettävä. Epäillessään tuotteiden käyttökelpoisuusaikaa, voi 
valvoja varmistaa asian maalin valmistajalta. Tämän laatujärjestelmä 
voidaan olettaa hyväksytyksi, jos tuotteet on hyväksytty käytettäviksi 
siltojen korroosionestomaalauksesSa. 

Kaksi- tai useampikomponenttisten maalien, lakkojen ja kittien käyttökel-
poisuusaika on lyhyt sen jälkeen, kun aineosat on sekoitettu keskenään. 
Tuoteselosteesta tai maalin valmistajalta voi valvoja varmistaa asian. 

SYT:ssä mainittua eri kerrosten välistä sävytyseroa tulee valvojan vaatia 
perinteisessä toteutuksessa. Sitä voidaan suositella myös LVR-töissä 
pintakäsittelijän oman laadunvalvonnan helpottamiseksi. 

4.5.3.4 Maalaustyö 

Yleistä 

Maalaustyössä tärkeitä ja perinteisessä toteutuksessa valvottavia asioita 
ovat: olosuhteet maalattaessa, maalattavien pintojen laatu, materiaalien 
käyttö, maalin levittäminen sekä maalin kuivuminen ja kovettuminen. 
Melkein kaikille on asetettu mitattavissa olevat laatuvaatimukset, joten 
LVR-töissä pinta käsittelijältä vaaditaan tarkastuspöytä kirjat mittaustuloksi-
neen. Perinteisessä toteutuksessa osa mittauksista voidaan sopia valvojan 

tehtäväksi. 
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Olosuhteiden valvonta 

Olosuhteet maalaustyön aikana vaikuttavat huomattavasti työn onnistumi-
seen. Vaatimuksia on asetettu ilman lämpötilalle ja suhteelliselle kosteudel-
le. Lisäksi on vaadittu, että maalattavan pinnan lämpötila on vähintään 3°C 
yli kastepisteen. Kastepisteessä ilmassa oleva vesihöyry tiivistyy vedeksi 
kappaleiden pinnoille. Tämä voi tapahtua, kun maalattava kappale siirretään 
lämpimämpään tilaan tai ulkoilman lämpötila nousee nopeammin kuin 
rakenteen lämpötila. Valvonnassa voi tulla ongelmia olosuhteiden kehittymi-
sen arvioinnissa. Pintakäsittelijä saattaa haluta aloittaa maalaamisen, vaikka 
sateen alkaminen on odotettavissa. Valvojan ei tule ryhtyä säätilan 
ennustajaksi eikä kieltää maalauksen aloittamista, jos olosuhteet ovat 
hyväksyttävät. Huomautus tulevasta kehityksestä on kuitenkin paikallaan. 
Hänen pitää keskeyttää työ, kun olosuhteet huononevat alle vaadittujen 
rajojen, ja ryhtyä toimenpiteisiin mandollisten sateen aiheuttamien 
vaurioiden selvittämiseksi. Pintakäsittelijän tulee itse harkita, onko riski 
esikäsittelyn uusimisesta suurempi kuin mandollinen sateessa vahingoittu-
neen pinnan uudelleen puhdistus ja maalaaminen. Olosuhdetiedot kirjataan 
sovituin väliajoin, vähintään työvuoron alkaessa, kerran välillä ja työnvuoron 
lopussa. Maalaamossa, missä on vakio-olosuhteet riittää, kun olosuhteet 
tarkastetaan muutaman kerran työn aikana, esimerkiksi kerran viikossa. 
Valvojan pitää selvittää kosteusmittarin luotettavuus ja kalibrointi. 

Jos maalattava rakenne siirretään kylmästä suihkupuhdistustilasta 
lämpimään maalaushalliin, tiivistyy rakenteen pinnoille vesipisaroita ja 
ruostuminen alkaa nopeasti. Tällaisessa tilanteessa tulee maalaustilan 
lämpötilan olla sama kuin suihkupuhdistustilan, ja lisäksi siellä on oltava 
hyvä ilmanvaihto. Maalaustilan lämpötilan kohottaminen voidaan aloittaa 
vasta sen jälkeen, kun maalattava rakenne on siirretty maalaustilaan. 

Pintakäsittelyn olosuhdevaatimukset vaihtelevat, riippuen maalityypistä, 
seuraavan taulukon mukaisesti: 

Maalityyppi Ilman lämpötila Ilman suht.kosteus 
(min.) (maks.) 

Alkydimaalit yli +5°C alle 85 % 
Epoksimaalit 
- yksikomponenttinen yli -10°C alle 80 % 
- kaksikomponenttinen yli +1O°C alle 80 % 
Sinkkisilikaattimaalit yli -15°C välillä 50-90 % 
Kloorikautsumaalit yli -10°C alle 90 % 
Polyuretaanimaalit yli +5°C alle 85 % 

Siltatöissä ei kuitenkaan yleensä sallita maalausta alle 0°C:n lämpötiloissa. 

Olosuhdetiedot voidaan esittää pintakäsittelyn laaturaporttiin sisältyvän 
sillan maalaustyön valvontapöytäkirjan muodossa (liite 3, sivu 3). 
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Perinteisissä töissä raportin voi tehdä valvoja, jos niin sovitaan. LVR-
toteutuksessa raportointi kuuluu pintakäsittelijälle. 

Maalaustyön valvonta 

Maalattatien pintojen pitää olla puhtaita pölystä ja liasta sekä kuivia. 
Esikäsittelylle asetetut vaatimukset on selvitetty kohdassa 4.5.3.2. 
Uudelleen maalattaessa tulevat esille maalausten väliaikoja koskevat 
rajoitukset. Maalityypistä riippuen liian pitkät väliajat voivat heikentää 
tartuntaa niin paljon, että karhennus on tarpeen. Toisaalta taas uuden 
kerroksen levittäminen vielä kostealle pinnalle saattaa joskus onnistua. 
Völiaikojen pitäisi käydä ilmi pintakäsittelysuunnitelmasta siten, että niissä 
on otettu huomioon todelliset olosuhteet. Tuoteseloste ja maalitehtaan 
asiantuntija ovat sopivia tietolähteitä. Maalausten toteutuneet väliajat 
käyvät ilmi valvontapöytäkirjasta, jossa maalatut alueet on määritelty 
tarkasti sekä työn alku ja lopetus ilmoitettu kellon ajoilla. 

