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7 VARUSTEET JA LAITTEET 

7.1 YLEISTÄ 

7 	1 So 

lä t t 	tys- nuLJa Lao va aisto Licss ja aseone ttaess 
varusteita ja laitteita sekä soveltuvin osin muissa vastaavissa töissä. 

Tästä työselityksestä käytetään lyhennystä "SYT 7". 

SYT 1 :ssä on esitetty työtä koskevat yleiset laatuvaatimukset ja ohjeet, 
joita noudatetaan myös tämän työselityksen mukaisissa töissä. 

Betonitöiden osalta noudatetaan SYT 3:n ja teräsrakennetöissä SYT 4:n 
vaatimuksia ja ohjeita. 

Leveällä palstalla ovat rakentajaa sitovat vaatimukset ja kapealla palstalla 
on esitetty ohjeet, joista voidaan valvojan luvalla poiketa. 

7.1.2 Käsitteiden määrittely 

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

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

Massaliikuntasauma on erikoismassoista ja muista tuotekohtaisista 
rakenneosista tehtävä vesitiivis liikuntasauma, jota käytetään kokonaisliike-
määrältään enintään 30 mm liikuntasaumoissa. 

Liikuntasaumalaite on kokonaisliikemäärältään yli 30 mm liikuntasauman 
vesitiiviiksi tekevä yksi tai useampi elementtinen tuote. Käytettävillä 
laitteilla on oltava TIEH:n hyväksyntä. Laite on yleensä patentoitu tuote. 

7.1.3 Töiden johtaminen 

Töitä johtavalla henkilöllä on oltava riittävä kokemus varusteiden ja 
laitteiden tarkastamisesta ja asentamisesta. Betonitöiden johtamisessa 
noudatetaan SYT 3:n vaatimuksia. 
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työvaiheen aloitusta esitettävä valvojalle tiedoksi työ- ja laatusuunnitelma. 
joista käy ilmi ainakin SYT 1:n kohdassa 1 .3.3 luetellut asiat. Työsuunr 
telman liitteenä tulee olla terveydelle vaarallisten aineiden suomenkieline 
käyttöohje ja käyttöturvallisuustiedote. 

7.1.5 Laatusuunnitelmat 

SYT 1:n kohdan 1 .3.4 mukaisesti laaditaan varusteiden ja laitteiden laa-
tusuunnitelma, joka käsittää kaikki edellä tarkoitettuihin teknisiin työsuunni-
telmiin kuuluvat asiat. 

7.1.6 Kelpoisuuden osoittaminen ja dokumentointi 

Ks. SYT 1 kohta 1.1.9.4. 

7.2 LIIKUNTASAUMAT 

7.2.1 Yleiset laatuvaatimukset 

Tässä kohdassa käsitellään liikuntasaumoja, joissa käytetään saumanauh 
tai nk. massaliikuntasaumaa sekä saumoja, joiden tiivistykseen käytetät. 
liikuntasaumalaitetta. 

Liikuntasaumalaitteen on oltava hyväksyttävää tyyppiä. 

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

Reunapalkin ulkoreunaan ulottuva saumanauha ja liikuntasaumalaite 
ulotetaan 100 mm reunapalkin ulkopuolelle. 

Liikuntasauman on oltava vesitiivis. Vesitiiviydellä tarkoitetaan sitä, että 
sauma kestää vuotamatta säänvaihtelut, vedenpaineen ja liikenteen 
aiheuttaman rasituksen, lämpötilasta ja kutistumasta aiheutuvat rakenteiden 
muodonmuutokset sekä säilyttää toimintakykynsä lämpötila-alueella 
-40°C... + 70°C. Liikuntasaumassa käytettävän elastomeerin ja massan tu-
lee kestää sillalla esiintyvien tiesuolojen, öljyn, bensiinin, laimeiden 
happojen ja emästen sekä otsonin ja UV-säteilyn vaikutusta. 
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Saumalaitteen liikemäärän ollessa yli 100 mm saa tiivistävän kumin 
kokonaisliikemäärä olla enintään 80 mm yhtä kumielementtiä kohti. 

Siltasuunnitelmassa esitetään saumanauhalta tai liikuntasau-
malaitteelta vaadittava liikemäärä. Liikemäärän perusteella 
liikuntasaumalaitteen toimittaja laatu yksityiskohtaiset 
mitoitus- ja asennuspiirustukset materiaalimerkintöineen. 
Piirustukset on esitettävä tarkastettava ksi ja hyväksyttävä ksi 
vähintään kaksi (2) viikkoa ennen saumalaitteiden valmistusta. 

Liikuntasaumalaitteissa käytettävien materiaalien on täytettävä 
suunnitelmaan merkittyjen lujuus- ja laatuluokkatunnusten 
perusteella määräytyvien standardien asettamat vaatimukset. 
Tartuntoina käytettävien 'terästen tulee olla hitsattavaa laatua. 
Liikuntasaumalaitteella tulee olla hyvä kulutuskestävyys 
mekaanista kulutusta vastaan. 

Materiaaleista vaaditaan yleensä ainestodistukset. Ainestod i s-
tuksia ei kuitenkaan tarvita, jos saumalaitteen valmistus 
kuuluu tarkastetun valmistuksen piiriin ja materiaaleista o 
saatu ainestodistukset TIEH:n hyväksynnän yhteydessä 

bdUISdJiHät dSei dH s Jufif [0 	J5SEEi SitcT 

Solukumipohjainen 

UucjLLoI 	 dudi LUH1.. 

ohjeita. 

