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1 YLEISET OHJEET 

1.1 YLEISTÄ 

1 .1 .1 Soveltamisalue 

SiHanrakentamisen valvontaohjetta käytetään rakennutettaessa siltoja ja 
vastaavia rakenteita Sillanrakentamisen yleisten laatuvaatimusten (SYL) tai 
Sillanrakentamisen yleisen työselityksen (SYT) mukaisesti. Ohjetta voidaan 
soveltaen noudattaa johdettaessa ja valvottaessa omajohtoisia töitä. 

Ohjeeseen on sisällytetty Sillanrakentamisen arvonmuutosperusteiden 
soveltamisohjeet sekä laadunarviointia ja laaturaportointia koskevat ohjeet. 

Tässä asiakirjassa keskitytään lähinnä työn tekniseen valvontaan. 

Valvontaohjeen otsikointi noudattaa pääosin SYL:n ja SYT:n mukaista 
jaottelua. Niissä kohdissa, joissa SYL:iin ja SYT:een ei anneta valvontaa 
koskevia lisäohjeita, otsikko on merkitty sulkuihin. 

1.1.2 Lyhenteet 

SVO 	Sillanrakentamisen valvontaohje 

Muilta osin viitataan SYL :ssa, SYT:ssä ja Sillanrakentamisen arvonmuu-
tosperusteissa (SAP) esitettyihin lyhenteisiin. 

1.1.3 Käsitteet 

Ulkoruolisella asiantuntiialla tarkoitetaan tilaajan linjaorganisaation ulkopuo-
lista henkilöä, joka voi olla esim. TIEL:n nimeämä asiantuntija tai työtä val-
vomaan palkattu konsultti. 

Muilta osin käytetään SYL:ssa, SYT:ssä ja SAP:ssa määriteltyjä käsitteitä. 

1.1.4 Asiakirjat ja niiden tulkinta 

Yleistä 

Valvojan tulee tutustua jo ennen työn aloittamista siltasuunnitelmaan sekä 
toteutustavasta riippuen joko SYL:iin tai SYT:een niin, että hänelle 
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muodostuu selvä kuva työn lopputuloksesta sekä suunnitellusta toteutta-
mistavasta. Hänen on syytä hankkia käyttöönsä kaikki rakentamisasia-
kirjojen viiteluetteloissa luetellut normit, standardit ja ohjeet. 

Siltasuunnitelma sekä SYL tai SYT viiteasiakirjoineen muodostavat asiakirja- 
kokonaisuuden, joka määrittelee materiaaleille ja työn tulokselle sekä perin-
teistä rakentamismenetelmää käytettäessä myös toteutustavalle asetetut 
vaatimukset. 

Asiakirjojen tulkinnassa voidaan käyttää apuna TIEL:n nimeämiä yhteyshen-
kilöitä, joilla on tietoa vastaavista aikaisemmista tulkinnoista. 

SYL 

Yleiset laatuvaatimukset on laadittu siten, että ne eivät sisällä rakentajaa 
sitovia työtapakuvauksia. Ne esitetään tärkeimpien töiden osalta rakentajan 
laatimissa teknisissä työsuunnitelmissa. 

SYL 1 :ssä on esitetty kaikkia osatöitä koskevia yleisiä vaatimuksia, joten 
sitä on luettava rinnan muiden SYL:n osien kanssa. SYL 1 :ssä on esitetty 
mm. rakentajan laatujärjestelmää, teknisiä työsuunnitelmia ja laatusuunnitel-
mia koskevat vaatimukset. Ne on tulkittava minimivaatimuksiksi, jotka eivät 
kaikissa tapauksissa ole riittäviä. 

Muissa SYL:n osissa on täydennetty SYL 1 :ssä esitettyjä vaatimuksia 
rakenneosa- ja työvaihekohtaisesti. 

SYT 

SYT:ssä esitetään yleisten laatuvaatimusten lisäksi mm. koneiden ja muun 
kaluston valintaa koskevia vaatimuksia sekä materiaalien valmistusta ja 
rakennustöiden toteuttamistapaa koskevia ohjeita, joista rakentaja voi 
halutessaan valvojan luvalla poiketa. 

Valvojan tulee suhtautua mandollisuuksien mukaan myönteisesti rakentajan 
esittämiin vaihtoehtoisiin työtapoihin. Tällöin saadaan kokemuksia mm. 
uusista työmenetelmistä ja aktivoidaan rakentajia kehittämään niitä 
edelleen. Tarvittaessa valvojan tulee käyttää apunaan ulkopuolista 
asiantuntijaa menetelmän käyttökelpoisuutta arvioidessaan. Ehdotukset on 
käsiteltävä mandollisimman nopeasti tarpeetonta byrokraaitisuutta välttäen. 

SAP 

SAP on laadittu sekä arvonmuutosten määrittämistä että laadunarviointia 
varten. 

SAP:n soveltamisohjeet on esitetty jäljempänä tässä asia kirjassa. 
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1.1.5 Valvoja 

Valvojalla tulee olla työn edellyttämä ammattitaito ja kokemus. 

Valvojan tulee olla riippumaton urakoitsijan organisaatiosta. Hän ei saa saa 
tehdä eikä tilapäisestikään johtaa urakoitsijan toimeksiantoon kuuluvaa työ-
tä, koska se johtaa vastuurajojen härnärtymiseen. 

Valvojan tulee kussakin urakassa noudatettavien pelisääntöjen puitteissa 
toimia hyvässä yhteistyössä urakoitsijan kanssa sekä huolehtia siitä, että 
rakennuttajalle Yleisten sopimusehtojen mukaan kuuluvat myötävaikutusvel-
vollisuudet tulevat täytetyksi. 

Valvojan tulee lisäksi huolehtia siitä, että luottamuksellisina saadut tiedot 
eivät joudu urakoitsijan kanssa kilpailevien yritysten tietoon. 

1.1.6 Toteutustavan vaikutus valvontaan 

LVR-menetelmä 

LVR-menetelmällä rakennettaessa käytetään Sillanrakentamisen yleisiä 
taatuvaatimuksia. Koska rakentaja valitsee itsenäisesti työmenetelmät ja 
työn tekemisessä tarvittavat koneet, vastaa rakentaja rakentamisen 
laadusta sataprosenttisesti. Tilaaja vastaa siitä, että laatuvaatimuksia on 
asetettu riittävästi ja että ne on asetettu oikein. 

Koska rakentaja huolehtii materiaalien ja työn tuloksen laadusta, tulee 
rakentajalla olla työn edellyttämä, toimiva laatujärjestelmä. Laadun 
varmistamiseksi rakentaja laatu työ- ja laatusuunnitelmia, jotka toimitetaan 
valvojalle yleensä tiedoksi ja vain eräissä SYL:ssa määritellyissä tapauksissa 

tarkastettavaksi. 

Jos työn tulos ei täytä laatuvaatimusta, tilaajalla on mandollisuus vaatia 
rakenne korjattavaksi. Tämä ei ole aina teknisistä syistä johtuen mandollista 
tai taloudellisesti ajatellen järkevää. Tällöin peritään urakoitsijalta arvonvä-
hennys arvonmuutosperusteiden mukaisesti. 

Jos laatu ylittää tietyn, arvonmuutosperusteissa määritellyn tason, makse-
taan urakoitsijalle arvonlisäystä eli bonusta. Bonusta voidaan maksaa myös 
sovitun rakennusajan alittumisen perusteella. Arvonlisäyksen maksamisen 
edellytyksenä on aina, että rakentaja on täyttänyt kaikki sopimuksenmukai-

set velvollisuutensa. 
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Tilaajan ja valvojan tehtävänä näin ollen on 
- 	tarkastaa, että rakentajalla ja tärkeimmillä alihankkijoilla on 

tielaitoksen hyväksymä laatujärjestelmä ja muilla alihankkijoilla 
tielaitoksen hyväksymä laadunvarmistusmenettely 

- 	tarkastaa työkohtainen laatusuunnitelma 
- 	tutustua teknisiin työsuunnitelmiin sekä rakenneosa- ja työvai- 

hekohtaisiin laatusuunnitelmiin 
- 	varmistua tekemällä tarkastuskäyntejä työmaalle siitä, että 

työtä tehdään suunnitelma-asiakirjojen ja työn aikana laadittu-
jen suunnitelmien mukaisesti 

- 	todeta materiaalien, tarvikkeiden ja rakenneosien sekä valmiin 
sillan kelpoisuus 

- 	päättää korjaustoimenpiteistä 
- 	määrittää arvonmuutokset ja arvioida laatu 
- 	tarkastaa tai jos niin sovitaan, laatia laaturaportit 
- 	laatia raportti urakoitsijan laatujärjestelmän toimivuudesta. 

Vaikka urakoitsijalle jätetään vapaus valita työmenetelmänsä ja koneensa 
itse, ei tämä kuitenkaan sulje pois sitä, etteikö valvojalla olisi velvollisuus 
huomauttaa urakoitsijalle havaitsemastaan puutteesta. Muutenkin on 
toivottavaa, että koko työn ajan säilyy rakentava ja hyvä keskusteluyhteys 
valvojien ja urakoitsijan työnjohdon välillä. 

LVR-menettelyssä urakoitsijan sallitaan ottavan teknillisen toteutuksen 
osalta hallittuja riskejä. Tätä kautta löydetään kokemusten kertyessä 
työtavat ja menetelmät, joiden avulla saavutetaan teknistaloudellisesti paras 
tulos. 

Perinteinen menetelmä 

Rakennettaessa perinteisellä rakentamismenetelmällä käytetään Sillanraken-
tamisen yleistä työselitystä. 

Rakentajalta ei tällöin edellytetä laatujärjestelmää. Rakentaja joutuu 
kuitenkin laatimaan sekä työ- että laatusuunnitelmat, jotka toimitetaan 
valvojalle tarkastettaviksi. 

Tilaajan ja valvojan tehtävänä on näin ollen 
- 	tarkastaa työkohtainen laatusuunnitelma 
- 	tarkastaa tekniset työsuunnitelmat sekä rakenneosa- ja työvai- 

hekohtaiset laatusuunnitelniat 
- 	valvoa, että työ tehdään suunnitelma-asiakirjojen ja työn 

aikana tehtyjen suunnitelmien mukaisesti 
- 	todeta materiaalien, tarvikkeiden ja rakenneosien sekä valmiin 

sillan kelpoisuus 
- 	päättää korjaustoimenpiteistä 
- 	määrittää arvonmuutokset ja arvioida laatu 
- 	laatia laaturaportit. 
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SYT:n mukaan rakennettaessa valvoja joutuu olemaan jatkuvasti työmaalla 
voidakseen varmistua siitä, että työn toteutustapa on SYT:n ja teknisten 
työsuunnitelmien mukainen. 

Koska SYT sisältää paitsi yleiset laatuvaatimukset myös koneiden ja 
materiaalien valintaa sekä työn teknistä toteuttamistapaa koskevia vaati-
muksia ja ohjeita, katsotaan, että tilaaja vastaa osittain rakentamisen 
laadusta. Tämän edellytyksenä kuitenkin on, että työ tehdään suunnitelma- 
asiakirjojen ja tilaajan puolesta tarkastettujen työ- ja laatusuunnitelmien 
mukaisesti. Tästä syystä johtuen arvonvähennykset peritään ja bonukset 
maksetaan pienempinä kuin LVR-menettelyä käytettäessä. 

1.2 SILLAN YLEISET LAATUVAATIMUKSET 

Sillan valmistuttua tarkastetaan, että SYL:n ja SYT:n kohdassa 1 .2 esitetyt 
yleiset laatuvaatimukset täyttyvät. 

Kulkukorkeudella tarkoitetaan sillan kannen ja kuljetusten korkeutta 
rajoittavien kannen yläpuolisten rakenteiden pienintä pystysuoraa 
etä isyyttä. 

Ajoradan leveydellä sillalla tarkoitetaan korotettujen jalkakäytävien välistä 
tilaa tai ajoratamaalauksin ajoneuvoliikenteelle varatun tienosan leveyttä. 

Alikulkukorkeus mitataan sulan maan aikana. Risteyssillan alikulkukorkeus 
voidaan mitata vasta sitten, kun sillan alittava tie on päällystetty. Vesis-
tösillan alikulkukorkeus määritetään yläveden korkeudesta (HW). 

1.3 TILAAJAN LAADUNVARMISTUS 

1.3.1 Yleistä 

Riippumatta siitä toteutetaanko työ perinteisellä vai LVR-menetelmällä tulee 
tilaajalla olla työn edellyttämä systemaattisesti suunniteltu ja toimiva 
laadunvarmistusmenettely. Tämä voidaan toteuttaa osana tiepiirin tai 
hankkeen laatujärjestelmää. 
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Tilaajan tulee ennen töiden aloittamista selvittää tai varmistaa ainakin 
seuraavat asiat: 

- 	laadunvalvontaorganisaatio 
- 	konsulttien ja muiden resurssien käyttö 
- 	johdon panostus ja sitoutuminen laadunvarmistukseen 
- 	valvojille ja ulkopuolisille asiantuntijoille asetettavat vaatimuk- 

set 

valvojien korkea motivaatiotaso, työhön perehdyttäminen ja 
tarvittava lisäkoulutus 
rakentajan informoiminen työhön liittyvistä uusista tai poik-
keuksellisista vaatimuksista. 

SYL, SYT ja SVO ovat tilaajan laadunvarmistukseen tai laatujärjestelmään 
kuuluvia ohjeita. 

1 .3.2 Rakentajan laatujärjestelmän tarkastaminen 

Laatuvastuurakentamisen alkuvaiheessa rakentajalla edellytetään olevan 
laatujärjestelmän kuvaus, jonka pohjalta on käynnistetty laatujärjestelmän 
kehittäminen. 

Laatujärjestelmän kuvausta koskevat vaatimukset on esitetty SYL:n 
kohdassa 1.3.1. 

Kuvausta tarkastettaessa otetaan huomioon vaatimus, että rakentajalla 
tulee olla työn edellyttämä laatujärjestelmä. Ts. sen avulla on voitava 
varmistaa, että kyseisen työn lopputulos muodostuu vaatimuksia vastaa-
vaksi. 

Tässä tapauksessa voidaan puhua työkohtaisesta laatujärjestelmästä. Esim. 
ISO-laatustandardit sisältävät ohjeita yrityksen tai sen jonkin toimialan 
laatujärjestelmän kehittämistä varten. 

Laatujärjestelmän kuvaus sekä työ- ja laatusuunnitelmat täydentävät toisi-
aan. On ensisijassa rakentajan ratkaistavissa, mitkä asiat esitetään laatujär -
jestelmän kuvauksessa ja mitkä työ-ja laatusuunnitelmissa. 

Laatujärjestelmien kuvauksia ja laatujärjestelmiä arvioi tielaitoksessa siltojen 
LVR-toimikunta, joka tiedottaa arvioinnin tuloksista tiepiireille. 
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1 .3.3 Rakentajan laatimien suunnitelmien tarkastaminen 

Yleistä 

Suunnitelmia tarkastaessaan tulee valvojan varmistua siitä, että ne ovat 
päivättyjä ja riittävät valtuudet omaavien henkilöiden allekirjoittamia. 
Vastaavasti on hänen varustettava tarkastamansa suunnitelmat päiväyksel 
lä ja omalla allekirjoituksellaan. 

Työkohtainen laatusuunnitelma 

SYL:n ja SYT:n kohdassa 1 .3.2 on esitetty työkohtaista laatusuunnitelmaa 
koskevat vaatimukset. 

Työkohtaista laatusuunnitelmaa tarkastettaessa tulee erityistä huomiota 
kiinnittää siihen, kuinka rakentaja varmistuu alihankkijoiden ja aliurakoitsi-
joiden toimitusten laadusta. 

Tarkastettaessa laadunvalvonnassa tarvittavan kaluston luetteloa voidaan 
tyytyä siihen, että siinä esitetään vain tavanomaisesta poikkeava kalusto. 

Liitteessä 1 on esitetty lornakemallit työkohtaisen laatusuunnitelman 
laati mi se ksi. 

Tekniset työsuunnitelmat 

Teknisissä työsuunnitelmissa esitetään 
- 	työtapa 
- 	resurssit 
- 	työkapasiteetit ja 
- 	aikataulu. 

Rakenneosa- ja työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat 

Laatusuunnitelmia koskevat yleiset vaatimukset on esitetty SYL:n ja SYT:n 
kohdassa 1 .3.4. Liitteessä 2 on esitetty eräs malli rakenneosa- ja työvaihe-
kohtaisen laatusuunnitelman laatimiseksi. 

Rakentajan laatimat pysyvien rakenteiden suunnitelmat ja suunnitelmamuu-
tokset 

Rakennusvaiheen aikana laaditaan mm. jännittämistöiden suunnitelma sekä 
liikuntasaumojen lopulliset suunnitelmat silloin, kun niiden laatiminen on 
sisällytetty urakkaan. Näiden suunnitelmien tarkastaminen ja hyväksyminen 
kuuluu valvonnan tehtäviin. 
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Tarkastaminen edeUyttää erikoisasiantuntemusta. Ajan voittamiseksi 
suunnitelmat on tarkoituksenmukaista toimittaa suoraan TI EL:n siltakeskuk-
sen asiantuntijoiden tarkastettaviksi. 

Se, mitä edellä on sanottu, koskee myös pysyvien rakenteiden rakennusai-
kaisia suunnitelmien muutoksia ja vaativia korjaussuunnitelmia, jotka 
muuttavat rakenteen toimintaa tai muita ominaisuuksia. 

1 .3.4 Työn tarkkailu ja tarkastaminen 

Tarkkailun ja tarkastamisen laajuus riippuu työn toteuttamistavasta. To-
teutettaessa työtä perinteisellä menetelmällä tarkastetaan sekä laatuvaa-
timusten toteutuminen että työtapa, jonka täytyy olla sama kuin tarkaste-
tussa työsuunnitelmassa. 

LVR-menetelmää käytettäessä varmistutaan laatuvaatimusten toteutumises-
ta mittauksin, jotka voivat kuulua joko rakentajan toimeksiantoon tai tilaajan 
tehtäviin. Tämän lisäksi varmistetaan rakentajan laatujärjestelmän toimivuus 
tekemällä pistokoeluonteisia tarkastuskäyntejä sekä työmaalle että 
alihankkijoiden toimipisteisiin. 

Valvojan on oltava aina paikalla tehtäessä mittauksia tai testauksia, joiden 
tuloksia käytetään hyväksi arvioitaessa rakenteiden kelpoisuutta, ellei mit-
tausta tai testausta tehdä puolueettoman osapuolen toimesta. Joissakin 
poikkeustapauksissa on tarpeen, että tilaaja pyytää nähtäväkseen 
rakentajan sisäiseen laadunvalvontaan kuuluvien mittausten tulokset. 

Eräiden laatuominaisuuksien ja -tekijöiden tarkastaminen valmiista 
rakenteesta on mandotonta tai nykytekniikkaa käyttäen kohtuuttoman 
kallista. Tästä esimerkkinä on varmistuminen raudoitteiden oikeasta 
määrästä, koosta ja sijainnista. Tämän vuoksi tulee valvojan sopia 
ura koitsijan kanssa siitä, kuinka hänet pidetään tietoisena tällaisten töiden 
vaiheesta. Tavoitteena tulee olla, että kaikkien tämänlaatuisten töiden 
tulokset tarkastetaan silloin, kun se on tarkoituksenmukaisinta. 

1.3.5 Kelpoisuuden toteaminen 

Yleistä 

Valvojan tulee tarkistaa urakkaohjelmasta, mitkä kelpoisuuden osoittamisek- 

si tehtävät mittaukset ja testaukset kuuluvat urakoitsijalle ja mitkä tilaajalle. 

Jos jokin mittaus on sovittu tehtäväksi tilaajan toimesta, on valvojan on 
pyydettävä urakoitsijan työnjohtaja seuraamaan mittauksia. Häneltä on 
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otettava allekirjoitus mittauspöytäkirjaan, jotta mittaustuloksia voidaan 
käyttää kelpoisuuden toteamisessa. 

Vastaavasti on valvojan oltava paikalla urakoitsijan tehdessä vastaavanlaisia 
mittauksia tai testauksia. 

Kelpoisuuden toteaa aina tilaaja mittaus- ja testaustulosten perusteella. 

Liitteenä 3 on mittauspöytäkirjalomake, jota voidaan käyttää useissa 
kelpoisuuden toteamiseen liittyvissä mittauksissa. 

Tarkastetun valmistuksen piiriin kuuluvan tuotteen kelpoisuuden toteaminen 

Tarkastetun valmistuksen piiriin kuuluvan rakennusaineen tai muun tuotteen 
kelpoisuus todetaan yleensä kuormakirjojen ja tuotteisiin tai niiden 
pakkauksiin tehtyjen merkintöjen avulla. Tarvittaessa on rakentajaa 
pyydettävä luovuttamaan tilaajalle jäljennös valmistajan ja tarkastuslaitok-
sen välisestä tarkastussopimuksesta. 

Kelpoisuuden toteaminen, kun kysymyksessä ei ole tarkastettu valmistus 

Rakennusaineiden ja tarvikkeiden kelpoisuus on yleensä selvitettävä ennen 
niiden sijoittamista rakenteisiin. Ensiksi selvitetään, onko mittauksia ja 
testauksia tehty riittävästi ja ovatko ne tapahtuneet joko hyväksytyssä 
tutkimuslaitoksessa tai valvojan läsnäollessa. Tämän jälkeen verrataan 
tuloksia asetettuihin laatuvaatimuksiin. 

Jos tuote ei täytä vaatimuksia, se yleensä hylätään ja vaaditaan korvatta-
vaksi hyväksyttävällä tuotteella. Vain joissakin erikoistapauksissa voidaan 
pitää tarkoituksenmukaisena poikkeavan tai puutteellisen rakennusaineen 
tai tarvikkeen käyttämistä sulassa (ks. myös kohta 1 .3.6). Tästä esimerkki-
nä on betoni, jonka kelpoisuus voidaan todeta vasta kovettumisen jälkeen. 

Rakenteiden kelpoisuuden toteaminen 

Rakenteiden kelpoisuus todetaan yleensä rakenteesta otettujen näytteiden 
tai rakenteeseen kohdistuneiden mittausten perusteella. Eräissä tapauksissa 
tehdään tämän lisäksi silmämääräisiä havaintoja. Jos rakenne ei täytä ase-
tettuja laatuvaatimuksia, joutuu valvontaorganisaatio päättämään, 
korjataanko rakenne vai hyväksytäänkö se arvonvähennyksin. Joissakin 
poikkeustapauksissa joutuu tilaaja määräämään rakenteen purettavaksi ja 
rakennettavaksi uudelleen. Myös korjatun tai uudelleenrakennetun ra-
kenteen kelpoisuus on todettava. 

Korjaustöiden valvontaa on käsitelty tarkemmin kohdassa 1 .6. 
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1 .3.6 Arvonmuutosten määrittäminen 

Yleistä 

Arvonvähennyksiä määrittäessään valvojan on syytä huolellisesti tutustua 
SAP:n kohtaan 2.1, jossa on esitetty yleiset periaatteet sekä eräitä muita 
asioita, jotka valvojan tulee tietää arvonvähennyksiä määrittäessään. 

Bonuksia määrittäessään valvojan tulee tiedostaa, että arvonlisäyksiä 
maksetaan vain siinä tapauksessa, että urakoitsija on täyttänyt kaikki 
sopimuksenmukaiset velvoitteensa (vrt. SAP kohta 3.1). 

Seuraavissa kohdissa annetaan joitakin arvonmuutosten määrittämistä 
heI pottavia ohjeita. Yksityiskohtaisemmat soveltamisohjeet on esitetty 
jäljempänä. 

Arvonvähennykset kantavuuden aleneman perusteella 

Määrittäessään arvonvähennyksiä rakenneosan kantavuuden aleneman 
perusteella (SAP:n kohta 2.2) valvojan tulee ensin laskea kantavuuden 
alenema prosentteina käyttäen sopivaa mainitun asiakirjan kohdista 2.2.2-
2.2.9 löytyvää kaavaa. Arvonvähennys saadaan tämän jälkeen taulukosta 
2 kantavuuden aleneman avulla. 

Kantavuuden alenemaa määrittäessään valvoja joutuu selvittämään, onko 
kysymyksessä pääasiassa puristettu vai taivutettu rakenne. Epäselvissä 
tapauksissa on tällöin syytä keskustella esim. suunnittelijan kanssa. Epäsel-
vyyttä saattaa syntyä myös siitä, milloin on kysymyksessä massiivinen 
laatta ja milloin laattapalkki. Palkki muuttuu laataksi silloin, kun suorakai-
teen muotoisen rakenneosan leveys ylittää sen viisinkertaisen korkeuden. 

Arvonvähennykset sillan käytettävyyden heikkenemän perusteella 

Jos silta sijaitsee väärässä paikassa, joudutaan selvittämään, mitkä ovat 
tilaajalle aiheutuneet lisäkustannukset tien linjauksen tai tasauksen 
muutoksen johdosta. Arvonvähennys on yhtäsuuri kuin näiden kustannus-
ten määrä. 

Määritettäessä arvonvähennys varusteiden ja laitteiden puutteellisen 
toimivuuden perusteella arvioidaan ensiksi korjausajankohta ja korjauskus-
tannus ja verrataan näitä sillan valmistumisajankohtaan diskontattuja 
kustannuksia (korko 6%) vastaaviin normaaleihin korjauskustannuksiin. 
Mainittujen kustannusten erotus on sama kuin arvonvähennys. Yleensä ei 
kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista periä suurempaa arvonvähennystä kuin 
20 % varusteen tai Iaitteen hinnasta paikoilleen asennettuna. 

2 433368Y 
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Arvonvähennykset rakenteiden säilyvyyden heikkenemän perusteella 

SAP:n kohdassa 2.4.4 Betonipinnan laatu mainitaan, että jos betonipinnas-
sa esiintyy sallittua suurempi määrä harvavalua tai valuhuokosia, peritään 
urakoitsijalta arvonvähennystä. Valuhuokosia ja harvavalua esiintyy vain 
muottia vasten valetuissa pinnoissa. Sallittu määrä määräytyy pinnan 
laatuluokan mukaisesti. Yksityiskohtaiset vaatimukset on esitetty 
julkaisussa BY 1 3, Betonipinnat: luokitusohjeet. 

Arvonvähennykset sillan ulkonäön heikkenemän perusteella 

Määritettäessä arvonvähennyksiä SAP:n kohdan 2.5.6 Teräs- ja puuraken-
teen pinnan laatu perusteella on otettava huomioon, että mainittu kohta 
koskee myös teräs- ja puukaiteita. 

Bonukset 

Bonuksia määritettäessä joudutaan ensiksi katsomaan urakkaohjelmasta 
siellä esitetyt arvonlisäysten laskentaperusteet sekä mandolliset poik-
keavuudet suhteessa SAP:iin. Lisäksi on varmistauduttava siitä, että 
ura koitsija on täyttänyt kaikki sopimuksenmukaiset velvollisuutensa (esim. 

ns. kolmansien osapuolten suhteen). Tämän jälkeen lasketaan bonukset 
SAP:n mukaisesti. 

1 .3.7 Laadun arviointi 

Tekninen laatu, toimivuus ja ulkonäkö 

Tekninen laatu, toimivuus ja ulkonäkö rakentamisen osalta arvioidaan 
arvonvähennysten yhteismäärän perusteella. Arvosanat määritetään sekä 
rakenneosittain että koko sillalle ja ne lasketaan kaavasta 

L 100—A 

missä 	L = laatuarvosana 

A = arvonvähennysten yhteismäärä % rakenneosan 
tai sillan hinnasta 

Laatuarvosanaa laskettaessa määritetään arvonvähennykset aina arvonmuu- 
tosperusteiden kaavojen mukaisesti riippumatta toteutustavasta. Ts. 
käytettäessä perinteistä menetelmää arvonvähennyksiä ei jaeta kandella. 

Jos laatuarvosana on esim. 97, se kertoo, että rakenneosa tai silta on 
onnistunut teknisten ja toiminnallisten ominaisuuksiensa sekä ulkonäön 

osalta 97 prosenttisesti. 
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Urakoitsijan ammattitaito ja luotettavuus 

Valvojan eräs tehtävä on arvioida rakentajan ammattitaito ja luotettavuus. 

Rakentajan ammattitaitoa voidaan arvioida ja mitata parhaiten tarkastele-
maila työn lopputulosta. Tällöin määritetään sillan laatuarvosana edellä 
esitetyn kaavan avulla käyttäen lähtökohtana arvonvähennyksiä, jotka ovat 
aiheutuneet rakentajan virheistä ja laiminlyönneistä. Ts. käytetään 
lähtökohtana urakoitsjjafta perittyjä arvonvähennyksjä. Tällöin eivät 

valvonnan mandollisesti tekemät virheet ja laiminlyönnit näy rakentajan 
ammattitaitoa kuvaavassa laatuarvosanassa. 

1 .3.8 Laatu raportointi 

Valvoja raportoi esimiehelleen sillan laadusta kulloinkin sovitulla tavalla. 
Sillan laaturaporttiin voidaan liittää rakentajan valvojalle toimittamat 
laatupoikkeamaraportit ( ks. SYT/SYL kohta 1 .3.6 ). 

1.4 MITTAUSTEN VALVONTA 

1.4.1 Yleistä 

Valvojan ensimmäisiä tehtäviä on selvittää urakkaohjelmasta tilaajan ja 
rakentajan välinen työnjako mittaustöiden osalta. 

Jos runkomittaukset ja sillan pääpisteiden paikalleenmittaukset kuuluvat 
tilaajalle, on valvojan hankittava paikalle joku piirin mittausryhmistä tai 
tehtävä sopimus mittauksista ulkopuolisen konsultin kanssa. Viimeksi 
mainitussa tapauksessa on tarkoituksenmukaista käyttää piirin mit-
tausasiantuntijoita mittausten valvonnassa. 

1 .4.2 Mittaussuunnitelman tarkastaminen 

Mittaussuunniteiman tarkastamisessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin 
seikkoihin: 

- 	Onko mittauksilta vaadittava tarkkuus oikein määritetty? 
- 	Onko siltamittauksen liittäminen tien mittaukseen oikein 

ratkaistu? 
- 	Onko siltasuunnitelman mitat tulkittu oikein? 
- 	Vastaavatko suunniteltu mittaustapa ja mittausvälineet 

mittauksilta vaadittavaa tarkkuutta? 
- 	Onko mittaussuunnitelmassa mainittu mittaustyönjohtaja 

pätevä mittaukseen? 
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Seuraavaan taulukkoon on kirjattu eri mittausmenetelmillä saavutettavissa 
olevia tarkkuuksia: 

Menetelmä 	 Tarkkuus (mm) 

Suorakulmainen mittaus 
- prisma, mittanauha 

a<20m,b<20m 	 20 
a = 60...80 m, b = 10...35 m 	40 

- suorakulma teodoliitilla 	 20 

Säteettäinen mittaus 
- teodoliitti, mittanauha 	 1 2 - 30 
- elektroninen takymetri 	 5 - 20 

Suuntaleikkaus 	 5 

Vaaitus 
- normaali vaaitus 	 1 0 
- trigonometrinen vaaitus 

elektronisella takymetrilla 	 1 0 
- vaaitus mikrometrikojeella 	 5 
- tarkkavaaitus 	 2 

1 .4.3 Runkomittaukset 

Runkomittauksiin liittyen tarkastetaan kiintopisteiden liikkumattomuus. 
Pysyvään tai pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitetut pisteet tehdään kallioon, 
suuriin maakiviin, kovaan pohjaan ulotettuihin teräsbetonipaaluihin tai 
kovaan pohjaan perustettuihin betonirakenteisiin. 

Runkomittausten tarkkuus selviää tasoituslaskennan tuloksista. Jos on 
käytetty jonotasoitusta, tarkistetaan sulkuvirheet. Jos taas on käytetty 
verkkotasoitusta, tarkistetaan havaintojen jäännösvirheet. Lisäksi varmistu-
taan siitä, että tasoitukset on suoritettu ilman ulkoisia pakkoja. 

1 .4.4 Työnaikaiset mittaukset 

Paikalleenmittaus 

Paikalleenmittausten tarkkuus selviää mittauksen tarkkuuteen liittyvistä 
laskelmista. Mitattujen pisteiden tarkkuus runkopisteiden suhteen voidaan 
todeta kullekin pisteelle tehtyjen varmentavien mittausten tulosten perus-
teella. Pisteiden keskinäinen tarkkuus selviää pisteiden välillä tehdyistä 
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etäisyys- ja kulmahavainnoista. Yksittäisten mittausten hajonta saadaan 
selville tarkastelemalla havaintosarjoja. 

Tarkistusmittaukset 

Jos tarkistusmittauksia on tehty, varmistutaan siitä, että niiden tarkkuus on 
vähintäänkin yhtä hyvä kuin varsinaisten mittausten tarkkuus. Tällöin niiden 
tulosten avulla saadaan lisätietoa varsinaisten mittausten tarkkuudesta. 

1.4.5 Muodonmuutos- ja siirtymämittaukset 

Yleistä 

Muodonmuutos- ja siirtymämittauksia tehdään aina, kun suunnitelma niitä 
edellyttää. Päätös mittausten tekemisestä voidaan tehdä myös rakennusai-
kana. Syynä voi olla mm. maaperäsuhteiden poikkeaminen siitä, mitä 
asiakirjoissa on esitetty tai työn epäonnistuminen siten, että on perusteltua 
syytä epäillä rakenteiden taipuvan tai liikkuvan suunnitteluvaiheessa 
otaksuttua enemmän. 

Mittaustulokset liitetään sillan laaturaporttiin. 

Sillan taioumien ia siirtymien tarkkailu 

Sillan taipumien ja siirtymien tarkkailun tarkoituksena on varmistua siitä, 
ettei rakenteissa tai niiden perustamistavassa ole vakavia virheitä tai 
puutteita, jotka ovat joko suunnittelu- tai rakennusvaiheessa jääneet 
huomaamatta. Niistä monet tulevat esille sillan päällysrakenteen laskettua 
suurempina taipumina tai sillan vaaka- tai pystysuorana liikkurnisena. 
Mittaustulosten tarkastelua varten tarvitaan tiedot taipumien ja siirtymien 
lasketuista tai otaksutuista arvoista. 