Maalin levitys on silloin onnistunut, kun maalikalvoja on riittävästi, ne ovat 
tasaisia ja niiden paksuus on vaadituissa rajoissa. Riittävän maalikalvon 
saaminen kulmiin ja nurkkiin vaatii yleensä vahvistussivelyn, joka tehdään 
välimaalilla. Tasaisen maalikalvon saaminen siltarakenteisiin, joissa usein on 
jäykisteitä ja muita epätasaisuuksia, vaatii maalarilta ammattitaitoa. 
Maalikalvon paksuudelle asetetut yleiset vaatimukset on määritelty SYT:ssä 
ja SYL:ssä. Alkydi- ja kloorikautsumaaleille asetettu paksuuden yläraja 
johtuu siitä, että näillä maaleilla paksut kerrokset pyrkivät halkeamaan 
maalin vanhetessa. Pintakäsittelysuunnitelmassa määritellään kalvonpak-
suuksien ylärajat, jotka voivat myös em. maalityypeillä poiketa yleisistä 

vaatimuksista. 

Maalatun pinnan tarkastaminen 

Maalatun pinnan tarkastamiseen kuuluu silmämääräinen tarkastus, 
kalvonpaksuuden mittaus ja tartunnan testaus. Tarkastuksissa noudatetaan 
standardin SFS 4960 ohjeita. Maalikalvon tiiviyttä ei yleensä erikseen 

tarvitse tarkastaa. 

Silmämääräisessä tarkastuksessa todetaan, onko maalatuissa pinnoissa ap-
pelsiinipintaa, valumaa, karkeata pintaa, kuplimista, huokoisuutta, 
halkeamia tai malautumattomia kohtia. Pintamaalauksesta todetaan edellis-
ten lisäksi sävy ja kiiltoerot. Hankalasti maalattaviin kohteisiin, kuten mm. 
notseihin, teräviin särmiin, nurkkiin ja ahtaisiin väleihin tulee kiinnittää 
erityinen huomio tarkastuksessa. Notsien ja ahtaiden välien tarkastuksessa 
sopivia apuvälineitä ovat peili ja taskulamppu. 

Maalikalvojen paksuuden mittauksilla saattaa olla laadunvalvonnassa 
suurempi paino, kuin mitä pinnoitteen paksuudella on merkitystä kor-
roosioneston kannalta. Se on kuitenkin tärkeä ominaisuus ja se voidaan 
mitata. Mittaus tehdään magneettisella menetelmällä standardin SFS ISO 
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2178 mukaan. Mittauslaite kalibroidaan sileällä levyllä. Nurkissa ja kulmissa 
voi mittarin lukema olla epäluotettava (minimietäisyys ̂  30 mm). 
Mittauksista laaditaan pöytäkirja. Eräät mittarit käsittelevät lukemia stan-
dardin määräysten mukaan eli laskevat mittaustuloksen kolmen samasta 
kohdasta otetun lukeman keskiarvona. Tällöin lukemien kirjaaminen ei ole 
tarpeen. Sellaisista kohdista, joista magneettisella mittarilla ei saada 
lukemia, pitäisi kalvonpaksuus selvittää leikkaavalla mittauksella. Valvoja 
voi harkita tämän mittaustavan tarpeellisuutta sen perusteella, mitä tietoja 
tai havaintoja hänellä on näiden ongelmakohtien käsittelystä. 

Tartunta testataan liitteen 2 mukaisella vetokokeella ja raportoidaan liitteen 
3 sivun 5 mukaisesti. 

Kalvonpaksuuden mittauksessa noudatetaan SFS-standardien 2873, 3644 
ja 4962 ohjeita. Seuraavassa on muutamia ohjeita valvojalle kalvonpaksuu-
den mittauksesta ja silmämääräisestä tarkastuksesta: 

- 	 kalibroi maalikalvomittari aina ennen mittaustyön aloittamista. 
Kalibrointi tulee tarvittaessa tarkastaa myös mittaustyön 
aikana 

- 	 käytä kalibroinnissa likimain mitattavan maalikerroksen 
vahvuista kalibrointinormaalia 

- 	 käytä kalibroinnissa kunnollista, sileää ja riittävän suurta 
kalibrointialustaa 

- 	 mitattaessa otetaan pieneltä alueelta (n. 1 cm 2) kolme luke- 
maa, lukemien keskiarvo on yksi mittaustulos (kts. SFS 2973) 

- 

	

	 kalvonpaksuusmittari ei välttämättä näytä oikein, jos mitataan 
liian läheltä reunaa tai taitekohtaa (min, etäisyys 30 mm) 

-  laadi mittauksista pöytäkirja tulosten myöhempää tarkastelua 
varten. J05 käytössä ei ole printtaavaa kalvonpaksuusmitta-
ria, laadi pöytäkirja tielaitoksen lomakkeelle 

- 	 sovi pintakäsittelijän kanssa tarkastusajankohdasta, apukalus- 
ton käytöstä yms. ja pyri tekemään tarkastus siten, että se 
haittaa mandollisimman vähän töitä. 

4.5.3.5 Laadunvalvonta ja kelpoisuuden toteaminen 

Laadunvalvontaan kuuluvissa tarkastuksissa sovelletaan standardia SFS 
4960 edellisessä kohdassa esitetyllä tavalla. 

Valvoja toteaa, että pintakäsittelijä laatu päivittäin liitteen 3 mukaisen 
valvontapöytä kirjan sekä kalvonpa ksuus- ja tartuntamittauspöytä kirjat 
sopimuksen mukaisesti ja että tulokset täyttävät vaatimukset ja raportointi 
vastaa todellisuutta. Pöytäkirjat tulee olla yhdistettävissä yksiselitteisesti 
rakenteen tiettyihin kohtiin. Ulkonäöltään tai kalvonpaksuudeltaan 
epätyydyttävät alueet tulee vaatia kartoitettavaksi ja mandollisesti 
korjattavaksi. Tarvittaessa valvoja määrittelee arvonvähennykset SAP:n 
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kohdan 2.4.5 mukaisesti. 