Suositeltavinta on asentaa nauha, kun lämpötila on 
O...15°C. Ennen saumanauhan asennusta käsitellään 

sauman pystysuorat betonipinnat kaksinkertaisella 
joustavalla epoksitervasivelyllä, kumibitumisivelyllä tai 
saumanauhan valmistajan erikseen ilmoittamalla materi-
aalilla. 
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Nauha asennetaan siten, ettei nauhaan synny suu 
puristusjännitystä käyttötilan missään vaiheessa. 

Suositeltavinta on asentaa nauha kesällä, kun lämpötila 
on > +15°C. Kiinnitys tehdään nauhakannattimilla ja 
pidikkeillä niin tiheästi, ettei nauha pääse valun aikana 
liikkumaan. PVC-nauha on jatkettava kuumentamalla 
(hitsaamalla). 

Nauhan pituuskaltevuuden sillan poikkisuunnassa on veden poisjohta-
miseksi oltava vähintään 2,5 %. 

7.2.2.2 Liikuntasaumalaitteet 

Liikuntasaumalaitteet asennetaan suunnitelman sekä asennuspii-
rustusten ja -ohjeiden mukaisesti. Asennusvaiheessa varmistetaan, 
että laite tulee toimimaan suunnitellulla tavalla ja että ennakko on 
oikein. 

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

Jos laitteen puoliskot on kiinnitysvalun ajaksi kiinnitetty toisiinsa, 
poistetaan kiinnitykset välittömästi betonin sitoutumisen alettua. 

Yleensä liikuntasaumalaitteet asennetaan vasta kannen 
betonoinnin jälkeen jälkivalua käyttäen. Liikuntasaumalai-
te voidaan valaa kiinni myös kannen ja maatuen valun 
yhteydessä, jolloin massa on tältä osin huokoistettava 
SYT 3:n mukaisesti. 

Saumalaitteen tukikaistat tehdään betonimuovista (PC) tai polymee-
risementtibetonista (PCC), lujuusluokka K50, SYT 3:n mukaisesti. 
Betoni on kutistumatonta ja pakkasenkestävää P50. Massaan sekoi-
tetaan aina teräskuituja 30 kg/m 2 . Tukikaistoihin mandollisesti 
syntyvät 0,2 mm 
syttävällä tavalLT 

Haikeamien täyttämisestä on annettu tarkempia ohjeita 
SILKO-ohjeissa (5). 
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Jos tukikaistat tehdään valu- tai kumivaluasfaltista, karkeutetaan ylä- 
pinta jyräämällä pintaan sirotetta, raekoko # 16...20 mm, 10 kglm 2 . 

Liikuntasaumalaitteiden asennusaikaisten hitsien on täytettävä 
standardin SFS 2379 luokan WC vaatimukset (6). Hitsauksessa 
noudatetaan soveltuvin osin SYT 4:n kohdissa 4.2 ja 4.3.3 esitettyjä 
vaatimuksia ja ohjeita. Tartuntaterästen hitsaamisen vuoksi tai 
muusta syystä käyristyneet osat taivutetaan konepajalla suunnitel-
man mukaisiksi. 

Teräsosien muut kuin betonin sisään tulevat pinnat pintakäsitellään 
SYT 4:n mukaisesti. Pinnoiteyhdistelmän tulee olla rasitusluokan M4 
tai vastaavan mukainen. Pinnoituksen tulee ulottua vähintään 20 mm 
betonin sisään. 

Jos sHta on ukuntasaurrian kohdata tuettu kumilevyina - 
kereille, ei sellaisia liikuntasauman osia, jotka estävä 
pystysuoraa liikettä saurr 

poistetaan muottien purkamisen yhteydessä. 

7.2.3 Kelpoisuuden osoittaminen ja dokumentointi 

Materiaalien kelpoisuus osoitetaan ainestodistusten avulla. Liikun-
tasauman kelpoisuus osoitetaan mittauspöytäkirjojen perusteella. 
Liikuntasauman vesitiiviys todetaan vesitiiviyskokeen perusteella. 
Kelpoisuuden osoittamiseksi tarvittava aineisto luovutetaan valvojalle 
ja liitetään sillan laaturaporttiin. 

Vesitiiviyskokeessa laitetta kastellaan ja seurataan veden 
poistuminen kumiprofiilia pitkin. Samalla seurataan kan-
nen alta, että laite ja betonipinnat kannen päässä ja maa- 
tuen rintamuurissa pysyvät kuivina. 
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7.3 LAAKERIT JA NIVELET 

7.3.1 Yleiset laatuvaatimukset 

'ILU) 

nivelten lukumäärä sekä suunnittelun lähtöarvot 
vaadittavat ominaisuudet. Valmistaja laatu niiden pohjaa 
yksityiskohtaiset suunnitelmat noudattaen annettuja 
suunnitteluohjeita. 

Kumilevylaakereista ja muista tyyppilaakereista esitetään 
siitasuunnitelmassa koko, lukumäärä, mandollinen 
käyttöaluetta koskeva tunnus ja laakerien valmistuksessa 
tarvittavien tyyppipiirustusten numerot. 

Jos laakerisuunnitelmat edellyttävät muutoksia maatu 
en laakeritasojen tai pilareiden korkeusasemissa i 
varauskoloissa, on tarvittavat muutokset tehtävä kys 

ASeIVLdmISeCr 	LL vd äkäkohda 1 ja 
tulevat mandolliset muutokset otetaan suunnittelus. 
huomioon. Suunnitelmat esitetään tilaajalle hyväksyttä-
väksi vähintään kaksi viikkoa ennen laakereiden valmista-
mista. 