Sillan peruslaattojen rainumien ia siirtymien tarkkailu 

Sillan peruslaattojen painumien ja siirtymien tarkkailun avulla on tarkoitus 
selvittää jo rakennusvaiheen aikana peruslaattojen laskettua tai otaksuttua 
suuremmat liikkeet. Jos mainittuja liikkeitä havaitaan, tulee valvojan ottaa 
yhteyttä sillan suunnitelleeseen tai suunnitteluttaneeseen yksikköön 
suunnitelman muutostarpeen selvittämiseksi. 
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1.5 LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TÖIDEN YLEINEN 
JÄRJESTELY 

1.5.1 Liikennejärjestelyt 

Valvonnan tehtävien laajuus riippuu olennaisesti siitä, mitä tehtäväjaosta 
on sovittu rakentajan ja tilaajan välillä. 

Vesistösiltoja rakennettaessa valvojan tulee ensiksi tarkastaa urakkaohjel-
masta ja suunnitelmasta, mitä vaatimuksia on asetettu mm. uoman 
työnaikaista supistamista, telineisiin jätettäviä kulkuaukkoja sekä mandolli-
sia laivajohteita ja muita suojarakenteita koskien. Tarvittaessa on otettava 
yhteyttä luotsipiiriin yksityiskohtaisten vaatimusten selvittämiseksi. 

Väylän kavennus, alikulkukorkeus ja muut mandolliset liikennerajoitukset 
merkitään kulloinkin voimassa olevan Merenkulkuhallituksen päätöksen 
mukaisesti. Tällä hetkellä on voimassa päätös päivämäärältä 30.1 2.1 980, 
joka on julkaistu Merenkulkuhallituksen tiedotuslehdessä nro 10/81. 

Myös maasiltoja rakennettaessa saatetaan joutua rakentamaan kulkuaukko-
ja telineisiin. Valvojan tehtävänä on varmistua siitä, että aukot ovat 
asiakirjojen mukaiset ja ne on varustettu tarvittavin liikennemerkein ja suo-
jauksin. 

Rautatien ylittäviä siltoja rakennettaessa on oltava yhteydessä paikalliseen 
ratakeskukseen ja valvottava, että rautatieviranomaisilta saatuja ohjeita 
noudatetaan. 

1 .5.2 Töiden yleinen järjestely 

SYT:n ja SYL:n kohdassa 1 .5 edellytetään, että rakentaja laatu työ-
maasuunnitelman. Suunnitelmaa tarkastettaessa tulee kiinnittää huomiota 
mm. ympäristön suojelun ja työturvallisuuden asettamiin vaatimuksiin. 

Yleensäkin valvonnan tehtävänä on osaltaan valvoa, että sillan rakentami-
sessa noudatetaan ympäristön suojelua ja työsuojelua koskevaa lainsäädän-
töa sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita. Ks. myös TVH:n kirje 
nro Rt-191/13.11.1987. 

1.6 KORJAUSTÖIDEN VALVONTA 

SYL ja SYT edellyttävät, että rakentajan on laadittava korjaustöistä 
suunnitelma. Suunnitelma on yleensä syytä vaatia kirjallisena. Jos on 
kysymys teknisesti yksinkertaisesta ja tavanomaisesta korjauksesta, 
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voidaan hyväksyä myös suullisesti esitetty suunnitelma. Jos korjaus 
muuttaa rakennetta tai sen toimintaa, on korjaussuunnitelma hyväksytettä-
vä suunnittelusta vastanneessa yksikössä. 

Valvojan tehtävänä on valvoa, että työ tehdään hyväksytyn korjaussuunni-
telman mukaisesti. 

LI ITELUETTELO 

Liite 1. 	Työkohtainen laatusuunnitelma 

Liite 2. 	Rakenneosa- ja työvaihekohtainen laatusuunnitelma 

Liite 3. 	Rakenneosan/työvaiheen mittauspöytäkirja 



TYÖKOHTAINEN LAATUSUUNNITELMA 
	

LIITE 1/1 

PIIRI: TYÖMAA: 

SILTA: 

U RAKOITSIJA: 

SIJAINTI: 

URAKOITSIJAN VASTUUHENKILÖT = YHTEYSTIEDOT 

ALIURAKOITSIJAT 1 VASTUUHENKILÖT = YHTEYSTIEDOT 

HUOMAUTUKSIA 

LAATINUT 	 PVM 	TARKASTANUT 	 PVM 

LUOVUTETTU TILAAJALLE 



RAKENNEOSA- JA TYÖ VAIHEKOHTAISET TYÖ- JA LAATUSUUNNITELMAT 	LIITE 1/2 

Rakenneosa 

Työvaihe 
___________________________________ 

Työsuun- 
nitelma 

Laatusuun-
nitelma Huom. 

Laadit- 
tava 	tu 

Laadit-
tava 	tu 

7100 SILLAN RAKENTAMINEN 
Mittaustyöt 

7110 Siltojen peruskuoppien 
kaivut ja louhinnat 

7111 Kaivu ilman tuentaa 
7112 Kaivu tukiseinien sisällä 
7113 Kaivu sukeltajatyönä 
7114 Louhinta (+ kallion puhd.) 
7115 Louhinta sukeltajatyönä 
7116 Työaikainen kaivannon tuenta 
7117 Uoma-ja väylätyöt 

7120 Maarakenteet ja täyttötyöt 
7121 Maapatotyöt 
7122 Maapohjan vahvistustyöt 
7123 Perustusten alustävtöt 
7124 Perustamistason yläp. täytöt 
7125 Routaeristys 
7126 Eroosiosuojaus 

7130 Siltojen paalutukset 
7131 Puupaalut 
7132 Teräsbetonipaalut 
7133 Teräspaalut 
7134 Kaivinpaalut 
7135 Muut suurpaalut 
7136 Elementtipaalut 
7137 Paalutustelineet 

7140 Perustukset 
7141 Teline-ja muottityöt 
7142 Raudoitustyöt 
7143 Jännittämistyöt 
7144 Betonointityöt 
7145 Elementtityöt 
7146 Teräsrakennetyöt 
7147 Puurakennetyöt 

7150 Maatuet (päätytuet) 
7151 Teline-ja muottityöt 
7152 Raudoitustyöt 
7153 Jännittämistyöt 
7154 Betonointityöt 
7155 Elementtityöt 
7156 Teräsrakennetyöt 
7157 Puurakennetyöt 
7158 Veden- ja kost. eristystyöt 
7159 Pintolen  verhoustyöt 

_____ _____ _____ ____ 

____ ____ ____ ____ 

_____ _____ _____ ____ 

____ ____ ____ ____ 

____ ____ ____ ____ 

____ ____ ____ ____ 

____ ____ ____ ____ 

____ ____ ____ ____ 

____ ____ ____ ____ 

____ ____ ____ ____ 

____ ____ ____ ____ 

____ ____ ____ ____ 

____ ____ ____ ____ 

____ ____ ____ ____ 

____ ____ ____ ____ 

____ ____ ____ ____ 

____ ____ ____ ____ 

____ ____ ____ ____ 

____ ____ ____ ____ 

____ ____ ____ ____ 

____ ____ ____ ____ 

____ ____ ____ ____ 

____ ____ ____ ____ 

____ ____ ____ ____ 

____ ____ ____ ____ 

____ ____ _____ ____ 

____ ____ _____ ____ 

____ ____ _____ ____ 

____ ____ _____ ____ 

____ ____ ____ ____ 

_____ _____ _____ ____ 

____ ____ ____ ____ 

____ ____ ____ ____ 

____ ____ ____ ____ 

____ ____ _____ ____ 

____ ____ _____ ____ 

____ ____ _____ ____ 

____ ____ _____ ____ 

____ ____ _____ ____ 

____ ____ _____ ____ 

____ ____ _____ ____ 

____ ____ _____ ____ 



1 IITE IR 
Rakenneosa 

Työvaihe 
_____________________________________ 

Työsuun- 
nitelma 

Laatusuun-
nitelma Huom. 

Laadit- 
tava 	tu 

Laadit-
tava j_tu 

7160 Välituet 
7161 Teline-ja muottityöt 
7162 Raudoitustyöt 
7163 Jännittämistyöt 
7164 Betonointityöt 
7165 Elementtityöt 
7166 Teräsrakennetyöt 
7167 Puurakennetyöt 
7168 Veden- ja kost. eristystyöt 
7169 Pintojen verhoustyöt 

7170 Päällysrakenteet 
7171 Teline-ja muottityöt 
7172 Raudoitustyöt 
7173 Jännittämistyöt 
7174 Betonointityöt 
7175 Elementtityöt 
7176 Teräsrakennetyöt 
7177 Puurakennetyöt 
7178 Veden- ja kost. eristystyöt 
7179 Pintojen verhoustyöt 

7180 Kannen pintarakenteet 
7181 Eristys 
7182 Suojakerros 
7183 Asfalttibetonipäällyste 
7184 Betonipäällyste 
7185 Muu päällyste 

7190 Sillan varusteetja laitteet 
7191 Liikuntalaitteet 
7192 Vedenjohtolaitteet 
7193 Suojalaitteet 
7194 Muut varusteet ja laitteet 

____ ____ ____ ____ 

___________________________ 

____ ____ ____ ____ 

____ ____ ____ ____ 

____ ____ ____ ____ 

____ ____ ____ ____ 
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2 MAA- JA POHJARAKENTEET 

2.1 YLEISTÄ 

2.1 .1 Soveltamisalue 

Tätä valvontaohjetta käytetään sillanrakennuksen maa- ja pohjarakennus-
töissä. 

Jos johonkin SYT:n (SYL:n) kohtaan liittyen ei anneta valvontaohjeita, koh-
dan otsikko on suluissa. 

Valvojan on katsottava myös suunnitelmassa esitetyt laatuvaatimukset ja 
työmenetelmät, jotka tulee tarkastaa. 

2.1.2 (Työnjohto) 

2.1 .3 (Tekniset työsuunnitelmat) 

2.1 .4 Laatusuunnitelmat 

Valvojan tehtävät on lueteltu kohdassa 1. 

2.1.5 Pohjasuhteiden tarkistaminen 

2.1.5.1 Maaperätiedot 

Työn aikana: 

On varmistauduttava siitä, että maalajit, kerrosrajat, vedenpinnan ja kallion 
tasot ovat suunnitelman mukaiset. Pohjasuhteet ja niiden yhteensopiminen 
suunnitelman kanssa on todettava vähintäinkin silmämääräisesti kaivuvai-
heessa. 

Tarvittaessa maalaji määritetään seulomalla ja korkeustasot vaaitsemalla. 
Tarpeen vaatiessa määrätään rakentaja tekemään täydentäviä pohjatutki-
muksia. 

Maaperätietojen esfttämisessä on luokitusperusteet, nimitykset ja lyhennyk-
set esitetty joko geoteknisen luokituksen [21 tai rakennusteknillisen 

luokituksen [51 mukaan. 
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2.1.52 Vedenpinnan korkeus 

Työn aikana: 

Erot vedenpinnan korkeuksissa suhteessa suunnitelmaan on selvitettävä 
mandollisimman varhaisessa työvaiheessa. Vedenpinnan korkeus määrite-
tään vaaitsemalla tai muuten mittaamalla. Muutokset korkeustiedoissa voi-
vat vaatia suunnitelman muuttamista. 

2.1.5.3 Kallio 

Ennen työtä: 

Kallion laadun tarkistamisessa noudatetaan julkaisua [3]. 

Ennen töiden aloittamista arvioidaan onko tarpeen varmistaa kalliopinnan 
suunnitelmanmukaisuus. Tutkimusmenetelmät, joilla kallion pinnan asema 
voidaan määrittää tarkasti tutkimuspisteen kohdalla: 

- 	avokalliohavainnot 
- 	koekuopat 
- 	porakonekairaukset. 

Muilla pohjatutkimusmenetelmillä ei yleensä voida luotettavasti selvittää 
kallion pintaa. 

Työn aikana: 

Työn aikana tehtävien tarkistustoimenpiteiden tarve on arvioitava ottaen 
huomioon paikalliset olosuhteet, perustettava rakenne ja suunnitteluvai-
heessa tehtyjen tutkimusten määrä ja laatu. 

2.1 .6 Pen kereiden painuma- ja siirtymämittaukset 

Työn aikana: 

Kun suunnitelmassa on siltaan välittömästi liittyvälle penkereelle määrätty 
seisonta-aika, tulee penkereen liikkeitä seurata penkereeseen asennettujen 
painuma- ja/tai siirtymämittareiden avulla. Painuma-ja siirtymämittarit asen-
netaan työkohtaisessa työselityksessä esitettyihin paikkoihin. 

Mittaustulokset esitetään graafisesti aikapainumakäyrinä. Jos painumista 
aiheuttavaa kuormitusta lisätään painumamittausten aikana pengertä korot-
tamalla, on aikapainumakäyrään liitettävä myös aikakuormituskäyrä. 
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Painumamittaukset tehdään, ellei suunnitelmassa muuta vaadita, pohjan-
vahvistustöiden valvontaohjeiden [6] kohdan 4.2 mukaisesti. 

Valvoja vertaa painuma- ja siirtymämittaustuloksia suunnitelmassa esitet-
tyihin raja-arvoihin päättäessään seisonta-ajan riittävyydestä. 

2.1 .7 (Dokumentointi ja kelpoisuuden osoittaminen) 

2.2 ALUSTAVAT TYÖT 

Ennen työtä: 

Kaivutoimintaa tekevän on varmistettava jokaisesta johtoja omistavasta lai-
toksesta, onko näiden johtoja kaivupaikalla. 

Ennen rakennustöiden aloittamista rakentajan on paikallistettava rakennus- 
alueella olevien maanalaisten rakenteiden sijainti. Kaapelit ja putkijohdot 
pyritään ittämäänpohjatutkimusasiakirjoissa, mutta rakenteiden tarkka 
paikallistaminen kuuluu ko. laitoksille. Jos yhtenäinen johtokartasto on ole-
massa, se löytyy useimmiten kaupunkien ja kuntien mittausosastoilta (tai 
huolto- ja isännöitsijätoimistoista). Muussa tapauksessa on käännyttävä ao. 
johtoja ylläpitävien laitosten puoleen (sähkölaitos, Posti- ja telelaitos, puheli-
nyhdistys). On tärkeätä selvittää etukäteen myös linjasulkujen, kuten vesi-
johtoventtiilien sijainti. 

Valvoja varmistaa, että rakentaja on tehnyt tarpeelliset selvitykset maana-
laisten rakenteiden paikallistamiseksi ja että vahinkojen varalta on ryhdytty 
tarpeellisiin varotoimenpiteisiin. 

2.3 KAIVANNOT 

2.3.1 Kaivannon seinien tuenta 

2.3.1.1 Ponttiseinät 

Ennen työtä: 

Valvojan tehtävänä on tarkastaa tuentasuunnitelma. 

Kaivantojen tukemiseen liittyviä ohjeita on annettu kirjallisuusviitteissä [1], 

[7], [8]. 
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2.3.2 Erikoisperustukset 

2.3.2.1 (Kaivoperustukset) 

2.3.2.2 Arkku- ja kasuuniperustukset 

Alustaa tai kalliopohjaa voidaan pitää vaakasuorana, jos sen kaltevuus on 
enintään 1:100. 

2.3.3 Maankaivu 

2.3.3.1 Peruskuopan luiskaaminen 

Työn aikana: 

Valvonnan tulee tarkkailla sitä, ettei peruskuopan luiskan reunavyöhykettä 
kuormiteta sellaisilla lisäkuormilla, esim. läjityksellä tai työkoneilla, joita kai-
vantosuunnitelmassa ei ole otettu huomioon. 

2.3.3.2 Peruskuopan pohja maan varaan perustettaessa 

Ennen työtä: 

Peruskuopan pohjan laatu (tiiveys, tasaisuus ja maalaji) ennen valutöitä to 
detaan 

- 	silmämääräisest 
- 	koetintangoilla. 
- 	volyme:-H 

teella j 
- 

\!\iQ 	tar 	 - fl.fl 	: 	 ', 

2.3.3.3 (Kaiiutyö Iyäntipaal: 

2.3.3.4 Kaivumassojen ljity.; 

Työn aikana: 

Kaivumassoja ei tule läjittää paalutuksen viereen, jottei paaluihin aiheuteta 
sivusiirtymiä. 
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2.3.3.5 Peruskuopan kuivanapito 

Pohjavedenpinta voidaan alentaa seuraavia menetelmiä käyttäen 
- 	suodatinputkikaivot, painovoimainen pohjavedenalennus- 

menetelmä 
- 	siiviläputkisto tyhjiömenetelmällä. 

Painovoimainen pohjavedenalennusmenetelmä soveltuu hyvin vettäläpäise-
viin karkeisiin hiekkamaalajeihin. 

Putkisto muodostuu ø 300...800 mm työputkea käyttäen maahan 5...1 5 
m etäisyydelle toisistaan upotettavista (ø 1 50.. .200 mm) siiviläputkista 
sekä näiden sisään asennettavista (ø 50...100 mm) imuputkista. Työputken 
ja siiviläputken väli täytetään suodatinsorakerroksella ennen työputken 
ylösnostoa. Putkisto on upotettava riittävästi kaivutason alapuolelle ottaen 
huomioon vedenpinnan "kaareutuminen". Panovoimaisella pohjavedenalen-
nusmenetelmällä pohjavedenpintaa ei yleensä voida alentaa riittävästi yli 4 
m alkuperäisen pohjavedenpinnan alapuolelle ulottuvassa kaivannossa ilman 
imuputkiston porrastamista eri tasoille. 

Tyhjiömenetelmässä veden virtausta tehostetaan pitämällä putkistossa jat-
kuva alipaine. Tyhjiömenetelmää voidaan käyttää siltti-hienohiekkamaala-
jeissa. Läpimitaltaan ø 40.. .50 mm imuputket upotetaan maahan noin 1 . 
m välein yleensä vesihuuhtelua käyttäen. Vesihuuhtelun ansiosta syntyy 
imukärjen ympärille ø 250.. .300 mm reikä, joka hienohiekka- ja silttimaala-
jeissa täytetään alaosastaan suodatinsoralla tai - hiekalla. Imuputken siivilä-
osan pituus on 1 . . .2 m. Imuputken asennusreikä on tiivistettävä yläosas-
taan savella riittävän ilmatiiveyden saavuttamiseksi. 

Tyhjiömenetelmällä voidaan yhdessä työvaiheessa alentaa pohjavedenpintaa 
enintään 4...5 m pumpun imuaukosta mitattuna. Vedenpinnan aleneminen 
vie aikaa 1 . . .2 viikkoa olosuhteista ja laitteistosta riippuen. 

Ennen työtä: 

Pohjavedenalennustöiden yhteydessä on etukäteen asennettava tarvittava 
määrä pohjavedenpinnan tarkkailuputkia, joista ympäristön vedenpinnan 
korkeutta voidaan työn aikana tarkkailla. 

Työn aikana: 

Rakennustyön aikana tapahtuva lyhytaikainen pohjavedenpinnan alentami-
nen ei yleensä vaikuta haitallisesti ympäristöön. Pitkäaikainen pohjaveden- 
pinnan alentaminen voi aiheuttaa ympäristössä maan varaan perustettujen 
rakenteiden painumista, puisten perustusrakenteiden lahoamista ja kasvilli-
suuden vahingoittumista. 
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Varottavien rakenteiden siirtymämittaus voidaan tehdä rakenteeseen kiinni-
tettyjä mittauspultteja vaaitsemaUa. Mittausta on käsitelty Suomen geotek-
nillinen yhdistys r.y:n oppaassa PRV-84, Pohjarakennustöiden valvontaoh-
jeet, kohdassa 5.8. 

Pohja- ja orsivesipintojen mittausmenetelmiä on käsitelty Suomen geotek-
nillinen yhdistys r.y:n kairausoppaassa IV. 

2.3.3.6 Vedenalainen kaivutyö 

Vedenalainen kaivutyö liittyy vedenalaisiin valutöihin ja on osoitettu suunni-
telmassa seuraavaissa tapauksissa: 

- 	suuri vesisyvyys 
- 	suuri vedentulo kaivantoon 
- 	kaivannon pohjan hydraulinen murtumavaara tai pohja- 

vesieroosion vaara 

Työn jälkeen: 

Kaivutyön jälkeen kaivannon pohja tarkastetaan sukeltajatyönä mandolli-
sesti videokuvausta käyttäen. 

2.4 LOUHITUT SEINÄMÄT JA POHJAT 

2.4.1 Yleistä 

Louhittaessa on noudatettava työturvallisuus- ym. säädöksiä. 

2.4.2 Louhinta 

2.4.2.1 Kalliopinnan paljastaminen 

Työn aikana: 

Tarkastuksissa tulee kiinnittää erityistä huomiota kohtiin, joissa: 
- 	rakenteet perustetaan leikkausten reunoille 
- 	kallion pinnalle tulee suuria vaakakuormia 
- 	kallion pinta on kalteva 
- 	perustamistaso on veden peitossa 
- 	kallio on laadultaan huonoa. 
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Työn jälkeen: 

Arvosteltaessa kallion laatua ja rusnaustyön sekä mandollisen lujitustyön 
tarvetta kallion antaman koputusäänen perusteella tulee ottaa huomioon, 
että kalliosta löytyy paikoin irtonaisia kappaleita jatkuvasti yhä syvemmälle 
rnentäessä. Ohjeellisena rusnaussyvyytenä, mitä syvemmälle ei kallion ra-
kennetta tarkasti selvittämättä ole syytä mennä, voidaan pitää 0,3.. .0,5 m 
räjäyttämällä irroitetusta kallionpinnasta lukien. 

2.4.2.2 Seinämien ja pohjien louhinta 

Työn aikana: 

Työtä valvotaan mittauksin (porareikien etenemät, reikävälit, syvyydet) ja 
seuraamalla eri työvaiheita (käytettävät räjähdysainemäärät, nallitus). 

Valvojan luvalla voidaan kallion pinnan tasoituslouhinta jättää tekemättä, 
jos pinnan kaltevuus on pienempi kuin 1 5 

2.4.2.3 Louhitun pinnan viimeistely 

Työn aikana: 

Louhitun pinnan laatua arvostellaan yleensä silmämääräisten havaintojen ja 
teräskangen antaman koputusäänen perusteella. Olosuhteiden vaatiessa 
kallion laatua voidaan selvittää louhitun pinnan alapuolelta porauksen yh-
teydessä tehtävien havaintojen perusteella tai esim. kallionäytekairauksin. 

Lujitustöiden valvonnassa noudatetaan kohsan SVO 3:n ohjeita. 

2.4.3 Vedenalainen louhinta 

Työn jälkeen: 

Louhittu pinta tarkastetaan sukellustarkastuksena ja/tai teräskangen anta-
man koputusäänen perusteella. Tarvittaessa voidaan tehdä tarkistuskai-

rauksia. 
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2.5 UOMAT JA VÄYLÄT 

2.5.1 Uomat 

Työn jälkeen: 

Kaivutyön päätyttyä on riittävän monesta kohdasta tehtävällä luotauksella 
tai muulla vastaavalla tarkistustoimenpiteellä varmistauduttava siitä, että 
uoman muoto ja vesisyvyys ovat siltasuunnitelmassa esitetyn mukaiset. 

Uoman luotaus tulee tehdä 1. laatusuunnitelman mukaan tai 2. enintään 20 
m välein. 

2.5.2 Väylät 

Työn jälkeen: 

Valvonnassa noudatetaan kohtaa 2.5.1. 

2.5.3 Eroosiosuojaukset 

Työn jälkeen: 

Eroosiosuojaus tarkastetaan silmämääräisesti ja tarvittaessa vesipinnan 
ala puolelta sukeltajatyönä. Videokuvaus on suositeltavaa. 

2.6 TYÖPADOT 

Työn aikana: 

Maapatoon käytettävien materiaalien laatua tulee tarkkailla silmämääräises-
ti. Mikäli on syytä epäillä, ettei materiaali sekä vedenläpäisevyys- että ve-
teenpengerrettävyysominaisuudet huomiooriottaen ole kelvoUista maapa-
toon, on sen rakeisuus ja tarvittaessa vedenläpäisevyys vaadittava selvitet-
täväksi. 

2.7 TÄYTÖT 

2.7.1 Perustamistason alapuoliset täytöt 
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2.7.1.1 Täytteen varaan perustaminen 

Työn aikana: 

Tiivistystyön valvonta tapahtuu työmenetelmätarkkailuna, ellei suunnitel-
massa ole muuta esitetty. Tällöin tulee kiinnittää huomiota siihen, että 
täytemateriaalin laatu, tiivistyskertojen määrä ja kerrospaksuudet vastaavat 
työlle asetettuja vaatimuksia ja työohjeita. Mikäli suunnitelmassa on 
erikseen mainittu, tulee tehdä kantavuuskokeita. 

2.7.1 .2 (Täytöt lyöntipaaluperustuksia käytettäessä) 

2.7.2 Perustamistason yläpuoliset täytöt 

2.7.2.1 Yleistä 

Työn jälkeen: 

Vesistösiltojen osalla uoman poikkileikkausmuodosta varmistutaan työn 
päätyttyä mittauksin. Mittaustapa ja -määrä valitaan kohdekohtaisesti siten, 
että uoman pohjan muoto voidaan sillan kohdalla luotettavasti todeta. Mit-
taustulokset liitetään sillan laaturaporttiin. 

2.7.2.2 Sillan taustan täyttä 

Työn aikana: 

Sillan taustatäytön tiivistystyön valvonta tapahtuu työmenetelmätarkkailu-
na, ellei suunnitelmassa ole muuta esitetty. 

2.7.3 (Routasuojaus) 

2.8 MAAPOHJAN VAHVISTUS 

2.8.1 Maapohjan injektointi 

Työn aikana: 

Injektointityön aikana seurataan injektointipainetta ja massamenekkiä. 

2.8.2 (Tiivistyspaalutus) 
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2.8.3 Muut vahvistustyöt 

Pohjanvahvistustöiden valvontaa on käsitelty julkaisussa TVO - Tienra ken-
nustöiden valvontaohje: Pohjanvahvistustyöt (TVH 7321 77). 

2.9 LYÖNTIPAALUTUKSET TERÄSBETONIPAALUILLA 

2.9.1 Yleistä 

Paalutustöiden valvojan on oltava perehtynyt ja tottunut paalutustyöhön. 
Betonitöiden valvojalla on lisäksi oltava työn luokan edellyttämä pätevyys. 
Valvoja tarkastaa paaluttajan laatimat työsuunnitelmat ja valvoo paalutus-
työn oikean toteutuksen. 

Jollei paalutustyön johtaja ole jatkuvasti työpaikalla, valvojan on varmistet-
tava, että työtä johtaa hänen poissaollessaan paalutustyönjohtajan apulai-
nen, joka on hänen alaisensa ja jonka tulee tarvittaessa voida olla yhteydes-
sä paalutustyönjohtajaan. Lisäksi on varmistuttava siitä, että kunkin paalu-
tuskoneen luona on tehtäväänsä koulutettu henkilö, joka avustaa paalutus-
työn johtajaa mittaus- ym. tehtävissä. 

2.9.2 Paalutja paalutarvikkeet 

2.9.2.1 Materiaalit 

Jos paaluissa käytetään harjateräksiä, jotka on tyyppihyväksytty ta 
standardin mukaisia, ei niistä tehdä työmaakohtaisia kelpoisuuskokeita. 
Harjaterästen vaissausmerkinnät, joista valmistaja voidaan tunnistaa, on 
esitetty esimerkiksi Rakentajain kalenterissa. Tankojen päissä esiintyvä 
sininen välimerkintä osoittaa vajaalaatuista '::'": 	 ; 

saa käyttää paalussa ilman erillistä selvityst 

Jos betonin valmistukseen käytetään muuta 

tavaa vettä, on valvojan vaadittava, että veden kelpoisuus on selvitetty. 
Valvojan on myös varmistettava, että käytettävät iisäaineet ovat hyväksy 
tyssä valrnistussuunnitelmassa mainitut ja että lisäaineist on hetonn 
valmistuspaikalla hyväksytyt käyttöselosteeT 

4 433368Y 
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2.9.2.2 Paalujen laatuvaatimukset 

Ennen työtä: 

Valvojan on tarkastettava, että paalut valmistetaan siltakeskuksen hyvä ksy-
män valmistussuunnitelman mukaan. Valvojan on syytä käydä pisto-
koeluontoisesti tehtaalla seuraamassa paalujen valmistusta. Valmistuksessa 
on valvojan kiinnitettävä erityisesti huomiota raudoituksen jatkosten ja 
kärkikappaleiden oikeaan sijaintiin ja paikallaanpysyvyyteen valuvaiheessa 
sekä muotin puhtauteen. Hyväksyttävä paalun yläpinta saadaan yleensä 
huolellisella tärypalkin käytöllä tai puulla hiertämällä. Lopuksi tarkistetaan 
paalujen jälkihoitotoimenpiteet ja mandollinen lämmitysmenettely. 

Erityisesti talvella on suositeltavaa tarkkailla paalujen pään ja kärjen lujuutta 
esimerkiksi kimmovasaralta paalujen työmaalletoimituksen yhteydessä. 

2.9.2.3 (Varastointi ja kuljetus) 

2.9.2.4 Paalujen kelpoisuuden osoittaminen 

Betonin kel poisuuskokeet tehdään valmistussuunnitelmassa esitetyllä taval-
la. 

Ennen työtä: 

Toleranssien osalta laatuvaatimukset alittava paalu on hylättävä, ellei sen 
käyttökelpoisuudesta suunnittelija anna erillistä todistusta. 

Kimmovasaraa voidaan käyttää paalujen betonin puristuslujuuden testauk-
sessa kohdan 3 mukaisesti. Valvoja liittää tehtaan kirjallisen todistuksen 
paalujen valmistuksesta ja lujuuskehityksestä sillan laaturaporttiin. 

2.9.3 Paalutustyö 

2.9.3.1 Yleistä 

2.9.3.1.1 Paalutustyösuunnitelma 

Ennen työtä: 

Valvoja tarkastaa paaluttajan laatiman kirjallisen paalutustyösuunnitelman. 

Paalutustyösuunnitelman tarkastuksesta laitetaan maininta työmaapäiväkir-
jaan. Pienissä kohteissa voidaan luopua kirjallisesta paalutustyösuunnitel-
masta ja tyytyä työn toteuttajan ja valvojan välisestä neuvottelusta laadit-

tuun muistioon. 
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Siirtymien ja huokospaineen muutosten havaitsemista ja estämistä on käsi-
telty Pohjanvahvistustöiden laadunvalvontaohjeissa TVH 7321 77, kohta 
4.2. 

2.9.3.1.2 Pohjatutkimuksen täydennysja paalupituuden tarkistus 
koepaalutuksella 

Paalupituuden tarkistuksessa luotettavimpia kairausmenetelmiä ovat heijari-
ja puristinheijarikairaus. 

Huolellisella heijarikairauksella saavutetaan yleensä suurin syvyys, mihin 
paalu saattaa tunkeutua. Osa paaluista, varsinkin paaluryhmissä jää usein 
ylemmäksi kuin heijarikairauksella saavutettu syvyys. 

Koepaalutus paalujen pituuden tarkistamiseksi tehdään joko erillisenä toi-
menpiteenä ennen varsinaista paalutustyötä tai paalutustyön alkuvaiheessa 
aloittamallatyökoepaalutuksenluonteisesti. Koepaalutuksen laajuus esitetään 
suunnitelmassa. 

Koepaalutuksen paikkaa valittaessa tulee ottaa huomioon: 
- 	 pohjasuhteiden vaihtelevuus rakennuspaikan eri osissa, 
- 	 paalujen hyväksikäyttö tulevassa rakenteessa, 
- 	 rakenteen asettamat vaatimukset ja 
- 	 paalutiheyden vaikutus. 

Jos asiakirjat edellyttävät koepaalutusta tai jos paalutustyön alussa muusta 
syystä siihen päädytään, valvojan tehtävänä on valvoa, että: 

- 	 paaluja on 2.. .4 kpl/tuki, luokan IB paalutuksessa ̂  5 kpl/tuki, 
- 	 paalut lyödään LPO-87 kohdan 8.1 mukaisesti standardi- 

menetelmällä, 
- 	 paalujen pituus saadaan selville 10 mm tarkkuudella, 
- 	 paalun lyönnistä pidetään paalukohtaista paalutuspöytäkirjaa, 
- 	 paalutuksesta laaditaan SYT 2 liitteen 4 mukainen piirros, joka 

liitetään edelleen sillan laaturaporttiin. 

Jos paaluissa on tarkastusputki, voidaan paalun käyryys lyömisen jälkeen 
mitata luotilangalla tai inklinometrillä. 

2.9.3.2 Paalujen hankinta ja käsittely työmaalla 

Ennen työtä: 

Paalujen saapuessa työmaalle, valvoja tarkastaa varastopaikan tasaisuuden 
ja tekee paaluille vastaanottotarkastuksen. Tarkastuksessa todetaan, että 
paalut ovat lyöntikelpoisia ja että ne täyttävät kaikin puolin niille SYT 2 
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kohdassa 2.9.2.2 asetetut laatuvaatimukset. Valvoja vastaanottaa samalla 
paalujen kelpoisuusaineiston ja liittää sen sillan laaturaporttiin. Vastaanotto- 
tarkastuksen pitämisestä laitetaan maininta työmaapäiväkirjaan. 

