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Alkusanat 

Siltojen rakentamista varten ylläpidetään asiakirjakokonaisuuksia Sillan- 
rakentamisen yleiset laatuvaatimukset ja Sillanrakentamisen yleinen 
työselitys. Niitä täydentämään laaditaan siltasuunnitelmaa tehtäessä 
vastaavat suppeammat siltakohtaiset asiakirjat. Niiden ulkoasun ja 
sisällön yhtenäistämiseksi on laadittu tämä Suositus, joka lähetetään 
koekäyttöön. 

Työssä konsulttina on ollut Insinööritoimisto Juola ja Rantakokko Ky. 
Julkaisua valmistelleeseen työryhmään ovat kuuluneet dipl. ins. Matti 
Kuusivaara, dipl. ins. Ossi Räsänen, dipl.ins. Hannu Utti ja apul. joht. 
Juhani Vähäaho tielaitoksen siltakeskuksesta sekä dipl.ins. Timo Ran-
takokko konsultin edustajana. 

Helsingissä maaliskuussa 1 994 
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YLEISTÄ 

1 YLEISTÄ 

Tässä julkaisussa annetaan suositukset siltakohtaisten laatuvaatimusten 
ja siltakohtaisen työselityksen laatimista varten. Julkaisun tarkoituksena 
on yhdenmukaistaa näiden ulkoasu ja sisällön esitystapa. Siltakohtaisia 
laatuvaatimuksia käytetään LVR-menetelmällä rakennettavissa silloissa ja 
siltakohtaista työselitystä perinteisellä rakennuttamistavalla rakennettavis- 
sa silloissa. 

2 SILTAKOHTAISTEN LAATUVAATIMUSTEN JA SIL-
TAKOHTAISEN TYÖSELITYKSEN TARKOITUS 

Siltakohtaisten laatuvaatimuSten ja siltakohtaisen työselityksen tarkoi-
tuksena on: 
- antaa yleiskuva siltakohteesta ja sillan rakentamisesta 
- esittää rakenteen laatuvaatimukset sekä laadunvalvontaa ja kelpoisuu-

den osoittamista koskevat määräykset ellei niitä esitetä sillanraken-
tamisen yleisissä laatuvaatimuksissa (SYL) ja yleisessä työselityksessä 
(SYT) tai jos ne poikkeavat niissä esitetyistä 

- tehdä tarvittaessa valinta SYL:ssa ja SYT:ssä esitetyistä vaihtoehtoi-
sista laatuvaatimukSista 

- viitata yksityiskohdissa SYL:iin ja SYT:iin, jos asian erityinen koros-
taminen on tarpeen 

- täydentää yksityiskohdissa siltapiirustuksia. 

Siltakohtaisen työselityksen tarkoituksena on lisäksi: 
- tehdä tarvittaessa valinta SYT:ssä esitetyistä valinnaisista toteutus- 

vaihtoehdoista 
- esittää ehdotuksia tai eräissä tapauksissa määräyksiä käytettävistä 

työtavoiSta. 

Siltakohtaisen työselityksen avulla voidaan ottaa käyttöön uusia, SYT:stä 
poikkeavia työtapoja sekä antaa niistä ohjeita. Toisaalta siltakohtaisessa 
työselityksesSä on mandollista määrätä SYT:n ohjeosan ohjeita työssä 
sitovasti noudatettaviksi. Työtavoista, jotka poikkeavat tavanomaisista 
yleisesti käytetyistä, voidaan silta kohtaisessa työselityksessä esittää 
yksityiskohtainen kuvaus. 