Laakerin on oltava purettavissa, kun siltaa nostetaan laakerin 
kohdalta 5 mm. Ellei purkaminen laakerirakenteen vuoksi ole mandol-
lista, se varustetaan ala- ja yläpuolisilla lisäievyillä siten, että laakeri 
kokonaisuudessaan voidaan irrottaa ja viedä huollettavaksi esim. 
konepaja lie. 

Liikkuvissa laakereissa on oltava liikemäärää osoittava viisari ja mitta- 
asteikko. 

Kumilevylaakereiden tulee olla TIEH:n hyväksymiä. Itä- ja Pohjois- 
Suomessa Oulu-Kajaani linjan pohjoispuolella käytetään vain luonnon-
kumista valmistettuja (tai vastaavat ominaisuudet täyttäviä) 
kumilevylaakereita. 
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Erikoislaakerit ovat TIEH:n hyväksymiä ja laakerimateriaali ja 
rakenneosat ovat valmistusmaassa annetun ja TIEH:n hyväksymän 
käyttöselosteen mukaisia. Laakerin liukupintana käytettävä polytetra-
fluoretyleeni (PTFE) on ns. siltalaatua ja vähintään 4,5 mm paksua. 
Laakereiden liukupinnat suojataan pölyltä erillisellä pölysuojalla. 
Erikoislaakereita suunniteltaessa otetaan huomioon siltapaikalla 
vallitsevat ilmasto- ym. käyttöolosuhteet. Valmistajan tulee toimittaa 
laakereista yksityiskohtaiset tiedot, joita soveltuvuutta arvosteltaessa 
tarvitaan, ellei kysymyksessä ole aikaisemmin hyväksytty laakerityyp-
pi ja -merkki. 

Nivelissä, joissa käytetään kermejä, tulee käytettävän kumibitu-
mikermin K-MS 170/3000 olla SYT 6 kohdan 6.2.2.6 mukaista. 
Kermikerrokset liimataan alustaansa ja toisiinsa kuumalla bitumilla 
KB 100 siten, että kermit pysyvät halutussa muodossaan. Kumibitu-
min KB 100 tulee täyttää SYT 6 taulukon 2 laatuvaatimukset. 

Kotimaassa valmistettavien laakereiden tarkastuksen 
tekee valvoja tai erikseen pyydettäessä TIEH:n asiantun-
tija. Ulkomaisten laakerien tarkastuksen tekee yleensä 
laadunvalvontasopimusasiakirjojen mukaisesti riippuma-
ton, paikallinen aineenkoetus- tai tutkimuslaitos. Tarvita. 
essa ulkomaiset laakerit voidaan valvojan ja/tai TlEHa 
asiantuntijan toimesta käydä tark Ta:: . 

SFS 4957 mukaisesti (6). Ruiskusinkittävän pinnan puhdistusaste on 
Sa 3 standardin SIS 055900 mukaisesti. Pinnoitejärjestelmänä käyte-
tään: Ruiskusinkitys 80 4um+(2...3)*  epoksi- tai polyuretaanimaali, 
kokonaiskalvon paksuus yht. = 200 jim (tai vast.). Pintamaalin 
värisävy on harmaa (KY 4). Liuku- ja vierintäpinnat laatoissa ja 
rullassa liikeosan leveydeltä jätetään pinnoittamatta. Ne käsitellään 
hyväksyttävällä, vettä hylkivällä laakerirasvalla tai lakalla, jolla tulee 
olla lisäksi korroosiota estäviä ominaisuuksia. 

Jos on perusteltua syytä epäillä laakereiden kelpoisuutta, on laakerit 
vaadittaessa purettava valvojan tarkastusta varten ennen asennusta. 
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7.3.2 Asennus 

7.3.2.1 Yleistä 

Laakereiden asennussuunnitelma esitetään valvojan tarkastettavaksi 
vähintään 1 vko ennen asennustöiden aloittamista. 

Asennussuunnitelmassa on selvitettävä mm. laakereiden 
väliaikaiset tuennat, vaakavoimien huomioonottaminen, 
asennusjärjestys, alustavalumassat ja -valut sekä läm-
pösuojaus. 

Ennen asennusta osoitetaan, että laakerilla on suunnitelmassa vaad-
tu liikevara ja ennakko sekä liikesuuntaa osoittava merkintä. Ennakkn 
asennetaan niin, ett 
asetet !SSA 	O 1 SS 

Lj 	 ;<i:j 	: 	L1r 

ylälaatan yläpintaan stanssattua suuntanuolta. Liikevar 
on tarvittaessa osoitettava kokeilemalla. Sellaisia laake 
reita, joissa kiertyminen perustuu kumin muodonmuutok-
sun, ei kokeiltaessa pystytä yleensä kiertämään, jolloin 
tarkastuksessa todetaan vain rajoittimien asennot. 

Ennakon määrittäminen perustuu siltasuunnitelmassa 
annettuihin arvoihin. Myös laakerin kiertymälle voidaan 
joutua asettamaan ennakko. 

Rakenne asennetaan laakereilleen siten, että laakereiden rasitukset 
pysyvät suunnitelluissa rajoissa ja että rakenne ei saa tuennasta 
johtuvia lisärasituksia. Tarvittaessa on tukivoimien oikeellisuus 
todettava mittaamalla. 