Työn aikana: 

Valvojan tehtäviin kuuluu katsoa, että paaluja käsitellään työmaalla työn eri 
vaiheissa oikein. Jotta paalujen vaurioilta käsittelyn yhteydessä vältytään, 
tulee paaluja käsitellä seuraavasti: 

- 	paalut tulee nostaa kuljetusautosta pehmeästi ja nykäyksittä 
tarkoitukseen osoitetuista nostokohdista (kanden pisteen 
nosto) 

- 	paalut on varastoitava yhteen tasoon 
- 	paaluja ei saa pudotella eikä vetää toistensa yli 
- 	pitkiä paaluja ei saa laahata epätasaisella maanpinnalla, missä 

ne saattavat joutua tuetuiksi pelkästään keskeltä tai päistään 
- paalu tulee nostaa paalutuskoneeseen paaluun merkitystä 

nostokohdasta (yhden pisteen nosto) paalun ympäri kierrettyä 
ketju- tai vaijerilenkkiä käyttäen. Nostaminen nostosilmukasta 
on kielletty. 

- 	järkäleen tulee olla alhaalla, kun paalua vedetään paalutusko- 
neelle 

- 	järkäle ja iskutyyny nostetaan vähintään niin korkealle, että 
paalu muodostaa maanpinnan suhteen noin 60...70 °  kulman, 
ennenkuin tyyny lasketaan paalun päähän. 

2.9.3.3 (Paalujen sijainnin merkitseminen) 

2.9.3.4 Lyöntityö 

2.9.3.4.1 Paalujen lyöntijärjestys 

Ennen työtä: 

Koska paalujen oikealla lyöntijärjestyksellä voidaan estää monenlaiset vau-
riot itse paaluissa ja paalutustyössä sekä paalutustyömaan ympäristössä, 
on valvojan syytä tarkastaa, että lyöntijärjestys on esitetty paalutus-
työsuunnitelmassa, jossa haittatekijöiden minimointi on huomioitu. 

2.9.3.4.2 Paalutuskone 

Lyöntipaalutustöissä käytetään tavallisesti hidasiskuista paalutuskonetta, 
jossa voi toimintatapansa mukaan olla joko vaijeripudotteinen järkäle tai va-
paapudotteinen järkäle. Paalutusluokassa IB vaaditaan vapaapudotteinen 
järkäle. 
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Ennen työtä: 

Pudotusjärkäleen ja iskutyynyn tarkastuksessa selvitetään onko noudatettu 
SYT 2 kohdan 2.9.3.2.5 ja LPO-87:n kohdissa 5.521, 5.522 ja 5.53 
esitettyjä ohjeita ja vaatimuksia. 

2.9.3.4.3 Paalun lyönti 

Ennen työtä: 

Ennen lyöntityön alkua tarkastetaan, että paalutuskone on niin tukevalla 
alustalla, ettei koneen liikkeet riko ympäröiviä rakenteita, lyötävää tai jo lyö-
tyä paalua. 

Työn aikana: 

Lyöntityön valvonnassa selvitetään, että noudatetaan mitä LPO-87:n koh-
dissa 5.5 ja 5.6 on vaadittu. 

Paalutustyön aikana valvoja ottaa yhteyden geotekniseen suunnittelijaa 
kun: 

- 	paalupituudet poikkeavat merkittävästi suunnitelman mukas 
ta pituuksista, 

- 	paalut pyrkivät kallistumaan lyötäessö 
- 	paaluja rikkoontuu normaala enemmän 

rikkoontumisen syy, 
- 	loppulyöntivaatimukset ovat vaketa tayrtaa, 
- 	paalun tunkeutuminen pysähtyy, eikä kärjen tav000toson 

osoittamaa maakerrosta tai kalliopintaa ole vielä saavutettu, 
paalujen päät liikkuvat lyönnin jälkeen, 

- 	lähellä sijaitseviin rakenteisiin on tullut halkeama. 

Paalutustyösuunnitelmassa on saatettu vaatia erityistoimenpiteitä paaIutus 
työn toteuttamiseksi, jolloin valvojan on syytä olla päivittäin yhteydessä 
geotekniseen suunnittelijaan lyöntityön aikana lisäohjeiden saamiseksi ja pa 
lautteen antamiseksi. Tavallisesti esiintyvinä toimenpiteinä tulevat 
kysymykseen paalujen tarkastus ja jälkilyönnt 

Valvoja ottaa yhteyttä työn suunnitteljaan isäohjeiden tai mumossuunniteö 
mien saamista varten silloin, kun 

- 	joudutaan poikkeamaan suunnitelmasta (piirustuksista), 
- 	paalut saavat sallittua suurempia sijainti- ja/tai kaltevuuspoik- 

keamia, 
- 	paaluja rikkoutuu normaalia enemmän ja tämä näyttää 

johtuvan paalujen laadusta. 
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2.9.4 (Lopputulokselle asetetut vaatimukset) 

2.9.5 Paalutustyön kelpoisuuden osoittaminen 

2.9.5.1 Paalutuspöytä kirja ja tulosten taltiointi 

Työn aikana: 

Lyöntipaalutustyön kelpoisuus todetaan paalutuksen aikana tehtyjen 
havaintojen, paalutuspöytäkirjojen, tarkastustoimenpiteiden sekä paalujen 
sijainti- ja kaltevuuspoikkeamien mittaustulosten perusteefia vertaamalla tu-
loksia suunnitelmassa esitettyihin vaatimuksiin. 

Työn jälkeen: 

Paalutustyön päätyttyä dokumentoidaan tiedot 
- 	paalujen todellisesta pituudesta, 
- 	paalujen kärkitasoista ja 
- 	loppulyöntivaatimusten toteutumisesta. 

Tiedot esitetään toteutumapiirustuksissa, koepaalutus- ja koekuormituspii-
rustuksissa ja valvojan tarkastamissa paalutuspöytäkirjoissa. Tiedot liitetään 
sillan laaturaporttiin. 

Paalutustyön päätyttyä valvoja tarkastaa paalutuspöytäkirjat ja selvittää tar-
peen vaatiessa geoteknisen suunnittelijan kanssa, ovatko paalut saavutta-
neet tavoitellun kantavuuden. 

2.9.5.2 Koekuormitus 

Paalun koekuormittamiseen voidaan käyttää dynaamisia koekuormituksia 
samanlaisissa olosuhteissa kuin paalutuskaavojakin. Luotettavimmillaan 
dynaaminen koekuormitus on tukipaaluilla ja karkearakeisiin maalajeihin tu-
keutuvilla kitkapaaluilla. Kitkapaaluilla ja koheesiopaaluilla, joissa paalun 
kantokyky merkittävältä osaltaan muodostuu maakerroksissa, joissa on 
runsaasti hienoainesta, ei dynaaminen koekuormitus yleensä anna luotetta-
vaa kuvaa paalun käyttäytymisestä staattisessa kuormituksessa. Näissä 
olosuhteissa paalun staattinen koekuormitus on suositeltavaa. Staattista 
koekuormitusta on käsitelty mm. Lyöntipaalutusohjeissa LPO-87 kohdassa 
8.3. 

Dynaamisen koekuormituksen mittaukseen ja mittaustulosten tulkintaan so-
veltuvia laitteistoja on useita. Suomessa yleisin analysointilaitteisto on PDA 
-laitteisto (PDATM, Pile Driving Analyzer). 
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Dynaamisessa koekuormituslaitteistossa mittausantureina käytetään muo-
donmuutos- ja nopeusantureita, jotka tavallisesti kiinnitetään paaluun ruuvi-
kiinnityksellä. Mittauksen luotettavuuden kannalta anturien kiinnitys tulisi 
tehdä riittävän etäälle paalun yläpäästä. Teräsbetonipaaluilla sopiva etäisyys 
on 1,5...2,O kertaa paalun svumitta. tnräptitkipaauja \/ata va 
kertaa paalun halkaisijL 

Dynaamisen kuormituksen mittaustuosten tukintaan käytetään analysait 
toreita ja jälkilaskentaohjelmistoja, joilla on mandollista määrittää 

- 	paalun lyönninaikainen kantokyky (paalun geotekninen 
murtokuorma), 

- 	paaluun siirtynyt lyöntienergia; lyönnin tehokkuus, 
- 	paaluun kohdjstuvat yönninaikaise purstus• a vetojännityk• 

set sekä 
- 	paalun ehjyys 

Dynaamisen koekuormituksen laajuus ja toteutusaikataulu on suosieftavaa 
suunnitella yhdessä suunnittelijan ja mittaustyön tekijän kanssa. Koekuormi-
tettavien paalujen lukumäärä ja sijoittuminen kohteessa määräytyvät pohja- 
suhteiden, niiden vaihtelevuuden ja paaluilta tavoiteltavan kantavuuden pe-
rusteella. Suositeltuja koekuormitusten määriä on esitetty Lyöntipaa lutusoh-
jeiden taulukossa 3.41 2. 

Kohteissa, joissa paalun kantokyky oleelhsesti kasvaa ajan myötä, dynaam-
nen koekuormitus on suositeltavaa tehdä seisoneille paaluille. Suositeltava 
seisonta-aika on pohjasuhteista riippuen tavallisesti 1 .. .5 viikkoa. Karkeara-
keisiin maakerroksiin tai kallioon tukeutuvan paalun koekuormitus voidaan 
tehdä paalun lyönnin yhteydessä. 

Mikäli koekuormituksella halutaan selvittää paalujen loppulyöntiohjeet, tulisi 
koekuormituksessa käytettävän paalutuskaluston olla sama tai vastaavan-
lainen kuin itse paalutuksessa. Kallioon tukeutuvia paaluja lukuunottamatta, 
koekuormituslyönnin iskuenergian tulee olla niin suuri, että lyönnissä paalun 
kärki liikkuu 2.. .3 mm. Edullisissa olosuhteissa dynaamisen koekuormituk-
sen työsaavutus on 10...20 paalua työvuorossa. 

Paalun ehjyys voidaan tiettyyn syvyyteen asti todeta käyttämällä kevyttä 

lyöntiä ja analysaattoria, ns. pile integrity testing. Tavallisesti paalua lyö-
dään yläpäästä trikkausvasaralla. Teräsbetonipaalun ehjyys voidaan kevyellä 
kalustolla todeta tavallisesti 10...20 metrin syvyyteen ja työsaavutus voi 

olla parhaimmillaan noin 50 paalua työvuorossa. Keveällä kalustolla ei voida 
mitata paalun kantokykyä. 
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2.10 LYÖNTIPAALUTUKSET TERÄSPAALUILLA 

2.10.1 (Yleistä) 

2.10.2 Paalutja paalutarvikkeet 

2.10.2.1 (Materiaalit) 

2.10.2.2 Paalun laatuvaatimukset 

Ennen työtä: 

Valvoja tarkastaa pistokoeluontoisilla mittauksilla, että prof lilin paksuus ja 
muoto on suunnitelman mukainen, ja että paalut ovat suoruudeltaan LPO-
87:n mukaisia. Toleranssien osalta laatuvaatimukset alittava paalu on hy -
Iättävä, ellei sen käyttökelpoisuudesta suunnittelija anna erillistä todistusta. 

Valvojan on varmistettava, että käytettävä jatkostyyppi ja kalliokärki ovat 
tyyppihyväksyttyä mallia. 

2.10.3 Paalutustyö 

2.10.3.1 Yleistä 

2.10.3.1.1 Paalutustyösuunnitelma 

Tässä sovelletaan myös kohdan 2.9.3.1.1 ohjeita. 

2.10.3.1.2 Koepaalutus 

Tässä sovelletaan myös kohdan 2.9.3.1.2 ohjeita. 

2.10.3.2 (Paalujen hankinta ja käsittely työmaalla) 

2.10.3.3 (Paalujen sijainnin merkitseminen) 

2.10.3.4 Lyöntityö 

2.10.3.4.1 Paalujen lyöntijärjestys 

Tässä noudatetaan kohdan 2.9.3.4.1 ohjeita. 
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2.10.3.4.2 Paalutuskone 

Teräspaalujen lyöntityössä käytetään tavallisten hidasiskuisten paalutusko-
neiden (vaijeripudotteinen tai vapaapudotteinen) lisäksi muunkinlaista ka-
lustoa paaluprofiilista riippuen. Pieniä teräspaaluja lyödään usein nopeais 
kuisella hydrauli- tai painemavasarnilfa, Terdnahjia Vfl!dC flfl\'nK 

dieseljuntilla 

Pudotusjärkäleen ja skutyynyn tarkastuksessa noo .roou: 
tien 5.521, 5.524 ja 5.53 ohjeita ja vaatimuksia. 

2.10.34.3 Paarun Lyönti 

Ths 	noudatetaan sovo3uvi n osin nn.d Kohdassa 29, 3.° 3 on sanottu. 

2.10.4 (Työn lopputulokselle asetetut vaatimukset) 

2.10.5 Paalutustyön kelpoisuuden osoittaminen 

2.10.5.1 Paalutuspöytäkirja ja tulosten taltiointi 

Tässä noudatetaan mitä kohdassa 2.9.5.1 on sanottu. 

210.5.2 Koekuormitus 

Tässä noudatetaan soveltuvin osin mitä kohdassa 2.9.5.2 on sanottu. 

2.11 SUURPAALUTUS 

2.11 .1 Yleistä 

Ennen työtä: 

Suurpaalutöiden valvoja on mukana betonointia edeltävissä tarkastuksissa, 
esim. paalun alapään, raudoituksen ja laadunvarmistamiseksi asennettavien 
putkien aseman tarkastuksessa sekä paalun betonoinnin aikana. 

Valvoja tarkastaa paalutustyösuunnitelman ennen paalutustyön alkua siinä 
vaiheessa, kun paalutuskalusto on tiedossa ja yksityiskohtainen työjärjestys 
selvitetty. Paalutustyösuunnitelmaa täydennetään paalutuksen yhteydessä 
mm. kertyvien maanäytteiden ja tunkeutumismittausten perusteella. 
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Valvoja tarkastaa betonointisuunnitelman kohta kohdalta ennen betonointia. 
Erityisen tarkasti selvitetään varautuminen häiriöihin, varakalusto, talvityön 
aiheuttamat lisäykset sekä vedenalaisen betonoinnin vaatimukset, kuten be-
tonointiputkien tukeminen, putkien jatkokset ja puhtaus. Betonointisuunni-
telmassa on esitettävä myös laadunvarmistamiseksi asennettavien putkien 
paikat. 

2.11.2 Paalujen materiaalit ja tarvikkeet 

Jos paaluissa käytetyt harjateräkset ovat tyyppihyväksyttyjä tai standardin 
mukaisia, ei niistä tehdä työmaakohtaisia kelpoisuukokeita. VTT:n valvo-
mien harjaterästen vaissausmerkinnät, joista valmistaja voidaan tunnistaa, 
on esitetty esimerkiksi Rakentajain kalenterissa. 

Tankojen päissä esiintyvä sininen värimerkintä osoittaa vajaalaatuista tuo- 
tetta, eikä tällaista terästä saa käyttää paaluissa ilman erillistä selvitystä. 

Ennen työtä: 

Valmisbetonia käytettäessä tulee valvojan olla jatkuvasti selvillä betoniteh-
taan toimitusmandollisuuksista ja laadunvalvonnasta. Jos taas betoni tul-
laan valmistamaan työmaan omalla betoniasemalla, on valvojan tutustutta-
va kiviainesten ottopaikkoihin ja eri kiviaineslajitelmien seulontatuloksiin. 

Jos betonin valmistukseen käytetään muuta kuin vesijohtoverkosta saata-
vaa vettä, on valvojan vaadittava, että veden kelpoisuus on selvitetty. 
Valvojan on myös varmistettava, että käytettävillä lisäaineilla on voimassa 
oleva käyttöseloste ja että tämä käyttöseloste on betonin valmistuspaikalla. 

2.11.3 Paalutustyö 

2.11 .3.1 Kaivinpaalutus 

Kaivinpaalutuskone painaa n. 70 t. Kone painaa hiertämällä työputken 
maahan. Vaihtoehtoisesti putkea voidaan upottaa lyömällä maahan. 
Työputkea jatketaan yleensä 2...5,5 m:n välein pulttiliitoksin varustetuilla 
jatkoputkilla. 

Työn aikana: 

Työn aikana valvoja tarkastaa, että työputken upotus ja massojen kaivu 
putken sisältä tapahtuu paalutustyösuu telmaa, SPO-78:n [11] ja SYT 
2:n ohjeita ja vaatimuksia noudattaen. 
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Maahan tukeutuvilla paaluilla ja kitkapaaluilla on erityisen tärkeää valvoa, 
ettei kaivutyö Iöyhdytä tarpeettomasti suojaputken alapuolista maata eikä 
pohjan hydraulista murtumista pääse tapahtumaan. 

Kallioon tukeutuvissa kaivinpaaluissa valvoja varmistaa pinnan tasaisuuden 
ja määrää tarvittaessa meislauksesta, pultituksesta ja lisä puhdistuksesta. 
Mammutpumpun käyttöä pinnan puhdistuksessa tulee välttää, koska pump-
puaminen aiheuttaa aina virtausta työputken ulkopuolelta putkeen, mikä 
vuorostaan löyhdyttää vaippaputkea ympäröiviä maakerroksia. Vaihtoehtoi-
sena työmenetelmänä voi kokeilla esim. paineilman käyttöä lietteen irroituk-
sessa. Jottei vaippaputken sisällä olevaan veteen sekoittunut hieno maa- 
aines laskeutuisi puhdistetulle kalliopinnalle lietteeksi, vaihdetaan vesi lo-
puksi putkessa tai asennetaan putken pohjalle lieteastiat ja nostetaan liete 
niillä pois veden selkiinnyttyä. 

Työn jälkeen: 

Valmis paalu tarkastetaan siltakeskuksen erillisohjeiden mukaisesti. 

2.11.3.2 (Franki-paalutus) 

kohtaa lcL 

2.11.4 (Työn lopputulokselle asetetut vaatimukset) 

2.11 .5 (Paalutustyön kelpoisuuden osofttaminen) 

2.12 MUUT PAALUTUKSET 

2.12.1 Puupaalujen lyöntipaalutus 

Tässä noudatetaan kohtaa 2.9 soveltuvin on 

2.12.2 (Pengerpaalutus) 

2.12.3 Erikoispaalutus 

Erikoispaaluja ovat esim. Hagrup-. Simplex-, Vibrex-, Raymond- ja BSP-
paalu. Näissä paaluissa lyönti kohdistuu vaippaputken yläpäähän tai erilli-
seen vaippaputken sisään sijoitettuun apupaaluun, joka nojaa pohjalevyyn. 
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Paalutyypistä riippuen työputken alapää voidaan lyönnin ajaksi sulkea myös 
teräksestä tehdyllä pohjalla, joka estää maa-aineksen pääsyn putkeen lyön-
nin aikana. Kärkikappale irrotetaan valuvaiheessa työputkesta tai koko työ- 
putki kärkikappaleineen jätetään vaippaputkeksi maahan. 

Muita erikoispaaluja ovat esim. hydraulisesti osina puristettavat paalut ja 
osista kootut lyötävät paalut. 

2.13 TYÖTELINEET JA UIVA KALUSTO 
PAALUTUKSESSA 

Työsillakkeen paatutuksessa on erityisesti valvottava, että suunnitelmassa 
esitetyt vaaka- ja vinositeet on tehty. 

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y:n julkaisussa Tukitelineet [1 3] 
on esitetty telineiden rakentamiseen liittyviä ohjeita. 
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3 BETONIRAKENTEET 

3.1 YLEISTÄ 

3.1.1 Soveltaminen 

Tätä valvontaohjeen osaa käytetään valvottaessa paikailavalettujen ja 
esivalmisteisten siltojen rakentamista. Tämän lisäksi noudatetaan kohdassa 
1 annettuja yleisiä ohjeita. 

Valvontaohje koostuu pääasiassa valvojaa varten tehdyistä muistilistoista, 
jotka perustuvat SYL 3:ssa ja SYT 3:ssa esitettyihin laatuvaatimuksiin ja 
ohjeisiin. Muistilistoja joudutaan täydentämään työkohtaisesti suunnitelmas-
sa esitettyjen siltakohtaisten vaatimusten pohjalta. 

Ohje soveltuu sellaisenaan käytettäväksi valvottaessa töitä, jotka toteute-
taan perinteistä rakentamismenetelmää käyttäen. Valvottaessa LVR-
menetelmällä toteutettavia töitä tarkastetaan rakenneosat kohdan 3.2 ja 
materiaalit kohdan 3.3 sekä koko rakenne kohdan 1 .2 mukaisesti. Työn 
suoritusta tarkastetaan ainoastaan SYL:ssä ja siltasuunnitelmassa 
esitettyjen vaatimusten osalta. Lisäksi valvotaan, että rakentajan ja 
alihankkijan laadunvarmistusmenettely täyttää TIEL:n asettamat vaatimuk-
set ja toimii työnsuorituksen aikana (vrt, kohta 1.1.6 ja 1.3.4). 

Valvontaohjeessa on asioiden pääryhmittely sama kuin SYL 3:ssa ja SYT 
3:ssa. 

3.1.2 Käsitteet, merkinnätja lyhenteet 

Tässä valvontaohjeen osassa käytetään SYL 3:ssa, SYT 3:ssa, kohdassa 
1 ja Sillanrakentamisen arvonmuutosperusteissa (SAP) määriteltyjä 
käsitteitä, merkintöjä ja lyhenteitä. 

3.1.3 Tekniset työsuunnitelmat 

SYL:n ja SYT:n mukaisesti rakentajan tulee laatia ainakin seuraavat tekniset 
työsuunnitelmat: 

- 	teline- ja muottisuunnitelmat, 
- 	raudoitussuunnitelmat, 
- 	betonityösuunnitelmat, 
- 	jännittämistöiden suunnitelmat, 
- 	elementtitöiden suunnitelmat. 

Niiden lisäksi saatetaan joutua suunnittelemaan mm. betonipintojen 
verhoustöitä. 

5 433368Y 
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3.1.4 Työnjohto 

Työnjohdon pätevyyttä arvioitaessa kiinnitetään erityistä huomiota henkilön 
kokemukseen sillanrakennustöissä sekä suoriutumiseen vastaavista töistä 
a kai se mmi n. 

3.1.5 Laadunvalvonta ja kelpoisuuden toteaminen 

Betonin valmistuksesta vaaditaan pidettäväksi kirjaa liitteenä 1 olevalla tai 
vastaavalla lomakkeella. 

Työmaapäiväkirja tehdään liitteen 2 mukaiselle tai vastaavalle lomakkeelle. 

Betonirakenteiden laadunvalvontaan ja kelpoisuuden toteamiseen liittyviä 
ohjeita on annettu myös ohjeiden B4 kohdissa 5, 6 ja 7.3. 

3.1 .6 Kontaktitappien asennus shkökemiallisia mittauksia varten 

Valvojan tehtävänä on tarkastaa, että tapit täyttävät asiakirjoissa asetetut 
vaatimukset ja että ne on asennettu vaatimusten mukaisesti. 

3.2 RAKENNEOSIEN TARKASTAMINEN JA 
KELPOISUUDEN TOTEAMINEN 

3.2.1 Peruslaatat 

Ennen työn aloittamista tarkastetaan: 
- 	perustamisolosuhteet, 
- 	peruslaatan sijainti. 

Peruslaatan perustamisolosuhteet joudutaan tarkastamaan uudelleen välittö-
mästi ennen raudoitustöiden aloittamista, jollei raudoitustöitä ole aloitettu 
heti kaivun valmistuttua. Tarkastuksen aikana varmistutaan siitä, ettei maa- 
pohja ole löyhtynyt esim. hydraulisen murtuman vuoksi. 

Työn aikana tarkastetaan: 
- 	raudoitteiden määrä, koko, muoto, sijainti ja tuenta (ks. kohta 

3.4.3.2). 

Valmistumisen jälkeen tarkastetaan: 
- 	peruslaatan leveys, pituus ja paksuus, 
- 	pintojen laatu, 
- 	halkeamien suuruudet. 
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3.2.2 Pääty- ja välituet 

Ennen työn aloittamista tarkastetaan: 
- 	tukien sijainti peruslaattoihin n 
- 	tukien sijainti toisiinsa nähden, 
- 	tukon sijant oiUan pitussuunnas* 

Työn aikana tarkastetaan: 
- 	raudoitteiden määrä, koko, muoto, sijainti ja tuenta (ks. kohta 

3.4.3.2), 
- 	varusteiden ja laitteiden määrä, mitat, muoto, sijainti ja tuenta 

Valmistumisen jälkeen tarkastetaan: 
- 	tukien poikkileikkausmitat, 
- 	tuen kallistuma, 
- 	jännemitta ja/tai vapaa aukko, 
- 	betonipeitteen paksuus, 
- 	betonipinnan kosteuseristys, 
- 	pintojen laatu, 
- 	halkeamien suuruudet, 
- 	laakeritason korkeusasema ja mitat. 

3.2.3 Päällysrakenne 

Ennen työn aloittamista tarkastetaan: 
- 	päällysrakenteen sijainti alusrakenteen suhteen. 

Työn aikana tarkastetaan: 
- 	raudoitteiden määrä, koko, muoto, sijainti ja tuenta (ks.kohta 

3.4.3.2), 
- 	varusteiden ja laitteiden määrä, mitat, muoto, sijainti ja tuenta. 

Jännitettyjen rakenteiden osalta katso myös kohta 3.4.9. 

Valmistumisen jälkeen tarkastetaan: 
- 	poikkileikkauksen mitat ja sillan muoto, 
- 	yläpinnan kaltevuudet ja tasaisuus, 
- 	betonipeitteen paksuus, 
- 	pintojen laatu, 
- 	halkeamien suuruudet. 
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3.2.4 Elementtirakenteet 

Ennen elementtien betonointia tarkastetaan: 
- 	raudoitteiden, nostolenkkien ja kiinnikkeiden määrät, mitat, 

muodot, tuenta ja sijainti. 

Raudoitteiden, nostolenkkien ja kiinnikkeiden oikeasta määrästä, mitoista, 
muodosta, tuennasta ennen betonointia ja sijainnista varmistutaan 
tekemällä tarkastuskäyntejä elementtitehtaalle. Samalla voidaan sopia 
elementteihin ja siltaan tehtävistä merkinnöistä ja niiden sijoittamisesta. 

Ennen elementtien asennusta tarkastetaan: 
- 	elementtien mitat ja kunto, 
- 	pintojen laatuluokat, 
- 	halkeamat, 
- 	betonipeitteen paksuus, 
- 	nostopaikan ja/tai jo asennetun sillan osan kantavuus (vrt. SYL 

/SYT kohdat 3.4.10.7 ja 3.4.10.8), 
- 	valmistajan tunnusmerkki. 

Asennuksen jälkeen ennen täydennysvalujen ja liitosten tekemistä 
tarkastetaan: 

- 	siltaan kiinnitettävien varusteiden ja laitteiden määrä ja sijainti, 
- 	betonin, saumauslaastin tai saumausmassan tai liiman laatu 

(ks. kohdat 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4, 3.3.5 ja 3.3.6), 
- 	hitsiliitosten hitsaussuunnitelma ja materiaalien hitsattavuus 

(ks. valvontaohjeen osa Teräsrakenteet). 

Liitosten tekemisen jälkeen (ennen rakenteen jännittämistä) tarkastetaan: 
- 	rakenteen taipuma, 
- 	elementtien yhteensopivuus (tukeutuminen toisiinsa), 
- 	saumausbetonin, saumauslaastin, saumausmassan tai liiman 

lujuus. 

Rakenteen jännittämisen ja injektoinnin aikana tarkastetaan: 
- 	jännevoimat ja venymät sekä niiden kirjaaminen jännittä- 

mispöytäkirjaan (ks. kohta 3.4.9.2), 
- 	suojaputkien täyttyminen injektoitaessa (ks. kohta 3.4.9.3). 

Rakenteen jännittämisen ja injektoinnin jälkeen tarkastetaan: 
- 	rakenteen taipuma, 
- 	halkeamat, 
- 	kokonaisjännevoima, 
- 	kokonaisvenymä. 
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Rakenteen valmistumisen jälkeen tarkastetaan: 
- 	saumojen leveydet ja hammastus, 
- 	kannen yläpinnan kaltevuudet ja tasaisuus. 

3.2.5 Betonipinnan kiviverhous 

Ennen työn aloittamista tarkastetaan: 
- 	verhouskivien laatu, mitat ja mittatarkkuus, 
- 	verhouskivien pinnat, 
- 	saumauslaastin tai saumausmassan laatu. 

Työn aikana tarkastetaan: 
- 	sauman paksuus ja syvyys, 
- 	tartuntojen määrä, sijainti ja muoto. 

Valmistumisen jälkeen tarkastetaan: 
- 	verhouksen mitat ja mittatarkkuus, 
- 	saumaustason muoto- ja mittatarkkuus 
- 	verhouksen puhtaus. 

3.2.6 Betonipinnan teräslevyverhous 

Ennen työn aloittamista tarkastetaan: 
- 	teräksen laatu, 
- 	levyjen paksuudet, 
- 	hitsaussuunnitelma, 
- 	peittausmassan laatu. 

Työn aikana tarkastetaan: 
- 	tartuntojen määrä, sijainti ja muoto, 
- 	betonoinnin onnistuminen. 

Valmistumisen jälkeen tarkastetaan: 
- 	levyjen kunto, 
- 	peittauksen laatu. 

3.3 MATERIAALIEN VALMISTUKSEN VALVONTA JA 
KELPOISUUDEN TOTEAMINEN 

3.3.1 Betoni 

Betonin valmistuksen tarkastamisen laajuus riippuu siitä, onko valmisbetoni- 
laitos Betoniteollisuuden laaduntarkastus BLT:n jäsen vai ei. BLT:n jäsenten 
toimintaa tarkastetaan BLT:n toimesta ja tämä yleensä takaa laitokselle 
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riittävät edellytykset myös siltabetonin valmistamiselle. 

Jos laitos ei ole BLT:n jäsen ja kysymyksessä on perinteinen rakentamis-
menetelmä, varmistutaan tarkastuskäynnein siitä, että laitoksen toiminta 
vastaa niitä vaatimuksia, jotka kulloinkin kyseessä olevan massan 
toimittaminen vaatii. 

LVR-menetelmää käytettäessä valvoja varmistuu siitä, että betonin 
valmistajalla on työn edellyttämä laatujärjestelmä (joka täyttää TIEL:n 
asettamat vaatimukset) ja että massa valmistetaan laatujärjestelmän sekä 
massan valmistusta varten tehtyjen työ- ja laatusuunnitelmien mukaisesti. 

Ennen massan valmistamista tarkastetaan: 
- 	valmisbetonilaitoksen laatujärjestelmä, 
- 	betonin suhteitustiedot (yleensä luottamuksellisia) ja ennakko- 

kokeiden tulokset, 
- 	kelpoisuuskokeiden suunnitelma, 
- 	valmistukseen liittyvien muistiinpanojen tekotapa ja säilytys. 

Perinteisellä rakentamismenetelmäflä rakennettaessa tarkastetaan lisäksi 
- 	ennakkokoesuunnitelma, 
- 	betonin osa-aineiden laatu ja määrä, 
- 	valmisbetonilaitoksella tehtävien koekappa!eiden määrät ja 

tekotapa. 

Betonoinnin aikana tarkastetaan: 
- 	betonin ilmamäärä ja notkeus 
- 	betonointitietojen kirjaaminen. 

Perinteisellä menetelmällä rakennettaessa varmistutaan lisäksi siitä, että työ 
tehdään tarkastetun betonityösuunnitelman mukaisesti (ks. kohta 3.4.4). 

Betonin kovettumisen aikana tarkastetaan: 
- 	lämpötilamittausten tekotapa ja mittaustulosten kirjaaminen, 
- 	lujuudenkehityksen seurantaan liittyvät laskelmat. 

Betonin kovettumisen jälkeen tarkastetaan: 
- 	betonin puristuslujuus, pakkasenkestävyys, vesitiiveys ja muut 

vaaditut ominaisuudet, 
- 	betonoitu rakenneosa (ks. kohta 3.2), 
- 	rakennekoekappaleiden ottotarve ja ottosuunnitelma, 
- 	betonin ominaisuudet rakennekoekappaleiden perusteella. 



Sillanrakentamisen valvoritaohje - SVO 
	

71 
BETONIRAKENTEET 

3.3.2 Pakkasenkestävä betoni 

Suhteitus, valmistus, laadunvalvonta ja kelpoisuuden osoittaminen 
menetelmällä A: 

Pakkasenkestävän betonin suhteittamista, valmistamista, laadunvalvontaa 
ja kelpoisuuden osoittamista valvotaan noudattaen soveltuvin osin kohdan 
3.3.1 ohjeita. 

SYL:n ja SYT:n kohdassa 3.3.2.4 edellytetään, että betonin puristuslujuu-
den on oltava ennakkokokeiden mukainen. P-luvun kannalta riittävä 
puristuslujuus voidaan tarkastaa seuraavalla kaavalla: 

46 kjh kvA 
P= 

/ 	28,8 	1,25 

10. ' 
 fc + 13,5 

Va 

missä 

on puristuslujuuden keskiarvo 28 d:n iässä (MPa). Muut suureet on 
määritelty SYL:ssä ja SYT:ssä. 

Puristuslujuuden suuruusluokan katsotaan olevan P-luvun kannalta riittävän, 
jos näin laskettu P ̂  0,9 vaad-  Jos P-luku ei täytä tätä vaatimusta, valvoja 
voi vaatia kelpoisuuden osoittamista poranäytteiden avulla. 

Suhteitus, valmistus, laadunvalvonta ja kelpoisuuden osoittaminen 
menetelmällä B: 

Käytettäessä menetelmää B kiinnitetään erityistä huomiota siihen, kuinka 
rakentaja tai valmistaja selvittää betonin vanhenemisen vaikutuksen 
pakkasenkestävyyteen ja kuinka tämä otetaan huomioon betonia suhteitet-
taessa ja sen kelpoisuutta osoitettaessa. 

3.3.3 Ruiskubetoni 

Ruiskubetonin valmistusta valvottaessa ja ruiskubetonin kelpoisuutta 
todettaessa noudatetaan soveltuvin osin edellä kohdassa 3.3.1 annettuja 
ohjeita. 

3.3.4 Sementtipohjaiset laastit 

Sementtipohjaisen laastin valmistusta valvottaessa ja laastin kelpoisuutta 
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todettaessa noudatetaan soveltuvin osin edellä kohdissa 3.3.1 ja 3.3.2 
annettuja ohjeita. 