3 SILTAKOHTAISTEN LAATUVAATIMUSTEN JA SIL-
TAKOHTAISEN TYÖSELITYKSEN ASEMA 

suunn itelma-asiakirjojen pätemisjärjestyksessä ovat siltakohtaiset laatu-
vaatimukset ja siltakohtainen työselitys ennen piirustuksia ja yleisiä 
laatuvaatimUkSia tai yleistä työselitystä. 
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LAATIMINEN JA ESITYSTAPA 

4 SILTAKOHTAISTEN LAATUVAATIMUSTEN JA SILTA-
KOHTAISEN TYÖSELITYKSEN LAATIMINEN JA ESI-
TYSTAPA 

4.1 Laatiminen 

Siltakohtaiset laatuvaatimukset tai siltakohtainen työselitys tehdaän 
yleensä kaikista silloista. Jos silta kuitenkin on pieni ja tavanomainen, 
voidaan niihin kuuluvat asiat erikseen sovittaessa esittää piirustuksissa. 

Siltakohtaiset laatuvaatimukset tai siltakohtainen työselitys asiakirjan 
laatu sillansuunnittelija. Laatimistyössä on syytä käyttää apuna raken-
tamisen asiantuntemusta. Kohdat "Maaperäkuvaus" sekä "Maa-ja pohja- 
rakenteet" laatu ja esittää geotekninen suunnittelija pohjarakennustöiden 
silta kohtaisissa laatuvaatimuksissa tai siltakohtaisessa työselityksessä. 
Sillansuunnittelija tarkistaa sen yhteensopivuuden laatimiensa siltakohtais-
ten laatuvaatimusten tai sittakohtaisen työselityksen kanssa ja liittää sen 
sellaisenaan tämän asiakirjan liitteeksi tai yhdistää sen sisällön laati-
maansa asiakirjaan. Jälkimmäisessä tapauksessa geotekninen suunnittelija 
tarkistaa pohjara kennustöitä koskevan tekstin. 

Erikoistöiden, kuten liikkuvien siltojen koneisto- ja sähkötöiden siltakoh-
taiset laatuvaatimukset tai siltakohtaiset työselitykset laatu kyseisten 
laitteiden tai rakenneosien suunnittelija ja ne liitetään erillisinä asiakirjoina 
suunnitelmaan. 

4.2 Esitystapa 

Laatuvaatimuksissa ja työselityksessä käsiteltävät asiat esitetään SYL:n 
ja SYT:n mukaista numerointia noudattaen. 

Tekstin tulee olla helposti luettavaa, lyhyttä ja ytimekästä sekä niin 
täsmällistä, ettei synny tulkintaerimielisyyksiä. 

Tekstiä voidaan havainnollistaa piirroksin. Käytettäessä viittauksia tulee 
tarkasti ilmoittaa se ohjeen kohta, jota työssä noudatetaan. 

Jos laatuvaatimuksissa tai työselityksessä esitetään työteknisiä ehdotuk-
sia, ohjeita tai laatuvaatimuksia selventäviä asioita, jotka eivät ole 
rakentajaa sitovia, nämä kirjoitetaan kapealla paistalla. Asiakirjan alussa 
tulee mainita kyseisestä menettelystä. 

Asiakirjat tehdään A4 kokoisiksi ja niiden lehtien tulee olla helposti 
irroitettavissa kopiointia varten. 
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4.3 Sisältö 

Laatuvaatimuksien ja työselityksen alussa esitetään sillan yleiskuvaus, 
rakennustapa ja maaperäkuvaus. Sillan yleiskuvauksessa kerrotaan sillan 
sijainti, siltatyyppi, päämitat ja suunnitteluun oleellisesti vaikuttaneet 
tekijät. Rakennustavan selvityksessä kuvataan suunnitelman mukaiset 
rakennusmenetelmät, työjärjestykset, teline- ja asennusratkaisut sekä 
työaikatauluun vaikuttavat olosuhdetekijät. 

Asioita, jotka tulee esittää silta kohtaisissa laatuvaatimuksissa tai siltakoh-
taisessa työselityksessä, ovat SYL:sta ja SYT:stä poikkeavien kohtien 
lisäksi esimerkiksi kaivinpaatujen betonoinnin laadunvalvonta, betonipin-
tojen ulkonäkö, vaatimukset telineille ja muoteille, reunapalkkien käsittely, 
vedenalaisen betonoinnin laadunvalvonta ja teräsrakenteen maalausjärjes-
telmä. 