Sillan omasta painosta syntyvät tukireaktiot voidaan 
mitata useimmissa tapauksissa riittävällä tarkkuudella 
nostamalla rakenne tunkkien varaan ja lukemalla neste- 
paine, edellyttäen, että paineen ja nostovoiman riippu-
vuus tunnetaan luotettavasti esim. vakaustodistuksen 
perusteella. 
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7.3.2.2 Asennustarkkuus 

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

Laakerin asennustoleranssi siflan pituussuunnassa alusrakenteen 
suhteen on ± 20 mm ± 0,05 % x jänneväli, kuitenkin enintään 
± 50 mm. 

Ellei suunnitelmassa muuta edellytetä, laakerit asennetaan siten, että 
poikkeamat edellä mainittujen lisäksi ovat enintään: 

- Paikallavalettavissa betonisilloissa 
- 	sillan poikkisuunnassa alusrakenteen suhteen ± 20 mm 

Ele me ntt is i Ilo is sa 
- 	etäisyys palkin päästä mitatun teoreettisen aseman 

suhteen ± 10 mm 
- 	sillan poikkisuunnassa elementin keskilinjan suhteen 

± lOmm 
- 	vierekkäisten laakereiden keskinäisen korkeusaseman 

suhteen 5 mm 

- Teräspalkki- ja teräskotelosilloissa 
- 	sillan pituussuunnassa tukijäykisteiden määrittämän tuki- 

linjan suhteen ± 10 mm 
- 	sillan poikkisuunnassa pääkannattajan uuman keskilinjan 

suhteen ± 10 mm 

Kolmi- tai useampipalkkisessa terässillassa tukireaktiot mitataan en-
nen laakerien kiinnitystä oikean korkeusaseman löytämiseksi kullekin 
laakerille, ellei oikeata korkeusasemaa muutoin varmuudella pystytä 
määrittämään. Tukireaktioiden poikkeama teoreettisesta arvosta saa 
olla tällöin enintään ± 10 %. 

7.3.2.3 Kiinnitys alusrakenteeseen 

Teräspalkki- ja elementtisilloissa laakerien alalaattoja ei saa kiinnittää 
alustaansa ennenkuin päällysrakenne on kokonaisuudessaan asennet-
tu paikoilleen, ellei asennussuunnitelma muuta edellytetä. 
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Paikalla valettavissa teräsbetonisilloissa laakerilaatat vaIe-
taan normaalisti kiinni alusrakenteisiin ennen päällysra-
kenteen betonointia. 

Laakerit kiinnitetään alusrakenteisiin suunnitelmassa esitetyllä tava: 
ja siten, että laakerin alalaatta 
sn'uvorat srtyvä t a?usrakenteiift 

Kiinttmsee n käytetään afustaiaurnassaa Austdvurnassan iu1uu-
den tulee olla 14 vrk:n iässä vähintään K50. Ellei luotettavia tieto 
lujuudesta ja muista ominaisuuksista ole saatavissa, on materiaallH 
soveltuvuus osoitettava ennakkokokeilla. 

SILKO-ohjeessa (5) on lueteltu TIEH:n hyväksymät 
tuotteet. 

Ennen valua on alustavalumassan kovettumisolosuhteet varmistetta-
va. Lämpötilaa tarkkaillaan lämpötilamittauksin. 

Tarvittaessa tuen yläosa lämmitetään ennen valua vähin-
tään +5°C:een ja lämmitystä jatketaan massan kovettu-
rnisvaiheessa, kunnes vähintään lujuus K/2 on saavutet-
tu. Lämmitys voidaan tehdä lämpösäteilijöillä tai tuen 
valuun asennetuilla sähkövastuksilla. 

Alustan valussa noudatetaan massan valmistajan ja 
laakeritoimittajan antamia erityisohjeita. Alustan täytty-
minen vaatii tiiviin sivumuotin, jonka reuna nostetaan 
jonkin verran laakerin alareunan yli. Massa sullotaan 
huolellisesti ja ilmapusseja ei saa jäädä laatan alle. 

Laakereita alusrakenteisiin kiinnitettäessä on varauduttava kiinnit' 
13mr)oulan mnlo sn 	3'inH1u n !u Venr 

Jos teräs siHoissa laakeri on kiinniteity päälysrakenLee-• 
seen ennen alustavalua, voivat laakeriosia väliaikaisesti 
yhdistävät siteet estää laakerin liikkeet siten, että alusta-
valun kovettumisaikana tapahtuvat lämpöliikkeet rikkovat 
kiinnityksiä ja laakeri voi jäädä irti alustastaan tai joutua 
väärään asentoon. Varmempi tapa on tällöin tukea 
laakerit teräskiiloilla alustaansa ennen alustavalua ja 
laskea sillan paino niiden avulla laakereille ja alustalle. 
Tällöin on kuitenkin ennakolta selvitettävä laakerin ja 
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alusrakenteen saamat rasitukset sekä millä tavoin 
mandollisesti syntyvät vaakaliikkeet estetään. 

7.3.2.4 Kiinnitys päällysrakenteeseen 

Paikalla valettavissa teräsbetonisilloissa laakerit kiinhitetään päällysra-
kenteeseen normaalisti kannen betonoinnin yhteydessä. 

Terässilloissa laakerit kiinnitetään kannatinpalkkeihin siten, että 
tukivoimat siirtyvät laakerista tukijäykisteille mandollisimman 
tasaisesti. Tarpeen vaatiessa on liitospinnat oikaistava työstämällä ta 
käyttämällä erillisiä työstettyjä kiilalevyjä. Kosketuspintojen tasomai-
suusvaatimus on 0,5 mm. Laakerin kiinnitys palkkiin ei saa heikentää 
tai vahingoittaa laakeria eikä palkkia. 