3.3.5 Polymeeripitoiset rakennusaineet 

Polymeeripitoisten rakennusaineiden valmistuksen valvonnassa ja kelpoisuu-
den toteamisessa noudatetaan soveltuvinosin edellä kohdissa 3.3.1 ja 3.3.2 
annettuja ohjeita. 

3.3.6 Kuitubetoni ja -laasti 

Kuitubetonin ja -laastin valmistuksen valvonnassa ja kelpoisuuden 
toteamisessa noudatetaan soveltuvin osin edellä kohdissa 3.3.1 ja 3.3.2 
annettuja ohjeita. 

3.3.7 Betoniteräs 

Ensimmäiseksi tarkastetaan, kuuluvatko betoniteräkset ja niiden jatkokset 
tarkastetun valmistuksen piiriin. Jos näin on, ei työmaakohtaisia kelpoisuus- 
kokeita vaadita. Jos betoniteräkset ja/tai niiden jatkokset eivät kuulu 
tarkastetun valmistuksen piiriin, todetaan niiden kelpoisuus ohjeiden B4 
kohtien 6.4.1 ja 6.4.2 mukaisesti. 

Tarkastettavia asioita ovat: 
- 	valssausmerkinnät, 
- 	tunnuslaput ja niiden merkinnät, 
- 	valmistaja, 
- 	laadunvalvontasopimus, 
- 	lujuusluokka, 
- 	hitsattavuus, 
- 	pintaviat ja syöpymät, 
- 	ruosteisuus ja likaisuus, 
- 	esivalmisteisten raudoitteiden muoto, mitat ja taivutussäteet. 

Suomalaiset betoniteräkset ovat hyväksyttäviä ja kuuluvat tarkastetun 
valmistuksen piiriin, joten niistä ei tarvitse tehdä työmaakohtaisia kel-
poisuuskokeita edellyttäen, että teräsniput on varustettu riittävin tunnuksin. 
Suomalaisten betoniterästen SFS-standardit on lueteltu ja terästen 
valssausmerkinnät on esitetty mm. Rakentajain kalenterissa. 

Ulkomaalaisen teräksen hyväksyttävyydestä ja laadunvarmistuksesta 
varmistutaan rakentajan toimittaman aineiston perusteella ja ottamalla 
tarvittaessa yhteys TIEL:n siltakeskuksen asiantuntijaan. 
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3.3.8 Epoksipinnoitettu betoniteräs 

Jos epoksipinnoitetut betoniteräkset kuuluvat tarkastetun valmistuksen 
piiriin, verrataan rakentajan toimittamia dokumentteja teräsnippujen mukana 
tulleisiin tunnuksiin ja kuormakirjoihin ja selvitetään niistä, täyttävätkö 
pinnoitetut teräkset suunnitelma-asiakirjoissa asetetut vaatimukset. 

Jos epoksipinnoitetut teräkset eivät kuulu tarkastetun valmistuksen piiriin, 
selvitetään rakentajan toimittaman aineiston perusteella 

- 	terästankojen kelpoisuus, 
- 	epoksipinnoitteen kelpoisuus ja 
- 	pinnoitettujen betoniterästen kelpoisuus. 

Tämän jälkeen tarkastetaan työmaalle toimitettujen betoniterästen kunto. 

Lopuksi tarkastetaan, täyttävätkö tilaajalle toimitetut asiakirjat dokumen-
toinnille asetetut vaatimukset. 

3.3.9 Jänneteräkset, jänteet ja jännemenetelmät 

Jänneterästen, jänteiden ja jännemenetelmien tarkastamisessa ja kelpoisuu- 
den toteamisessa noudatetaan samoja periaatteita kuin edellisissä kohdissa. 

Tarkastuksen kohteita ovat: 
- 	luettelot tilaajan hyväksymistä jänneteräksistä ja jänne- 

menetelmistä, 
- 	käyttöselosteet, 
- 	jänneterästen, ankkuri- ja jatkoskappaleiden, suojaputkien ja 

muiden tarvikkeiden tai kokonaisten jänteiden mukana tulleet 
tunnisteet ja kuormakirjat, 

- 	jänneterästen ja edellä lueteltujen tarvikkeiden tai jänteiden 
koot ja määrät, 

- 	pintaviat ja syöpymät, 
- 	ruosteisuus ja likaisuus. 

Jänneterästen korroosioaste tarkastetaan TIEL:n siltakeskuksen ohjeen 
mukaisesti. 

Jos todetaan, että jänneteräksellä ei ole voimassaolevaa ja hyväksyttävää 
käyttöselostetta tai jos on muuten syytä epäillä terästen kelpoisuutta, 
todetaan kelpoisuus ohjeiden B4 kohdan 6.4.3 mukaisesti. 

3.3.10 Muut teräsosat 

Betonirakenteiden kuormia siirtävien teräsosien kelpoisuus todetaan 
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edellisissä kohdissa esitettyjä periaatteita noudattaen. Ks. myös ohjeet B4 
kohta 6.4.4. 

3.4 TYÖNSUORITUKSEN VALVONTA JA KELPOISUUDEN 
TOTEAMINEN 

3.4.1 Yleistä 

Rakentaja laatu työnsuoritusta ja laadunvarmistusta varten teknisiä 
työsuunnitelmia ja laatusuunnitelmia. LVR- menetelmällä rakennettaessa ne 
toimitetaan valvojalle yleensä tiedoksi ja perinteisellä menetelmällä 
rakennettaessa tarkastettava ksi. 

LVR-mentelmällä rakennettaessa valvojan tulee varmistua siitä, että 
-  sillanrakennustöiden alihankkijoiden (esim. betonin ja be-

tonielementtien valmistajat, teline- ja muottitöiden tekijät, 
raudoitteiden valmistajat ja asentajat, betonointitöiden tekijät 
sekä jännittämistöiden urakoitsijat) laadunvarmistusmenettely 
täyttää TIEL:n asettamat vaatimukset 

- 	teknisten työsuunnitelmien laajuus ja tarkkuus on työn 
toteuttamisen kannalta riittävä, 

- 	suunnitelmat täyttävät suunniteima-asiakirjoissa esitetyt 
vaatimukset, 

- 	suunnitelmat on laadittu riittävän asiantuntemuksen ja 
kokemuksen omaavan henkilön toimesta. 

Perinteisellä menetelmällä rakennettaessa tarkastaa valvoja lisäksi, että 
suunnitelmia laadittaessa on noudatettu suunnitelmassa ja SYT 3:ssa 
annettuja suunnitelmien laadintaa, työnsuoritusta ja laadunvalvontaa 
koskevia ohjeita. Urakoitsijan esittämä vaihtoehtoinen työtapa voidaan 
hyväksyä, jos sen voidaan olettaa tuottavan laatuvaatimukset täyttävän 

tuloksen. 

Laatusuunnitelmia tarkastettaessa varmistutaan siitä, että rakentaja 
riittävässä määrin ennakkoon varmistaa työn suunnitelmanmukaisen 
toteutumisen sekä tekee kaikki laadunvalvonnan ja kelpoisuuden toteamisen 
edellyttämät kokeet ja tarkastukset. 

3.4.2 Tehneet ja muotit 
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3.4.2.1 Suunnitelmien tarkastaminen 

Perinteisellä menetelmallä rakennettaessa valvoja tarkastaa teline- ja 
muottisuunnitelmat. Tarkastuksessa kiinnitetään huomiota mm. 

- 	suunnitteluperusteisiin, 
- 	lujuus, muodonmuutos- ja vakavuustarkasteluiden oi keellisuu- 

teen, 
piirustusten riittävyyteen ja selkeyteen, 
työselityksen sisältöön ja 
käyttöselosteiden hyväksyttävyyteen ja voimassaoloon. 

Tukitelinesuunnitelman sisältö on yksityiskohtaisesti kuvattu julkaisun RIL 
147, Tukitelineohjeet kohdassa 3. Suunnitelmaa tarkastettaessa varmiste-
taan, että se on laadittu kaikilta osiltaan edellä mainitun ohjeen mukaisesti. 

Työtelineiden suunnitelmia tarkastettaessa tarkastetaan, onko suunnitelma 
laadittu kyseisen telinetyypin SFS-standardia noudattaen. 

Muottisuunnitelmia tarkastettaessa varmistetaan mm., että suunnitelmassa 
asetetut muottia, muottilaudoituksen suuntaa ja muottikankaan käyttöä 
koskevat vaatimukset täyttyvät. 

3.4.2.2 Materiaalien ja kaluston tarkastaminen 

Teline- ja muottimateriaaleja ja kalustoja tarkastettaessa kiinnitetään 
huomiota mm. 

- 	materiaaliominaisuuksiin, 
- 	pystytukina käytettävien tolppien suoruuteen, 
- 	kevennysputkien seinämien paksuuteen (valmistajan antamia 

ohjearvoja ei saa alittaa), 
- 	esivalmisteisen kaluston kuntoon ja ominaisuuksiin (vrt. 

käyttöselosteen tarkistuslista). 

3.4.2.3 Perustusten, telineiden ja muottien tarkastus 

Teline- ja muottityön tarkastaminen: 

Julkaisun RIL 147 kohdassa 7.12 on esitetty tukitelineiden tarkastukseen 
liittyvä muistilista. Sitä voidaan soveltaen noudattaa myös työtelineiden 
tarkastuksessa. Muotteja tarkastettaessa varmistutaan siitä, että ne ovat 
muottisuunnitelman mukaiset. 
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Välittömästi ennen betonointia varmistutaan siitä, että vesi ei ole syövyttä-
nyt maata maanvaraisten pelkkojen alta tai vierestä. Lisäksi varmistutaan 
siitä, että roudassa olevan maan varaan perustettaessa maa on edelleen 
roudassa. 

Betonoinnin aikainen valvonta: 

Betonoinnin aikana valvotaan mm., että 
- 	taipumien ja muiden muodonmuutosten seuranta toimii, 

telineitä ei kuormiteta suunnitelman vastaisesti, 
- 	betonointi tapahtuu ottaen huomioon telineiden ja muottien 

asettamat vaatimukset. 

Jos tavallisuudesta poikkeavia seikkoja, kuten rakenteista tulevia ääniä, 
suuria taipumia, siirtymiä tai perustusten painumia havaitaan, vaaditaan 
betonointi keskeytettäväksi ja syyt mainittuihin ilmiöihin selvitettäväksi. 
Tarvittaessa vaaditaan tukirakenteet vahvistettavaksi. 

3.4.2.4 Muottien ja telineiden purkamisen valvonta 

Ennen muottien ja telineiden purkamista varmistutaan siitä, että betoni on 
saavuttanut vaaditun lujuuden. Lisäksi valvotaan, että työ tapahtuu muot-
tien ja telineiden purkusuunnitelman mukaisesti. 

3.4.3 Raudoitustyöt 

3.4.3.1 Raudoitustyösuunnitelman tarkastaminen 

Raudoitustyösuunnitelmaa tarkastettaessa kiinnitetään huomiota mm. 
seuraaviin asioihin: 

- 	terästen, esivalmisteisten raudoitteiden ja jänteiden hankinta, 
kuljetus, varastointi ja käsittely, 

- 	raudoitteiden tuenta ja sitominen paikoilleen (tukien, välikkei- 
den ja siteiden laatu ja määrä), 

- 	terästen jatkaminen, 

Jänteiden tuennasta vaaditaan yleensä tuentapiirustukset. 

Jännittämättömien terästen tuennasta on tarvittaessa vaadittava laskelmat, 
joista nähdään muotteihin kohdistuvat tukipaineet. 
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3.4.3.2 Raudoituksen kelpoisuuden toteaminen 

Raudoitus tarkastetaan ennen betonointia. Tällöin kiinnitetään huomiota 
mm. seuraaviin asioihin: 

- 	raudoitteiden mitat ja lukumäärät, 
- 	raudoitteiden oikea asema (varsinkin päällysrakenteen 

tukialueilla ja ulokkeilla), 
- 	raudoitteiden välit betonointia ajatellen, 
- 	raudoitteiden (myös siteiden) etäisyydet muottipinnoista, 
- 	työterästen, raudoitustukien ja välikkeiden laatu ja määrä, 
- 	välikkeiden tukipinnat, muoto ja kiinnitys, 
- 	raudoitteiden sidonta (siteiden laatu ja tiheys), 
- 	jänneterästen ankkureiden sijainti, kohtisuoruus ja tuenta, 
- 	jänteiden suojaputkien eheys ja liitokset, 
- 	apuputkien sijainti ja kiinnitykset. 

Jos voidaan epäillä, että raudoitus ei ole pysynyt paikoillaan betonoinnin 
aikana, tarkastetaan betonipeitteen paksuus luotettavalla ainetta rikkomat-
tomalla menetelmällä esim. magneettisella pintakerrosmittarilla. Mittari 
kalibroidaan työmaakohtaisesti tarkistamalla mittaustulos piikkaamalla 
raudoitus esiin ensimmäisen mittauksen kohdalta. Yleensä pintaraudoituk-
sen asema tarkastetaan piste koeluonteisesti. 

3.4.4 Betonityöt 

3.4.4.1 Yleistä 

Perinteisellä menetelmällä rakennettaessa valvotaan, että betonimassan 
kuljettaminen työmaalle tapahtuu SYT:ssä kuvatulla tavalla. 

3.4.4.2 Betonityösuunnitelman tarkastaminen 

Betonityösuunnitelmaa tarkastettaessa kiinnitetään huomiota mm. 
seuraaviin asioihin: 

- 	onko rakenne massiivinen ottaen huomioon rakenteen mitat, 
betonin laatu ja valuolosuhteet, 

- 	betonimassan laatu/valuolosuhteet (sementin laatu, runkoai- 
neen max raekoko sekä lisäaineiden käyttö, laatu ja yhteenso-
pivuus, jne), 

- 	betonointihenkilöstön kokemus ja ammattitaito, 
- 	betonointikaluston laatu ja riittävyys, 
- 	valaistuksen riittävyys, 
- 	betonimassan siirtotapa valumuottiin, 
- 	kiertoajat ja nousunopeudet, 
- 	täryttimien tehot ja tärytysajat/betonoitu kuutiometri, 
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- 	jälkihoitomenetelmä ja -aika (polymeerisementtibetoni- ja 
betonimuovipinnan jälkihoito vaatii yleensä myös kuivia 
jaksoja) 

- 	betonipinnan suojaus sateen sattuessa. 

Ks. tarvittaessa lisäohjeet kohdista 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7 ja 3.4.8. 

3.4.4.3 Työnaikainen valvonta 

Betonoinnin aikana tarkastetaan: 
- 	runkoaineen maksimiraekoko, 
- 	massan notkeus ja lämpötila, 
- 	massan työstettävyys ja erottuminen, 
- 	täryttimien määrä ja tehot, 
- 	hienojakoisen massan käyttö, 
- 	massan vapaa pudotuskorkeus, 
- 	kiertoaika, 
- 	betonipinnan nousunopeus, 
- 	valukerroksen paksuus, 
- 	valutaukojen pitäminen, 
- 	jälkitäryttäminen, 
- 	työsaumojen tekeminen, 
- 	tartuntojen kiinnittäminen (jos se tapahtuu tässä vaiheessa). 

Ks. tarvittaessa kohdat 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7 ja 3.4.8. 

3.4.4.4 Kelpoisuuden toteaminen 

Betonirakenteen kelpoisuuden toteamiseksi tarkastetaan paitsi materiaalin 
testaustulokset myös itse rakenne. Betonin kelpoisuuden toteamiseen 
liittyvät tehtävät on lueteltu kohdassa 3.3.1. 

Betonin puristuslujuus tutkitaan joko kimmovasaralla, käyttäen rakenteesta 
porattuja näytteitä tai käyttäen normikoekappaleita. Kimmovasaralla 
testataan vain menetelmällä A valmistettua P-luku betonia. 

Kimmovasaramenetelmää käytettäessä edellytetään, että testaaja on saanut 
kimmovasaran käyttöön liittyvän koulutuksen ja että käytetään kalibroitua 
vasaraa. Kimmovasaran lämpötilan on oltava 10-30 °C ja testattavan 
pinnan on oltava sula ja märkä. 

Todettaessa rakenteen kelpoisuus normikoekappaleiden avulla valvotaan, 
että koekappaleet tehdään, säilytetään ja puristetaan ohjeiden B4 edellyttä-
mällä tavalla. Jos betonoinnin jälkeen todetaan, että betonointi, jälkihoito 
tai betonoidun rakenteen suojaus on epäonnistunut, määrätään rakenteesta 



Sillanrakentamisen valvontaohje - SVO 
	

79 
BETONIRAKENTEET 

porattavaksi näytteet, vaikka normikoekappaleet täyttäisivätkin vaatimuk-
set. Rakenteen kelpoisuus arvostellaan tällöin pelkästään poranäytteiden 
testaustulosten perusteella. 

Ks. tarvittaessa kohdat 3.4.5, 3.4 6, 3.4.7 ja 3.4.8. 

3.4.5 Massiivisten rakenteiden betonointi 

3.4.5.1 Betonityösuunnitelman tarkastaminen 

Massiivisen rakenteen betonityösuunnitelmaa tarkastettaessa kiinnitetään 
huomiota mm. seuraaviin seikkoihin: 

- 	laskettu tai kokemusten perusteella arvioitu betonin maksimi- 
lämpötila, 

- 	suurin lämpötilaero betonoitavan rakenneosan poikkiteik- 
kauksessa, 

- 	lämpötilan nousu- ja laskunopeus rakenneosissa, jotka eivät 
pääse vapaasti liikkumaan. 

Rakennettaessa perinteisellä menetelmällä kiinnitetään huomiota lisäksi 
keinoihin, joilla lämpötilaa ja sen muutoksia pyritään hallitsemaan. 

3.4.5.2 Työnaikainen valvonta 

Työn aikana valvotaan, että betonoitaessa käytetään suunnitelman 
mukaista massaa ja että työ toteutetaan betonityösuunnitelman mukaisesti. 

3.4.5.3 Kelpoisuuden toteaminen 

Rakenteen kelpoisuutta selvitettäessä kiinnitetään erityistä huomiota 
työnaikaisten lämpötilamittausten tuloksiin. Jos betonin lämpötila on 
ylittänyt sallitun raja-arvon, otaksutaan, että betonissa on sisäistä säröilyä, 
joka heikentää betonin lujuutta. Tämän vuoksi redusoidaan puristuslujuuden 
testaustuloksia SYL:ssä ja SYT:ssä esitetyn säännön mukaisesti. 

Jos jossakin poikkileikkauksessa on esiintynyt yli 20 °C suurempi lämpötila- 
ero tai jos lämpötilan nousu tai lasku on ollut maksimissaan yli 25 ° C 
rakenneosassa, joka ei pääse vapaasti laajenemaan tai kutistumaan, on 
epäiltävissä, että rakenteessa esiintyy näistä syistä johtuvia halkeamia. 
Tällöin rakenne tarkastetaan huolellisesti ja sallittua suuremmat halkeamat 
määrätään injektoitavaksi tai täytettäväksi. 
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3.4.6 Talvibetonointi 

3.4.6.1 Betonityösuunnitelman tarkastaminen 

Betonityösuunnitelmaa tarkastettaessa kiinnitetään huomiota suunnittelun 
ähtökohtiin ja niiden oikeellisuuteen sekä mm. seuraavien toimenpiteiden 
suunnitteluun: 

Toimenpiteet muottityön yhteydessä 
- 	lämpötilan mitta-antureiden asentaminen, 
- 	kylmien reuna-alueiden lisälämmityksestä huolehtiminen, 
- 	muottien lämpösuojaus, 
- 	lämmityskaluston ja niiden huollon riittävyys, 
- 	muottien suojaaminen sateen, lumipyryn tai kovan pakkasen 

aikana. 

Toimenpiteet välittömästi ennen betonointia: 
- 	muottien ja vastaanottokaluston sulattaminen ja puhdista- 

minen, 
- 	kylmien rajapintojen lämmittäminen. 

Toimenpiteet betonoitaessa: 
- 	betonoinnin nopeuttaminen, 
- 	betonin jälkihoito, 
- 	valupinnan suojaaminen, 
- 	betonin lämmittämisen aloittaminen, 

Toimenpiteet betonoinnin jälkeen: 
- 	betonin lämmittäminen, 
- 	betonin lämpötilojen mittaaminen ja mittaustulosten doku- 

mentointi, 
- 	betonin lujuudenkehityksen seuranta sekä muottien ja 

telineiden purkamislujuuden määrittäminen. 

3.4.6.2 Työnaikainen valvonta 

Työn aikana kiinnitetään erityistä huomiota lämpötilamittauksessa käytettä-
ylen laitteiden toimivuuteen , lämpötilamittausten säännöllisyyteen ja 
luotettavuuteen sekä ns. olosuhdekoekappaleiden asianmukaiseen säilytyk-

seen. 

Ennen muottien ja telineiden purkamista selvitetään betonin lujuus 
laatusuunnitelman mukaisesti. Tällöin pyritään löytämään kohdat, joissa 
betoni on saattanut päästä jäätymään tai lujuudenkehitys on ollut keskimää-
räistä hitaampaa. Tällaiset kohdat tutkitaan kimmovasaraa käyttäen tai 
rakenteesta poratuilla näytteillä. 
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3.4.6.3 Kelpoisuuden toteaminen 

Betonirakenne katsotaan kelvolliseksi vasta sen jälkeen, kun betoni on 
rakenteen joka kohdassa saavuttanut suunnittelulujuuden. Tämä selvitetään 
rakenneosa- ja työvaihekohtaisen laatusuunnitelman mukaisesti. 

Kelpoisuutta todettaessa kiinnitetään huomiota mm. betonin liian nopean 
lämmön nousun tai laskun aiheuttamiin halkeamiin. Lisäksi varmistutaan 
siitä, että lujuuskato on otettu kelpoisuuden osoittamiseen liittyvissä 
laskelmissa huomioon. 

3.4.7 Vedenalainen betonointi 

3.4.7.1 Yleista 

SYL:ssä ei yleensä ole esitetty työmenetelmiä koskevia vaatimuksia ja 
ohjeita. SYL 3:n kohdat 3.4.7.2, 3.4.7.4 ja 3.4.7.5 muodostavat tässä 
suhteessa poikkeuksen. Työmenetelmiä koskevien vaatimusten asettami-
seen ja siitä seuraavaan työmenetelmien valvontaan on päädytty, koska 
betonin puristuslujuuden mittaaminen veden alla betonoidusta rakenteesta 
ei ole mandollista ja koska rakennekoekappaleiden ottaminen niistä on 
kallista. 

Jos rakentaja käyttää muita kuin SYL:ssä kuvattuja työmenetelmiä, 
todetaan rakenteen kelpoisuus rakennekoekappaleiden avulla, ellei muuta 
sovita. 

Muut vedenalaisen betonin kelpoisuuskokeet on esitetty siltasuunnitelmassa 
(esim. ultraäänimittaus). 

3.4.7.2 Betonityösuunnitelman tarkastaminen (Menettely A) 

Veden alle voidaan SYL:n ja SYT:n mukaan betonoida kolmella tavalla 
- 

	

	käyttäen vähintään 250 mm sisäläpimitaltaan olevia pys- 
tysuoria betonointiputkia tai 

- 	käyttäen pienempiä putkia ja paineellista betonointia tai- 
käyttäen betonipumpun jaketuputkea tai sen jatkeena olevaa 
linjaputkea. 

Kandessa jälkimmäisessä tapauksessa edellytetään, että betonointiputken 
alapäässä on suljettava läppä. 

Sideaineen kokonaismääränä käytetään betonointia aloitettaessa vähintään 
350 kg/m 3  ja muulloin vähintään 300 kglm 3 . 

6 433368Y 
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Betonityösuunnitelman tarkastamisessa kiinnitetään erityistä huomiota 
betonointiputkien tuentaan. Jos putki tai putket pääsevät betonoitaessa 
nousemaan ylöspäin, ei betonoinnin aloittaminen onnistu parhaalla 
rnandollisella tavalla ja vettä saattaa päästä putkeen. 

3.4.7.3 Betonityösuunnitelman tarkastaminen (Menettely B) 

Betonityösuunnitelmaa tarkastettaessa kiinnitetään huomiota mm. 
- 	menetelmän käytöstä saatuihin aikaisempiin kokemuksiin, 
- 	rakentajan edellytyksiin käyttää kyseistä menetelmää, 
- 	menetelmän sopivuuteen juuri kyseiseen betonointiin. 

3.4.7.4 Työnaikainen valvonta 

Vedenalainen betonointi on aina vaativa työsuoritus ja toisaalta työn 
tuloksen laadun selvittäminen jälkikäteen on verrattain vaikeaa. Tämän 
vuoksi on tarkoituksenmukaista, että valvoja on betonoinnin aikana paikalla 
tekemässä havaintojaan. 

3.4.7.5 Kelpoisuuden toteaminen (Menettely A) 

Rakennekoekappaleita joudutaan poraamaan, kun todetaan, että 
- 	vettä on päässyt betonointiputkeen tai 
- 	betonipinnoissa esiintyy harvavalua tai 
- 	on poikettu tarkastetusta betonityösuunnitelmasta. 

Poraukset tehdään niistä kohdista, joissa epäillään betonoinnin epäonnistu-
neen. Näytesylintereitä otetaan sekä silmämäärin katsoen onnistuneista että 
epäonnistuneista kohdista pyrkien saamaan mandollisimman tarkka kuva 
rakenteen lujuusominaisuuksista. 

Jos asiakirjojen mukaisilla porausmäärillä ei rakenteen kelpoisuutta voida 
riittävän uotettavasti selvittää, vaaditaan tehtäväksi lisäporauksia. 

3.4.7.6 Kelpoisuuden toteaminen (Menettely B) 

Poranäytteiden ottosuunnitelma laaditaan edellisen kohdan ohjeita 
noudattaen. 

3.4.8 Rukubetonointi 
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3.4.8.1 Betonityösuunnitelman tarkastaminen 

Rakenneosa voidaan betonoida joko kuiva- tai märkäseosmenetelmällä. 
Korjaustöissä käytetään yleisesti ejektointia. 

Betonityösuunnitelmaa tarkastettaessa kiinnitetään huomiota SYL:n ja 
SYT:n kohdassa 3.4.8.1 lueteltuihin asioihin ja tarkastetaan, että 
suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt vaatimukset ja ohjeet on otettu huomioon. 

Korjaustyösuunnitelmaa tarkastettaessa voidaan käyttää apuna SILKO-
ohjeita 1 .203, 1 .232, 2.233 ja 2.234. 

3.4.8.2 Työnaikainen valvonta 

Työn aikana valvotaan mm., että 
- 	ruiskuttaja täyttää asetetut vaatimukset, 
- 	ruiskutettaessa ja kelpoisuuskoelaattoja tehtäessä käytetään 

samaa menetelmää, kalustoa ja massaa, 
- 	terästen taustat täyttyvät, 
- 	ruiskutetut kerrokset tarttuvat hyvin sekä alustaan että 

toisiinsa, 
- 	kerrokset jälkihoidetaan betonityösuunnitelman mukaisesti. 

3.4.8.3 Kelpoisuuden toteaminen 

Jos työn aikana tehtyjen havaintojen perusteella voidaan perustellusti 
epäillä, että betoniterästen taustat eivät ole täyttyneet, varmistetaan asia 
porauttamalla rakenteesta näytteet. 

Jos koputuskokeen perusteella on epäiltävissä, että jokin betonoiduista 
kerroksista ei ole tarttunut alustaansa, vaaditaan tehtäväksi tartuntalujuus-
tutkimus. 

Kerrospaksuudet mitataan tarvittaessa. 

Muilta osin noudatetaan kohdassa 3.3.1. annettuja ohjeita. 

3.4.9 Jännittämistyöt 
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3.4.9.1 Suunnitelman tarkastaminen 

Jännittämistyösuunnitelmaa tarkastettaessa varmistutaan mm. siitä, että 

- 	jänteet voidaan injektoida heti jännittämisen jälkeen (kylmällä 
säällä rakenne suojataan), 

- 	työnjohto ja työntekijät ovat ammattitaitoisia ja kokeneita, 
- 	jännitettävän jänteen kaikki langat, tangot tai punokset 

jännitetään samanaikaisesti, ellei voida olla varmoja siitä että 
ne eivät jännitettäessä jumitu toisiaan vasten, 

- 	betonin lujuuden kehitystä seurataan luotettavalla tavalla, 
- 	jännevoimat, venymät ja ankkuriliukumat on laskettu suunni- 

telmaan sekä jännemenetelmän ja jänneterästen käyttöselos-
teisiin perustuen ja oikein, 

- 	injektointilaastille tehdään kaikki tarvittavat ennakko- ja 
kelpoisuuskokeet. 

3.4.9.2 Jännittämisen valvonta 

Valvojan tulee etukäteen tutustua rakentajan käyttämään kalustoon sekä 
varsinkin voiman ja venymän mittaukseen. Valvoja valvoo työmaalla tapah-
tuvan jännittämisessä käytettävän puristimen kalibroinnin. Se voidaan tehdä 
käyttäen voimanmittaria, joka on kalibroitu hyväksyttävässä aineenkoetus-
laitoksessa. Kalibrointitodistus ei saa olla vuotta vanhempi. 

Jännittäminen tehdään yleensä venymän mukaan. Lyhyitä jänteitä voidaan 
jännittää myös voiman mukaan hyväksytyn suunnitelman ja jännemenetel-
män käyttöselosteen mukaisesti. 

Jännittämisen aikana valvotaan koko ajan venymän ja voiman kehittymistä. 
Jos venymä ei kasva lasketussa tandissa jännevoiman kanssa, on 
todennäköistä, että jänteen suojaputken sisään on päässyt betonia, joka 
lisää kitkaa. Jännittämisvoiman suurin sallittu poikkeama suunnitelman 
arvosta on yhdessä jänteessä ± 5 % ja jänteiden yhteenlasketussa voimas-
sa ± 3 %. Jänteiden yhteenlasketun venymän on oltava suunnitelman 
mukainen tai enintään 3 % suurempi. Yksittäisen jänteen venymätoleranssit 
esitetään seuraavissa kappaleissa. 

Jos suunnitelman mukaista venymää ei saavuteta lasketulla voiman arvolla, 
saa voimaa lisätä korkeintaan 5 % yksittäisessä jänteessä. Jos sallituissa 
rajoissa olevaa venymää (venymä on vähintään suunniteltu tai enintään 5 
% suunniteltua suurempi) ei vieläkään saavuteta, selvitetään syy ja 
tarkistetaan jännittämissuunnitelma. 

Jos kuitenkin suunnitelman mukainen tai suurempi venymä saavutetaan 
laskettua pienemmällä sallituissa rajoissa olevalla voimalla, saa voiman 
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negatiivisen poikkeaman itseisarvon ja venymän poikkeaman summa olla 
korkeintaan 5 % yksittäisessä jänteessä. Jos voiman ja venymän poik-
keamien summa ylittää sallitun arvon, selvitetään syy ja tarkistetaan 
suunnitelma. 

Jos suunnitelman mukainen venymä ylittyy yli 5 % yksittäisessä jänteessä 
lasketulla voimalla (tai jos suunnitelman mukainen venymä saavutetaan 
pienemmällä kuin sallitulla voimalla), selvitetään syy ja tarkistetaan 
jännittämissuunnitelma. 

Valvojan tulee kiinnittää huomiota myös työturvallisuuteen. Jännittämisen 
aikana ei missään tapauksessa saa oleskella puristimen takana. 

Lisäksi varmistetaan, että pöytäkirjamerkinnät tehdään huolellisesti ja 
oikein. 

3.4.9.3 Injektoinnin valvonta 

Jänteiden katkaisulupa annetaan sen jälkeen, kun jännittämispöytäkirja on 
tarkastettu ja jännittäminen hyväksytty. Injektointiluvan saanti edellyttää 
lisäksi, että injektointilaasti täyttää asetetut vaatimukset. Suojaputkia ei 
huuhdella vedellä, koska sen poistaminen putkista on vaikeaa. 

Työn aikana tarkkaillaan laastin menekkiä ja laastikokeiden tuloksia sekä 
varmistetaan, että apuputkista ja kaapelin toisesta päästä ulostuleva laasti 
on täysvahvaa. Lisäksi valvotaan, että injektointipöytäkirja täytetään 
asia nmukaisesti. 

Jos injektoitavaan kaapeliin muodostuu tukkeuma, eikä sitä saada 
injektoiduksi, paikannetaan tukkeuma esim. poraamalla ja injektoidaan 
tyhjäksi jäänyt kaapelin osa porareikien kautta. Poraamiseen käytetään 
erikoismenetelmää, jossa poranterä pysähtyy osuessaan metalliseen 
suoja putkeen. 

3.4.9.4 Kelpoisuuden toteaminen 

Jännittämistyöt on suoritettu kelvollisesti, kun 
- 	jännevoimat ja venymät ovat toleranssien sisällä, 
- 	jännittäminen on tehty hyväksytyn jännittämissuunnitelman 

mukaisesti, 
- 	jännittämisen aikana mandollisesti muodostuneet halkeamat 

on korjattu hyväksyttävällä tavalla, 
- 	injektointilaastin kelpoisuuskokeiden tulokset täyttävät 

asetetut vaatimukset, 
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- 	injektointilaastille työn aikana tehdyt massakokeet täyttävät 
asetetut vaatimukset, 

- 	jänteet on injektoitu hyväksytyn injektointisuunnitelman 
mukaisesti, 

- 	jännittämistä ja injektointia koskevat tiedot on dokumentoitu 
hyväksyttävällä tavalla ja luovutettu valvojalle. 