Kelpoisuus osoitetaan tarkastuspöytäkirjoilla. Kelpoisuuden osoittava 
laaturaportti liitepöytäkirjoineen voidaan laatia liitteessä 3 esitetyllä tavalla. 
Kalvonpaksuuden kelpoisuusmittaus tehdään mittausalueittain (n. 100 m 2) 

siten, että jokaiselta mittausalueelta tehdään 20 mittausta (= kolmen 
lukeman keskiarvo). 

Perinteisessä toteutuksessa voidaan sopia, kumpi osapuoli laatu laaturapor-
tin. LVR-töissä se kuuluu pintakäsittelijän tehtäväksi. 

4.5.4 Kuumasinkityksen tarkastaminen 

4.5.4.1 Pinnoitteen laatuvaatimukset 

Valvoja joutuu arvostelemaan, täyttävätkä sinkityt rakenneosat SYT:ssä ja 
SYL:ssä asetetut laatuvaatimukset.Valvojan tulee vaatia kuumasinkitykses-
tä SYT ja SYL 4:n kohdan 4.5.2.1 mukainen pintakäsittelysuunnitelma. 

4.5.4.2 Esikäsittely 

Kuumasinkittävissä kappaleissa ei saa olla rakoja joihin peittauksessa 
käytettävä happo menee. Niissä ei myöskään saa olla umpinaisia osia. 
Hitsien tulee olla viimeisteltyjä. Tätä on SYT:ssä ja SYL:ssä kuvattu 
terästyön laatuasteella 05/SFS 8145. Sinkityslaitoksessa kappaleet 
peitataan, jonka jälkeen teräspintojen tulee olla täysin puhtaita eli vastata 
Sa 3:a. SYT:ssä ja SYL:ssä luetellut epäpuhtaudet, paksu valssihilse jne. 
eivät lähde peittauksessa, joten ne on poistettava suihkupuhdistuksella. 
Suihkupuhdistukseen riittää laatuaste Sa 2, ellei sinkityslaitoksen kanssa 
muuta sovita. On suositeltavaa, että valmistaja tekee suihkupuhdistuksen, 
jolloin kappaleet voidaan tarkastaa ennen sinkityslaitokseen lähettämistä. 
Perinteisessä toteutuksessa valvoja tarkastaa kaikki rakenneosat. LVR-
töissä voi valvojan osuus rajoittua laatutason toteamiseen. Valvoja voi 
käydä myös sinkityslaitoksessa tutustumassa sinkitysprosessiin, mutta 
jatkuvaa valvontaa tuskin voidaan järjestää eikä se ole tarpeenkaan. 

4.5.4.3 Laadunvalvontaja kelpoisuuden toteaminen 

Valvoja arvioi sinkkikerroksen kelpoisuutta silmämääräisesti ja pistokoeluon-
teisilla kalvonpaksuusmittauksilla. Vääntyneille rakenneosille on tarvittaessa 
tehtävä mittatarkastuksia. 
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SYT:ssä ja SYL:ssä on edellytetty, että sinkityslaitoksella on oma sisäinen 
laadunvalvonta. LVR-toteutuksessa edellytetään tielaitoksen hyväksymä 
laatujärjestelmä. 

Kelpoisuuden osoittamiseksi vaaditaan sinkityslaitokselta todistusta, josta 
käy ilmi SYT:ssä ja SYL:ssä luetellut asiat. Tällaiset todistukset eivät ote 
olleet yleisen käytännön mukaisia, joten valvoja voi joutua täsmentämään 
niiden sisältöä ja perustelemaan niiden tarpeellisuutta. 

4.5.5 Metalliruiskutuksen tarkastaminen 

4.5.5.1 Yleiset laatuvaatimukset 

Tässä kohdassa käsitellään metalliruiskutusta yleisesti, vaikka siltaraken-
teissa käytetään vain sinkkiruiskutusta, koska se soveltuu korroosionestoon 
parhaiten. Muut metallit voivat tulla kysymykseen esimerkiksi yksityiskoh-
tien viimeistelyssä. Valvojan tulee vaatia metalliruiskutuksesta SYT ja SYL 
4:n kohdan 4.5.2.1 mukainen pinta käsittelysuunnitelma. 

4.5.5.2 Esikäsittely 

Esikäsittelyä koskevat vaatimukset ovat samat kuin maalauksessa, mutta 
puhdistusaste on Sa 3 ja lisäksi pinnan pitää olla tartunnan takia karhea. 
Karheutta voidaan arvostella vertailukappaleiden avulla. 

4.5.5.3 Ruiskutus 

Olosuhteiden suhteen ruiskutus on vaativampaa kuin maalaus. Laitteiden 
toimintavarmuus ja niiden oikea käyttö ovat hyvän työntuloksen edellytyk-
siä. 

4.5.5.4 Jälkikäsittely 

Ruiskutettu sinkkikerros on huokoinen, joten se pitää tiivistää. Tiivistykseen 
sopivat vinyylilakat ja -maalit. Maalinvalmistajan lausunto soveltuvuudesta 
vaaditaan. Sinkkipinnoitteen laatu ja kestävyys heikkenee huomattavasti, 
jos huokosiin pääsee kosteutta tai likaa ennen tiivistyslakkaa. 

4.5.5.5 Laadunvalvonta ja kelpoisuuden osoittaminen 

Metaltiruiskutuksen valvontaan ja sen kelpoisuuden osoittamiseen pätevät 
samat säännöt ja ohjeet kuin korroosionestomaalaukseen, kun edellisissä 



Sillanrakentamisen valvontaohje - SVO 
TERÄSRAKENTEET 

kohdissa esitetyt erikoisvaatimukset otetaan huomioon. 

4.5.6 Muut menetelmät 

4.5.6.1 Yleistä 

Muista pintakäsittelymenetelmiStä on SYL:ssä ja SYT:ssä käsitelty vain 
muutamia vaatimusten ja ohjeiden tasolla. Pintakäsittelysuunnitelman 
laatimista koskeva vaatimus pätee niihinkin. 

4.5.6.2 Teräspinnat ilman pinnoitetta 

Säänkestävästä teräksestä tehdyt rakenteet esikäsitellään samalla tavalla 
kuin maalattavat. Puhdistusastekin on sama kuin useimmilla korroosionesto-
maaleilla. Käsittely siltapaikalla on useimmiten tarpeen, jotta pintojen 
tasalaatuisuutta koskeva vaatimus saavutetaan. Säänkestävästä terä ksestä 
tehdyt rakenteet voidaan myös pinnoittaa, ja materiaalin vaihtaminen 
säänkestäväksi ei poista pinnoitusta koskevaa vaatimusta, ellei raken-
nesuunnitelmaa asianmukaisessa järjestyksessä muuteta. 