Erikoislaakereissa vaihdetaan kuljetuksen ja asennuksen aikana laake-
rin eri osien keskinäisen liikkumisen estävät ja laakeriosia toisiinsa 
liittävät metalliruuvit laakeritoimitusten mukana tuleviin alumiini- tai 
muoviruuveihin, ennenkuin laakeri kiinnitetään päällysrakenteeseen. 
Ellei ruuveja ole käytettävissä, täytetään kolot kitillä. 

Kiinnityksen jälkeen on kaikki asennuslevyt ja -ruuvit ym. vastaavat 
apulaitteet poistettava välittömästi betonin sitouduttua. Työn aikana 
on myös huolehdittava siitä, että mainitut laitteet eivät estä sillan 
liikettä. 

Asennustyön lopuksi kiinnitetään liikkuvien laakereiden siirtymiä 
osoittava viisari tai muu sopivalla kohdistusmerkillä ja asteikolla 
varustettu osoitin paikalleen. Viisari tai osoitin asennetaan niin, että 
laakerin asento voidaan havaita sillan sivulta. 

Jännitetyissä 	elementtipalkkisilloissa 	ja 	teräsbetonikantisissa 
teräspalkkisilloissa, joissa on kumilevylaakerit, on sillan pää vuorol-
laan nostettava kannen pintarakenteiden teon jälkeen ylös laakeril-
taan ja laskettava tämän jälkeen alas. 

7.3.3 Kelpoisuuden osoittaminen ja dokumentointi 

Laakereiden ja nivelten asennuksesta laaditaan pöytäkirja. Pöytäkir-
jaan merkitään mm. laakereiden asennot, ennakot, rakenteen ja ilman 
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maksimilämpötilat kovettumisvaiheessa, käytetyt alustavalumassat, 
Jämmitysmenetelmä ja tarkistusmittauspöytäkirja. 

Laakerien ja nivelten kelpoisuus osoitetaan materiaaleja koskevien 
ainestodistusten ja rakenneosien tarkastuspöytäkirjojen avulla. 
Ainestodistuksia ei kuitenkaan tarvita, jos laakerit kuuluvat tarkas 
tun valmistuksen piiriin ja materiaaleista on saatu ainestodistuk 
T!FHn h vkvnn3fl ybty. 

v a tfl 	a n 	 G flOS 	1 	i. 	. 	1 	1 v 1 
aikana työkohdetta kohden vähintään kolme lieriömäistä puristu 
Jujuuskoekappaletta, joiden halkaisija ja korkeus on 100 mr 
Koekappaleet säilytetään valukohteen vieressä ja testataan 7 vrk 
ässä, jolloin puristuslujuuden tulee olla vähintään 40 MN/r 
Kaikkien koekappaleiden tulosten on täytettävä asetettu lujuusvaa 
mus. Muuten koekappaleiden valmistuksessa ja testauksessa 
noudatetaan standardin SFS 4474 ohjeita (6). 

Jos laakereiden kelpoisuutta on aihetta epäUlä, on laakerit 

•H 

C.SOLL .. 	 1. 	 .tn 
liitetään sillan laaturaporttiin. 

7.4 KONEISTOT JA OHJAAMOT 

7.4.1 Yleistä 

Betoni-, teräs- ja puurakenteisiin liittyen noudatetaan SYT 3:ssa, 
SYT 4:ssä ja SYT 5:ssä esitettyjä vaatimuksia ja ohjeita. 

7.4.2 Materiaalit 

Materiaalien tulee täyttää suunnitelmassa niille asetetut vaatimukset. 
Käytettävistä aineista ja tarvikkeista tulee olla koetustodistukset ja 
hyväksytty käyttölupa. 
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7.4.3 Asennus 

Koneistot ja sähkölaftteet asennetaan asennussuunnitelman mukaan. 
Asennussuunnitelma luovutetaan valvojalle tarkastettavaksi kaksi 
viikkoa ennen asennustöiden aloittamista. Sähkölaitteiden asennuk-
sen yhteydessä tehdään myös lakisääteiset tarkastukset. 

7.5 SIIRTYMÄLAATAT 

7.5.1 Yleistä 

Teräsbetoniset siirtymälaatat tehdään SYT 3:ssa esitettyjen 
vaatimusten ja ohjeiden mukaisesti. 

7.5.2 Materiaalit 

Betoniterästen, betonin osa-aineiden (sementin, runkoaineen, veden 
ja lisäaineiden) ja betonin tulee täyttää SYT 3:n kohdassa 3.3 
esitetyt vaatimukset. 

7.5.3 Laattojen valmistus 

Paikalla valettavat siirtymälaatat tehdään SYT 3:n kohtien 3.2.2 ja 
3.4.4 mukaisesti. Siirtymälaattaa ei saa valaa kiinni siipimuureihin 
Raon tulee olla vähintään 50 mm, 

Elernenttiaatat tehdään 	T 3r kohtu 324 a 34'! 0 mukaisesti. 
Kiinnitystappien paikat 	 _: 

1 	 .. 	JUUUL 	'JZUhffl 

Laattojen ja niiden valmistuksessa käytettyjen materiaalien laadunval-
vonnassa noudatetaan SYT 3:n ohjeita. Betonin, betoniterästen ja 
betonin osa-aineiden kelpoisuus osoitetaan SYT 3:n kohdan 3.3 
mukaisesti. Laattojen kelpoisuus osoitetaan SYT 3:n kohdan 3.4 
mukaisesti. 
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7.6 SUOJALAITTEET 

7.6.1 Kaiteet ja johteet 

7.6.1.1 Yleistä 

Kaiteet ja johteet tehdään ja niiden kelpoisuus osoitetaan SYT 4:n 
mukaisesti. 