Tekstissä ei tule tarpeettomasti toistaa SYL:ssa, SYT:ssä tai piirustuksis-
sa esitettyjä asioita. 

4.4 Numerointi, hyväksyminen 

Silta kohtaiset laatuvaatimukset tai silta kohtainen työselitys kuuluu 
lopulliseen siltasuunnitelmaan. Ne numeroidaan siltasuunnitelman nume-
rolla sekä päivätään ja varustetaan laatijan ja tarkastajan allekirjoituksin 
kuten siltapiirustukset. Suunnitelman tilaaja tekee niihin tarkastus- ja 
hyväksymismerkintänsä. 

Jos laatuvaatimuksiin tai työselitykseen tehdään sen hyväksymisen 
jälkeen muutoksia, merkitään muutostunnus (iso kirjain A, B jne.) sulkui-
hin kansilehdellä olevan suunnitelman numeron jälkeen ja muutettu kohta 
tekstistä vastaavalla tunnuksella. Laatuvaatimukset tai työselitys tulee 
mainita myös sillan yteispiirustuksessa piirustustuettelon jälkeen. 

4.5 Laadinnassa huomioonotettavat ohjeet 

Laatuvaatimusten ja työselityksen laadinnassa huomioonotettavat oh-
jeet on seuraavassa jaettu kolmeen ryhmään. 

A. Ohjeet, joita noudatetaan 

Näihin ohjeisiin ei laatuvaatimuksissa tai työselityksessä esitetä viittauk-
sia ellei ole kysymys valinnasta eri vaihtoehtojen välillä tai jonkin asian 
erityisestä korostamisesta. 
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SillanrakentamiSen yleiset laatuvaatimukset 
- SYL 1 Yleiset ohjeet 
- SYL 2 Maa- ja pohjarakenteet 
- SYL 3 Betonirakenteet 
- SYL 4 Teräsrakenteet 
- SYL 5 Puurakenteet 
- SYL 6 Kannen pintarakenteet 
- SYL 7 Varusteet ja laitteet 

SillanrakentamiSen yleinen työselitys (SYT) 
- SYT 1 Yleiset ohjeet 
- SYT 2 Maa- ja pohjarakenteet 
- SYT 3 Betonirakenteet 
- SYT 4 Teräsrakenteet 
- SYT 5 Puurakenteet 
- SYT 6 Kannen pintarakenteet 
- SYT 7 Varusteet ja laitteet 

(SYL) 
TIEL 2210003 
TIEL 2210004 
TIEL 2210005 
TIEL 2210006 
TIEL 2210007 
TIEL 2210008 
TIEL 2210009 

TIEL 2212465 
TIEL 2212209 
TIEL 2212215 
TIEL 2212211 
TIEL 2212217 
TIEL 2212216 
TIEL 2210002 

B. Ohjeet. joita noudatetaan niiltä osin kuin niihin viitataan 

Näitä ovat erikoistöiden laatuvaatimukset ja työselitykset sekä raken-
nusalan järjestöjen ja tutkimuslaitosten julkaisemat ohjeet ja normit. 
Seuraavassa on lueteltu tärkeimpiä tällaisia ohjeita ja normeja. 

TienrakennuStöiden yleiset laatuvaatimukset ja 
- LeikkaukSet, kaivannot ja avo-ojarakenteet 
- Kalliorakenteet 
- Penger- ja kerrosrakenteet 
- Perustus-, tukemis- ja lujitustyöt 
- Kuivatusrakeflteet ja putkistot 
- Kovat pintaverhoustyöt, sadevesi kourut, 

reunatuet ja sora pinta 
- Varusteet ja erityisrakenteet 
- Päällystystyöt 
- TievalaistuStyöt 
- Viherrakenteet 

työselitykset 
TIEL 2212459 
TIEL 2212458 
TIEL 2212460 
TIEL 2212456 
TIEL 2212457 