Myös ruostumattomasta ja haponkestävästä teräksestä tehdyt rakenteet 
voivat syöpyä esimerkiksi hitsien vierestä. Varmimmin tämä voidaan estää 
peittaamalla hitsatut kappaleet altaassa. Hiomalla pitää käsitellä hitsit 
ympäristöineen joka puolelta. Ruostumattomat rakenneosat voivat saada 
"ruostevikoja" myös siten, että ne varastoitaessa tai rakenteessa ovat 
kosketuksissa ruostuvaan teräkseen. Ohut lanka tai naulakin riittää. 

4.5.6.3 Tilapäiset suojausmenetelmät 

Tässä kohdassa tarkoitetut tilapäiset suojausmenetelmät tulevat harvoin 
kysymykseen sillanrakennuksessa. Valvojan tulee selvittää, että käytetään 
hyväksyttäviä tuotteita ja menetelmiä. Hyväksyntä voi koskea käyttöä 
yleensä tai vain ko. kohdetta. Valvonta pitää sovittaa tuotteista saatuihin 
tietoihin. Tietojen salaamista sillä perusteella, että aineet ja valmistus- 
menetelmät ovat patentilla suojattuja tai niitä halutaan muuten kilpailusyistä 
pitää salassa, ei valvojan pidä hyväksyä. Luottamuksellisia tietoja hän ei saa 
luovuttaa edelleen. 

4.5.6.4 Koteloiden suojaaminen 

Siltarakenteissa voi olla tässä kohdassa tarkoitettuja koteloita tai sellaisia 
yksityiskohtia, joiden huoltomaalaus on vaikeata. Silloin korroosionestoon 
voidaan käyttää sellaisia pinnoitteita, joiden korjaaminen tai vahventaminen 
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ei edellytä puhdistusta. Kysymykseen voivat tulla edellisessä kohdassa 
tarkoitetut tilapäiset suojausmenetelmät. 

SYL:ssä on esitetty eräitä koteloiden suojaamiseen liittyviä laatuvaatimuk-
sia. Pintakäsittelysuunnitelma on laadittava käytettävien aineiden ja 
menetelmien asettamista lähtökohdista. Siinä on selvitettävä myös 
tarvittavat tarkastukset ja huoltokäsittelyt sekä niille asetut määräajat. 

Valvojan tulee huolehtia siitä, että sillan laaturaporttiin taltioidaan koteloi-
den suojaamisesta niin yksityiskohtaiset ja täydelliset tiedot, että sillan 
käyttäiän aikana niiden avulla pystytään tekemään tarvittavat huoltokäsitte-
lyt, vaikka aineiden valmistus olisi jo lopetettu eikä valmistajaakaan enää 
tavoitettaisi. Periaatteessa aineista pitäisi taltioida niin tarkat analyysit ja 
valmistusohjeet, että niiden avulla voidaan aikaansaada sama koostumus 
myöhemmin tai kehittää huoltokäsittelyyn sopiva muu tuote. Taltioitujen tietojen 
taloudellinen arvo voi olla suuri, jos niden avulla pystytään estämään koteloiden 
korroosiovauriot ja niistä mandollisesti aiheutuvat käytön rajoitukset ja vaikeat 
korjaustoimenpiteet. 

LI ITTELU ETTELO 

Liite 1. 	Teräsrakennetyön raporttimalleja 

Liite 2. 	Tarttuvuuden arviointi vetokokeella 

Liite 3. 	Laaturaportti 



TIELAITOS 	 Liite 1 

TERÄSRAKENNETYÖN RAPORTTIMALLEJA 

Materiaalin tarkastusraportti 	 sivu 2 

Hitsausrailojen tarkastus 	 sivu 3 

Hitsien silmämäärainen tarkastus 	sivu 4 

Viimeistelyn silmämääräinen tarkastus 	sivu 5 

Pääpalkkien mittatarkastus 	 sivu 6 

Pääpalkkien kohotukset ja päiden muo- 	sivu 7 
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Poikkipalkkienja -ristikoiden mitta- 	sivu 8 
pöytäkirj a 

Vaarnapulttien tarkastuspöytäkirja 	sivu 9 

Asennetun rakenteen mittaraportti 	sivu 10 

Poikkileikkausten mittapöytäkirja 	sivu 11 

Laakerin mittatarkastusraportti 	 sivu 12 



LIITE 1/2 

MATERIAALIN TARKASTUSRAPORTTI 

TILAAJA: 

VALMISTAJA: 

LOHKO/PALKKI: 

PIIRUSTUS NRO: 

LOHKOKAAVIO: 

Levyteräsl 

Osan nimi 

Raaka- 

aine 

Leveys Paksuus Sulatus nro Pinnan 

laatu 

Huom! 

(mm. valmistaja) 

Hitsilisä 

aineet / tyyppi 

Tuotenimi Mitat 

Ø 

Valmistus- 

eräntunnus 

Hitsin 

numero 

Huom! 

(mm.valmistaja) 

Pultit / 

luj.luokka 

Standardi 

___________ 

Mitat 

pituus 

Laatu- 

todistus 

Pintakä- 

sittety 

Huom! 

(mm.valmistaja) 

Vaamat/ 

tyyppi 
Raaka- 

aine 

Mitat 

pituus 

Aines- 

todistus 

Pinnan 

laatu 

Huom! 

(mm. valmistaja) 

TARKASTANUT: 	 Pvm. / 19 

HYVÄKSYNYT: 	 Pvm. / 19 



LIITE 1/3 

HITSAUSRAILOJIEN TARKASTUS 

VALMTSTAJA: 

LOHKO/PALKKI: 

PIIRUSTUS NRO: 

Hitsit Ominaisuus Tarkastanut Pvm Dokumentti / HUOM! 