7.61 .2 Laatuvaatimukset 

Kaideterästen on täytettävä lujuus- ja laatuluokkatunnuksen 
perusteella määräytyvän SFS-standardin mukaiset vaatimuks 
Kuumasinktyksen takia terästen tulee olla piillä (Si) tiivistettyj 

Pintojen ja liitosten kaikki terävät reunat on viistettävä. Yläjohteen 
jatkoshitsien yläpinta hiotaan perusaineen tasoon ja hitsausroiskeet 
poistetaan ennen pintakäsittelyä. Päittäishitsien kaiteiden yläjoh-
teessa ja pylväissä tulee täyttää standardin SF3 2379 luokan WB 
laatuvaatimukset (6). Nämä hitsit on vaadittaessa tarkastettava 
ultraääni- tai röntgentutkimuksilla. Muilta osin kaiteiden hitsien on 
täytettävä standardin SFS 2379 luokan WC vaatimukset. 

Jos suunnitelmassa erikseen määrätään kaiteet maalattavaksi 
kuumasinkityksen päälle, tehdään maalauksesta pintakäsittelysuun-
nitelma, joka luovutetaan valvojalle vähintään 2 viikkoa ennen 
maalaustöiden aloittamista. Pinnoituksessa käytetään rasitusluokan 
M4 mukaista pinnoiteyhdistelmää 4.3. 

Jos reunapalkin yläpinta suojataan polyuretaanipohjaisella pinnoitteel-
la, pinnoitetaan myös kaidepylväät 100 mm reunapalkin yläpinnasta 
ylöspäin samalla materiaalilla. 
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7.6.1.3 Asennus 

7.6.1.3.1 Yleistä 

Kaiteen asentamisesta laaditaan suunnitelma, joka toimitetaan 
valvojalle tarkastettavaksi. 

Kaide asennetaan aina suunnitelmassa esitetyn sillan tasausviivan ja 
sivukaarevuuden mukaisesti vaikka rakenne, johon se kiinnitetään, 
olisi tehty siitä poikkeavasti (esim. suora sillan päällysrakenne 
suurisäteisessä kaarteessa). Poikkeama tästä teoreettisesta asemasta 
saa olla enintään L/1 500, kuitenkin enintään ± 20 mm. Mittaväli on 
mielivaltainen. Pylväät ja säleet asennetaan pystysuoraan. 

Kaidepylväitä ei saa pakottaa paikoilleen väkisin esim. 
lyömäHä. 

Kaiteen yläjohde asennettaan niin, etteivät päällysrakenteeseen sen 
valmistusvaiheessa syntyneet tasauksen epätasaisuudet näy johteis-
sa. Myös betonin pitkäaikaiset muodonmuutokset on tarvittaessa 
otettava huomioon. Jännitetyissä silloissa kiinnitetään yläjohde vasta 
jännittämisen jälkeen. 

Yläjohteessa ei saa olla 2 mm suurempaa \:;sä 	erta 

Uio 

ra kuin kaiteen yläjohteessa. Yksi kapean teräsjohteenjat 
koksista sijoitetaan samaan pylväsväliin kaiteen liikkuva 
jatkoksen kanssa. Tarvittaessa suurennetaan kapean te 
räsjohteen pultin reikiä tai käytetään erityistä johteen ja 
kososaa. Reiän suurentamisessa noudatetaan soveltuvir 
osin standardin SFS 3200 määräyksiä (6). Reikää ei saa 
suurentaa polttamalla. 

Teräskantisessa sillassa kaide kiinnitetään hitsillä kansilevyyn vasta 
sillan asennuksen jälkeen. Asennussuunnitelmassa on tällöin ennakoi-
tava myös ne taipumat, jotka kaidejohteisiin syntyvät kannen pintara-
kenteiden painosta. 

Kaiteiden asennushitsit ja -reiät suihkupuhdistetaan asteeseen Sa 3 
ja pintakäsitellään ruiskusinkityksellä ja vinyylilakkauksella standardin 
SFS 3107 mukaisesti (6) tai 3-kertaisella yksikomponenttisella 
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sinkkipölymaalikerroksella. Pinnoitteen paksuuden tulee vastata muun 
kaideosan pinnoitepaksuutta. Kaidejohteiden kiinnitysruuvien tulee 
olla kuumasinkittyä standardin SFS 4449 mukaan. 

SILKO-ohjeessa (5) on annettu tarkempia maalausohjeita. 

Kaidepylvästä ja asennuskiiloja ei saa hitsata kiinni 
reunapalkin teräksiin. 

Jos kaidepylvään kiinnitys siirtyy talven yli, kaidekolo varustetaan 
tippuputkella. Lisäksi aukinaiset kaidekolot suojataan talven yli 
jäätyvän veden aiheuttamilta vaurioilta, 

7.6.1 3,2 	itaen uuvikuntv.. 

fl 	m....;ta 	a p......ko 	 c. t. v a r'rt t 
eristetään korroosiovaaran takia muista teräksistä asettamalla 
aluslevyjen alle kumi- tai muovitiiviste. 

SILKO-ohjeessa (5) on annettu tarkempia ohjeita. 