3.4.10 Elementtien valmistus, käsittely, kuljetus ja asennus 

3.4.10.1 Yleistä 

Ellei jäljempänä ole muuta esitetty, noudatetaan elementtien ja elementtira-
kenteen valmistuksen valvonnassa soveltuvin osin edellisissä kohdissa 
esitettyjä ohjeita 

3.4.10.2 Elementtien valmistus-ja asennussuunnitelmien tarkastami-
nen 

Elementtien valmistus- ja asennussuunnitelmissa esitettävät asiat on 
lueteltu SYL:ssä ja SYT:ssä. Valmistussuunnitelmaa tarkastettaessa 
kiinnitetään erityistä huomiota elementtien jälkihoitoon, lämpökäsittetyyn, 
betonin lujuuden kehityksen seurantaan ja jännittämisen eri vaiheiden 
suunnitteluun. Yleensä elementtien valmistaja selvittää ennakkoon 
lämpökäsittelyn vaikutukset betonin loppulujuuteen ja lujuuden kehittymi-
seen tutkimalla betonin lujuuden lämpökäsitellyistä elementeistä poratuista 
näytteistä ja vertaamalla näin saatuja lujuuksia normikoekappaleiden 
lujuuksiin. Valmistaja pyrkii siihen, että elementeistä porattavien koekappa-
leiden lujuudet täyttävät vaatimukset. Työn aikana kuitenkin seurataan 
yleensä normikoekappaleiden lujuuksia. 

Asennussuunnitelmia tarkastettaessa kiinnitetään erityistä huomiota 
saumauksiin ja liitoksiin sekä jännittämistöihin. Jos rakenne kootaan 
poikittaisia elementtejä yhteen jännittämällä, joutuu elementtien valmistaja 
varmistamaan elementtien yhteensopivuuden jo elementtitehtaalla esim. 
valamalla elementit toisiaan vasten. Tällöin vaaditaan, että yhteensopivat 
elementit merkitään sopivalla tavalla. 

3.4.10.3 Elementtien valmistuksen, siirtojen, varastoinnin ja kuljetus-
ten valvonta 

Elementtien valmistuksen aikana varmistutaan siitä, että käytetty massa ja 
lämpökäsittelymenetelmä ovat samat kuin ennakkokokeita tehtäessä. 

Jänteiden laukaiseminen on erityistä huolellisuutta vaativa työvaihe. Tämän 
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vuoksi valvojan on syytä olla paikalla ainakin, kun ensimmäiset jänteet 
laukaistaan, jolloin hän voi varmistua työn käynnistymisestä suunnitellulla 
tavalla. 

Perinteisellä menetelmällä rakennettaessa varmistutaan lisäksi siitä, että 
elementtien lujuus on niitä varastoon siirrettäessä vähintään 70 % suunnit-
telulujuudesta ja että elementit tuetaan siirtojen ja varastoinnin aikana 
suunnitellulla tavalla. 

Yleensä edellytetään, että elementit ovat saavuttaneet suunnittelulujuuden 
ennen niiden kuljettamista työmaalle. Jos valmistaja kuitenkin laskelmin 
osoittaa, että alhaisempi lujuus on riittävä, voidaan tämäkin hyväksyä. 

Ks. myös kohta 3.2.4. 

3.4.10.4 Elementtien kelpoisuuden toteaminen 

Elementit tarkastetaan ensimmäisen kerran mikäli mandollista jo elementti- 
tehtaalla. Tällöin vältytään hylättyjen elementtien kuljettamisesta aiheutuvil-
ta kustannuksilta. 

Elementit tarkastetaan toisen kerran niiden saavuttua työmaalle. Näin 
väItetään tilanne, jossa hylättäviä elementtejä joutuu rakenteeseen. 

Elementit tarkastetaan kolmannen kerran asennuksen jälkeen, jolloin 
voidaan todeta, ovatko ne säilyneet ehjinä asennuksen ajan. Elementtien 
muoto tarkastetaan vasta sen jälkeen, kun ne on tuettu paikoilleen. 

3.4.10.5 Elementtien asennuksen valvonta 

Perinteisellä menetelmällä rakennettaessa valvotaan, että työtä tehdään 
tarkastetun suunnitelman mukaisesti. 

Ks. myös kohta 3.2.4. 

3.4.10.6 Elementtirakenteen jännittämisen ja injektoirinin valvonta 

Jännittämistöitä valvotaan kohdassa 3.4.9 esitetyllä tavalla. Koottaessa ra-
kenne poikittaisista elementeistä tarkastetaan erityisen huolellisesti voimia 
siirtävät saumat kiinnittäen huomiota mandollisiin halkeamiin ja lohkeamiin. 
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3.4.10.7 Elementtirakenteen viimeistelyn valvonta 

Valvojan tulee olla mukana, kun rakenne ja siltapaikka tarkastetaan viimeis-
telytöiden jälkeen. Tällöin tehdään puutelista tekemättömistä töistä ja 
edellytetään, että rakentaja huolehtii siitä, ettei lopputarkastuksen aikana 
enää esiinny listassa mainittuja puutteita. Näin säästetään lopputarkastuk-
seen osallistuvien henkilöiden aikaa ja tehdään mandolliseksi keskittyä 
lopputarkastuksessa sillan kelpoisuuden kannalta keskeisiin asioihin. 

3.4.10.8 Elementtirakenteen kelpoisuuden toteaminen 

Elementtirakenne voidaan todeta kelvolliseksi, jos 
- 	elementit ovat kelvollisia, 
- 	elementtien väliset saumat, paikallavalut ja liitokset ovat 

hyvä ksyttäviä, 
- 	rakenteen jännfttäminen ja injektointi on tehty hyväksyttävästi, 
- 	rakenteen muoto ja mittatarkkuus täyttävät SYL:n tai SYT:n 

kohdassa 1 .2 ja suunnitelmassa mandollisesti esitetyt vastaa-
vat vaatimukset, 

- 	viimeistelytyöt on tehty hyväksyttävästi. 

LIITELUETTELO 

Liite 1: 	Betonointisuunnitelma ja pöytäkirja (lomake) 
Liite 2: 	Työmaapäiväkirja (lomake) 



LIITE 1 

Rakennusliike 
BETONOINTISUUNNITELMA JA PÖYTÄKIRJA 
Raken nekohtai ne n 

Rakennuskohde Rakenriusluvan no 

Osoite Puhelinnumero 

Betonityönjohtaja Betonilaborantti 

8ETONOITAVA RAKENNE ___________________ 
Lujuus- ja rakenneluokka Pakkasenkestävyys Vedenpitävyys PERUSTIEDOT a) Kovettunut 

BETONISTA betoni 
(tilausta varten) 

Muut ominaisuudet 

b) Betoni Notkeus 1 Suurin raekoIo Sementti 
massa 

Lisäaineet ja annostus Muut tiedot - 

BETONflYÖT 	 SUUNNITELMA PÖYTÄKIRJA 

Betonoitava osa 

Betonimäärä m3  ______________________________—___________ ____________________________________________ 

Betonointinopeus 	m3/h 

Betonoinnin alkaminen Alkaa j Päättyy Alkoi Päättyi 
ja päättyminen 	 klo ________________ ________________ 
Betonin notkeus 
(painuma, sVB, MO, leviämä) 

Ilman lämpötilaJ Ilma 	 Betonimassa Ilma Betonimassa 
Betonimassan lämpötila 	°C ___________ ______ _______ ___________-- 
Jälkihoito, betonin 
lämpötilan seuranta sekä 
betonin 	lujuudenkehityksen 
arviointi 
(tarvittaessa lomake n:o 796) 

Muottien purku (lujuus, ikä) 

___L__ 
Erityismenetelmät, 
lämpökäsittety jne. 
(tarvittaessa erillinen 
suunnitelma) 

(tunnukset, näytteenottopaikat) 

Häiriöt, varautuminen/ 
toimenpiteet 

Muut tiedot, liitteet 
Päiväys Betonityönjohtajan allekirjoitus 

N:o 791 © Rakentajain Kustannus Oy 90-646 133 
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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. Perintel-
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 laatujärjestelmien 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 tarkastusraporttiin. Samalla seurataan toimittajan sisäisen 
raportoinnin oikea-aikaisuutta, sisältöä ja vaikutusta laadunohjaukseen. 

7 433368Y 
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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 Työnjohtoja 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 pintakäsit- 

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

4.1.7 Työtilatja 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 urakkatyön 
alkutarkastuksessa. 

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 Rakenneterästen tarkastaminen 

4.2.2.1 Yleistä 

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, 
tiivistämistapa, 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 hyväksyttävät 
(ks. SYT, SYL 4 kohta 4.2.2.3). 

- 	valssattujen tuotteiden pinnan laatu on vaatimusten mukainen. 
Arvostelussa voidaan pitää lähtökohtana standardin SFS-EN 
101 63-2 luokkaa Al 

- 	valssattujen 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. Iskusitkeys 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 
AiO vastaavasti lO-kertaista paksuutta. Lyhyemmällä sauvalla (A5) 
määritetyt murtovenymät ovat lukuarvoltaan suurempia kuin Al 0-venymät 
mittaustavasta johtuen. 
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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: 

Cekv = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)115 
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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 ... 0,1 2 % 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. 

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

Valssaustuotteiden 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 aineskappa!eet 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) kuumavaissatuissa 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-
silta, joissa esitetään materiaalin laatu-, mitta- ja painotietojen lisäksi 
toimitukseen kuuluvista tarkastuseristä sulatusnumerot ja koetulokset. 
Samasta sulatuksesta valssattujen 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. Vertaamalla 
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, joka 
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 
soveltuvin osin kohdassa 4.2.2 annettuja 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 
vastattavi ksi. 
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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. 

Laatuvaatimuksia 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 ei 
voida kuumasinkitä, koska valmistukseen liittyvällä muokkauksella 
saavutettu lujuus pienenee sinkityslämpötilassa. 

Valvojan tulee yhdessä suunnittelun asiantuntijan kanssa selvittää 
suunnitelmassa mandollisesti esiintyvät pulttien merkintöjä ja laatuvaati-
muksia koskevat puutteet ja ristiriidat. Myös normivert&lut saattavat 
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 hitsaamal la 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 
valmistajatta 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 valvottava ksi 
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 jännitystitat. 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 hitsaamalta 
- 	korjauksen jälkeen todeta, että vika on kokonaan poistunut ja 

tarvittavat tarkastukset on tehty. 

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

42.6.4 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 paikin 
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 
pintakäsittelyn asettamat vaatimukset on otettava valmistussuunnitelmassa 
huomioon. Perinteisellä menetelmällä rakennettaessa tämä edellyttää 
aloitteellisuutta myös valvojalta varsinkin, jos asennus ja pintakäsittely ovat 
ali- tai sivu-ura koita. 

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 E-merkitlä 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 mittapoik-
keamia tai muita laadun alituksia. 

Valvoja tarkastaa osien mittatarkastuspöytäkirjat ja osallistuu pistokokein 
tarkastusmittauksiin. Arvonvähennyksiin johtavat mittapoikkeamat 
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, pinta käsittelysuunnitelmassa tai asennussuunni-
telmassa saatetaan rakenneosille asettaa myös muita vaatimuksia, jotka 
valvojankin pitää ottaa huomioon. 
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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 säräjen 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 
rakenneosien 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 särrniä 
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 polttoleikkauslovet (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 säräjä 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 

8 433368Y 
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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 
työställä 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 hitsausluokkastandardi SFS-EN 2581 7 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. RaHojen 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 irraliisiksi 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 
mukaiset. 

4.3.3.7 Lämpökäsittely 

Hitsaussuunnitelmassa on esitetty esilämmityslämpötilan raja-arvot ja 
Iämmitettävän 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 hitsausliftoksen 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 laatuvaatimuksiila 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 vaivontatoimenpiteitä. 

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 Laadunvalvonta ja 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 pintakäsittelyllä 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 
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valmistusta ja sovitusta koskevat ohjeet ovat riittävät. Liitospintojen 
pinnoitusta koskevat samat ohjeet kuin muutakin pinta käsittelyä. 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 
esikäsittely 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 kitka kerroin 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 = Pm - as, jossa, 

1-1m on koetulosten keskiarvo, 
a on koetu[osten 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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Ltospintojen 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 
ilm ati lvi isti. 

4.3.5.5 Liittimien kiristminen 

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.Tähän saakka yleisimmin käytetystä menettelystä, 
jossa mitataan kiristysvääntömomentti, 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 esijännitystä on mandotonta saavuttaa ilman, että osa 
pulteista katkeaa kiristettäessä. Kiristämisessä on huomattava myös, että 
lepokitka on liikekitkaa suurempi. Itselaukaisevalla 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 
tarkastettavaksi 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 tarkistusmenetelmiä 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 (1 20°) 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 

pinta käsittelyä 
- 	saumojen tiivistäminen kittaamalla on tehty huolellisesti ja on 

käytetty kittiä, joka soveltuu käytettävään maaliyhdistelmään. 

4.3.5.7 Laadunvalvonta ja 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 sisäinen 
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 tuotesel osteesta 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 
vaissihilsettä, 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 toimintaperi-
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 pulttien sointiääni niitä vasaralla napautettaes- 
sa on kirkas ja ehyt 

	

- 	lyöntikokeessa 30° kulmaan yödyn pultin taipumakohdassa 

ei esiinny säröjä 
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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-
tuksifia tai vastaavilla koetustodistuksilla. (Vert. 4.2.4.4). Raportointi 
voidaan tehdä liitteen 1, sivun 9 mukaisesti. 

4.3.7 Kokoonpanon tarkastaminen 

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. 
Valmistussuunnftelmassa 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 hitsa usjärjestystä koskeva osa on tärkeä kokoon-
panomittojen kannalta. 

Rakenteiden teoreettiset mitat on määritelty lämpötilassa +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 laakerikohdan 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 väliaikaiset kiinnitykset esitetään yksityiskohtai-
sesti valmistussuunnitelmassa. 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 edellyttä-

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 Laadunvalvonta ja kelpoisuuden toteaminen 

Kokoonpanon laadunvalvonta on liitosten laadunvalvontaa ja rakenneosien 
mittaamista. Kelpoisuus osoitetaan tarkastuspöytäkirjoilla esim. liitteen 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 ilmatiiviiUä kierretulpalla tai hitsa-
tulla tulpalla, jos hitsaaminen on mandollista. Hitsien tiiviyden tarkastami-
sessa pitäisi käyttää ainakin pistokokein tunkeumanestettä 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 
pöytä kirjat 

- 	tarkastamalla 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 Ei: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-töissä 
edellytetään kelpoisuusraportointi taulukossa 3 Ei:llä merkityistä mitoista 
ja taulukon 5 mukaisista lopullisen rakenteen mitoista. Taulukon 3 muut 
mittapoikkeamat valmistaja tarkastaa laatujärjestelmänsä mukaisessa 
sisäisessä laadunvarmistuksessa, jonka toimivuutta valvoja pistokokein 
seuraa. 

9 433368Y 



130 	 Sillanrakentamisen valvontaohje - SVO 

TERÄSRAKENTEET 

Raportoinnissa voidaan käyttää liitteen 1, sivujen 10-1 2 mukaisia raportti-
mafleja. 

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 . ..1 0 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 kapasiteettiin, nostokaluston ja rakenteen vakavuustarkastelui-
hin noston aikana ja mandollisiin nostolenkkeihin ja -kiinnikkeisiin. 
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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 sillassa 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 
työvoiman 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 10-1 2) hitsien 
tarkastukset ja viimeistelyn tarkastukset (ks. liite 1, sivu 5). 

4.5 PINTAKASITTELYN 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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soveftuvat paremmin SILKO-ohjeet. Myös siltojen korjausmaalauksen 
urakkaohjelmassa 3.5.1 993 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 laatuvaati mukset 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 Laadunvalvontaja 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 pintakäsittelytilojen ja pintakäsittelytöihin 
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 laadun-
valvonnan perusta. Valvoja varmistuu pintakäsittelijän laadunvalvonnan 
toimivuudesta ja voi rajoittaa tarkastuksensa pistokokeisiin. Perinteisessä 
toteutuksessa voidaan pinta käsittelijältä edellyttää samoja asioita. Valvojan 
tulee kuitenkin omakohtaisin tarkastuksin varmistua tärkeimpien työvaihei-
den laadusta. 

4.5.2 Pintakäsittelysuunnitelman tarkastaminen 

Pintakäsittelijän tekemästä pintakäsittelysuunnitelmasta tulee ilmetä kaikki 
SYT ja SYL 4:n, kohdan 4.5.2 mukaiset asiat. 

Valvojan tulee perehtyä huolellisesti esitettyyn pinta käsittelysuunnitelmaan 
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 ra kenneosien pinta käsittely määritellään tyyppimer-
kinnällä, esim. TIEL4.8. SYT ja SYL 4:n liitteessä 2 on lueteltu käytettävät 
maalausjärjestelmät käyttökohtefttain 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. Jos 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 
ympäristön 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 Hyväksyttävät 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 hyvä ksyvää 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 
ruiskutusteknjikan 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 
adheesiomurtumana. 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 
sillanrakentamjsen 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 
pistokoeluontejsia tarkastuksia lukuunottamatta. Näkyvät puutteet 
(epätasaiset hitsit, terävät särmät, hitsausroiskeet, polttoleikkauspurseet, 
epätasainen polttoleikkausjälki, kolhut 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. 

Perinteisessä 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 yUkuumennut 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. 70-85 %, 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 pintakäsittelijältä vaaditaan tarkastuspöytäkirjat 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 tuHa 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 työvuoron 
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 -1O°C alle 80 % 
- kaksikomponenttinen yli +1O°C alle 80 % 
Sinkkisilikaattimaalit yli -15°C välillä 50- 90 % 
Kloorikautsumaalit ,f 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. 
Väliaikojen 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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21 78 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. Jos 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 Laadunvalvontaja kelpoisuuden toteaminen 

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

Valvoja toteaa, että pintakäsittelijä laatu päivittäin liitteen 3 mukaisen 
valvontapöytäkirjan sekä kalvonpaksuus- ja tartuntamittauspöytäkirjat 
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, täyttävätkö 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 kappateissa 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 81 45. 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 Laadunvalvonta ja kelpoisuuden toteaminen 

Valvoja arvioi sinkkikerroksen kelpoisuutta silmämääräisesti ja pistokoeluon-
teisilla kalvonpaksuusmittauksilla. Vääntyneille rakenneosille on tarvittaessa 
tehtävä mittatarkastuksia. 



144 
	

Sillanrakentamisen valvontaohje - SVO 

TERÄSRAKENTEET 

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 ole 
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 pintakäsittelysuunnitelma. 

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-
sia. 

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 

Metalliruiskutuksen valvontaan ja sen kelpoisuuden osoittamiseen pätevät 
samat säännöt ja ohjeet kuin korroosionestomaalaukseen, kun edellisissä 
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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 esi käsitellään samalla tavalla 
kuin maalattavat. Puhdistusastekin on sama kuin useimmilla korroosionesto-
maaleilla. Käsittely siltapaikalla on useimmiten tarpeen, jotta pintojen 
tasalaatuisuutta koskeva vaatimus saavutetaan. Säänkestävästä teräksestä 
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 

10 433368Y 
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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 
käyttöiän 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 niiden 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 
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TERÄSRAKENNETYÖN RAPORTTIMALLEJA 

Materiaalin tarkastusraportti 	 sivu 2 

Hitsausrailojen tarkastus 	 sivu 3 

Hitsien silmämäärainen tarkastus 	sivu 4 

Viimeistelyn silmämääräinen tarkastus 	sivu 5 

Pääpalkkien mittatarkastus 	 sivu 6 
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Poikkipalkkien ja -ristikoiden mitta- 	sivu 8 
pöytäkirja 

Vaarnapulttien tarkastuspöytäkirja 	sivu 9 

Asennetun rakenteen mittaraportti 	sivu 10 

Poikkileikkausten mittapöytäkiija 	sivu 11 
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LIITE 1/2 

MATERIAALIN TARKASTUSRAPORTTI 

TILAAJA: 

KOHDE: 

VALMTSTAJA: 

LOHKO/PALKKI: 

PIIRUSTUS NRO: 

LOHIKOKAAVIO: 

Levyteräs/ 

Osan nimi 

Raaka- 

aine 

Leveys Paksuus Sulatus nro Pinnan 

laatu 

Huom! 

(mm. valmistaja) 

Hitsilisa 

aineet / tyyppi 

Tuotenimi 

___________ 

Mitat 

Ø 

Valmistus- 

eräntunnus 

Hitsin 

numero 

Huom! 

(mm.valmistaja) 

Pultit/ 

luj.luokka 

Standardi 

___________ 

Mitat 

pituus 

Laatu- 

todistus 

Pintakä- 

sittely 

Huom! 

(mm.valmistaja) 

Vaamat / 

tyyppi 

Raaka- 

aine 

Mitat 

Ø pituus 

Aines- 

todistus 

Pinnan 

laatu 

Huom! 

(mm. valmistaja) 

TARKASTANUT: 	 Pvm. / 19 

HYVÄKSYNYT: 	 Pvm. / 19 



LIITE 1/3 

IIITSAUSRAILOJIEN TARKASTUS 

TILAAJA: 

KOHDE: 

VALMISTAJA: 

PIIIUJSTUS NRO: 

Hitsit Ominaisuus Tarkastanut Pvm Dokumentti / HUOM 

Paarteiden 
Hitsit 

- puhtaus 
- muoto 
- ilmarako 

Uuman 
Hitsit 

-puhtaus 
- muoto 
- ilmarako 

Varustelu- 
osien 
Hitsit 

- puhtaus 
- muoto 
-ilmarako 

Kaulahitsil - puhtaus 
- muoto 
- ilmarako ________________ ______ __________________- 

F{YVÄKSYNYT: 	 Pvm. / 19 
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ITITSIEN SILMÄ IAÄRÄINEN TARKASTUS 
TARK4STUSLJ1JUS 100 % 

TILAAJA 

KOHDE: 

VAMISTMA 

LOIOpKJj 

PIIRUSTUS NRO: 

HITSIT: VTIMUS MITATTU KORJAT- HUOM! ______ 
TAVA VIRHE / 	PUUTE 

____________________ 
Hitsin 	a - mitta 
luokka ________ 

a - mitta 
(minimi) 

(X) 
________ 

ALAPUOLEN 
KAULAH ITSIT 

YLAPUOLEN 
KAULAHITSIT 

PYSTYJÄYKIST 
HITSIT 

VMKA.JAyKIST 
HITSIT 

PMKANNAUAJIEN 
PAITTÄISLIITOS• 
- Yläpaarre 
- Alapaarre 
- Uuma 

PEITELEVYJEN 
PÄÄTEH ITSI 

Standardi SFS-2379 
kohtien 6.1 ja 6.2 
mukaiset tarkastukset 

TARXASTANTJT 	 Pvm. / 19 

VTRHEET/PTJUTTEET 
KORJATTU 	 Pvm. / 19 

HY\TÄKSYNYT 	 Pvm. / 19 
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VIIMEISTELYN SILMÄMÄÄRÄIINEN TARKASTUS 

TiLAAJA: 

KOHDE: 

VALMISTAJA: 

LOHKO/PALKKJ: 

PIIRUSTUS NRO: 

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

_____________ ________ _______ _______ (X) __________________ 

POL1TOLE IKA- 
TUT PINNAT 
SÄRMIEN PYO- 
RIST'(S 

ROISKEIDEN 
POISTO 

KOLH IUTUMAT/ 
NAARMUT 

SYTYTYSJÄLJET 

JATKOSTEN 
MUOTO 

MUUTA 

LISÄTIETOJA: 

VIRHEET/PUUTTEET 
KORJATTU: 	_________________ Pvm. / 19 

HYVÄKSYNYT: _____________________ Pvm. / 19 
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PÄÄPALKKIIEN MITTATARKASTUS 

TILAAJA: 

KOHDE: 

VALMISTAJA: 

LOHKOTPALKM: 

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 

Ala laipan leveys 

Laipan aaltomaisuus 

Laakeripin. tasomaisuus 
_________ t___________ _______ _______ ________ 

Varusteluosien sijainti ja mitat tarkastettu: 	 Pvm. 	/ 	19 

(Poikkeainaraportti: 

Muut tarkastukset/huomautukset: 

TARKASTANUT: 	 Pvm. / 19 

HYVÄKSYNYT: 	 Pvm. / 19 



PÄÄPALKKIEN KOHOTUKSEN JA PÄIDEN MUODON MITTAUS (kuoriuittamatoii niuoto) 

TILAAJA: 

KOHDE: 

VALMISTAJA: 

LOHKO/PALKKI: 

PIIRUSTUS NRO: 

ra pystylinjastal 

nen Mitattu 

Laippa ____ 

-_ - 

	

Uuma 	Aj 

- 	 Lainna 
- 	 p 

Etäisyys palkin päästä _________ 

Kohotus nimellinen _________ 

Kohotus mitattu 

 

pystylinjasta 

  

Aj - 

Mitattu 1 Teoreettinen 

Kohotus mitataan palkin 

päissä ja piirustuksessa 

esitetyissä kohdisa se-

kä laakereiden kohdalla -4 H 
TARKASTANUT: 	 Pvm. / 19 

HYVAK SYNYT: 	 Pvrn. 	/ 	19 



c.) 
cc cc 

POIKKIPALKKIEN JA -RISTIKOIDEN MITTAPÖYTÄKIRJA 

TiLAAJA: _______________________________ 	LOHKO(T): __________________________________ 

KOHDE: ________________________________ 	PI[RUSTUS NRO: ______________________________ 

VALMISTAJA: ____________________________ 
o 3\ b 

TARKASTUS- ____________________________________ 	

2 bETl HI\>//ETi 
KAAVIO: 	

d 	________ (Täydennä 	 1-' 0 E TI 
rak. = alafaippa 
vastaavaksi, 	 2 

numeroi 	 = y läpaarre 

poikkileikkaukset) 	 1 = alataippa, 2 uuma, 3 = yläpaarre, H = ristikon korkeus, 
1 - 4 = ristikkosauvat la a, b, c ja d = tiitoshitsit 

Poikkileikkaus Teor 
no ______ 

Mitattu Teor Mitattu Teor 
______ 

Mitattu 
_______ 

Teor 
______ 

Mitattu 
______ 

Teor 
______ 

Mitattu Teor Mitattu 

Ytäl . Ieveys/paks .  ______ ______ ______ _______ ______ _______ ______ ______ _______ _______ - 
Uumal. kork./paks. ______ ______ 

_______ _______ Alal . Iev./paks. _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

Ristikonkorkeus _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
Ristikon1 _______ ________ _______ ________ _______ 

Sauvan 	2 ______ 

Poikki- 	3 ______ _______ ______ _____ ______ 
leikkaus4 ______ _______ _______ _______ _______ ______ _____ _______ 
Liitoshitsien pituus 

Liitos- 	a 

hitsin 	b 

pi - 	c 

tuusd 

_______ 

____ 
_______ 

-____ 
_______ 

____- - 
______ 

__ 
_______ ______ 

__ 
______ ______ 

__ 
_______ _______ ______ 

__ __ __ __ __ 
______ 00 

TARKASTANUT: 	 Pvrn. / 19 	HYVÄKSYNYT: 	 Pvm. / 19 
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VAARNAPULTTIEN TARKASTUSPÖYTÄKmJA 

TILAAJA: 

KOHDE: 

VALMISTAJA: 

LOHXOTPALKKT: 

PIIRUSTUS NRO: 

Tarkastus Tarkastuslaa- Vaatimus Huomautuk- Pvm/Tarkas- 
juus set/Korjauks- 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. puit- i murtumisial 
(lyödään 3O ti (+ murtunut- irtoamisia 
kulmaan) ta kohti kaksi 
_______ lisää) _______ _______ _______ 

KORJAUS: 	 1. Puutteellinen hitsi 
- korjaus pienahitsillä 

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

2. Murtunut pultti 
- jälkien tasoitus hiomalla 

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

LISÄTIETOJA: 

KORJAUKSET SUORITETTU: 	 Pvm. / 19 

HYVÄKSYNYT: 	 Pvm. / 19 
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ASENNETUN RAKENTEEN MITTARAPORTTI 

TILAAJA: 

KOHDE: 

ASENTAJA: 

PIIRUSTUS NRO: 

LISATIETOJA: 

TARKASTANUT: ________________ Pvm. / 19 

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

TILAAJA: 

KOHDE: 

ASENTAJA: 

PIIRUST(JS NRO: 

AUKKO: 	 LOHKO: 

TARKASTUSKAAVTO: 
(Täydennä rakennetta vastaavaksi) 

- ± 1 V6 

Poikkiieikk. 
no 

__________ 

Mitta_By _____ ____ Mitta Ba Mitta V6 
Teor. 
____ 

Mitattu 
______ 

Sali.- 
poikk 

Teor. 
____ 

Mitattu 
______ 

Sali.- 
poikk 

Mitattu 
Oik. 	Vas. 

Sali.- 
poikk 

LISÄTIETOJA: 

TARKASTANUT: ________________ Pvm. / 19 

HYVÄKSYNYT: 	 Pvm. / 19 
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LAAKERIN MITTATARKASTUSRAPORTTI 

TILAAJA: 

I(s1UJ 

ASENTAJA: 

LAAKERIN SIJAINTI: 

TI 	T2 	T3 	T4 	T5 	T6 

Teoreett. 
mitta 

Sallittu 
poikk. 

Mitattu 
mitta 

Mitattu 
poikkeama 

Laakerin as. alusrakenteeseen 

nähden pituussuunnassa __________ __________ __________ __________ 

Laakenn as. alusrakenteeseen 

nähden poikkisuunnassa __________ __________ __________ __________ 

Laakerin as. teräsrakenteeseen 

nähden pituussuunnassa ___________ __________ __________ __________ 

Laakerin as. teräsrakenteeseen 

nähden poikkisuunnassa ___________ ___________ ___________ ___________ 

Laakerin 	-pituussuunta 

vaakasuoruus 	-poikkisuunta 

___________ ___________ ___________ ___________ 

___________ ___________ ___________ ___________ 

Laakerin korkeusasema 

Laakenennakko 

Laakenn suuntakulma 

Asennuslämpötila: 

Huomautuksia: 

TARKASTANUT: ________________ Pvm. / 19 

HYVÄKSYNYT: __________________ Pvm. / 19 
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TARTTUVUUDEN ARVIOINTi VETOKOKEELLA 
Maalatut metallipinnat. Työohje. 

1. Menetelmän tarkoitus 

Selvitetään työmaalla tehtävin mittauksin maalin tarttuvuus metaHipintaan. 

2. Viite 

SF3 3765 Maalit ja lakat. Tarttuvuuden arviointi vetokokeella. 

3. Määritelmät 

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

4. Menetelmä 

4.1 Laitteet ja tarvikkeet 

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

4.2 Koemenettely 

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

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

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

LIman kuivuttua irroitetaan napin ympäriltä reunat poraamalla lieriöporalla maalikal-
vojen läpi metallialustaan saakka. Reunat viimeistellään tarvittaessa mattoveitsellä, 
jotta tartunta mitataan ainoastaan napin alalta. 
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Vetolaitteena voidaan käyttää tarkoitukseen sopivaa 
koko on 020 mm. Poikkeuksellisesti voidaan käyttää 
mutta tästä on erikseen mainittava tulosten yhteydessä. 

laitetta, jonka tartuntanappien 
myös pienempää nappikokoa, 

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 llmofttarninen 

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 (jim) 

-koetuloster, keskiarvo 
-poikkeamat koemenettelyssä 



LIITE 2/3 

Irtoamistapa kirjataan seuraavasti (SFS 3765): 

A = alustan koheesiomurtuma 
AJB= alustan ja ensimmäisen maalikalvon väUnen adheesiomurtuma 
B = ensimmäisen (alimman) maalin koheesiomurtuma 
B/C= alimman ja sen päällisen maalikalvon välinen adheesiomurtuma o = toisen maalikerroksen koheesiomurtuma 

-IY= 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: 
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LAATURAPORTTI 	LIITE 3/1 
Teräsrakenteet 
Pintakäsittely 

1. TOIMENPIDE 

T Uudisrnaalaus 	 [7 Pakkausmaalaus 	 [7 
7 Muu pntakasittey. 
Ptntakäslttelyn ajankohta 

2. SILLAN OMINAISTIEDOT 
Sillan nimi Sillan numero Valmisnjmisvuosi 

Tieosoite Kunta 

siltatyypp Tiemeslarip4lrl 

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

PintakästteIyvuodet / 

Uudismaaiaus 

MaaIausjäresteImät __________________________________________________________________________________ 
Paikkausmaalaukset 

Uusintamaalaukset 

3. HANKKEEN OSAPUOLET 
PtnTaJäsittelyn suunnittelija 

Rakennulzaja 

Urakoitsija 

4. PINTAKÄSITrELY RAKENNEOSITAIN (vrt, piirros takasivulia) 
Pnta-aIa 	Ruostumis- 	 MaaIausjrjesteImä tai osan 	 Rakenneosa nro 	 (m2) 	aste 	 muu pintakasittely 

- _____________________ 	 ________________ 

- __________________________________________ 	 ________________________________ 

TVH 735173 	 A4 1000 5.89 
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5. RAKENNEOSAJAKOPURROS 

SJflPI 	 -1 
00 

6. MAALAUSJÄRJESTELMÄT / KÄYTETYT TuorrEEr / VÄRISÄVYT (maalit, kitit yms.) 

7. USÄTIEDOT 

LIITTEET: Pintakäsittelysuunniteima 
tai työselitys 

Valvontapöytäkhjan 
sivuja ________ kpl 

[] Piirroksia ________ kpl 
[] Mittauspöytäkirja 

[] Muu 



TIELAITO S 
SILLAN MAALAUSTYON 
	LIITE 3/3 

VALVONTAPÖYTÄKIRJA 	sivu 
(Täytetään päivittäin 
siltakohtaisesti) 

Sillan nimi 

Rakenneosa 	 Rakenneosan numero 

Työn johtc 1 Konressorit 1 Maalauslaitteisto 
URAKO1TSIJAN 
TYÖVOIMA 

kpl 1 	 kpl 
1 

Ammattityöntekijät 1 Suihkuphdistuskalusto Suuttirmen tyyppi 
JA KONEET 

__________ kpl kpl 

Rakenneosan tarkennus, pesuaineet, hiottavatl Työsaavutus Työoäivän olosuhdetiedot 
ESIKÄSITTELYT kohdat, hiontavälineet, ent, havainnot yms. 2 m (työn alkaessa, vähintään kerran 

työn aikana ja työn 	äättyessä) 
pesu 

hionta 

__________________________________________________________________ ______________________________________________________________ 
kello 

lämpötila/ 
suht kost. 
007% 

pintalärnpö/ 
kaste9iste 

O 1 % _________________________________________________ 
teräs- 
harjaus 

suihku— 
puhdistus 

POHJAMAALAUS 
Mittauspöytäkirja 

. sivu 
1 Maalausväliaika 

1 	 h 
1 Työsaavutus 
1 	 2 m 

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

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

keIjo 
_______ 

lämötilW 
suht.kost. 
oc / 

uintalärnpö/ 
l<astelämpö 

°c / x H sivellin 

VÄLIMAALAUS 

ruisku 

sivellin 

______________________________________________________________________ 

1 Maalausväliaika 

h 	1 
1 Työsaavutus Työpäivän olosuhdetiedot 

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

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

lämpötil5/ 
suht.kost. °C/% 

pintalämpö/ 
kastepiste °C/% 

PINTAMAALAUS 
1./2. kerros 

Ei ruisku 

sivellin 

Mittauspöytäkirja 
. 