Paarteiden 
Hitsit 

- puhtaus 
- muoto 
- ilmarako 

Uuman 
Hitsit 

-puhtaus 
- muoto 
- ilmarako 

Varustelu- 
osien 
Hitsit 

- puhtaus 
- muoto 
- ilmarako 

Kaulahitsit - puhtaus 
- muoto 
- ilmarako 

HYVÄKSYNYT: ________________ Pvm. / 19 
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HITSIEN SILMÄMÄÄRÄINEN TARKASTUS 
TARKASTUSLAAJUUS 100 % 

TILAAJA: 

KOHDE: 

VALMISTAJA: 

LOHKO/PALKKI: 

PIIRUSTUS NRO: 

HITSIT: VAATIMUS MITATTU KORJAT- HUOM! 
TAVA VIRHE / PUUTE 

a-mitta (X) Hitsin a-mitta 
luokka ________ (minimi) ________ ______________________ 

ALAPUOLEN 
KAULAHITSIT 

YLÄPUOLEN 
KAULAH ITSIT 

PYSTYJÄYKIST. 
HITSIT 

VAAKAJÄYKIST. 
HITSIT 

PÄÄKAN NA1TAJIEN 
PÄITTAISLIITOS: 
- Yläpaarre 
- Alapaarre 
- Uuma 

PE ITELEVYJEN 
PÄÄTEH ITSI 

Standardi SFS-2379 
kohtien6.1 ja 6.2 
mukaiset tarkastukset 

TARKASTANUT: 	 Pvm. / 19 

VIRHEET/PUUTTEET 
KORJATTU: 	___________________ Pvm. / 19 

HYVÄKSYNYT: __________________ Pvm. / 19 
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VIIMEISTELYN SILMÄMÄÄRÄIINEN TARKASTUS 

TILAAJA: 

KOHDE: 

VALMISTAJA: 

LOHKO/PALKKI: 

PIIRUSTUS NRO: 

OMINAISUUS VAATI- TARKAS- PVM KORJAT- HUOM! 
MUS TANUT TAVA VIRHE/PUUTE 

_____________ _______ _______ _______ (X) _________________ 

POLUOLE IKA- 
TUT PINNAT _______ _______ _______ _______ __________________ 

SÄRMIEN PYO- 
RIS1YS ________________ 

ROISKEIDEN 
POISTO ________ _______ _______ _______ __________________ 

KOLHIUTUMAT/ 
NAARMUT ______ _______________ 

SYTYTYSJÄLJET 

JATKOSTEN - 

MUOTO ________________ 

MUUTA 

LISÄTIETOJA: 

VIRHEET/PUUTTEET 
KORJATTU: 	 Pvm. / 19 

HYVÄKSYNYT: 	 Pvm. / 19 
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PÄÄPALKKIEN MITTATARKASTUS 

TILAAJA: 

KOHDE: 

VALMISTAJA: 

LOIIKO/PALKKI: 

PIIRUSTUS NRO: 

Ominaisuus 
____________________ 

Piirustus- 
mitta 

Sallittu 
poikkema 

Mitattu 
Max. 	Min. 

Max. poikkeama 
+ 

Ylälaipan pituus _______ 

Alalaipan pituus ________- __________ _____ _______ _______ _______ 

Uuman pituus 

Uuman korkeus 

Uuman vinous 

Uuman epäkeskeisyys _________ 

Uuman käyryys _________ 

Uuman aaltomaisuus 

Vaakajäykisteen 
aaltomaisuus 

Ylä/alalaipan kaltevuus -_______ __________ _______ _______ _______ _______ 

Ylälaipan taipuma ________ 

Alalaipan taipuma __________ __________ _______ _______ _______ -______ 

Ylälaipan leveys 

Alalaipan leveys 

Laipan aaltomaisuus 

Laakenpin. tasomaisuus 

Varusteluosien sijainti ja mitat tarkastettu: ________________________ Pvm. 	/ 	19 

(Poikkeamaraportti: 

Muut tarkastukset/huomautukset: 

TARKASTANUT: 	 Pvm. / 19 

HYVÄKSYNYT: 	 Pvm. / 19 



PÄÄPALKKIEN KOHOTUKSEN JA PÄIDEN MUODON MITTAUS (kuormittamaton muoto) 

TILAAJA: 

KOHDE: 

VALMISTAJA: 

LOH1KO/PALKKI: 

PIIRUSTUS NRO: 

Polkkeama pystylirijastal 

Teoreettinen Mitattu 

___________ ________ Laippa 
1•- 

__________ _______ Uuma, 

Uuma 	Aj 

__________ ________ Laipp 

Etäisyys palkin päästä - 

Kohotus nimellinen 

Aj - 

Poikkeama pystytinjasta 

Mitattu 	Teoreettinen 

Kohotus mitataan palkin 

päissä ja piirustuksessa 

esitetyissä kohdisa se-

kä laakereiden kohdalla 

 

Kohotus mitattu 

 

tll 
TARKASTANUT: 	 Pvm. / 19 

HYVÄKSYNYT: 	___________________ Pvm. / 19 



(4 
(4 
(4 
0) 
0) 

POIKKIPALKKIEN JA -RISTIKOIDEN MITTAPÖYTÄKIRJA 

TILAAJA: _________________________________ 	LOHKO(T): ____________________________________ 

KOHDE: _______________________________ 	 PIIRUSTUS NRO: _____________________________ 

VALMISTAJA: ___________________________ 	 A—A 

1° 
\b/ 3 	 3 

TARKASTUS- 

(Täydennä 	
2 	b fETl H KAAVIO: 1 c 	

4' 	. rak. 
1 = alalaippa vastaavaksi, 	 2 = 

numeroi 	 yläpaarre 

poikkileikkaukset) 	 1 = alalaippa, 2 = uuma, 3 = yläpaarre, H = nstikon korkeus, 
1 - 4 ristikkosauvat ja a, b, c ja d = Iiitoshitsit 

Poikkileikkaus 
no 

Teor Mitattu Teot Mitattu Teot Mitattu Teot Mitattu Teor Mitattu Teot Mitattu 

Yläl. Ieveys/paks. _______ ______ _______ ______ ______ ______ ______ ______ _______ _______ ______ ______ 

Uumal . kork./paks. ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
Alal. levjpaks. _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
Ristikon korkeus 