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

Tämän jälkeen vaaitaan ruuviryhmien korkeudet ja etsi-
tään se ruuviryhmä, joka poikkeaa eniten suunnitellusta 
korkeusasemasta. Pylväiden lopullinen korkeusasema 
määritetään sen mukaan nostamalla tai laskemalla alus-
muttereita. 
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Ennen kaidepylvään kiinnitystä asennetaan tarvittavat 
kumi- tai muovitiivisteet alusmuttereiden päälle. Sen 
jälkeen kaidepylväät nostetaan kiinnityslevyineen paikal-
leen ja tehdään vielä lopuliiset aseman säädöt. Ennen 
kiinnitysmuttereiden kiristystä asennetaan yläjohde ja 
kapea teräsjohde paikalleen. Lopuksi kiristetään kiinnitys-
mutterit kiinni ja tehdään juurikorokkeen valu. Valumuotti 
tehdään esim. peilistä, joka tuetaan ympäriltään lautake-
hikolla. 

7.6.1.3.3 Kaiteen valukiinnitys 

Kaidepylvään kiinnitys reunapalkkiin jätettyyn koloon tehdään 
painevaluna yhdessä tai kandessa vaiheessa. 

Ennen valua kaidekolon reunoista poistetaan kaikki 
irtonainen aines ja sementtiliima. Kaidepyiväs asennetaan 
siten, että pyivään ja kovettuneen betonin välillä on 
vähintään 20 mm tyhjätila joka suuntaan. Kaidepyiväs 
kiilataan teräskiiloilla asemaansa ennen valua. Kiilojen 
etäisyyden reunapalkin yläpinnasta on oltava vähintään 
80mm.Kii 

	

'Jalu tehdäa 	 LNjLJeH 	dLu,J;l 

(20 mm) kautta. Reiän tulee olla juurikorokkeen pinnar 
yläpuolella ajosuunnasta katsoen pylvään vastakkaisell 
puolella. Kaidepylvään ja kolon pohjan väliin tulee 
asennettaessa jättää n. 20 mm rako, jotta valulaasti 
pääsee nouseman pyivään ulkopuolelta ylös. 

Valu- tai juotoslaastin on oltava pakkasenkestävää P50 ja kutistuma-
tonta, lujuusluokka K35. Kovettunut laasti ei saa irrota kolon seinistä 
yli 0,2 mm eikä sen yläpinnassa saa olla 0,2 mm suurempia hal-
keamia. 

Laastin osa-ainesten suhteina voidaan käyttää esim. 
1:1:0,45 (sementti:kiviaines:vesi). Kiviaineksen maksimi-
raekoko on # 2 mm. Paisuttavaa lisäainetta lisätään käyt-
töselosteen mukaan. Sementti on portlandsementtiä 
SYT 3:n mukaisesti. 

SILKO-ohjeissa (5) on annettu tarkempia ohjeita juotos-
laastin valmistuksesta. 
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Painevalun jälkeen varmistetaan, että kaidepylvään valureikä jää auki, 
jolloin mandollisesti pylvään sisään pääsevä tai kondensoituva vesi 
pääsee poistumaan sen kautta. 

Juurikoroke tehdään muottia apuna käyttäen. Valumas-
san notkeus juurikorokkeen osalta säädetään kokeilemalla 
notkistinta lisäten (ei vettä) sellaiseksi, että juurikorok-
keen yläpinta voidaan muotoilla teräslastalla pylväästä 
ulospäin viettäväksi. 

7.6.1 .4 Kelpoisuuden osoittaminen 

Materiaalin kelpoisuus osoitetaan ainestodistuksilla. Kaiteen kelpoi-
suus osoitetaan mittauspöytäkirjoilla. Jälkivatumassan kelpoisuus 
osoitetaan SYT 3:n kohdan 3.4.4 mukaisesti. 

7.6.2 Reunatuet 

Betonisten reunatukien valmistuksessa ja kelpoisuuden osoittami-
sessa noudatetaan SYT 3:n kohtia 3.2.4 ja 3.4.10. Reunatuen tulee 
olla pakkasenkestävää P50 ja lujuusluokan K40. 

Kivestä valmistettujen reunatukien tulee täyttää standardin SFS 41 59 
vaatimukset (6) ja niiden kelpoisuus osoitetaan mittauspöytäkirjoilla. 

SILKO-ohjeessa (5) on lueteltu reunatuen valmistajia. 

7.6.3 Muut suojalaitteet 

Puomien ja muiden suojalaitteiden (ml. törmäyssuojat ja kosketus-
suojaseinämät) valmistuksesta ja asennuksesta tehdään suunnitelma, 
joka toimitetaan valvojalle tiedoksi. Sähkölaitteiden asennuksen 
yhteydessä tehdään myös lakisääteiset tarkastukset. 

Sähköistetyn radan ylittävän sillan suojauksia tehtäessä noudatetaan 
valtion rautateiden antamia vaatimuksia ja ohjeita. 
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7.7 MUUT VARUSTEET JA LAITTEET 

7.7.1 Yleistä 

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

Betonirakenteisiin tulevat varusteet ja laitteet asennetaan ennen 
betonointia tai jätetään niitä varten aukot tai varaukset. Jälkeenpäin 
tehtävät kiinnitysvalut tehdään ja niiden kelpoisuus osoitetaan SYT 
3:n vaatimusten ja ohjeiden mukaisesti. 

Aukkojen ja varausten kohdalle sattuvia teräksiä ei saa siirtää sivuun 
tai katkaista ilman valvojan lupaa. Katkaistut teräkset on yleensä kor-
vattava aukon viereen sijoitetuilla lisäteräksillä. Veden jäätyminen va-
rauksissa on estettävä. 

Teräksiset varusteet ja laitteet valmistetaan ja valmistuksessa käytet-
tyjen materiaalien kelpoisuus osoitetaan SYT 4:n mukaisesti. 