SiVU ______________________________________________________________ 

1 Maalausväliaika 
1 
1 	 h 

1 Työsaavutus 

m2 
Työpäivän olosuhdatiedot 

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

Maalin tuotenimi ja valmistusnumero, ohenne, rakenneosan 
tarkennus, erityiset havainnot yris 

kello 
_____ 

lämpötil 
suht.kost. 

pintalämpö/ 
kastepiste 

°C/% _________ 

1 Huomautukset urakoitsijalle, työn keskeytykset, sääolosuhteissa tapahtuneet muutokset, 
LISÄTIETOJA 1 maalikalvon ulkonäkö, muut työt yms. Välimaalauksen ja 1. pintamaalikalvon paksuuden tarkastelu 

Päiväys 	 Valvoja 	 Työnjohtaja 
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KALVON PAKSUUDEN MITTAUS 

Nimelliskalvon paksuus 	 Pöytäkirja nro 

MITTAUS— 
KOHTA 

Työkohde Nro 

M1TTAUSALUE 1 M1TTAUSALIE II MITTAUSALUE 111 

1. 
lukesa 

2. 
lukerra 

3 
lukema 

k a 
1. 

lukema 
2. 

lukema 
3. 

lukema 
1. 

lukema 
2. 

lukerna 
3 

lukema 
k a 

2 __________ _________ _________ __________ _________ _________ _________ __________ _________ _________ _________ __________ 

3 __________ _________ _________ __________ _________ _________ _________ __________ _________ _________ _________ __________ 
4 

5 _________ ________ ________ _________ ________ ________ ________ __________ ________ ________ ________ __________ 
6 _________ ________ ________ _________ ________ ________ ________ __________ ________ ________ ________ __________ 

7 _________ ________ ________ _________ ________ ________ ________ __________ ________ ________ ________ __________ 
8 ________ _______ ________ ________ _______ ________ ________ ________ 
q 

10 

11 

12 ________ _______ _______ ________ _______ _______ _______ 

13 ________ _______ _______ ________ _______ _______ _______ ________ _______ _______ _______ ________ 

14 

15 ________ _______ _______ ________ _______ _______ _______ ________ _______ _______ _______ ________ 

17 ________ _______ _______ ________ _______ _______ _______ ________ _______ _______ _______ ________ 

18 _______ ______ ______ _______ ______ ______ ______ 

19 ________ _______ _______ ________ _______ _______ _______ ________ _______ _______ _______ ________ 

20 ________ _______ _______ ________ _______ _______ 

MITTAUS-
ALL.EEN 
KERROS- 

Keskjarvc Keskiarvo Keskiarvo 

PAKEfiJS _______________________ 

Minirniarvo 

_______ 

Mjnimiarvo Minimiarvo 

Maksi mi arvo Maksimiarvo 
________ _______________________ 

Maksi mi arvo 
_______ 

FUOMAUTET-
TAVAA 

MITTARI 

KALIBROINTI 

Päiväys 	 Rakennuttajan puolesta 	 Urakoitsijan puolesta 

rA 	1rrr.fl 	p7 
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Maalipinnoitteen tartunnan testaus 

Silta: Pvin: 

Mittauspöytäkirj a 
Tartuntavetokokeet 

Tilaaj a: 
Työnumero: 

Mittauspaikka: 

Mittauksen suorittaj a: 

Näytteen tunnus: 

Materiaalit 	maaliyhdistelirä ................................. 
alusta -  ..................................... 

Mittalaite: 	 Nappikoko: 

Vetonopeus: 

Liima: 	 Kuivumisaika: 

Olosuhteet 	lämpötila 	ilrna . .............pinta ................ 
ilman 	suhteellinen 	kosteus -  ...................... 

Huomnautuksia ................................................. 

Nro Mittalaite- 
lukema 

Tartunta 

(N/Tmrn 2 ) 

Irtoainistapa 

Keskiarvo = 
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Sillanrakentamisen valvontaohje - SVO 

PUURAKENTEET 

5 PUURAKENTEET 

5.1 YLEISTÄ 

5.1 .1 (Soveltamisalue) 

5.1.2 (Lyhenteet) 

5.1.3 (Käsitteet) 

5.1 .4 (Asiakirjat) 

5.1.5 Kelpoisuuden osoittaminen 

Puurakenteiden laaturaportin malli on liitteenä 1. Mallia voidaan käyttää 
muistilistana puurakenteiden kelpoisuutta koskevien asiakirjojen kokoami-
sessa. Mallin kaltainen yhteenveto puurakenteita koskevista tiedoista 
liitetään sillan laaturaporttiin. 

5.2 PUUTAVARA 

Puurakenteiden laaduntarkastusyhdistys PLY ry on ympäristöministeriön 
hyväksymä virallinen puurakenteiden laadunvalvoja. Yhdistys myöntää 
laadunvalvontasopimusten piirissä oleville tuotantolaitoksille määräaikaisia 
laatumerkkien käyttöoikeuksia. Luetteloita valmistajista, joilla on PLY:n 
myöntämän laatumerkin käyttöoikeus, saa pyydettäessä PLY:n toimistosta. 

Kantavien puurakenteiden tarkastettua valmistusta on käsitelty Rakentajain 
katenterissa 1991 [11. 

5.2.1 Pyöreä ja sahattu puutavara 

Lujuuslajitellussa puutavarassa tulee olla jompikumpi alla olevan kuvan 
mukaisista laatuleimoista. Vasemmanpuoleinen on silmämääräisesti 
lujuuslajitellun ja oikeanpuoleinen koneellisesti lujuuslajitellun puutavaran 
taatuleima. 

[

T 30 YJ 
	 FT3O 7 TW) 09 
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PLY:n laadunvalvonnan alaisena valmistetun sormijatketun rakennesahata-
varan laatuleimassa on lujuusluokkamerkinnän jälkeen J-tunnus. 

T3OJRF 	 MT3OJQMP0021 

Kreosoottikyllästetyn puutavaran lujuusluokka ja jatkosten kelpoisuus 
osoitetaan kirjallisella todistuksella, joka voi sisältyä kuormakirjaan. 

5.2.2 Liimattu puutavara 

PLY:n liimapuutehtaille myöntämiin määräalkaisiin laatumerkin käyttöoi-
keuksiin liittyy lujuusluokkaa ja kannatintyyppiä koskevia rajoituksia 
(L30/L40, suorat/kaarevat). 

PLY:n hyväksymät tehtaat saavat käyttää kannattimeen kiinnitetyssä 
tuotekilvessä L-laatumerkkiä. Tuotekilvestä ilmenee myös kannattimen 
valmistusnumero, liimausluokka, lujuusluokka ja valmistaja. 

® NRO  
LIIMAUSLUOKKA 0 
LUJUUSLUOKKA L40 
VALMISTAJA 	 1 

Palkkien poikkileikkausmitat tarkastetaan sillan tukien kohdalta ja pistoko-
kein aukkojen keskikohdalta. Mittaukset on tehtävä heti palkkien saapuessa 
työmaalle, koska kosteuden muutos saattaa kasvattaa mittoja 1 ...2 %. 

Pystykäyryyden poikkeamalle asetetulla laatuvaatimuksella varmistetaan, 
ettei yläpinnassa ole huonosta viimeistelystä johtuvaa haitallista aaltomal-
suutta. 

Yläpintojen keskinäiselle yhdenmuotoisuudelle asetetun laatuvaatimuksen 
täyttyminen on kannen asennuksen ja toimivuuden kannalta erityisen 
tärkeä. 

5.2.3 Lahontorjunta 

Yhteispohjoismaisen standardin mukaan M-, A- ja AB-luokan kyllästetty 
puutavara on leimattava kappalekohtaisesti. Leimasta selviää kyllästetyn 
puutavaran tunnus (NTR), kyllästysluokka, valmistajan tunnus ja kyllästeen 
rekisterinumero. 
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Kappalekohtainen merkintä katsotaan riittävä ksi, kun sahatavarapaketin pää 
on värjätty värikoodilla ja lisäksi nipuissa on kaksi tuotelappua, joissa on 
samat tiedot kuin leimassa. Kyllästysluokan A värikoodi on musta. 

Kreosoottikyllästetyn puutavaran kyllästysluokka osoitetaan toimituserän 
mukana oevalIa kirjallisella todistuksella, joka voi sisältyä kuormakirjaan. 

Kreosoottikyllästys on suolaky!Iästystä suositettavampi, koska se hidastaa 
puun kosteuden muutoksia ja samalla vähentää pinnan halkeilua. Ensimmäi 
sinä käyttövuosina kreosoottikyllästetystä puusta saattaa lämpimällä säällä 
tihkua kyllästysainetta, joka tahrii alapuolisia rakenteita. 

Kreosoottia puun työstöpintoihin imeytettäessä on huolehdittava henkilö-
kohtaisten suojainten käyttämisestä, koska kreosootti on luokiteltu 1 luokan 
myrkyksi. 

Suolakyllästetyn puun näkyvien pintojen pinnansuojausaineeksi soveltuvat 
öljypitoiset puunsuoja-aineet (esim. Öljy-Visa, värisävy Kestopuu). Lakkaus 
ei sovellu tähän tarkoitukseen. 

5.3 PUURAKENNETYÖT 

5.3.1 (Kuljetus ja varastointi) 

5.3.2 (Liimapuukannattimien asentaminen) 

5.3.3 (Syrjälankkukansi) 

5.3.4 Liimapuinen elementtikansi 

Kansielementtien saumoihin soveltuva esipuristettu paisuva saumanauha 
on esim. lllmod 1 50 (Oy Algol Ab). Saumanauhan koko on valittava sauman 
leveyden mukaan. Tyyppipiirustuksen Plp/c-1 1 mukaiseen elementtikanteen 
sopii lllmod nro 30/14. Saumausmassoja ei tule käyttää, koska niiden 
tartunta puuhun on huono. 

Kiinnityspulttien kolojen täyttämisessä saumausmassat ovat huonosta 
tartunnasta huolimatta toimineet tyydyttävästi. Kolot voidaan peittää myös 

kumitulpilla, jos sopivia on saatavissa. 
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5.3.5 Liitokset 

5.3.5.1 Yleistä 

Sinkkipinnoitteen keskimääräiset kerrospaksuusvaatimukset standardin SFS 
2765 mukaan ovat: 

Luokka A 	55 pm (pikkuesineet) 

LuokkaB ll5pm,kunt> 6mm 
95,um,kun3<t6mm 
7Opm,kunl <t ^ 3mm 

5.3.5.2 (Naulaliitokset) 

5.3.5.3 (Pulttiliitokset) 

5.3.6 Jätepuutavaran hävittäminen 

Kyllästetty puutavara on periaatteessa ongelmajätteeksi luokiteltavaa. 
Vaaralliset aineet ovat kuitenkin siinä muodossa, että tavara kelpaa 
kaatopaikalle. 

Jätehuoltolain pykälän 2 mukaan "jätehuolto on mandollisuuksien mukaan 
hoidettava siten, että jätteet voidaan käyttää uudelleen tai muutoin 
hyödyksi ja ettei niistä aiheudu haittaa ympäristölle'. Jotkut kaatopaikat 
ottavat vastaan kaiken kyllästetyn puutavaran ja lajittelevat itse hyötykäyt-
töön kelpaavan materiaalin. 

KIRJALLISUUSLUETTELO 

[1] Rakentajain kalenteri 1991. Rakentajain kustannus Oy, Helsinki. 
Osa 1, s. 930-938. 

LIITELUETTELO 

Liite 1. 	Sillan laaturaportin liite: Puurakenteet 



SILLAN LAATURAPORTIN LIITE: PUURAKENTEET 	 Liite 1 

Sillan nimi: 

Kunta: 

Sahatavara 
Toimittaja: 

Kyllästämö: 

Lujuusluokka: T 

Tiepiiri: 

Kyllästysluokka: A 
[ ] Todettu puutavaraleiinasta 
11 ] Kirjallinen todistus liitteenä _____ 

Laadunvalvontapöytäkirjan ote liitteenä 

Sormi jatkokset: 
[ 3 J-leima todettu puutavarasta 
[ ] Kirjallinen todistus liitteenä 
3 Puutavara ei ole jatkettua 

Li imapuupalkit 
Toimittaja: 

Kyllästämö: 

Lujuusluokka: L 	 Liimausluokka: U 

Kyllästysluokka: A , kirjallinen todistus liitteenä 

Palkkien valinistusnumerot: 

Mitoissa todetut toleranssien ylitykset: Liite 

Li imapuiset kansielementit 
Toimittaja:____________ 

Kyllästämö: 

Lujuusluokka: L 	 Liimausluokka: U 

Kyllästysluokka: A , kirjallinen todistus liitteenä 

Elementtien valmistusnuinerot: 

Mitoissa todetut toleranssien ylitykset: Liite 

Palkiston asentaminen 
Palkkien yläpintojen taso: 

[ ] Mittavaihtelut ovat sallituissa rajoissa 
[ ] Tasoeroja on korjattu täytteellä, jonka materiaali on 

ja suurin paksuus ______ mm 

Rakenta jan 	 Tilaajan 
edustaja: 	 edustaja: 

13 433368Y 
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6 KANNEN PINTARAKENTEET 

6.1 YLEISTÄ 

6.1.1 Soveltamisalue 

Tätä valvontaohjeen osaa noudatetaan tehtäessä siltojen kansien pintara- 
kenteita sekä soveltuvin osin muissa vastaavissa töissä. Kohdassa 1 on 
esitetty valvontaa koskevat yleiset ohjeet, joita näissä töissä noudatetaan. 

Tämän valvontaohjeen otsikointi seuraa SYL ja SYT 6:n mukaista jaottelua. 
Niissä kohdissa, missä ei ole annettu valvontaa koskevia lisäohjeita SYT:ssä 
(SYL:ssa) olevien lisäksi, on otsikko merkitty sulkuihin. 

6.1.2 (Käsitteiden määrittely) 

6.1.3 (Työnjohto) 

6.1.4 (Tekniset työsuunnitelmat) 

6.1.5 (Laatusuunnitelmat) 

6.1.6 Dokumentointija kelpoisuuden osoittaminen 

Sillan laaturaporttiin liitetään tiedot eristystyön aikaisista olosuhteista, 
olosuhde- ja laatumittaustulokset, tiedot käytetyistä materiaaleista tuo-
tenimitietoineen ja materiaalimenekeistä. 

Mandollisia myöhemmin tehtäviä tutkimuksia varten otetut näytteet 
säilyttää tilaaja takuuajan. Säilytysolosuhteiden tulee vastata tuotteiden 
käyttöohjeissa ja käyttöturvallisuustiedotteessa edellytettyjä olosuhteita. 
Näytteisiin merkitään siltatyömaa, tuotenimi, näytteenottopäivämäärä ja 
näytteenottaja. 

6.2 ERISTYS 

6.2.1 Yleiset laatuvaatimukset 

Valvonnan käytännön vaikutusmandollisuuksien kannalta on eristysolosuh-
teiden valvonta erityisen tärkeää. Työskentelyolosuhteiden valvonnan avulla 
voidaan päästä parempaan eristystyön lopputulokseen. Tärkeimpiä olosuh-
teiden valvonnan kohteista ovat eristysalustan ja ilman kosteus sekä 
kannen pintalämpötila. 
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Vaikka varsinaisen eristystyön valvonta kuuluu rakentajalle, on hyvä valvoa 
materiaalien oikeita käsittelylämpötiloja. Lopputuloksen arvostelussa havai-
tut virheet voidaan korjata, osa virheistä jää havaitsematta ja paikattu kohta 
on yleensä huonompi kuin alunperin virheetön. Virheiden syiden jälkiselvit-
tely aiheuttaa usein enemmän työtä kuin virheen syntymisen estäminen 
valvonnan avulla. 

6.2.2 Materiaalien laatuvaatimukset 

6.2.2.1 Kumibitumiliuos 

Valvojan on pyydettävä eristystyön tekijältä kirjallinen todistus siitä, että 
käytettävä kumibitumiliuos on SYT 6:n taulukon 1 laatuvaatimukset täyttä-
vää. Todistus voi olla jatkuvaan laadunvalvontaan liittyvä käyttöseloste tai 
VTT:n erikseen antama lausunto. 

6.2.2.2 Kumibitumit 

Valvojan on pyydettävä eristysrakentajalta kohdan 1 mukainen todistus 
Siitä, että käytettävät kumibitumit täyttävät SYT 6:n taulukon 2 laatuvaati-
mukset. 

Kumibitumia sulatettaessa seurataan tarkoin, ettei massa ylikuumene. 
Ylikuumentunut kumibitumi muuttuu aluksi erittäin juoksevaksi. Ylikuu-
mentumisen jatkuessa massa alkaa geeliytyä ts. muuttuu vähitellen 
liisterimäiseksi, paksuksi aineeksi. Ylikuumentuneen kumibitumin omi 
naisuudet ovat selvästi vaadittavia laatuvaatimuksia heikommat ja tällainen 
massa on aina hylättävä. 

6.2.2.3 Epoksiterva 

Ennen epoksitervan levitystä tarkastetaan, että se on läpäissyt yhteensopi-
vuustestin kumibitumin ja asfaltin sisältämän bitumin kanssa. 

Sivelyyn soveltuvia epoksitervoja ovat Qubik Ti Tix / Arliko Oy 
ja Epigum GA / Semtu Oy. 

6.2.2.4 Eristysmastiksi 

Valvojan tehtävänä on varmistaa, että rnassassa käytettävä sideaine 
täyttää SYT 6:n taulukon 2 kumibitumin KB-80:n laatuvaatimukset ja itse 
massa taulukon 3 laatuvaatimukset. 
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Mikäli mandollista, on massan valmistuksen aikaista sekoituslämpötilaa vaI- 
vottava pistokoeluontoisesti. Lämpötilan tulee olla 1 80...200 °C. Myös 
massan tasalaatuisuutta tulee valvoa. Valvonta tapahtuu astalttiasemalla. 

6.2.2.5 Paineentasausverkko 

Verkosta pyydetään tarvittaessa tuoteseloste. Verkkona saa käyttää vain 
TIEH:n hyväksymiä tuotteita, jotka on lueteltu SILKO-ohjeessa 3.814 Eli. 

6.2.2.6 Kumibitumikermit 

6.2.2.6.1 Yleiset laatuvaatimukset 

Pintakermeinä voidaan käyttää SILKO-ohjeessa [1] lueteltuja tai siltakeskuk-
sen muutoin hyväksymiä pintakermejä. Kermien toimittajan on esitettävä 
lisäksi VTT:n todistus hetkellisestä lämmönkestosta ( ̂  200 °C). 

Kermit varastoidaan kuivassa, lämpimässä tilassa (lämpötila n. + 1 5 °C) 
rullat pystyasennossa tai erillisissä rullatangoissa. 

6.2.2.6.2 Kermityyppikohtaiset laatuvaatimukset 

Koko kermieristysrakenteen tulee täyttää SYT 6:n taulukon 6 vaatimukset 
sekä olla siltakeskuksen hyväksymää tyyppiä. Hyväksytyt kermieristysra-
kenteet on lueteltu SILKO-ohjeessa 3.811 Eli. 

6.2.2.7 Eristysmassat 

Siltaeristeeksi hyväksytyt eristysmassat on lueteltu SILKO-ohjeessa 3.815 
Ei]. Ne ovat koostumukseltaan 2-komponenttisia elastomeerejä. Niiden 
käytössä on muistettava, että avatuissa astioissa varastossa olleita aineita 
ei saa käyttää siltaeristeinä. Aineet ovat myrkyllisiä. 

6.2.2.8 Muut eristysmateriaalit 

Muiden käytettävien eristysmateriaalien tulee olla siltakeskuksen erikseen 
hyväksymiä. Näiden materiaalien valvontatapa ilmoitetaan yleensä niiden 
hyväksynnän yhteydessä. 
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6.2.2.9 Materiaalien yhteensopivuus 

Yhteensopivuuden varmistaminen ennakkoon on erityisen tärkeää, kun käy-
tetään epoksi-, epoksiterva-, akryyli- ja polyuretaanipohjaisia materiaaleja 
siten, että ne joutuvat kosketuksiin kumibitumin tai asfaltin sisältämän 
bitumin kanssa. 

6.2.3 Betonikannen eristys 

6.2.3.1 (Eristyssuunriitelma) 

6.2.3.2 Eristysalustalle asetettavat vaatimukset 

T a sai suu s 

Valvoja osalhstu u tasaisuudera mittaamiseen ar varms a pistokokerr 

mittauksen oikeellisuuden. 

Puhtaus 

Tarkastetaan, että eristysalusta on puhdas ja pölyt5 

Suhteellisen kosteuden mittaus 

Betonin suhteellisella kosteudella tarkoitetaan mittaustavasta 
riipuen joko poranreiässä olevan ilman suhteellista kosteutta 
tai aivan betonin pinnan läheisyydessä olevan ilman suhteellis-
ta kosteutta. Siltatyömaalla on hyväksytty käytettäväksi po-
ranreiästä tehtävä mittaus. Huolimatta mittauslaitteiden 
käytön näennäisestä heippoudesta on syytä korostaa, että 
mittaajan tulee olla mittausmenetelmään ja kosteuden mittaa 
misen teoriaan perehtynyt, jotta mittaustulos on luotettava. 

Mittauslaitteessa tulee olla poranreikämittaukseen soveltuva anturi. Sen 
näyttämän tulee olla tarkistettavissa ja kalibroitavissa. Mittauslaitteen tulee 
olla luotettavaa merkkiä. Laitteen mukana työmaalla tulee olla suomen-
kielinen käyttöohje, jossa selostetaan mm., miten tarkastus ja kalibrointi 
suoritetaan. Mittauslaite on tarkistettava luotettavalla tavalla joka päivä, 
kun laitetta käytetään siltatyömaalla. Jos laitteen näyttämä poikkeaa 
oikeasta arvosta yli 1 %-yksikön, on se kalibroitava. 

Kosteudenrnittauslaitteiden näyttämä arvo muuttuu herkästi 
äkillisten lämpötilan ja kosteusvaihtelujen seurauksena. Tarkis-
tus on syytä suorittaa useammin kuin käyttöohje edellyttää, 
koska laite joutuu työmaalla muuttuviin olosuhteisiin. Laite on 
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suojattava mandollisimman hyvin olosuhdemuutoksilta 
säilytyksen ja kuljetuksen aikana. 

Esim. "Vaisala Oy:n Humidicap"-mittarilla voidaan mitata sekä 
lämpötiloja että kosteuksia. 

Kanteen poratusta reiästä suhteellinen kosteus mitataan n. 30.. .50 mm sy-
vyydestä. Poranreiän läpimitta tulee valita tarkoin käytettävän mittapään 
koon mukaan. Porauksen jälkeen relän seinämät harjataan ja sen jälkeen 
reiästä poistetaan tarkoin irtonainen porauspöly paineilmalla tai imurilla, 
koska se aiheuttaa virheen mittaustuloksiin. Tämän jälkeen reikä suljetaan 
kertakäyttöisellä muoviholkilla. Muunlainen tulppa tai pelkkä teippi eivät 
kelpaa reiän sulkemiseen. 

Ennen mittausta odotetaan ainakin kymmenen tuntia, jotta kosteus ehtii 
tasaantua poranreiässä. 

Mittausta suoritettaessa mittapää työnnetään holkin läpi reikään siten, ettei 
reiässä oleva ilma sekoitu ulkoilman kanssa. Jos mitataan useammasta 
relästä, annetaan mittapään olla ensimmäisessä reiässä tunnin ajan ennen 
tuloksen lukemista. Seuraavissa rei'issä riittää 1 5 min tasoittumisaika. 

Jos kosteus ei täytä vaatimusta, poistetaan vanha holkki reiästä ja se 
suljetaan uudella holkilla myöhemmin tehtävää uusintamittausta varten. 

Suhteellinen kosteus mitataan aina vähintään kolmesta kohdasta kantta. 
Kannen pinta-alan ollessa yli 500 m 2  lisätään mittauspisteitä yksi alkavaa 
500 m2  kohti, kuitenkin enintään 10 mittauspistettä. 

Absoluuttisen kosteuden mittaus 

Suhteellinen kosteuspitoisuus varmistetaan aina vähintään yhdellä betonin 
absoluuttisen kosteuden mittauksella. Kosteuspitoisuus (paino-%) mitataan 

kannen pinnasta piikkaamalla irrotetuista betonin palasista (h = 30.. .50 
mm). Välittömästi irrotuksen jälkeen näyte pakataan ilmatiiviiseen 
muovipussiin, josta puristetaan ilma pois. Näyte säilytetään siinä laborato-
riotutkimuksiin asti. Näyte tutkitaan punnitsemalla ja kuivaamalla työmaan 
laboratoriossa. 

Betonin kosteuspitoisuus kannesta irrotetusta näytteestä voidaan mitata 
myös kalsiumkarbidimenetelmällä, jossa irrotetut betoninäytteet asetetaan 
suoraan mittauslaitteeseen ja kosteuspitoisuus luetaan asteikolta. 
Menetelmä on nopea ja yksinkertainen toimenpiteenä, mutta antaa yleensä 
liian pieniä kosteuspitoisuuksia kovettuneelle betonille, joten myös sen 
tulosten arvostelu edellyttää menetelmään perehtymistä. 
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Betonin kosteus voidaan mitata myös radiometrisesti pintamittauksena 
Troxler-laitteella suoraan kannen päältä. Tuloksista on kuitenkin vähennettä-
vä 2 %-yksikköä, koska laitteen lukuarvo ilmoittaa kosteuspitoisuuden 
tilavuusprosentteina. Mittaus on nopea, yksinkertainen ja halpa. Laitetta 
saa käsitellä vain henkilö, jolla on radioaktiivisuuteen perustuvien laitteiden 
työturvallisuussäädökset huomioon ottaen riittävä koulutus sen käyttöön. 

Karkea, varsinaisen kosteusmittauksen esikoe voidaan tehdä myös levittä-
mällä esim. sanomalehden sivu kannelle, painamalla sitä kädellä betoniin ja 
kokeilemalla kostuuko lehti. Jos niin käy, pinta on liian kostea eristystöihin. 
Jos lehti ei kostu, selvitetään kosteuspitoisuus kokeellisesti, jos mittaustu-
losta halutaan käyttää perusteena eristystöiden aloittamisedellytysten 
se lvi ttä mi se 1 e. 

Lämpötilan mittaus 

Ennen eristystyön aloittamista mitataan ilman lämpötila, eristysalustan 
pintalämpötila sekä määritetään kastepistelämpötila luotettavin laittein ja 
menetelmin. Jos olosuhteet ovat lähellä minimivaatimuksia, seurataan 
niiden muuttumista mittauksin. 

Eristystyön aikana ilman lämpötilan ja eristysalustan pintalämpötilan tulee 
olla vähintään +5°C. 

Eristysalustan pintalämpötilan tulee olla vähintään 3°C ilman kastepisteläm 
pötilan yläpuolella. Kastepistelämpötila on määritettävä luotettavalla tavalla 

Kastepiste on se ilman lämpötila, johon ilman on jäähdyttävä, 
jotta sen suhteellinen kosteus nousisi 100 %:iin. Jos kannen 
lämpötila on kastepisteen alapuolella, tiivistyy sen pinnalle 
ilmasta vettä 

Kastepistelämpötila voidaan määrittää esim. kastepistekiekori 
avulla ilman lämpötilan ja ilman suhteellisen kosteuden avulla 
(kuva 1). Markkinoilla on myös mittauslaitteita, jotka näyttävät 
suoraan kastepi.stelämpötilan. 
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6.2.3.3 Kermieristys 

6.2.3.3.1 Yleistä 

Ennen työtä: 

Välittömästi ennen eristystyön aloittamista tarkastetaan, että eristysalusta 
täyttää sille asetetut vaatimukset. 

Työn aikana: 

Jos alustan epätasaisuudet on tasoitettu muovia sisältävällä ja tiiviin pinnan 
muodostavalla paikkausmassalla, ei paikattuja kohtia sivellä tartunta- 
aineella. 

Karkeissa kohdissa liuosta imeytyy alustaan enemmän kuin si-
leissä. Pintalämpötila ja tuuli vaikuttavat liuoksen kuivumisai-
kaan. Käytettävän määrän SYT/SYL 6:n ohjerajoissa valitsee 
rakentaja. Valvotaan, että tartunta-aine on joka kohdassa 
vähintään kosketuskuiva ennen eristystyöhon ryhtymistä. 
Sileät kohdat kuivuvat hitaammin. Jos määrä tai kuivumisaika 
on väärin valittu, vaarantuu kermin tartunta. 

Eristyksen ja reunapalkin sisäreunan liitoskohta tiivistetään aina eristystyön 
jälkeen kaksinkertaisella epoksiterva- tai kumibitumisivelyllä. Ennen sivelyä 
tarkastetaan, että siveltävä pystypinta on puhdas ja kuiva. 

Työn jälkeen: 

Kermin päällä ei saa ajaa autolla ennen kuin kermit on suojattu. Pakot-
tavassa tapauksessa tästä voidaan poiketa vain levittämällä kermien päälle 
t > 5 mm paksut vanerilevyt auton pyörien alle. Tälläinkään autoa ei saa 
seisottaa eristyksen päällä. 

6.2.3.3.2 Liimaamalla kiinnitettävät kermit 

Työn aikana: 

Laatuvaatimukset täyttävän kumibitumin sulatus materiaalia vahingoitta-
matta onnistuu vain vaipalla, pakkosekoittajalla ja termostaatilla varustetus-
sa keittimessä. Öljyvaipallinen pata on paras. Kumibitumi on määräysten 
mukaan käytettävä 6 tunnin kuluessa sulatuksen jälkeen, joten parhaiten 
sulatus onnistuu siten, että uutta massaa lisätään pataan siinä tandissa kuin 
sulaa massaa otetaan ulos padasta. Valvojan on tarkoin seurattava, ettei 



204 
	

Sdlanrakentamisen valvontaohje - SVO 
KANNEN PINTARAKENTEET 

massan lämpötila sekoitusvaiheessa hetkellisestikään nouse yli 
+210°C:een. Jos on mitattu yli +210 °C:n lämpötiloja, on sellainen 
tuhoutunut massaerä hylättävä, koska kumibitumin kumiosa on massasta 
jo täysin eikä massa näin ollen täytä liimausbitumille asetettavia laatuvaati-
muksia. 

Pintakerminä voidaan käyttää myös kuumentamalla kiinnitettävää kermiä, 
jolloin työ ja sen valvonta tapahtuu kohdan 6.3.3.3 mukaisesti. 

6.2.3.3.3 Kuumentamalla kiinnitettävät (hits.)kermit 

Työn aikana: 

Kermit kohdistetaan kuten kohdassa 6.3.3.2 on esitetty. 

Kermin levitysvaiheessa käytetään rivipoltinta ja seurataan tartuntabitumn 
tasaista sulatusta. Ylikuumentumiseri merkkejä ovat kermin runsas 
poimuuntuminen, bitumin pursuaminen kermin yläpintaan ja kermin 
korppuuntuminen. Tuhoutunut kermi poistetaan ja korvataan uudella, 
laatuvaatimusten mukaisella kermillä 

6.2.3.3.4 Ftsekiinnittyvät kermit 

Työn aikana: 

Kun kermi ruliataan auki, valvotaan, että kiinnityspntaa suojaava mun 

vikelmu poistetaan joka kohdasta. 

Tartunta-aineen avulla kiinnitettävät kermit asennetaan periaatteessa 
samalla tavoin kuin itseliimautuvat kermitkin. Tuotekohtaisia ohjeita on nou-

datettava tarkasti. 

6.2.3.4 Mastiksieristys 

6.2.3.4.1 (Yleistä) 

6.2.3.4.2 Paineentasausverkko 

Työn aikana: 

Tarkastetaan, että paineentasausverkko on kunnolla pisteliimattu alustaan-
sa, jottei se pääse poimuuntumaan massan levitysvaiheessa. 
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6.2.3.4.3 Mastiksin levittäminen 

Ennen työtä: 

Ennen levitystä tarkastetaan, että tippuputket on tulpattu umpeen. 

Työn aikana: 

Mastiksi levitetään käsityönä kolalla. Levitettävä massa saa olla enintään 
32 tuntia vanhaa kumibitumin lisäämisestä lukien. Kumibitumin lisäämisaika 
saadaan selville asfalttiasemalta. 

Valmiin mastiksipinnan tulee olla kauttaaltaan kiiltävää. Liian vanhaa tai 
ylikuumentamalla pilalle mennyttä massaa ei saa käyttää eristystarkoituk-
sun. Ylikuumennettu massa on väriltään harmahtavaa ja sen pinta saattaa 
tulla karkeaksi ja kuoppaiseksi. 

Massamenekkiä seurataan tarkasti kuormakirjojen perusteella ja kerrospak-
suutta mitataan mittatikulla. 