Ristikon 	1 

Sauvan 	2 

Poikki- 	3 

leikkaus 	4 _______ ______ 
Liitoshitsien pituus _______ ______ _______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ _______ _______ 
Liitos- 	a _______ ______ _______ 

hitsin 	b 

pi- 	c 

tuus 	d 
tri 

00 

Pvm. / 19 	HYVÄKSYNYT: 	 Pvm. / 19 
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VAARNAPULTTIEN TARKASTCSPÖYTÄKIRJA 

TILAAJA: 

VALMISTAJA: 

LOHKO/PALKKI: 

PIIRUSTUS NRO: 

Tarkastus Tarkastuslaa- Vaatimus Huomautuk- Pvm/Tarkas- 
juus set/Koijauks- taja 

_______________ set 

Silmämääräi- Kaikki pultit Lukumäärä 
nen tarkastus - lukumäärä piirust. mu- 

- hitsi kainen 

Hitsi koko - 
____________ naan ympäri ____________ ____________ 

Sointikoe Kaikki pultit "Ehyt, kirkas" 
ääni 

Lyöntikoe oka 200. pult- i murtumisial 
(lyödään 300 ti (+ murtunut- irtoamisia 
kulmaan) ta kohti kaksi 
_____________ lisää) _____________ _____________ _____________ 

KORJAUS: 	 1. Puutteellinen hitsi 
- korjaus pienahitsillä 

a = 5 mm kun pultin 0 < 20 mm 
a=6mmkunpultin < 22mm 

2. Murtunut pultti 
- jälkien tasoitus hiomalla 

(kuten pintaviat) 
- uusi pultti aikaisemman paikan viereen 
- hitsaus kuten kohdassa 1 

LISÄT[ETOJA: 

KORJAUKSET SUORITETTU:_________ Pvm. / 19 

HYVÄKSYNYT:___________________ Pvm. / 19 
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ASENNETUN RAKENTEEN MITTARAFORTTI 

TILAAJA: 

KOHDE: 

ASENTAJA: 

PIIRUSTUS NRO: 

____________ Teor. SalLpoikk Mitattu 
Kokonaismitta ______ ________ _______ 
Jnnemitta 1. ______ ________ ________ 

-"- 	2 ______ ________ ________ 
-,.- 3. _______ _________ _________ 
-..- 4. ______ ________ _______ 
-,,- 	5. _______ _________ _________ 

LEIKKAUS 

______ 

Korkeusasena Palkkien 

kork.ero 

Sivik&yr. • 	- 

PALKKI A PALKKI B A PALKKI 13 

o 
Q)O 

E- 

— . 
O 

0) 

.) 
—'O 

.. 
0 

O 
.- - 

O 
0) 

cS.4 
..-) . 
—O 

Z 

- 

(1) 
• 

4 ._4 ..( 
O 

(1) 	Z 

aS. 
..) 	 4 

-O 
4 4 

O 
(1) 

crS.4 
. 
—O 

P4 

LIS ÄTIETOJA: 

TARKASTANUT: 	 Pvrn. 	/ 	19 

HYVÄKSYNYT: 	 Pvm. / 19 
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POIKKILEIKKAUSTEN MITTAPÖYTÄKIRJA 
ASENNUSJATKOSTEN JA POIKKISITEIDEN KOHDALLA 

TILAAJA: 

KOHDE: 

ASENTAJA: 

PIIRUSTUS NRO: 

AUKKO: ____________ LOHKO: 

TARKASTUSKAAVJO: 
(Täydennä rakennetta vastaavaksi) 

- + 

Poikkileikk. 
no 

__________ 

Mitta By _____ Mitta Ba ____ Mitta V6 
Teor. 
____ 

Mitattu 
______ 

Sali.- 
poikk 

Teor. 
____ 

Mitattu 
______ 

Sali.- 
poikk 

Mitattu 
Oik. 	Vas. 

Sali.- 
poikk 

LTSÄT[ETOJA: 

TARKASTANUT: ________________ Pvm. / 19 

HYVÄKSYNYT: 	 Pvm. / 19 
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LAAKER1N MITTATARKASTUSR&pORTTI 

TILAAJA: 

KOHDE: 

ASENTAJA: 

LAAKERIN SIJAJNTI: 

TI 	T2 	T3 	T4 	T5 	T6 

Teoreett. 
mitta 

Sallittu 
poikk. 

Mitattu 
mitta 

Mitattu 
poikkeama 

Laakerin as. alusrakenteeseen 

nähden pituussuunnassa 

Laakenn as. alusrakenteeseen 

nähden poikkisuunnassa 

Laakenn as. teräsrakenteeseen 

nähden pituussuunnassa ___________ ___________ ___________ ___________ 

Laakenn as. teräsrakenteeseen 

nähden poikkisuunnassa _______ ___________ __________ ___________ _____ 

Laakenn 	 -pituussuunta 

vaakasuoruus 	-poikkisuunta 

Laakerin korkeusasema 

Laakenennakko 

Laakerin suuntakulma 

Asennuslämpötila: 

Huomautuksia: 

TARKASTANLJT: 	 Pvm. / 19 

HYVÄKSYNYT: 	 Pvm. / 19 
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TARTI1JVUUDEN ARVIOINTi VETOKOKEELLA 
Maalatut metallipinnat. Työohje. 

1. Menetelmän tarkoitus 

Selvitetään työmaalla tehtävin mittauksin maalin tarttuvuus metallipintaan. 

2. Viito 

SFS 3765 Maalit ja lakat. Tarttuvuuden arviointi vetokokeella. 

3. Määritelmät 

Tartunta on pinta-alayksikköä kohti tarvittava voima, joka tarvitaan irrottamaan maali 
alustasta. 
Irtoamistapa ilmoittaa, missä rakenteeliisessa kerroksessa murtuma tapahtuu. 

4. Menetelmä 

4.1 Laitteet ja tarvikkeet 

Vetolaite. 
Vetolaitteeseen sopivat tartuntanapit. 
Liima. 
Liimauspintojen karhennus- ja puhdistusvälineet. 
Reunojen irrrotusvälineet (lieriöpora ja mattoveitsi). 
Uuotin. 

4.2 Koemenettely 

Mittausten määrästä annetaan ohjeet SYT:ssa ja SYL:ssa. Pää-sääntöisesti mittauksia 
tehdään vähintään kuusi kappaletta. 