7.7.2 Panosputketja -kiinnikkeet 

Panosputkien ja -kiinnikkeiden paikat, materiaalit ja 
pinnoiteyhdistelmä esitetäan suunnitelmassa. 

Asennus tehdään julkaisun "Ohjeet panostilojen rakenta-
misesta siltoihin" vaatimusten ja ohjeiden mukaisesti. 

7.7.3 Tippuputket 

Tippuputket tehdään ruostumattomasta teräksestä standardin 
SFS 725 mukaisesti (6). Pintojen viimeistelytila on standardin 
SFS 700 mukainen 2.D. Hitsaus tehdään ruostumattomia lisäaineita 
käyttäen ja kyseisen teräslaadun standardin ohjeita noudattaen ja 
hitsisaumat peitetään tarkoitukseen sopivalla peittauspastalla 
hyväksyttävällä tavalla. 

Tippuputket asennetaan betonirakenteeseen ennen betonointia. 
Tippuputkien asennustarkkuus on +0 mm, -10 mm kannen yläpinnan 
tasoon verrattuna ja +20 mm, -5 mm kannen alapuolella suunnitel-
massa annetun pituuden suhteen. 
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Työn aikana tarkastetaan, ettei kannelle tuleva tai ruiskutettava vesi 
jää seisomaan lammikoiksi, vaan se poistuu tippuputkista. Erityistä 
huomiota on kiinnitettävä siihen, että vesi pääsee myös sillan päissä 
virtaamaan lähimpään tippuputkeen. Tarvittaessa on putkia asennet-
tava lisää tai kansilaatan yläpintaa muotoiltava putkiin viettäväksi ja 
veden virtausta estävät nystyrät poistettava esim. hiomalla. Jos 
pintaa muotoillaan betonin kovettumisen jälkeen tehdään korjaus SYT 
3:n mukaisesti. Massan tarttuvuus kovettuneeseen betonipintaan on 
varmistettava. Reikien poraaminen valmiiseen rakenteeseen on yleen 
säkäsiteltäv; 

- 	----- 	 « 

Pintavesiputket ja niiden kannakkeet tehdään haponkestävästä teräk-
sestä standardin SFS 757 mukaisesti (6). Pintojen viimeistelytila on 
standardin SFS 700 mukainen 2D. Hitsaus tehdään ruostumattomia 
lisäaineita käyttäen ja kyseisen teräslaadun standardin ohjeita 
noudattaen. Hitsisaumat peitataan tarkoitukseen sopivalla peittaus-
pastalla hyväksyttävällä tavalla. 

Pintavesiputket asennetaan ennen betonointia. Pintavesiputkien 
asennustarkkuus on +0 mm, -10 mm päällysteen yläpinnan tasoon 
verrattuna ja +20 mm, -5 mm kannen alapuolella suunnitelmassa 
annetun pituuden suhteen. Putken yft 
poikkisuuntaisesti. 

7.7.5 Paineentasaw 

Putket tehdään ruosw 	LUi3LG Le 	 id Uc J 	 - 

mukaisesti (6). Asennustarkkuus on +0 mm, -10 mm kannen yläpin-
nan tasoon verrattuna ja +20 mm, -5 mm kannen alapuolella suunni-
telmassa annetun pituuden suhteen. 

7.7.6 Salaojat 

Salaojan pitää olla vettä johtavaa materiaalia. 

Salaoja tehdään yleensä eristyksen suojakerroksen 
paksuisena. Suojakermiä käytettäessä salaoja tehdään 
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suojakermin päälle tulevaan alimmaiseen päällystekerrok-
seen (sidekerros), jolloin suojakermiin tehdään aukot 
(300x300 mm 2 ) tippuputkien kohdille. Salaoja täytetään 
hyvin vettä läpäisevällä polymeerilla sidotulla tai bitu-
moidulla karkealla kiviaineksella. Salaojamassan päälle 
voidaan levittää kuitukangas estämään päällystebitumin 
valuminen massaan. 

Tarkempia ohjeita salaojan tekemisestä on annettu 
SILKO-ohjeissa (5). 

7.7.7 Kaapeliputketja -hyllyt 

Putket ja kaapelihyllyjen tartuntakiinnikkeet asennetaan 
ennen betonointia. 

Liikuntasaumojen kohdilla varmistetaan, että liikkeen mandollistavaan 
suojaputkeen ei pääse betonia valuvaiheessa ja että kaapeliputki 
pääsee valun jälkeen vapaasti liikkumaan suojaputken sisällä. 

Putken alimpaan kohtaan asennetaan mandollisesti putkeen pääsevän 
tai kondensoituvan veden poistoputki. 

7.7.8 Mittaustapit 

Mittaustapit tehdään SYT 1:n kohdan 1 .2.4.2 mukaisesti. 

Mittaustapit ovat ruostumattomasta materiaalista (esim. messingistä) 
valmistettuja. Tapit asennetaan siten, että ne eivät kosketa betonite-
räksiin. 

7.7.9 Pylväiden kiinnityslaitteet ja tarkastusluukku 

Kiinnityslaitteen osien tulee olla kuumasinkittyjä. 

Pylväiden kiinnityslaitteiden toleranssi korkeustasossa on -o mm, 
+ 5 mm reunapalkin yläpinnan tasoon verrattuna ja vaakatasossa 
-o mm, +5 mm koholla reunapalkin ulkopinnasta mitattuna. 

Betonoinnin jälkeen tarkastetaan, että tarkastusluukku avautuu ja 
sulkeutuu. Luukun ja oven on oltava lukittavia. Muilta osin noudate-
taan SYT 4:n vaatimuksia ja ohjeita. 
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