TIEL 2210010 
TIEL 2212461 
TIEL 2212802 
TIEL 2212339 
TIEL 2212400 

Sillankorjausohjeet (SILKO-ohjeet) 
- Yleisohjeet TIEL 2230095 
- Korjausohjeet TIEL 2230096 
- TarviketiedoSto TIEL 2230097 
- TyövälinetiedoSto TIEL 2230098 

Suomen R8kentamiSmääräySkokOelma 
- B2 Kantavat rakenteet 
- B3 Pohjarakennus 
- B4 Betonirakenteet 
- B7 Teräsrakeflteet 
- BiO Puurakenteet 

SFS-standardit 

ympäristöministeriö 

standardisoimisliitto 

Suomen Rakennusinsiflööriefl Liitto 
- BetonityöOhjeet 	 RIL 149 
- Asfalttinormit 	 RIL 170 
- Tukitelineet 	 RIL 147 
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Suomen Betoniyhdistys ry 
- Betonipinnat luokitusohjeet by 1 3 
- Betonin kiviainesohjeet by 33 
- Ruiskubetoniohjeet by 29 

Suomen Geoteknillinen Yhdistys ry 
- Lyöntipaalutusohjeet (LPO) 
- Suurpaalutusohjeet (SPO) 

Tielaitos 
- Teräsputkipaalut TIEL 2173448 

C. Ohjeet, joista saadaan taustatietoa 

-Sillanrakentamisen valvontaohje -SVO TI EL 2220001 
-Sillanrakentamisen valvontaohje, 
teräsrakenteet -SVO4 TI EL 2220002 

- Sillanrakennuksen työnsuunnittelutiedot 
A Yleiset tiedot TS 3 TVH 732964 
B Rakennusvaihe-, menetelmä- 

ja menekkitiedot 

B Rakennusvaihe-, menetelmä- 	TS4 TVH 732969 
ja menekkitiedot 

- Tienrakennustäiden valvontaohje, 
Pohjanvahvistustyöt TVH 732177 

- Päällystystyöt, valvontaohjeet TIEL 2222815 
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SUUTARINKORVAN SILTA 

0 RAKENNUSKOHDE 

0.1 Sillan yleiskuvaus 

Siltapai kka sijaitsee Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan rajalla 
välittömästi nykyisen Suutarinkorvan yhdistetyn rautatie- ja maantiesillan 
alapuolella, missä maantie 9422 ylittää Kemijoen. 

Silta on viisiaukkoinen teräsbetonikantinen jatkuva teräksinen liittopalk-
kisiita. Jännemitat ovat 54,0 + 71,0 + 71 ,0 + 76,0 + 43,0 = 315 m. 
Sillan hyödyllinen leveys on 8,25 + 4,0 12,25 m. Tielinja on sillan 
kohdalla suora ja sillan tukilinjat ovat kohtisuorassa tielinjaa vastaan. 
Tasausviiva on sillan kohdalla kupera, S = 6000 m. Vesiliikenteen vaatima 
vapaa korkeus on kolmannessa aukossa MW-tasosta 7,6 m ja HW-tasosta 
4,3 m 40 metrin matkalla. 

Sillan päällysrakenteen pääkannattimina on kaksi teräksistä levypal kkia, 
jotka yhdistetään toisiinsa poikkiristikoilla. Pää kannattimien varaan tukeu-
tuu teräsbetoninen kansilaatta, joka liitetään pääkannattimiin pulttivaar-
nojen avulla. Silta on laakeroitu kalottilaakereilla. Sillan päätytuet on 
perustettu teräsbetonisten lyönti paalujen varaan. Välituet ovat maan-
varaisia. 

0.2 Rakennustapa 

Sillan välitukien peruslaatat on suunniteltu siten, että ne vaietaan veden- 	- 
alaisena valuna iuiskattuun kaivantoon asennettuja muotteja käyttäen. 
Virtapilarit on suunniteltu siten, että ne vaIetaan kuivatyönä vesitiiviitä 
muotteja käyttäen. 