Liimauskohta esikäsitellään Uiman käyttöhjeita noudattaen. Pinta puhdistetaan 
vieraista aineista. Maalin pinta karhennetaan kevyesti santapaperilla hiomalla. 
Vetonapit puhdistetaan santapaperia vasten kevyesti pyörittämällä ja sen jälkeen 
sopivalla liuottimella (esim. alkoholilla). 

Liima valitaan siten, ettei se reagoi maalipinnan kanssa. Lisäksi Ilman koheesio- ja 
sitomisomjnajsuuksjen tulee olla suuremmat kuin testattavan maalin (liimaus ei saa 
pettää ennen maalin murtumista). Liimauksessa noudatetaan liiman käyttäohjeita. 
Erityisen tärkeää on kaksikomponenttiliimojen osa-aineiden oikea annostus. Liimana 
suositellaan käytettäväksi Araidit Standard-merkkistä kaksikomponenttiliimaa. 

Liiman kuivuttua irroitetaan napin ympäriltä reunat poraamaHa lieriöporalla maalikal-
voj en läpi metallialustaan saakka. Reunat viimeistellään tarvittaessa mattoveitsellä, 
jotta tartunta mitataan ainoastaan napin alalta. 
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Vetolaitteena voidaan käyttää tarkoitukseen sopivaa laitetta, jonka tartuntanappien 
koko on 0 20 mm. Poikkeuksellisesti voidaan käyttää myös pienempää nappikokoa, 
mutta tästä on erikseen mainittava tulosten yhteydessä. 

KIInnitetään vetolaite nappiin ja tehdään kuormittamalla vetokoe. Voimaa lisätään 
tasaisesti kunnes maalipinta murtuu. 

Tulokset kirjataan SFS 3765:n mukaisesti (ks. liite). Pöytäkirjamalli, liite 2, sivu 5. 

5. Tulosten ilmoittaminen 

Tuloksissa tulee ilmetä ainakin: 
-koepäivämäärä 
-mittauspaikka 
-mittauksen suorittaja 
-olosuhteet mittauspaikalla (lämpötila ja ilman 
suhteellinen kosteus) 
-testattavan maalausyhdistelmän tyyppi ja tunnus 
-maalikalvot eriteltynä kalvonpaksuuksineen 
-maalin kuivumisaika 
-alustan esikäsittely 
-mittalaite 
-tartuntanapin koko (halkaisija ja pinta-ala) 
-vetonopeus 
-liima ja sen kuivumisaika 
-koetulokset (jokaisesta yksittäiseä vetokokeesta) 

-tartuntalujuus (N/mm 
-irtoamistapa 
-kalvonpaksuus (pm) 

-koetulosten keskiarvo 
-poikkeamat koemenettelyssä 
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!rtoamistapa kirjataan seuraavasti (SFS 3765): 

A = alustan koheesiomurtuma 
A/B= alustan ja ensimmäisen maalikalvon välinen adheesiornurturna 
B 	ensimmäisen (alimman) maalin koheesiomurtuma 
BIC= alimman ja sen päällisen maalikalvon välinen adheesiomurtuma 
0 = toisen maalikerroksen koheesiomurtuma 

-/Y= viimeisen maalin ja liiman adheesiomurtuma 
(liima jää nappiin) 

Y/Z= liiman ja napin välinen adheesiomurtuma 
(liima jää maalin pintaan) 

Koheesiomurtuma Maalikalvon sisäinen murtuma, jolloin nappiin 
ja alustaan jää samaa maalia 

Adheesiomurtuma = Kanden pinnan välinen murtuma (eli pintojen 
huono tartunta toisiinsa) 

Murtuman tyyppi ilmoitetaan arvioimalla eri tyyppisten murtumien (adheesio- ja 
koheesiomurtuma) pinta-alojen osuudet prosentteina koepinta-alasta. 

ESIMERKKI: 

?% 1. 

F 

8 

A 	I\LUTk 

• 	

•• 	

. 	. 	. • 	..'. Ii. 	. 	. 	• 
0 0 
00 o 

c 	0 	01,.bOG! 'Ie. 	0 o 

I( 	)((II,C 

(3 	
'3II3 OO 	U1a°c, 00 0c1c ' 	0 7\//\/\ 	,K\ ,<'A AV'A/\\ 

ii°V\ 
(;*Jo /x  

1 	/ 	/ 
V:i'° 0 1 \Io \ 	) o\/ 

Ro 7° 
0,) 	 > 3o/ 
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T1ELAITOS 

	

LAATURAPORTTI 	LIITE 3/1 
Teräsrakenteet 
Pintakäsittely 

1. TOIMENPIDE 

7 Uudismaalaus 	 [7 Paikl*ausmaalaus 	 [7 
7 Muu pintakäsittely. mikä 
P1ntaiäslttetyn alankohta 

2. SILLAN OMINAIST1EDOT 
Sillan nimi Sillan numero Valmislumisvuosi 

Tieosoile Kunta 

Siltatyyppi Tiernestai'IplIrI 

Jännemitat tai vapaa-aukko (m) Hyödyllinen leveys (m) 

Pintakäsitielyvuodet / 
Maalausjärjestelmät 

Uudismaalaus 

Palkkausmaalaukset 

Uusintamaalaukset 

3. HANKKEEN OSAPUOLET 
Pintaltsittelyn suunnittelija 

Rakennuttaja 

Urakoitslja 

Urakkasoplmus 

Maailn'a1mislaja 

4. PINTAKÄSITrELY RAKENNEOSITAIN (vrt, piirros takasivulla) 
1 Rak. 1 
1 osar 	 Rakenneosa 	 1 Pinta-ala 1 Ruostumis- 	- 	Maaiausjäijestelma tai 
Lnro 	 J 	(m9 	f 	aste 	 muu pintakäsittely 

TVH 7'35173 A4 1000 5.89 
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5. RAKENNEOSAJAKOPIIRROS 

1-... 	 _, 11 - 1%.I III 

w. 