Työn jälkeen: 

Tarkastetaan ja valvotaan: 
- 	että pinta on kiiltävä ja tiivis ja ettei siinä esiinny halkeilua 
- 	ettei valmista eristystä vahingoiteta (esim. ajamalla sen päälle 

autolla ennen suojakerroksen levitystä) 
- 	eristyksen ja reunapalkin välisen saumauskohdan tiiveys 
- 	korjatut kohdat 
- 	eristyksen vesitiiveys ja tasaisuus vesikokeella. Vesitiiveysko- 

keen jälkeen tarkastetaan, että tippuputkien tulpat on poistet-
tu. 

6.2.3.5 Massaeristys 

Työn aikana: 

Valvotaan: 
- 	ettei käyttöohjeen mukaisia sekoitetun massan käyttöaikoja 

ylitetä, 
- 	ettei sekoitettua massaa ohenneta liuottimeila, 
- 	kerrospaksuutta ja massamenekkiä, 
- 	että massan levityksen aikana eristäjät käyttävät hengitys- 

suojaimia, silmäsuojuksia ja suojavaatetusta. 
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Työn jälkeen: 

Tarkastetaan, että eristyksen pinta kiiltää tasaisesti kauttaaltaan, pinnassa 
ei esiinny kuplia eikä kuplien puhjetessa syntyviä pieniä neulamaisia reikiä. 
Valvotaan, että rakentaja huolehtii tyhjien astioiden ja eristysmateriaa-
lijätteiden pois kuljettamisesta ympäristönsuojelumääräysten ja -ohjeiden 
mukaisesti. 

6.2.3.6 (Muu eristys) 

6.2.4 Teräskannen eristys 

6.2.4.1 Yleistä 

Ennen työtä: 

Valvotaan, että erisyoIosuh1ect vastaavat SYL/SYT:n kohdan 6 23 2 
muka'sa vaamuksa 

6.2.4.2 Eristysalustalle asetettavat vaatimukset 

Ennen työtä: 

Valvonnassa on erityisesti kiinnitettävä huomiota eristettävän pinnan 
puhdistusasteeseen ja puhdistetulle pinnalle välittömästi tehtävään 
su ojasive 1 yyn. 

6.2.4.3 Mastiksieristys 

Tässä noudatetaan kohdan 6.3.4.3 valvontaohjeita soveltuvin osin. 

6.2.4.4 Massaeristys 

Tässä noudatetaan soveltuvin osin kohtien 6.2.3.5 tai 6.2.3.6 valvonta- 

ohjeita. 

6.2.5 Puukannen eristys 

6.2.5.1 (Yleistä) 

6.2.5.2 (Eristysalustalle asetettavat vaatimukset) 
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6.2.5.3 Kermieristys 

Ennen työtä: 

Varmistetaan, että kannen puutavarassa käytettyjen lahonsuoja-aineiden ja 
eristysmateriaalien yhteensopivuus on todettu testin perusteella ennen eris-
tystyöhön ryhtymistä. 

Mitataan kannen laudoituksen hammastus esim. oikolaudalla. 

Työn aikana: 

Eristystyön valvonnassa noudatetaan periaatteessa samoja ohjeita kuin koh-
dissa 6.2.3.2 ja 6.2.3.3. 

6.2.5.4 Mastiksieristys 

Tässä noudatetaan kohdan 6.2.3.4.3 valvontaohjeita soveltuvin osin. 

6.2.5.5 Massaeristys 

Tässä noudatetaan kohdan 6.2.3.5 valvontaohjeita soveltuvin osin. 

6.2.6 Kelpoisuuden osoittaminen 

6.2.6.1 (Yleistä) 

6.2.6.2 Kermieristys 

Kumibitumiliuosnäyte (noin 3 kg) otetaan siltatyömaalla sideainekuorman 
keskiosasta erityisellä näytteenottolaitteella tai erillisen näytteenottoventtii-
lin kautta näytteen lähetysastiaan, joka suljetaan välittömästi ilmatiiviisti. 

Kumibituminäytteitä (noin 3 kg) otetaan vähintään 1 kpl/silta padasta 
välittömästi ennen aineen levitystä. 

Alustasta irronneen kermieristysalueen laajuutta voidaan alustavasti 
paikallistaa koouttelemalla pintaa metallitangolla, kuivalla puurimalla tai 
vastaavalla. Irti olevan kohdan koputusääni on erilainen kuin kiinni olevan 
kohdan. 

Jos koputuskokeen perusteella tai muusta syystä epäillään kermin 
tartuntaa, voidaan sitä tutkia likimääräisesti ristiviiltokokeella, jossa kermiin 
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leikataan mattoveitsellä risti. Viillon reunoista irti repimällä pystytään 
erottamaan, onko kermi kiinni alustassa vai ei. 

Tartuntavetokoe on tarkoituksenmukaisinta tehdä vain aluskermille, jotta 
rei- kiä ei tarvitse tehdä läpi koko eristysrakenteen ja eristäjät voivat paikata 
reiät ennen pintakermin asentamista. 

Tartuntavetokokeen yhteydessä mitataan sekä kermin pintalämpötila että 
betonikannen lämpötila reiästä, josta tartuntavetokoe on tehty. Vetoreiästä 
mitattu pintalämpötila on ratkaiseva, kun tulosta arvostellaan SYT 6:n 
kohdan 6.2.3.3 kuvan 1 mukaisesti. Bitumisella sideaineelta kiinnitetyn 
eristyksen tartuntalujuus riippuu suuresti lämpötilasta siten, että viileässä 
tartunta on lujempi kuin lämpimässä. Aamulla viileän yön jälkeen saattaa 
kannen pintalämpötila eristyksen alla olla merkittävästi alhaisempi kuin 
kermieristyksen, johon aurinko paistaa. Kokeen aikana tulee betonikannen 
pintalämpötilan olla välillä +5... +25 °C. Eristyksen alla olevan kannen 
lämpötilaa voidaan arvioida alustavasti muiden lähellä olevien betonipintojen 

pintalämpötilan perusteella. 

Tartuntakoetta varten liimataan eristykseen lujasti tarttuvaUa, nopeasti 
kuivuvalla liimalla vetolaikat. Vetolaitteen maksimivetokyvyn tulee olla 
riittävän vetolaikan irrottamiseen vaatimuksen mukaisella tartuntavoimalla 
Erityistä huomiota kiinnitetään vetolaikan ympäri eristyksen läpi leikatta-
vaan uraan. Jotta ura varmasti ulottuu joka kohdassa eristysalustaan, 

leikataan se 2-3 mm leveäksi. 

Kelpoisuuden toteamiseksi tehtävän tartuntavetokokeen tekijän tulee olla 

hyvin perehtynyt tutkimusmenetelmään. Kuormitusnopeuden tulee olla 
valittavissa menetelmäkuvauksen (VTT-2633) mukaiseksi ja siksi käsin 
väännettävät vetolaitteet eivät ole suositeltavia kelpoisuuskokeiden 
suorittamiseen. Mittauslaitteen tulee olla kunnossa, säännöllisesti tarkastet-
tu ja tarvittaessa kalibroitu. Sen mittaustarkkuuden tulee olla vähintään 0,1 

N/mm 2 . Tuloksena ilmoitetaan maksimi irroitusvoima yksikköinä N/mm 2 , 

irtoamistapa, irtoamisrajapinta sekä eristysalustan pintalämpötila irroitetun 
näytteen alta. Tulosta kannattaa heti mittauskohteessa verrata laatuvaati-

mukseen (0,05 N/mm 2  tarkkuus)ja jos vaatimus alittuu, pyritään arvioimaan 

mittausolosuhteiden mandollista vaikutusta tulokseen. 

6.2.6.3 Mastiksieristys 

Mastiksinäyte (noin 5 kg) otetaan kutakin alkavaa 1 500 m 2 :n pinta-alaa 

kohti, kuitenkin vähintään kaksi näytettä. 

Vesikoe suoritetaan SYT 6:n kohdan 6.2.6.3 mukaisesti. Vettä tulee 
ruiskuttaa pinnalle 2 h ajan niin tehokkaasti, että vesi virtaa koko kannen 
alueella mandollisimman paksuna kerroksena. Tippuputket suljetaan tiiviillä 
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tulpilla ennen koetta ja tulpat poistetaan kokeen jälkeen. Vuotokohtia on 
monesti vaikea paikantaa, mutta veden kulkureiteistä voi päätellä jotain. 
Mandollisia vesivuotoja paineentasausputkista tarkkaillaan myös muulloin 
runsaiden sateiden aikana ja niiden jälkeen. 

Staattisella vedenDainekokeella testataan paikallisesti 300 mm vesipatsaan 
aiheuttaman paineen kestävyys viiden paineentasausputken kohdalla. 
Koetta varten liimataan esim. kumibitumilla tai tiivistysmassalla eristyksen 
päälle pystyyn tarkoitukseen soveltuva vähintään 300 mm sisähalkaisijal-
taan oleva putkenpätkä, johon kaadetaan tämän jälkeen 300 mm syvyinen 
vesikerros kanden tunnin ajaksi. Kokeen aikana mittauspaikkaa ei pidä 
jättää ilman valvontaa. Jotta paineentasausputken paikka voidaan koetta 
varten paikallistaa, tulee valvojan laatia ennen eristystyötä mittapiirros 
koestuskohdista. 

Staattisen vedenpainekokeen koetulos arvostellaan siten, että eristys 
vuotaa, jos 2 h aikana vettä tulee paineentasausputkista. Jos vettä ei tule 
paineentasausputkista, vaikka vesi alenee astiassa kokeen aikana, 
selvitetään mandollinen vuoto jatkamalla koetta 4 h ajan ja täyttämällä 
astiaa sitä mukaa kuin sen pinta alenee alle vaatimusrajan. Eristys vuotaa, 
jos tänä aikana vettä tulee paineentasausputkista. 

Mandollisten vuotokohtien sijainnista laaditaan asemapiirros. Vettä 
pidättävät painanteet täytetään mastiksilisäyksellä, vuotava eristys on 
poistettava ja tehtävä uudelleen kohdan 6.2.3.4.3 mukaisesti. 

6.2.6.4 (Massaeristys) 

6.2.6.5 (Muu eristys) 

6.3 ERISTYKSEN SUOJAUS 

6.3.1 (Yleiset laatuvaatimukset) 

6.3.2 (Asfalttibetoni AB 6/50) 

6.3.3 (Suojakermi) 

6.3.4 Kuitukangasja hiekka 

Tarkastetaan, että kuitukangas on kunnolla pisteliimattu alustaansa, jottei 
se pääse poimuuntumaan hiekan tai päällysteen levityksen aikana. 
Valvotaan, ettei kuitukangasta rikota hiekkaa levitettäessä. 

14 433368Y 
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6.3.5 Tasausmassa TAS 12/50 

Tasausmassa levitetään käsityönä, jos mastiksieristyksen lämpötila 
levityshetkellä on yli + 20°C. Muulloinkin käsityönä levitys on suositelta-
vinta, vaikka levitys sallitaankin myös kevyttä kumipyörälevitintä käyttäen. 
Valvonnassa on erityisesti seurattava, ettei yksittäisiäkään kiviä kulkeudu 

levittimen tai asfalttimassa-auton pyörien alle. Muilta osin tasausmassan 
levityksen valvonnassa noudatetaan päällystystöiden valvontaohjetta 13] 
soveltuvin osin. 

6.3.6 (Massaeristyksen suojaus) 

6.3.7 (Muiden eristysten suojaus) 

6.4 PÄÄLLYSTE 

6.4.1 Yleiset laatuvaatirnukset 

Astalttipäällysteiden valvonnassa noudatetaan TIEL:n pääflystystöiden vaI 

vontaohjetta [2]. Betonipäällysteiden valvonnassa noudatetaan kohtaa 
6.4.3 ja ohutkerrospäällysteiden valvonnassa kohtaa 6.4.4. 

6.4.2 Asfalttipäällysteet 

6.4.2.1 Materiaalien laatuvaatimukset 

Valvonnassa noudatetaan päällystystöiden valvontaohjetta [31. 

Erityisesti kumivaluasfaltin ja kumiasfalttibetonin valmistuksessa ja 
levityksessä valvotaan, ettei massan lämpötila yhtä +210°C:ta. Jos 
massan kuljetusaika on pitkä, selvitetään massan valmistajalta, miten 
varmistetaan, ettei massan lämpötila yhtä sahhittuja arvoja valmistuksen ja 

levityksen välisenä aikana. 

6.4.2.2 (Kelpoisuuden osoittaminen) 

6.4.3 Betonipäällyste 

Betonipäällystystöiden valvonnassa noudatetaan kohdan 3 ohjeita. 

6.4.3.1 (Materiaalien laatuvaatimukset) 
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6.4.3.2 (Päällysteen laatuvaatimukset) 

6.4.3.3 Työnsuoritus 

6.4.3.3.1 (Betonityösuunnitelma) 

6.4.3.3.2 Raudoitus 

Työn aikana valvotaan, että liukuvalukoneella tehtävien päällystelaattojen 
poikkittaisten liikuntasaumojen saumateräkset jäävät valuun tarkoin eris-
tysalustan ja sillan pituussuuntaan. 

6.4.3.3.3 (Betonin valmistus, betonointi ja jälkihoito) 

6.4.3.4 (Kelpoisuuden osoittaminen) 

6.4.4 Ohutkerrospäällysteet 

6.4.4.1 Päällysteen laatuvaatimukset 

Ennen työtä: 

Tarkastetaan, että työmaalla on käytettävistä materiaaleista voimassa oleva 
suomenkielinen käyttöturvallisuustiedote, käyttöohje ja tuoteseloste ja että 
materiaalit ovat TIEL:n hyväksymiä. Valvonnassa kiinnitetään huomio myös 
siihen, etteivät materiaalit tai niiden osakomponentit ole vanhentuneet. 

Ennen työn aloitusta valvoja tarkastaa, että työskentelyolosuhteet ovat 
materiaalin toimittajan tai SYL/SYT:n muiden vaatimusten mukaiset. Varsin-
kin rakenteen kosteuspitoisuus- ja lämpötilamittaukset ovat tärkeitä, sillä 
niiltä osin vaatimukset poikkeavat usein tavanomaisista. 

Työn aikana: 

Ohutkerrospäällystemassat sisältävät yleensä terveydelle haita Ilisia aineita. 
Massojen käsittely on tehtävä käyttöturvallisuusohjeen mukaisesti. Työn 
vaiheita ovat yleensä alustan hiekkapuhallus ja imurointi, tartunta-aineen 
levitys, päällystemassan ja karkeutushiekan levitys 2 - 3 kertaa sekä lopuksi 
pinnan karkeutus kovalla, kulutusta kestävällä hiekalla (esim. kvartsi, jossa 
piipitoisuus on vähintään 95 % tai korundi). Päällysteen paksuus vaihtelee 
välillä 5 - 20 mm materiaalista ja käyttökohteesta riippuen. 

Ohutkerrospäällysteet tehdään ruiskuttaen tai esim. piikkitelalla levittäen 
kerros kerrokselta. 

6.4.4.2 (Kelpoisuuden Osoittaminen) 
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6.4.5 Päällysteen saumat 

6.4.5.1 Yleiset laatuvaatimukset 

Työn aikana valvotaan, että saumausolosuhteet ovat vaatimusten mukaiset, 
saumarako on kuiva ja asianmukaisesti puhdistettu, työssä käytetään 
suunnitelman mukaista tartunta-ainetta ja saumausmassaa tuotteiden 
käyttöohjeita noudatetaan. 

6.4.5.2 Saumaus 

6.4.5.2.1 Saumaus massalla 

Mandollisen sauman pohjatäytteen korkeusaseman ja asennon tarkastami-
nen mittaamalla ennen saumausmassan levitystä on erityisen tärkeää sau-
mausmassan kiinni pysymisen kannalta. Massan sulatusaikana seurataan, 
ettei kumibitumia sisältävien massojen korkeimpia sallittuja lämpötiloja 
ylitetä. Suositeltavinta on käyttää vaipallisia patoja. 

Hyväksytyt padat on lueteltu SILKO-ohjeessa 4.831 [1]. 

Tärkeää on myös seurata, että saumarako täyttyy suunnitelman mukaiseen 
syvyyteen ja että sauman yläpinnan korkeusasema muodostuu suunnitel-
man mukaiseksi. On huomattava, että eräät saumausmateriaalit kutistuvat 
merkittävästi levittämisen jälkeen, mikä vaikuttaa massan yläpinnan tasoon. 

6.4.5.2.2 (Saumaus nauhalla) 

6.4.5.3 (Kelpoisuuden osoittaminen) 
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- 2.613 "Reunasalaojan teko" 
- 2.614 "Poikittaisen salaojan teko" 
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muovinauhalla" 
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_ 	 VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS 

STATENS TEKNISKA FORSKNINGSCENTRAL 	 MENETELMÄKIJVAUS 
TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND 	 VTT 2649 - 1993 

BETONISEN SILTAKANNEN KOSTEUDEN MITTAUS. PORAREIKÄMENETELMÄ. 

1. Menetelmän tarkoitus 

Selvitetään betonisen siltakannen kosteus valitulta syvyydeltä työmaalla tehtävin mittauksin. 

2. Menetelmän soveltamisalue 

Betoniset siltakannet. 

3. Viite 

Sillanrakentamisen yleinen työselitys. Kannen pintarakenteet - SYT 6, TIEL 2212216, Helsinki 
1992. 

4. Määritelmät 

Suhteellinen kosteus (RH) on todellisen kosteusmäärän ja kyllästyskosteuden tai todellisen 
vesihöyrynpaineen ja kyllästyspaineen välinen suhde, joka yleensä ilmaistaan prosentteina 
suhteellista kosteutta (%RH). 

5. Menetelmä 

5.1 Periaate 

Kosteus mitataan rakenteesta mittaamalla ilman suhteellinen kosteus betoniin poratusta reiästä. 

5.2 Mittauslaitteet ja tarvikkeet 

Mittausantureina käytetään sähköisiä ilman suhteellisen kosteuden antureita, jotka soveltuvat 
porareikämittauksiin. Anturit varustetaan sintratuilla suotimilla. Työmaamittausten nopeuttami-
seksi on tarkoituksenmukaista varata mittauksiin yksi näyttölaite, mutta kaksi tai useampia 
antureita. 

Näyttölaite ja anturi säilytetään ja kuljetetaan lämpöeristetyssä salkussa ja varastoidaan 
huoneenlämpötilassa. 

Mittausreikien porausta varten tarvitaan seuraavia varusteita 
- 	tehokas porakone (esim. automaattisella pysäytyksellä varustettu) 
- 	mandollisesti raudoituksen ilmaisin 
- 	poraterä, jonka koko valitaan anturin läpimitan mukaan siten, ettei anturin ympärille jää 

turhaa ilmatilaa 
- 	jäykkäpiikkinen, pyöreä, tiukasti porareikään sopiva puhdistusarja 
- 	poratun reiän pohjaan ulottuvalla putkimaisella suuttimella varustettu pölynimuri tai 

porareiän puhdistuspumppu tai vastaava 
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- 	 sinitarraa 
- 	 lakaisuharja 
- 	 spraymaalia 
- 	 kuulosuojaimet 
- 	 metrimitta (^ 5 m) 
- 	 sähkövirtaa (verkkovirta tai aggregaatti). 

5.3 Kosteusantureiden tarkastus ja kalibrointi 

Ennen varsinaisia kosteusmittauksia tehtävässä kosteusantureiden kalibroinnissa käytetään 
erityistä kalibrointiastiaa, jossa ilman kosteus on säädetty kylläisellä suolaliuoksella. Anturi 
asetetaan astiaan tarkastusmittauksen ajaksi lahteen valmistajan kalibrointiohjeen mukaisesti. 

Mittauksissa käytettävät kosteusanturit tarkastetaan ja kalibroidaan käyttäen vähintään kahta 
tunnettua vakio-olosuhdetta. Ottaen huomioon betonisessa siltakannessa eristystyön aikana 
yleensä vallitseva kosteustila, suoritaan mittausalueen kostean pään tarkastus- ja kalibrointi-
mittaus mandollisuuksien mukaan alueella yli 90 % suhteellista kosteutta (esim. kaliumsulfaatti-
liuoksen avulla noin 97 %RH:ssa), jos laitteen käyttöohje sen sallii. Kuivan pään tarkastusmit-
taukseen soveltuu esim. litiumkloridi (noin 11 % suhteellista kosteutta). 

Kosteusmittauksia tekevän henkilön tulee hallita tarkastusmittaus ja kalibrointi rutiininomaisesti, 
jolloin niihin ei mene merkittävästi tehollista työaikaa. Tarkastuksen ja kalibroinnin aikana 
ympäristön lämpötilan tulee olla mandollisimman tasainen (väitetään esim. ovien ja ikkunoiden 
aukomista). 

Kalibrointilaitteessa tehdyssä tarkastusmittauksessa pyritään ±1 % tarkkuuteen. Jos laineen 
näyttämä kosteuspoikkeama on suurempi, kalibroidaan (säädetään) laite näyttämään vertailukos-
teutta. Tarkastus- ja kalibrointituloksista pidetään kirjaa, jotta voidaan seurata anturikohtaisesti 
mittaustarkkuuden pysyvyyttä ja todellisia toleransseja. 

Kosteusanturin näyttämä tarkastetaan kalibrointilaitteessa aina ennen työmaamittauksia ja niiden 
jälkeen. Kun tarkastusmivaukset ovat tavoitetarkkuuden rajoissa, saadaan myös työmaalla riittä-
vän tarkkoja tuloksia. 

5.4 Mittauskohtien valinta 

Mittauskohdat valitaan siten, että mivauksella saadaan riittävä käsitys siltakannen kosteudesta. 
Mittausten määrästä annetaan ohjeet urakka-asiakirjoissa (esim. SYT 6:ssa). Erityisesti mittauk-
sia tehdään kohdista, joissa betonin kosteus on todennäköisesti muita kohtia suurempi. Tällaisia 
ovat esim. kohdat, joihin pintavedet valuvat, kuten reunapalkin vierustat ja kourumaiset taitteet 
sekä kannella mandollisesti olevat rakenteiden tai rakennustarvikkeiden varjostamat kohdat tai 
rakennusjätteiden kosteina pitämät kohdat yms. Mittausta ei tule tehdä kohdista, joissa esijänni-
tysteräkset nousevat lähelle pintaa. 

Jokaisesta valitusta siltakannen mittauskohdasta kosteus mitataan kandesta porareiästä eri 
kosteusantureilla. Tämän yhtä mittauskohtaa vastaavan porareikäparin molemmat reiät porataan 
yhtä kauas reunapalkista. Niiden keskinäinen etäisyys sillan pituusssunnassa on noin 50 cm. 
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5.5 Mittausreikien valmistelu 

Porareiät valmistellaan kosteusmittausta varten seuraavasti: 
1) Mittauskohdat valitaan kohdan 5.4 mukaan. 
2) Mandollisuuksien mukaan raudoitus paikallistetaan, jos porataan yli raudoituksen pei-

tesyvyyden. 
3) Reiät portaan 50 mm syvyisiksi. Porareikien halkaisija valitaan käytettävän anturin hal-

kaisijan mukaan siten, että anturin mittapää mahtuu hyvin reikään, mutta toisaalta sen 
ympärille jäävä ilmatila on mandollisimman pieni. Jos anturin suojana tai reikien sulkemi-
seen käytetään muoviholkkeja, valitaan reiän halkaisija niiden mukaan. 

4) Porareikien seinämät puhdistetaan irtoavista betonimurusista pyöreällä, jäykkäpiikkisellä 
haijaila haijaamalla. 

5) Porausjäte poistetaan porareiästä reiän pohjaan ulottuvalla putkimaisella suuttimella 
varustetulla pölynimurilla tai vastaavalla suuttimella varustetulla porareikien puhdlistus-
pumpulla. 

6) Porareiät suljetaan ilmatiiviiksi esim. sinitarralla. Vaikka käytettäisiin muoviholkkeja 
reikien sulkemiseen, on syytä peittää porauskohta sinitarralla, jos on vaara, että pintavedet 
pääsevät porareikään. Tiivistämiseen ei saa käyttää materiaaleja, jotka sitovat kosteutta 
(esim. tavallisimmat rakennusmateriaalit). 

7) Reiän ympäristö harjataan puhtaaksi porauspölystä. 
8) Reikä merkitään näkyvästi esim. maalaamalla sen ympärille ympyrä spraymaalilla. 

5.6 Koemenettely 

Mittausta edeltää edellisenä päivänä tehty kosteusanturien tarkastus ja/tai kalibrointi kohdan 5.3 
mukaisesti. Kosteudenmivaus on suositeltavaa suorittaa porausta seuraavana päivänä. Kosteuden- 
mittauslaitteiden annetaan tasaantua ympäristön lämpötilaan varjossa ennen kuin anturit asenne-
taan porareikiin. Porareiän sulkemiseen käytetty sinitarra poistetaan ja anturi asennetaan välittö-
mästi reikään. Anturin varren ja reiän reunojen välinen rako suljetaan ilmatiiviisti sinitarralla. 
Anturin kosteuslukema luetaan sen jälkeen, kun mittalaitteen näyttö on tasaantunut, mikä yleensä 
kestää 30...60 min. 

Aurinko ei saa paistaa anturiin tai näyttölaitteeseen, kun laite tasaantuu ympäristön lämpötilaan 
tai porareiän kosteustilaan. Tarvittaessa mittauskohtaa varjostamaan järjestetään siirrettävä 
seinämä. Siltakannen betonin lämpötilan tulee mittauksen aikana olla yli +5 °C. Mittaus tehdään 
jokaisesta valitusta mittauskohdasta kandesta vierekkäisestä porareiästä kandella eri anturilla. Jos 
tämän anturiparin tulosten ero on yli ±3 %, on mittaus uusittava. 

Jos mitattu betonikannen kosteus ei täytä vaatimuksia, suljetaan reikä mittauksen jälkeen 
uudelleen (kohdan 5.5 mukaan) myöhempiä mittauksia varten. 

Samaa reikää voidaan käyttää kosteuden seurantamivauksiin rajoitetusti myöhemmin 
uudelleen. Esim. mittauslaitetutkimuksessa (VTT 1993) todettiin, että 8 vrk vanhan reiän 
kosteus oli noin 1 - 2 %RH alhaisempi kuin 1 vrk:n ikäisen reiän kosteus. Yli 8 vrk 
ikäisiä reilciä ei pidä käyttää. Vanha reikä saattaa osoittautua epäluotettavaksi, jos siihen 
pääsee kondensoitumaan kosteutta tai jos sinne on jäänyt porausjätettä. Vanhan reiän 
käyttö sisältää aina virhemandollisuuden, joten vanhan reiän kosteusseurannan jälkeen 
tulisi eristystyön aloituksen ratkaisevat mittaukset tehdä 1 vrk:n ikäisistä rei'istä. 

Eristysurakoitsijan tulee paikata kosteudenmittaukseen käytetyt porareiät kaatamalla niihin 
kuumaa kumibitumia. 
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6. 	Tutkimusselostus 

Tutkimusselostuksessa. ilmoitetaan 
- 	tien numero, työmaan nimi, sillan nimi, tiepiiri, kunta 
- 	tilaaja, tilausnumero, tilauspäivämäärä 
- 	koemenetelmä 
- 	kosteusmivari (anturi ja näyttölaite) 
- 	porareikien syvyys ja halkaisija 
- 	reikien sijainti likirnääräisesti (esim. etäisyys reunapalkista cm) 
- 	reikien porauspäivä 
- 	kosteuden mittauspäivä 
- 	mittausajan pituus (kuinka kauan anturi kauan oli reiässä) 
- 	ilman lämpötila ja aurinkoisuus 
- 	koetulokset (jokaisesta yksittäisestä kosteusmittaustuloksesta) 

- suhteellinen kosteus mittausreiässä (% RH) 
- lämpötila mittausreiässä (°C) 
- kellonaika 

- 	kosteudenmittauslaitteen tarkastustulokset kaliumsulfaatin avulla ennen työmaamittausta 
ja sen jälkeen 
- anturin näyttämä ilman suhteellinen kosteus kalibrointilaitteessa (% RH) 
- todellinen ilman suhteellinen kosteus (% RH) kalibrointilaitteessa käytetyn suolan ja 

lämpötilan perusteella alla olevasta taulukosta 
- lämpötila kalibrointilaitteessa (°C) 
- tarkastuspäivä ja kellonaika 

- 	mandolliset poikkeamat koemenettelyssä. 
- 	tutkimuksen vastuuhenkilö. 

Taulukko: 	Kylläisen suolaliuoksen yläpuolella olevan ilman suhteellisen kosteuden riippuvuus länipötilasta 
kalibrointilaitteessa (GREENS PANIN KALIBROINTITAULUKKO) 

Lämpötila kalib- 
rointilaitteessa 

°C 

Ilman suhteeilinen kosteus kalibrointilaitteessa 
% RH 

Litiumklondi 
LiC1 

Natriumidoridi 
NaCI 

Kaliumsulfaatti 
K2SO4  

o 11,2 75,5 98,8 

5 11,3 75,7 98,5 

10 11,3 75,7 98,2 

15 11,3 75,6 97,9 

20 11,3 75,5 97,6 

25 11,3 75,3 97,3 

30 11,3 75,1 97,0 

35 11,3 74,9 96,7 

40 11,2 74,7 96,4 

45 11,2 74,5 96,1 

50 11,1 74,4 95,8 
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_ 	 VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS 

STATENS TEKNISKA FORSKNINGSCENTRAL 
TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF F[NLAND 

MENETELMÄKUVAUS 
VTT 2650 - 1993 

BETONISEN SILTAKANNEN ABSOLUUTTISEN KOSTEUDEN MITTAUS. 
KUIVATUS-PUNN1TUSMENETELMÄ. 

1. Menetelmän tarkoitus 

Selvitetään betonisen siltakannen pintakerroksen absoluuttinen kosteus (kosteuspitoisuus) 
painoprosentteina kuivapainosta. 

2. Menetelmän soveltamisalue 

Betoniset siltakannet. 

3. Viite 

Sillanrakentamisen yleinen työselitys. Kannen pintarakenteet - SYT 6, TIEL 2212216, Helsinki 
1992. 

4. Määritelmät 

Absoluurtisella kosteudella tarkoitetaan tässä menetelmässä näytteen sisältämää, haihtuvaa 
kosteutta, kun näyte lämmitetään 105 °C:een lämpötilaari. 

5. Menetelmä 

5.1 Periaate 

Kosteus maantetään siltakannesta irrotetuista näytteistä kuivattamalla ja punnitsemalla. 

5.2 Laitteet ja tarvikkeet 

Laboratoriovaaka, punnitustarkkuus 0,1 g 
Lämpökaappi, ilmanvaihdolla varustettu, tarkkuus ±2 °C, 
Mandollisesti raudoituksen ilmaisin 
Tehokas porauskone 
Näyueenottoporanterä, 0 noin 55 mm (terän tulee kestää poraus betoniin ilman vesikastelua) 
Poralieriön irrotuskiiloja 
Painava vasara 
(Porauskaluston vaihtoehtona on piikkauskone varusteineen) 
Näytepusseja 
Kuulosuojaimet 
Suojalasit 
Pakkaustarvikkeita 
Metrimitta (^ 5 m) 
Sähkövirtaa (verkkovirtaa tai aggregaatti) 
Näytteenouoreikien paikkaustarvikkeet. 
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5.3 Näytteenotto 

Mittausten määrästä annetaan ohjeet urakka-asiakirjoissa (esim. SYT 6:ssa). 

Jos eristysalustasta tehdään sekä suhteellisen että absoluuttisen kosteuden määritys, absoluuttisen 
kosteuden näytteet otetaan samana päivänä kuin porareiäistä mitataan suhteellinen kosteus, jotta 
tulokset ovat vertailukelpoisia. Absoluuttisen kosteuden näytteet otetaan porareikärnittauskohdan 
vierestä (ensimmäinen näyte noin 50 cm etäisyydeltä porareiästä, samalta etäisyydeltä reunapal-
kista). 

Yhdestä kohdasta tehtävää absoluuttisen kosteuden määritystä varten otetaan 3 rinnakkaisnäytettä 
samalta etäisyydeltä reunapalkista ja noin 50 cm etäisyydeltä toisistaan. 

Näytteenottokohdat valitaan siten, että niiden perusteella saadaan riittävä käsitys siltakannen 
kosteudesta. Vähäisen näytemäärän vuoksi näytteet otetaan erityisesti kohdista, joissa betonin 
kosteus on todennäköisesti muita kohtia suurempi. Tällaisia ovat esim. kohdat, joihin pintavedet 
valuvat, kuten reunapalkin vierustat ja kourumaiset taitteet sekä kannella mandollisesti olevat 
rakenteiden tai rakennustarvikkeiden varjostamat kohdat tai rakennusjätteiden kosteina pitämät 
kohdat yms. Näytteitä ei tule ottaa kohdista, joissa esijännitysteräkset nousevat lähelle pintaa. 

Ennen porausta paikallistetaan raudoituksen sijainti raudoituksen ilmaisimella mandollisuuksien 
mukaan. Näytteenottoporalla porataan siltakanteen ura valittuun syvyyteen (50 mm). Porattaessa 
ei saa käyttää vesikastelua. Porauksen jälkeen näytelieriö irrotetaan lyömällä kiila porattuun 
uraan. Yksittäisen poralieriönäytteen koko on noin 250 g. 

Merkitään muistiin näytteenottokohta (esim. etäisyys reunapalldsta ja lähimmän porareikämit-
tausreiän tunnus). Näytteeseen merkitään tunnistetiedot. Se pakataan ja säilytetään siten, ettei sen 
kosteus muutu säilytyksen ja kuljetuksen aikana. 

Siltakannen näytteenottoreiät paikataan tarkoitukseen soveltuvalla tavalla heti näytteenoton 
jälkeen. 

5.4 Koemenettely 

Jos lieriö sisältä rautaa, poistetaan rauta näytteestä rikkomalla näyte lyömällä. Näytteet punni-
taan. Näytteet kuivataan lämpökaapissa 105±2 °C:ssa, kunnes peräkkäisin punnituksin on 
todetaan, ettei sen paino enää muutu. Kuivatusaikana näytteet punnitaan kerran päivässä. 
Käytettävän laboratoriovaa'an ja lämpökaapin tulee olla säännöllisesti kalibroituja. 