Pääliysrakenteen teräsrakenne on suunniteltu siten, että se kootaan 
hitsatuista palkkilohkoista joen pohjoisrannalla tuen T6 takana ja työnne-
tään paikoilleen vaiheittain. Teräsrakenne vaatii aputuen tai ponttonin 
kolmea keskimmäistä aukkoa ylitettäessä. 

Kansilaatta ja teräsrakenne on suunniteltu olettaen, että kansilaatta 
vaIetaan jatkuvana valuna maatuelta alkaen. 

0.3 Maaperäkuvaus 

Siltapaikalla on Kemijoen jokikerrostumia ja niiden alla kallioon ulottuva 
moreeni. 

Etelärannalla päätytuen Ti kohdalla on maan pinnasta 3 - 4 m:n syvyy-
teen pehmeä siittikerros ja sen alapuolella tiivistä moreenia noin 10 m:n 
syvyyteen. Heijarikairaukset ovat päättyneet kiveen tai kallioon. 

Uomassa väiitukien T2. . .T4 alueella vesisyvyys MW:stä on suuruusluok- 
kaa 3 - 3,5 m. Ylimpänä maakerroksena on noin 3 - 3,5 m keskitiivistä 
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hiekkaista soraa. Tämän alapuolella on paikoin tiivistä, paikoin erittäin 
tiivistä moreenia. Heijarikairaukset ovat päättyneet kiveen tai kallioon 
6...10 m:n syvyydellä uoman pohjasta. 

Välitukien T4 ja T5 välillä uomassa on MW:stä mitattuna aina 8 m:n 
syvänne ja tuen T5 kohdalla pohja nousee ja on myös sivukalteva. 
Maaperä on heti pohjasta lähtien tiivistä moreenia. Heijarikairaukset ovat 
päättyneet kiveen tai kallioon 3 - 4 m:n syvyydessä pohjasta. 

Pohjoisrannalla maatuen T6 kohdalla on maan pinnasta noin 4 m hiekkaa. 
Tämän alla on 2 - 4 m:n paksuinen pehmeä silttikerros, jonka alapuolella 
on tiivis moreenikerros. 

Joen vedenkorkeudet ovat: HW = + 77.49, MW = + 74.20 ja NW = 
+ 73.63. 

1 YLEISET OHJEET 

1.1 Yleistä 

1.1.2 Lyhenteet 

Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset = SYL 

SYL 1 Yleiset ohjeet, 1992 TIEL 2210003 
SYL 3 Betonirakenteet, 1992 TIEL 2210005 
SYL 4 Teräsrakenteet, 1992 TIEL 2210006 
SYL 7 Varusteet ja laitteet, 1992 TIEL 2210009 
byl 3 Betonipinnat: luokitusohjeet 1981, Suomen Betoni-

yhdistys ry 
SILKO-ohjeet = sillankorjausohjeet 

1 .1.4 Asiakirjat ja niiden sitovuus 

Näissä siltakohtaisissa laatuvaatimuksissa esitetään rakentajaa sitovat 
vaatimukset leveäpalstaisella ja vaatimuksia selventävät asiat kapea pals-
taisella tekstillä. 

1.4 Mittaukset 

1.4.2 Runkomittaukset 

Siltasuunnitelman korkeudet on esitetty N43 - korkeusjärjestelmässä. 

1.4.4 Muodonmuutos- ja siirtymämittaukset 

Reunapalkkeihin asennetaan SYL kohdan 1 .4.4.2 vaatimusten lisäksi 
jänteiden neljännespisteisiin ruostumattomat terästapit vaaituspisteiksi. 
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Päällysrakenteen yläpintojen korkeusasemien tarkastusmittaukset teh-
dään teräsrakenteen yleispiirustuksissa esitetyistä pisteistä ainakin 
seuraavissa vaiheissa: 

- teräsrakenne asennettu paikoilleen 
- kansilaatan valun jälkeen ennen kannen eristämistä 
- silta on valmis. 