6. MAALAUSJARJESTELMÄT / KÄYTETYT TUO1TEET / VÄRISÄVYT (maalit, kitit yms.) 

7. USÄTIEDOT 

LIITTEET: Pintakäsittelysuunnitelma 
tai työselitys 

Valvontapöytäkirjan 
sivuja ________ kpl 

[] 
Piirroksia ________ kpl [1 Mittauspöytäkiqa 

[1 Muu 
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SILLAN HAALAUSTYON 
VALVONTAPÖYTÄKIRJA 	sivu 
(Täytetään päivittäin 
si itakohtaisesti) 

Sillan nimi 

Rakenneosa 	 Rakenneosan numero 

Työnjohtc 	 1 Korrqressorit 	 1 Maalauslaitteisto 
URAKO1TSIJAN 	 kpl 	1 	kpl 	1 
TYÖVOIMA 	 1 Arnmattityöntekijät 	 Suihkupuhdistuskalusto 	 1 Suuttimen tyyppi 
JA KONEET 
__________ 	kpl 	kpl 

Rakenneosan tarkennus, pesuaineet, hiottavati Työsaavutus Työoäivän olosuhdetiedot 
ESIKSIUELYT kohdat, hiontavälineet, ent, havainnot yms. m 2 (työn aLkaessa, vähintään kerran 

työn aikana ja työn oäättyessä) 
pesu 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

kello 
lämpötila/ 
suht kost. 

intalämpö/ 
asteyite 

hionta O 	,7 % OC 

teräs- 
harjaus 

LII ______________________________________________________________________ _______ ______________ 
puhdi stus 

______________ 

POHJAtiÄus 
Mittauspöytäkirja 

. sivu 
Maalausväliaika 

1 	 h 

1 Työsaavutus 
1 	 2 m 

Työpäivän olosuhdetiedot 
(työn alkaessa, vähintään kerran 
työn aikana ja työn 	äättyessä) 

r-usku 

sivellin 

Maalin tuotenimi ja valmistusnumero, ohenne, rakenneosan 
tarkennus, erityiset havainnot yms. 

kelio 
______ 

lämpötil/ 
suht.kost. 
°c / % 

intalämpö/ 
l<astelämpö 

° 	/ % 

VÄLIMAALAUS 
______________________________________________________________ 

1 Maalausväliaika 

h 

1 Työsaavutus 

m2  
Työoäivän olosuhdetiedot 

(työn alkaessa, vähintään kerran 
työn aikana ja työn päättyessä) 

ruisku 

sivellin 
Maalin tuotenimi ja valmistusnumero, ohenne, rakenneosan 
tarkennus, erityiset havainnot yms. ____________________________________________ 

kello 
_____ 

lämpötila/ 
suht.kost. 
°C/% 

pintaiämpö7 
kastepiste 

_________ 

Huomautukset urakoitsijalle, työn keskeytykset, sääolosuhteissa tapahtuneet nuutokset, 
maalikalvon ulkonäkö, nuut työt yms. Välimaalauksen jal. pintamaalikalvon paksuuden tarkastelu 

Päiväys 	 Valvoja 

4 	 -lan .Cfl 	 r 



TIELMTOS 
	

LIITE 3/4 

KAJ.VON PAKSUUDEN MITTAUS 

Nimelliska1von paksuus 	 Pöytäkirja nro 

jim 

MUTAUS- 
Työkohde Nro 

KOHTA 

MIUAUSALUE 1 MITTAUSALLE II MITTAUSALUE III 

1. 
lukesa 

2. 
lukerra lukema k .a 

1. 
lukema 

2. 
lukema 

3. 
lukema 

1. 
lukema 

2. 
lukema lukema k a 

2 _________ ________ ________ __________ ________ ________ ________ __________ ________ ________ ________ __________ 

3 _________ _________ _________ __________ _________ _________ _________ __________ 
4 

__________ _________ _________ __________ 
____ ____ ____ ____ ____ ___ ___ ____ ____ 

5 _________ ________ ________ __________ ________ ________ ________ __________ ________ ________ ________ _________ 
6 _________ ________ ________ __________ ________ ________ ________ __________ ________ ________ ________ _________ 
7 _________ ________ ________ __________ ________ ________ ________ __________ ________ ________ ________ _________ 
8 ________ ________ ________ _________ ________ ________ ________ _________ _______ _______ ________ ________ 
q 

10 _______ _______ ______ ________ ______ ______ _______ _______ 

11 __________ _________ _________ __________ _________ _________ _________ __________ _________ _________ _________ __________ 
12 ________ _______ _______ ________ _______ _______ _______ ________ _______ _______ _______ ________- 

13 ________ _______ _______ ________ _______ _______ _______ ________ _______ _______ _______ ________ 
14 _______ _______ ________ _______ _______ _______ ________ _______ _______ _______ ________ 
15 ________ _______ _______ ________ _______ _______ _______ ________ _______ _______ _______ ________ 
i6 ________ _______ _______ ________ _______ _______ _______ ________ _______ _______ _______ ________ 
17 ________ _______ _______ ________ _______ _______ _______ ________ _______ _______ _______ ________ 

18 _______ _______ _______ ________ _______ _______ ______ ________ _______ ______ ______ _______ 
19 ________ _______ _______ ________ _______ _______ _______ ________ _______ _______ _______ ________ 

20 ________ _______ _______ ________ _______ _______ _______ ________ _______ _______ _______ ________ 

MITTAUS— 
ALLEEN 
KERROS-
PALJJS 

Keskiarvo Keskiarvo Keskiarvo 

Mjnirniarvo Minimiarvo Minimiarvo 

Maksimiarvo Maksimiarvo Maksimiarvo 

HUOMAUTET-
TAVAA 

MITTARI 

KALIOROINTI 
-i 

Päiväys 	 Rakennuttajan puolesta 	 Urakoitsijan puolesta 
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Maalipinnoitteen tartunnan testaus 

Silta: Pvm: 

Mittauspöytäkirja 
Tartuntavetokokeet 

Tilaaja: 
Työnurnero: 

Mittauspaikka: 

Mittauksen suorittaj a: 

Näytteen tunnus: 

Materiaalit 	maaliyhdistelmä ................................. 
alusta -  ..................................... 

Mittalaite: 	 Nappikoko: 

Vetonopeus: 

Liima: 	 Kuivumisaika: 

Olosuhteet 	länpötila 	ilrna 	.............pinta ................ 
ilman 	suhteellinen 	kosteus ....................... 

Huomautuksia................................................. 

Nro Mittalaite- 
lukeina 

Tartunta 

(N/mm2 ) 

Irtoamistapa 

_____________________________ 

Keskiarvo = 



ISBN 951-47-5821-8 
TIEL 2220002 
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