Näytteen absoluuttinen kosteus lasketaan seuraavasta kaavasta 

ml - m2 
Kosteus (p-%) = ________ . 100 	jossa 	ml = näytteen massa ennen kuivatusta 

m2 	 m2 = näytteen massa kuivauksen jälkeen. 

15 433368Y 
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6. 	Tutkimusselostus 

Tutkimusselostuksessa ilmoitetaan 
- 	tien numero, työmaan nimi, sillan nimi, tiepiiri, kunta 
- 	tilaaja, tilausnumero, tilauspäivämäärä 
- 	näytteenottopäivä 
- 	näytteenottokohdat (esim. etäisyys reunapalkista ja porareikämittausreiästä) 
- 	näytteiden irrotustapa 
- 	näytteiden koko (esim. näytelieriöiden halkaisijat ja korkeudet tai piikkauskuoppien 

syvyys ja leveys) 
- 	näyueenottoreilden paikkaustapa (paikkausmateriaali ja paikkauspäivä) 
- 	koemenetelmä 
- 	kuivatuslämpötila ja kuivatusaika (h) 
- 	yksittäiset punnitustulokset (g), ilmoitetaan yhdellä desimaalin tarkkuudella 
- 	näytteen absoluuttinen kosteus (p-%), ilmoitetaan yhden desimaalin tarkkuudella. 
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STATENS TEKNISKA FORSKNINGSCENTRAL 
TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND 

MENETELMÄKUVAUS 
VTT 2651 - 1993 

SILTAKANNEN VEDENERISTYKSEN JA ERISTYSALUSTAN VÄLISEN TARTUNTA- 
LUJUUDEN MITFAUS TYÖMAALLA. TARTUNTAVETOKOE. 

1. Menetelmän tarkoitus 

Selvitetään työmaalla tehtävin mittauksin siltakannen eristysmateriaalin tartunta eristysalustaan. 

2. Menetelmän soveltamisalue 

Siltakannen kermieristyksen, massaeristyksen tai ohutkerrospäällysteen tartunta betoniseen, 
teräksiseen tai puiseen siltakanteen. 

3. Viite 

Menetelmä VTF 2633-92 
Silanrakentamisen yleinen työselitys. Kannen pintarakenteet - SYT 6, TIEL 2212216, Helsinki 
1992. 

4. Määritelmät 

Tartunta on pinta-alayksikköä kohti tarvittava voima, joka tarvitaan irrottamaan eristys alustasta. 
Irtoamispinta ilmoittaa, missä rakenteellisessa kerroksessa murtuma tapahtuu. 

5. Menetelmä 

5.1 Periaate 

Mitataan voima, joka tarvitaan vedeneristyksen irrouamiseksi eristysalustasta. 

5.2 Laitteet ja tarvikkeet 

Vetolaite, jonka maksimivetovoima on vähintään 2 kN, kuormituksen lisäysnopeus 
4,8 N/mm2/min ja tarkkuus ±2 % 
Tartuntavetolaitteen vetolaikat valitaan tutkittavan eristyksen mukaan: 
- 	kermile hyväksytään pyöreä vetolaikka 0 50 mm tai neliönmuotoiset vetolaikat, sivu 50 

tai 44 mm 
- 	massaeristyksille ja ohutkerrospäällysteelle edellä mainittujen lisäksi 0 28 mm vetolaikat. 

Jos koestusalueen reunat irrotetaan poraamalla, voidaan käyttää vain ympyrän 
muotoisia vetolaikkoja, leikkaamalla irrotettaessa ovat neliömäiset laikat heippokäyt-
töisempiä. 

Liima (valitaan liimauspintojen, liimauslämpöfllan ja käytettävissä olevan kovettumisajan 
perusteella). 
Liimauspintojen karhennus- ja puhdistusvälineet 
Reunojen irrotusvälineet (mattoveitsi koukkumaisella ja suoralla terällä, lieriöpora, jonka terän 
sisähalkaisija sama kuin pyöreän vetolaikan läpimitta) 
Mittakello (ks. Menetelmä VTF 2652 -1993). 
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Pintalämpömittari 
Lämmitysvarusteet tarvittaessa (liimausolosuhteiden mukaan valitaan tarkoitukseen soveltuvat 
lämmitysvälineet, joilla liimasauman lämpötila voidaan ylläpitää hallitusti sopivana liiman 
kovettumisajan) 
Näytteenottoreikien paikkausvälineet (Valitaan siten, että soveltuvat tutkittavan vedeneristyksen 
näytteenottoreikien paikkaamiseen. Esim. kermeille hitsattavaa aluskermiä ja puhalluslamppu, 
eristysmassalle ko. tuotteen paikkausmassaa). 

5.3 Koemenettely 

Kermieristyksen tartunta tutkitaan mandollisuuksien mukaan aluskermin päältä ennen pintaker-
min kiinnitystä. Massaeristyksen ja ohutkerrospäällysteen tutkimusajankohtaa valittaessa otetaan 
huomioon materiaalin käyttöohjeen mukaiset kovettumisajat. 

Kermieristyksen tartunta ja sille SYT 6:ssa asetetut vaatimukset sekä ovat riippuvaisia eris-
tysalustan pintalämpötilasta ja ne on annettu kermieristykselle tietylle lämpötila-alueelle, joten 
vetohetkellä tulee eristysalustan pintalämpötilan olla samalla alueella. Vetolaikan liimauksen 
kovettuminen riippuu eristyksen pintalämpötilasta. Samaa ohjetta koestuslämpötilalle noudate-
taan, jos massaeristys, ohutkerrospäällyste tai niiden liimaus sisältää bitumia tai tervaa. 
Eristyksen pintalämpötila mitataan ennen liimausta ja eristysalustan pintalämpötila mitataan 
vetokokeen jälkeen eristykseen syntyneen reiän kautta. 

Mittausten määrästä annetaan ohjeet urakka-asiakiijoissa (esim. SYT 6:ssa). Mittauskohdat 
valitaan siten, että mittauksella saadaan riittävä käsitys siltakannen eristyksen tartunnasta. 

Koska eristysalustan kosteus vaikuttaa eristyksen tartuntaan, tehdään mittauksia erityisesti 
kohdista, joissa alustan kosteus on todennäköisesti muita kohtia suurempi. Tällaisia ovat esim. 
kohdat, joihin pintavedet valuvat, kuten reunapalkin vierustat ja kourumaiset taitteet. Kuhunkin 
valittuun mittauskohtaan liimataan lähekkäin 3 tai, jos liimauksen pitävyys sääolojen vuoksi on 
epävarmaa, 5 vetolaikkaa. 

Liimauskohta esikäsitellään liiman käyttöohjeita noudattaen. Pinta harjataan ja puhdistetaan 
vieraista aineista. Kermieristyksen pintaa ei karhenneta. Massaeristyksen pinta karhennetaan 
tarvittaessa esim. santapaperilla tai tiheäpiikkisellä teräsharjalla. Ennen liimausta pinnalta 
poistetaan pöly kuivalla puhtaalla kankaalla pyyhkimäilä. Massaeristyksen pinta pyyhitään ennen 
liimausta liuottimeen kostutetulla kankaalla vain, jos liimaa käyttöohjeessa näin suositellaan ja 
nimetään liimaa kanssa yhteensopiva liuotin. 

Liimauksessa noudatetaan liimaa käyttöohjeita. Erityisen tärkeää on 2-komponenttihimojen osa- 
aineiden oikea annostus. Mandollisesti saumasta yli pursunut liima poistetaan ennen sen 
kovettumista. 

Kermiin vetolaikka liimataan ennen eristyksen reunojen irrotusta. Liimauksen kovettumisen 
jälkeen vetolaikan ympärille leikataan eristykseen kapea ura eristysalustaan asti tarkoin 
vetolaikan reunoja pitkin. Leikatessa varotaan erityisesti painamasta kermiä irti vetolaikasta ja 
tästä syystä leikkaukseen soveltuu parhaiten koukkumaisella terällä varustettu mattoveitsi, jota 
pidetään leikatessa siten, että leikkausvoima tulee eristysalustan suuntaiseksi. Silmämääräisesti 
tarkastetaan, että leikkausura ulottuu joka kohdassa eristysalustaan. Neliönmuotoisen vetolaikan 
etuja kermieristyksellä ovat reunojen leikkauksen helpottuminen, nopeutuminen ja tasainen laatu. 
Massaeristysten ja ohutkerrospäällysteiden tartuntavetokohtien kuormitusalueiden reunat irrote- 
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Massaeristysten ja ohutkerrospäällysteiden tartuntavetokohtien kuormitusalueiden reunat irrote-
taan poraamalla ennen laikan liimausta. Porattaessa käytetään porausohjainta, joka voidaan tehdä 
esim. muottivanerin palasta. 

Jos viileä sää vaikeuttaa vetolaikkojen liimauksen onnistumista, noudatetaan soveltuvin osin 
seuraavia ohjeita: 

Tarvittaessa tehdään esikokeita, joiden perusteella käytettävä liima valitaan ennen työmaa- 
mittauksia 

- 	Vetolaikat voidaan lämmittää ennen liimausta noin +40 °C:een. Vetolaikkaan varautunut 
lämpö edistää pikalliman kovettumista. Lämpimän vetolaikan jäähtymistä voidaan hidastaa 
lämmöneristeestä esim. styroxista tehdyn suojakupin avulla. 

- 	Liimauskohtia voidaan lämmittää ennen liimausta ja liman kovettumisen ajan esim. 
tukankuivaajalla tai esilämmitetyillä kuppimaisilla lämmönvaraajila. Lämmityksen aikana 
tulee varoa ylikuumentamasta liimasaumaa yli sen sallitun kovettumislämpötilan. Jos 
ylikuumenemisen vaara on olemassa, tulee liimasauman lämpötilaa seurata esim. ylimää-
räisen vetolaikan alle liimasaumaan asennetun termoelementtilanganja termoelementtiläm-
pömittarin avulla. 

- 	Lopputuloksen kannalta luotettava lämmitysmenetelmä on liimatun vetolaikan lämmittämi- 
nen liiman kovettumisajan termostaattiohjatulla lämmitysmatolla, jonka lämpötilaa tulee 
voida säätää siten, ettei liimasauman ylikuumenemisen vaaraa ole. 

Jos liimattua vetolaikkaa lämmitetään liiman kovettamiseksi, tulee liimauskohdan lämpötilan 
tasaantua ympäristön lämpötilaan ennen tartuntavetokokeen kuormitusta. Lämpötilan tasaantumi-
nen vetolaikan alla todetaan esim. em. termoelementtilärnpömittarilla. 

Tartuntavetokokeen aikana vetovoimaa lisätään kohtisuoraan eristysalustaa vastaan tasaisesti 4,8 
N/mm2/min. Vedon aikana ei vetolaikkaan saa kohdistua vääntöä. 

Massaeristyksen tartuntakokeen jälkeen mitataan tartuntakokeessa eristykseen tehdyistä rei'istä 
massaeristyksen paksuus menetelmällä VTT 2652-1993. 

Tartuntavetokokeen jälkeen paikataan vetokokeen reiät tarkoitukseen soveltuvalla tavalla. 
Kermieristys voidaan paikata esim. hitsaamalla koestuskohtiin kermipaikat. Massaeristysten ja 
ohutkerrospäällysteiden paikkaukseen tulee käyttää tarkoitukseen soveltuvaa paikkausmassaa. 

Kuva. 	Massaeristykseen tehdyn mittausreiän paikkausmenetelmä. 
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6. 	Tutkimusselostus 

Tutkimusselostuksessa ilmoitetaan 
- 	tien numero, työmaan nimi, sillan nimi, tiepiiri, kunta 
- 	tilaaja, tilausnumero, tilauspäivämäärä 
- 	eristysurakoitsija 
- 	eristysrakennetyyppi 
- 	koemenetelmä 
- 	tutkimusajankohta 
- 	ilman lämpötila ja aurinkoisuus 
- 	eristyksen pintalämpötila 
- 	koetulokset (jokaisesta yksittäisestä vetokokeesta) 

- tartuntalujuus (N/mm2) ja irtoamispinta 
- kellonaika 
- tartuntavetorei'istä mitattu alustan pintalämpötila 
- kaikista tartuntavetorei'istä mitatut kerrospaksuudet massaeristyksillä 

- 	mandolliset poikkeamat koemenettelyssä 
- 	vetoreikien paikkaukseen käytetty materiaali 
- 	tutkimuksen vastuuhenkilö. 
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_ 	 VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUS KESKUS 

STATENS TEKNTSKA FORSKNINGSCENTRAL 	 MENETELMÄKUVAUS 
TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND 	 VTT 2652 - 1993 

SILTAKANNEN VEDENERISTYSMASSAT. KUIVAN MASSAERISTYKSEN 
PAKSUUDEN MÄÄRITYS MITTAKELLOLLA. 

1. Menetelmän tarkoitus 

Selvitetään siltakannen kuivan massaeristyksen paksuus työmaalla tehtävin mittauksin. 

2. Menetelmän soveltamisalue 

Siltakannen massaeristys betonisella tai puisella siltakannella. 

3. Viite 

Maalit ja lakat. Kalvon paksuuden maantys, SFS 3644, Helsinki 1977. 
Sillanrakentamisen yleinen työselitys. Kannen pintarakenteet - SYT 6, TIEL 2212216, Helsinki 
1992. 

4. Määritelmät 

5. Koemenetelmä 

5.1 Periaate 

Kuivaan massaeristykseen tehdystä reiästä määritetään eristyksen kerrospaksuus syvyysmittakel-
lolla. 

5.2 Laitteet ja tarvikkeet 

Syvyysmittakello (mittaustarkkuus vähintään ± 0,05 mm), digitaalinen, varustettuna T-mallisella 
mittajalalla (poikkisillalla), jonka leveys on noin 100 mm. 

Mittakellon mittajalan tulee olla riittävän leveä, jotta laite soveltuu myös tartuntavetoko-
keessa tehdyissä rei'istä (0 28 - 50 mm) tehtäviin paksuusmivauksiin. 

Mittakellon mittakärki tasapäinen 0 4...6 mm, kovametallia 
Mittakellon lisälaitteena suositellaan käytettäväksi kannettavaa tiedonkeruulaitetta, johon 
jokainen mittaustulos tallentuu kytkintä painamalla automaattisesti ja joka tulostaa pape-
rinauhalle havainnot, niiden keskiarvon ja keskihajonnan 

Suora, tasainen, kova muovi- tai metallilevyn pala laitteen nollakohdan säätöä varten 
Porakone (portaattomasti säädettävä kierrosnopeus) 
Putkimallinen poranterä, jonka sisähalkaisija 15...30 mm (kärjen hampaiden malli riippuu 
tutkittavasta materiaalista) 
Porausohjain (esim. muottivanerista tehty) 
Leveä ruuvitaltta 
Maalisivellin (^ 50 mm) 
Huopatussi 
Porareiän paikkaustarvikkeet. 
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5.3 Koemenettely 

Mittausten määrästä annetaan ohjeet urakka-asiakiijoissa (esim. SYT 6:ssa). Mittauskohdat 
valitaan siten, että minauksella saadaan riittävä käsitys siltakannen massaeristyksen paksuudesta. 
Ohuiden massaeristyksen paksuuserot saattavat näkyä silmämääräisesti pinnan värieroina. 
Mittauksia tehdään erityisesti kohdista, jotka värierojen perusteella näyttävät muita kohtia 
ohuemmilta. 

Ennen kuin massaeristykseen tehdään reikää, on kohta merkittävä selvästi erottuvaksi piirtämällä 
mittauskohdan ympärille ympyrä ja merkitsemällä sen viereen tunnusnumero esim. tussilla. 

Mittauskohdan reunat irrotetaan poraamalla hitaalla kierrosnopeudella putkimallisella poranteräl-
lä. Porauksen aikana terä pidetään porauskohdassa porausohjaimen avulla. Eristys irrotetaan 
alustasta poratun uran rajaamalta alueelta. Eristyksen irrottamiseen käytetään tarvittaessa apuna 
ruuvitalttaa. Ruuvitaltalla kaavitaan varovasti reiän pohja puhtaaksi eristyksen jäänteistä. Reiän 
pohja haijataan maalisiveltimellä puhtaaksi porausjätteistäja mandollisesti eristyksestä irronneis-
ta murusista. 

Ennen mittausta säädetään syvyysmittakellon lukema nollaksi muovi- tai metallilevyn päällä. 
Syvyysmittakello asetetaan mittauskohtaan siten, mittajallca kantaa eristyksen päältä ja mittakel-
lon mittauskärki asettuu eristysalustan pinnan tasoon. Massaeristyksen paksuuden mivaustulos 
tallennetaan tiedonkeruulaitteeseen. 

Jokaisesta mittausreiästä suoritetaan 5 paksuusmittausta vaihdellen mittauspistettä hieman eri 
kohtiin reiän pohjan alueella. Yksittäiset mittaustulokset, niiden keskiarvo ja keskihajonta 
kussakin reiässä tulostetaan paperille. 

Heti kokeen jälkeen on reikä paikattava eristyksen kanssa yhteen sopivalla paikkausmassalla, 
koska myöhemmin ei kaikkia pieniä reikiä löydy laajalta sillan kannelta. Reikä paikataan 
seuraavan kuvan mukaisesti. 

6. 	Tutkimusselostus 

Tutkimusselostuksessa ilmoitetaan 
- 	tien numero, työmaan nimi, sillan nimi, tiepiiri, kunta 
- 	tilaaja, tilausnumero, tilauspäivämäärä 
- 	eristysurakoitsija 
- 	eristysrakennetyyppi 
- 	koemenetelmä 
- 	tutkimusajankohta 
- 	mittauslaitteen merkki ja tyyppi 
- 	mittakellon mittakärjen ja porareiän läpimitta 
- 	koetulokset 

- reiän numero 
- yksittäiset paksuusmittaustulokset (mm), niiden keskiarvo ja keskihajonta reikäkohtai-

sesti 
- kerrospaksuuksien keskiarvo koko sillalla 

- 	mandolliset poikkeamat koemenettelyssä 
- 	mittausreiän paikkaukseen käytetty materiaali 
- 	tutkimuksen vastuuhenkilö. 
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KOSTEUS-, TARTUNTA- JA PAKSUUSMITTAUSTEN NÄYTEMÄÄRIÄ SYT 6:N MUKAAN 

Tielaitoksen sillanrakennuksen yleisessä työselityksessä annetaan min, seuraavia ohjeita ezistysalustan 
kosteuden sekä kermi- ja massaeristyksen ja ohutkerrospäällysteiden tartunta- ja paksuusmittausten 
näytemääristä: 

L ERISTYSALUSTAN KOSTEUS 

A. Suhteeffinen kosteus 

Kun kosteus mitataan, tehdään suhteellisen kosteuden maantys vähintään kolmesta kohdasta kannella. 
Kannen pinta-alan ollessa yli 500 m 2, lisätään mittauskohtia yksi alkavaa 500 ui2  kohti, kuitenkin 
enintään 6 mittauskohtaan.. 

B. Absoluuttinen kosteus 

Betonisen eristysalustan porareiästä tehty suhteellisen kosteuden mittaus varmistetaan aina vähintään 
yhdellä absoluuttisen kosteuden mittauksella. 

Z ERISTYKSEN TARTUNTA ALUSTAAN 

Mittausten määrä riippuu eristysmatenaaiista: 
- 	Aluskermin tartunta alustaan tutkitaan kolmesta kohdasta, kustakin kolmella vedolla tartuntaveto- 

kokeella jokaista alkavaa 1000 m2  kohden. 
- 	Massaeristyksen ja ohutkerrospäällysteen tartunta alustaan tutkitaan kolmella tartuntavetokokeella 

jokaista alkavaa 500 m2  kohden. 
- 	Jos cm. koesaijan yksittäisessä vetokokeessa mitattu arvo jää alle vaatimuksen, tehdään 2 

lisäkoetta noin 1 m etäisyydeltä tästä kohdasta, jotta saadaan selville, onko kyseessä huono tartunta 
vai johtuiko tulos muusta syystä. Jos lisäkokeissa saadaan edelleen huonoja tuloksia selvitetään 
huonosti tarttuneen alueen laajuus. 

MASSAERISTYKSEN PAKSUUS 

Valmiin massaenstyksen paksuus mitataan jokaiselta alkavalta 250 m 2  mittausalueelta. Kultakin tällaiselta 
alueelta mitataan paksuus lO:sta valvojan osoittamasta kohdasta. Paksuusmittaukseen voidaan käyttää 
myös tartuntavetokokeessa tehtyjä reikiä. 

Jos havaitaan yksittäinen kohta, joka ei täytä vaatimusta, mitataan paksuus kolmesta lisäkohdasta 30 cm 
etäisyydeltä vaatimuksen alittavasta kohdasta. Jos näistä lisämittauksista löytyy toinen paksuudenalitus, 
selvitetään auttavan kerrospaksuusalueen laajuus edelleen lisämittauksin. 

' 	OHUTKERROSPÄÄLLYSTEEN PAKSUUS 

Ohutkerrospäällysteen paksuuden mittauksessa noudatetaan SYT:n mukaan mivauskohtien mäaranosalta 
massaeristyksen ohjeita. Ohutkerrospäällysteen paksuusvaatimus on asetettu ilman pintasimteua levitetylle 
massamäärälle. Jos paksuuden mittaamiseen käytetään massaeristyksen paksuuden mittausmenetelmää 
(VTt' 2652 - 1993), voidaan se tehdä esim. jättämällä valvojan osoittamista kohdista pieniä, hieman 
mittausreikää suurempia alueita käsittelemättä pintasirotteella. 

•) 	Sillanrakentamisen yleinen työseitys. Kannen pintarakenteet - SYF 6, TIEL 2212216, Helsinki 1992. 

16 433368Y 
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KERMIN JA ERISTYSALUSTAN VÄLISEN TARTUNTALUJUUSVAATIMUKSEN 
RIIPPUVUUS ALUSTAN PINTALÄMPÖTILASTA 

SYT 6:ssa on annettu kennin ja eristysalustan tartuntalujuusvaalimus kuvan muodossa. Käytännössä 
työmaalla mitataan tartuntamittauskohdasta tartuntalujuuden lisäksi alustan pintalämpötila ja näitä 
mittausiuloksia keskenään vertaamalla arvioidaan täyttääkö tartunta vaatimuksen. 

Tartuntarnivaustuloksen arvostelun helpottamiseksi on alla SYT 6:n kuvassa 1 esitetty tartuntalujuusvaa-
timus taulukon muodossa. 

Taulukko: Kermieristyksen tartuntalujuusvaatimuksen riippuvuus eristysalustan pintalämpötilasta 

Eristysalustan pinta- 
lämpötila (C) 

Taituntalujuus- 
vaatimus CM/min2) 

5 1,06 

6 1,00 

7 0,95 
8 0,90 

9 0,85 
10 0,81 

11 0,77 

12 0,73 

13 0,69 
14 0,65 
15 0,62 

16 0,58 

17 0,55 

18 0,52 

19 0,50 

20 0,47 

21 0,45 

22 0,42 

23 0,40 
24 0,38 

25 0,36 

Sillanrakentamisen yleinen työseitys. Kannen pintarakenteet - SYT 6, TIEL 2212216, Helsinki 1992. 
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7 VARUSTEET JA LAITTEET 

7.1 YLEISTÄ 

7.1.1 Soveltamisalue 

Tätä valvontaohjeen osaa noudatetaan valvottaessa siltojen varusteiden ja 
laitteiden valmistusta ja asennusta sekä soveltuvin osin muita vastaavia töi-
tä. Kohdassa 1 on esitetty valvontaa koskevat yleiset ohjeet. 

Tämän valvontaohjeen jaottelu seuraa SYT/SYL 7:n mukaista jaottelua. 
Niissä kohdin, missä ei ole annettu valvontaa koskevia lisäohjeita SYT:ssä 
olevien lisäksi, on otsikko esitetty sulkumerkkien sisällä. 

7.1.2 (Käsitteiden määrittely) 

7.1.3 (Työnjohto) 

7.1.4 (Tekniset työsuunnitelmat) 

7.1.5 (Laatusuunnitelmat) 

7.1.6 (Kelpoisuuden osoittaminen ja dokumentointi) 

7.2 LIIKUNTASAUMAT 

7.2.1 Yleiset laatuvaatimukset 

Valvoja varmistaa, että asennettavasta liikuntasaumalaitteesta on tilaajan 
hyväksymät piirustukset ja että laite on piirustusten mukainen. Samalla 
mitataan mandollisen asennusennakon oikeellisuus. 

Perinteisellä menetelmällä rakennettaessa tarkastetaan lisäksi laitteen 
asennussuunnitelma. 

7.2.2 Asennus 

7.2.2.1 Saumanauhat 

Todetaan, että: 
- 	Solukumipohjainen saumanauh 	puristetussa tilassa 
- 

	

	PVC-pohjaisen nauhan kaltevuus on riittävä ja että se on 
jatkettu hitsaamalla. 
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7.2.2.2 Liikuntasaumalaitteet 

Työn aikana perinteisellä menetelmällä rakennettaessa: 
- 	tarkastetaan, että laite on sillan vinouteen ja kaltevuuksiin 

nähden oikein asennettu ennen kiinnitysvaluja, 
tarkastetaan, että laite on oikeassa korkeusasemassaan ennen 
kiinnitysvaluja ja 

- 	laite on kiinnitetty asemaansa niin tiukasti, ettei se pääse 
kiinnitysvalun yhteydessä liikkumaan, 

- 	pulttikiinnitteisen laitteen asennuksessa tarkastetaan lisäksi, 
että asennusalustat ovat tasaiset ja että kiinnityspultit tulevat 
pystysuoraan. Vinot pultit katkeilevat helposti. 

7.2.3 Kelpoisuuden osoittaminen ja dokumentointi 

Työn jälkeen: 
- 	kerätään ainestodistukset ja mittauspöytäkirjat laaturaporttiin, 
- 	tarkastetaan, että kaikki liikkumista rajoittavat kiinnikkeet on 

poistettu, 
- 	tehdään vesikoe sauman vesitiiviyden toteamiseksi, 
- 	tarkastetaan, että tukikaistan betoni ei ole halkeillut sallittua 

enempää. 

7.3 LAAKERIT JA NIVELET 

7.3.1 Yleiset laatuvaatimukset 

Tarkastetaan, että asennettavien laakereiden ja nivelien piirustukset on 
hyväksytty siltakeskuksessa ja että laakerit ja nivelet ovat suunnitelmien 
mukaiset. 

7.3.2 Asennus 

7.3.2.1 Yleistä 

Tarkastetaan asennusennakon suuruus ja että se on oikeaan suuntaan. 
Perinteisellä menetelmällä rakennettaessa tarkastetaan asennussuunnitelma 
ja valvotaan, että työ tehdään sen mukaisesti. 
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7.3.2.2 (Asennustarkkuus) 

7.3.2.3 Kiinnitys alusrakenteeseen 

Perinteisellä menetelmällä rakennettaessa kiinnitetään työn aikana huomiota 
mm. seuraaviin asioihin: 

- 	laakerit ovat liikesuuntaansa nähden oikein päin, 
- 	laakerin alalaatta on riittävästi teräskiiloilla tuettu, 
- 	käytettävä alustavalumassa on siltakeskuksen hyväksymä ja 

että sen lujuudenkehityksestä on luotettavaa tietoa aikaisem-
mista kohteista. Ellei näin ole, vaaditaan ennakkokokeiden 
teko, 

- 	tuen yläosan lämpötila on vähintään +5°C riittävän syvältä 
(so. vähintään 0,5 m) valun alkaessa ja massan kovettumisvai-
heessa ja 

- 	massa täyttää kauttaaltaan aluslaatan alapinnan. 

7.3.2.4 Kiinnitys päällysrakenteeseen 

Perinteisellä menetelmällä rakennettaessa kiinnitetään työn aikana huomiota 
mm. seuraaviin asioihin: 

- 	että teräspalkkisilloissa laakerilaattaa vasten tuleva kosketus- 
pinta täyttää tasomaisuusvaatimuksen ja 

- 	että laakerin eri osien keskinäisen liikkumisen estävät ja 
laakeriosia toisiinsa liittävät metalliruuvit on vaihdettu alumiini-
tai metalliruuveihin. 

Asennuksen jälkeen: 
- 	todetaan, että siirtymää osoittavat mittarit liikkuvissa laake- 

reissa ovat asennettuna, 
- 	tarkastetaan, että kaikki liikkeitä estävät pidikkeet ja muut 

apulaitteet on poistettu ja 
- 	yksiaukkoisissa liittopalkkisilloissa ja jännitetyissä elementti- 

palkkisilloissa valvotaan kumilevylaakereiden oikaisu kannen 
valun jälkeen. 

7.3.3 Kelpoisuuden osoittaminen ja dokumentointi 

Tarkastetaan, että ainestodistukset ja mittauspöytäkirjat on saatu ja 
tarkastettu ja liitetty sillan laaturaporttiin, ja että laakerit ja nivelet 
paikoilleen asennettuina täyttävät laatuvaatimukset. 
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7.4 KONEISTOT JA OHJAAMOT 

7.4.1 Yleistä 

Rakentamisen, valmistuksen ja asennuksen valvonnassa noudatetaan sovel-
tuvin osin kohtien 3, 4 ja 5 ohjeita. 

7.4.2 (Materiaalit) 

7.4.3 (Asennus) 

75 SIIRTYMÄLAATAT 

7.5.1 Yleistä 

Teräsbetonisten siirtymälaattojen valmistuksen ja asennuksen valvonnassa 
noudatetaan soveltuvin osin kohdassa 3 esitettyjä ohjeita. 

7.5.2 (Materiaalit) 

7.5.3 Laattojen valmistus 

7.5.4 (Kelpoisuuden osoittaminen) 

7.6 SUOJALAITTEET 

7.6.1 Kaiteet ja johteet 

7.6.1.1 Yleistä 

Teräskaiteiden valmistuksen ja asennuksen valvonnassa noudatetaan 
soveltuvin osin kohdassa 4 esitettyjä ohjeita. 

7.6.1.2 Laatuvaatimukset 

Tarkastetaan, että kaidemateriaalin pinnoite on vaatimusten mukainen. Tar-
kempia ohjeita pinnoitteen paksuuden mittauksesta on annettu kohdassa 
4. 
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7.6.1.3 Asennus 

7.6.1.3.1 Yleistä 

Ennen asennusta tarkastetaan asennussuunnitelma. 

Työn aikana: 
- 	tarkastetaan, että liikuntajatkokset ovat suunnitelluilla kohdilla 

ja että ne toimivat, 
- 	tarkastetaan asennushitsit ennen ja jälkeen pintakäsittelyn, 
- 	varmistetaan, että kaidekolot on varustettu tippuputkella ja 

putki on auki, jos tolpan kiinnitysvalu siirtyy talven yli. 

7.6.1.3.2 (Kaiteen ruuvikiinnitys) 

7.6.1.3.3 (Kaiteen valukiinnitys) 

7.6.1.4 Kelpoisuuden osoittaminen 

Tarkastetaan ainestodistukset, mittauspöytä kirjat, valmiiksi asennettu kaide 
ja kaiteen kiinnitys päällysrakenteeseen. Tällöin kiinnitetään huomiota 
seuraaviin asioihin: 

- 	kaiteen muoto ja sijainti, säleiden ja pylväiden suunta 
- 	kaiteen pinnoite (mandolliset vauriot ja korjaukset) 
- 	juurikorokkeen kallistukset ja mandollinen halkeilu. 

7.6.2 (Reunatuet) 

7.6.3 Muut suojalaitteet 

Valvoja tarkastaa valmistus- ja asennussuunnitelman sekä valvoo 
asennustyön. 

Työn jälkeen: 
- 	sähkölaitteiden asennukseen kuuluu aina lakisääteiset käyttö- 

tarkastukset. 

7.7 MUUT VARUSTEET JA LAITTEET 

7.7.1 Yleistä 

Tässä kohdassa käsiteltävien varusteiden ja laitteiden kpoisuus todetaan 
soveltaen tässä julkaisussa edellä esitettyjä periaatteita. 
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7.7.2 (Panosputketja -kiinnikkeet) 

7.7.3 Tippuputket 

Ennen työn aloittamista varmistutaan siitä: 

Että tippuputket on suunniteltu sijoitettavaksi alla oleviin 
rakenteisiin nähden niin, ettei vesi valu suoraan rakenteiden 
päälle tai pystypinnoille tai alta menevälle tielle. Jos suunnitel-
massa on tältä osin puutteellisuuksia, muutetaan suunnitel-
maa. 

Kansilaatan betonoinnin jälkeen varmistutaan siitä, että 
kannelle tuleva vesi pääsee poistumaan tippuputkista ja 
kallistukset putkien välillä ovat riittäviä ja tarkastetaan, että 
vesi ei tule putken ja betonin välisestä saumasta vaan 
putkesta. Jos puutteellisuuksia todetaan, valvotaan, että ne 
korjataan ja poistetaan sopimuksen mukaisesti. 

Työn jälkeen: 
Tarkastetaan, että putkien ylä- ja alapäät sijaitsevat toleranssi-
en puitteissa sekä valvotaan, etä poikkeavat putket joko 
jatketaan tai lyhennetään. 

7.7.4 Pintavesiputket 

Valvonnassa sovelletaan kohdan 7.7.3 ohjeita. 

7.7.5 Paineentasausputket 

Tarkastetaan, että putkien päät sijaitsevat toleranssien puitteissa. 

7.7.6 Salaojat 

SILKO-ohjeissa (1) "Reunasalaojan teko" ja "Poikittaisen salaojan teko" 
annetaan työn valvontaan liittyviä ohjeita. 

7.7.7 (Kaapeliputketja hyllyt) 

7.7.8 (Mittaustapit) 

7.7.9 (Pylväiden kiinnityslaitteet ja :rkastusluukku) 
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