1.5 Liikennejärjestelyt ja töiden yleinen järjestely 

Siltatyön aikana liikenne ohjataan edelleen viereisen rautatie-
sillan kautta. 

Teräsrakenteiden asennustapaehdotuksen mukaan joen pohjois- 
rannalla tuen T6 takana tulee olla riittävästi tilaa. 

1.6 Viimeistelytyöt 

Välitukien muotit puretaan vähintään peruslaatan yläpinnan tasoon. 

2 MAA- JA POHJARAKENTEET 

2.2 Alustavat työt 

Välitukien anturoiden kohdilta tehdään räjäytysjätteiden kartoitus 
ja mandollinen poisto ennen peruskuoppien kaivua. 

2.3 Kaivannot 

Tuen T6 anturan kohdalla kaivanto tehdään tuettuna viereisen rautatie-
penkereen vuoksi. 

2.7 Täytöt 

2.7.2 Perustamistason yläpuoliset täytöt 

Välitukien (T2. . .T5) täytön pohjalle levitetään käyttöluokan IV suodatin-
kangas. Täytön materiaalina voidaan käyttää peruskuopista kaivettua 
maata tasolle 1 ,0 m luonnollisesta pohjan tasosta alaspäin. Tämän 
yläpuolinen täytön osa rakennetaan eroosiovaaran takia louheesta, jonka 
raekoko on 350 - 700 mm. Tuen T5 ympärille rakennetaan tukitäyttö 
anturan yläreunasta lähtien kaltevuudessa 1:3 louheesta 350 - 700 mm. 
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3 BETONIRAKENTEET 

3.4 Työnsuoritus 

3.4.2 Tehneet ja muotit 

Päätytukien Ti ja T6 näkyviin jäävissä pinnoissa muottimateriaalina 
käytetään mitallistettua tai raakaponttilautaa. Laudoitus asetetaan vaaka-
suoraan. 

Välitukien T2. ..T5 virtapilariosilta käytetään muottimateriaalina mitahlistet-
tua tai raakaponttilautaa. Laudoitus asetetaan pystysuoraan. Vaakasuorien 
unen teossa voidaan käyttää  puu- tai muoviprofiilia. 

Kansilaatan muotteina voidaan käyttää puhdasta ja hyväkuntoista muot-
tilevyä tai raakaponttilautaa. Muottilevyjen pitää muodostaa säännölhisiä 
kuvioita eikä pienien levypalojen käyttöä  sallita. Reunapalkkien sivupin-
tojen muotit tehdään sillan pituussuuntaan asetetusta raakaponttilaudas-
ta. 

3.4.4 Betonityöt 

Kansilaatassa ja reunapalkeissa betonin sideaineena käytetään Portland- 
sementtiä. 

Kansi on suunniteltu vahettavaksi jatkuvana valuna maatuelta 
alkaen. Tukialueen betoni ei saa olla sitoutunut ennen kuin sen 
viereiset kenttä-alueet on valettu. Betonimassassa on käytettävä 
hidastinta siten, että betoni on sitoutumatonta vähintään 95 
metrin matkalla. Vaihtoehtoisesti kansi voidaan valaa esim. 
kolmessa osassa, jolloin rakentajan tulee tarkistuttaa suunnit- 
tehijahla työsaumojen kohdat ja teräsrakenteen kestävyys. 

Reunapalkit on suunniteltu valettavaksi kannen valun yhteydessä. 

Reunapalkin yläpinta teräshierretään. Yläpinnan on täytettävä byl 3:sta 
teräshierretyhle pinnalle asetetut vaatimukset. Reunapalkkien ylä- ja 
sivupinta on suihkupuhdistettava kevyesti (Silko-ohje Purkamis- ja 
esikäsittehymenetelmät, kohta 11, TIEL 2230095-SILKO 1 .203) ja sen 
jälkeen käsitehtävä hyväksyttävällä impregnointiaineehla Silko-ohjetta 
lmpregnointiaineet (TIEL 2230097-SILKO 3.252) ja valmistajan ohjeita 
noudattaen. 

Liikuntasaumojen tukikaista tehdään SYL kohdan 7.2.2.2 mukaan betoni-
muovista (PC) K50, P50. 

3.4.7 Vedenalainen betonointi 

Vedenalaisesti betonoitujen peruslaattojen kel poisuus tulee osoittaa raken-
nekoekappaleiden avulla SYL kohdan 3.4.7.5 mukaan. Porausten määrä 
on 6 yhtä peruslaattaa kohti ja porauspaikat ovat laatan keskellä ja reu- 
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noilla 1 ,5 m:n etäisyydellä tukilinjasta. Poraus ulotetaan 200 mm:n 
päähan laatan alapinnasta. Reiät täytetään lujuudeltaan vastaavalla 

betonilla. 

4 TERÄSRAKENTEET 

4.2 Aineet ja tarvikkeet 

4.2.2 RakenneteräkSet 

Teräsrakenteefl rakenneteräs on terästä Fe E 420 KT TM (Rautaruukki 
Oy) tai vastaavaa, jonka myötöraja on fy ̂ .400 N/mm 2 . 

4.3 Rakenneosat 

4.3.1 Mitat ja mittaustyöt 

Palkkilohkojen mitoissa tulee ottaa huomioon jo valmistuneiden lohkojen 
toleranssien vaikutus. Alusrakenteidefl laakerilinjojen toteutuneet sijainnit 
on otettava huomioon teräsrakenteiden valmistuksessa, jotta vaadittu mit-
tatarkkuus saavutetaan. 

4.3.2 Paloittelu ja muotoilu 

Osat muodostetaan levyteräksestä polttoleikkaamalla. Pääkannattajien 
paarteet ja uumat on leikattava levystä valssauksen pituussuuntaan. 

4.3.3 Hitsausliitokset 

Pääpalkkien jatkosten hitsauksesta on esitettävä valmistajakohtaisten 
menetelmäkokeiden tulokset valvojalle. 

4.4 Rakenteet 

4.4.1 Mittatarkkuus 

Rakenteiden sallitut mittapoikkeamat ovat SYL kohdan 4.4.1 .1 mukaisia 
lukuunottamatta pääpalkkien esikohotuksen sallittua mittapoikkeamaa, 
joka on ..± 30 mm kolmessa keskimmäisessä aukossa. Pääpalkkien kor-
keusaseman tarkistusmittaukset tehdään teräsrakenteiden yleispiirustuk-
sessa esitetyiStä pisteistä. 

Laakerit asennetaan keskeisesti ± 10 mm toleranssilla uuman ja sen 
pystyjäykisteiden kohdalle. Laakerin epäkeskeisyys pilariin nähden saa olla 
enintään 30 mm sillan ja sitä vastaan kohtisuorassa suunnassa. 
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4.4.4 Asentaminen 

Sillan asentamistavaSta on piirustuksessa Ri 5/12900 e-2 
esitetty yksi vaihtoehto periaatepiirroksena. Asennus on 
esitetty tehtäväksi siten, että teräsrakenne työnnetään tuen 
T6 takaa vaiheittain paikoilleen. Teräsrakenne vaatii aputuen 
tai ponttonin kolmea keskimmäistä aukkoa ylitettäessä. 

4.5 Pintakäsittely 

MaalausjärjeStelmä on TIEL 4.8, SYL 4 liite 2. 

Pintamaalin värisävy on teollisuusvärikartan KY1 1. 
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0 RAKENNUSKOHDE 

0.1 Sillan yleiskuvaus 

Siltapaikka sijaitsee Seinäjoen kaupungissa, missä kantatieltä 67 
keskustaan kääntyvä ramppi ylittää siltaa pitkin kantatien. 

Silta on jännitetty betoninen ulokepalkkisilta, jonka jännemitat ovat 6,0 
± 26,0 + 21 ,0 + 5,0 m ja hyödyllinen leveys 7,0 m. Tielinja on sillan 
kohdalla suora ja sillan tukilinjat ovat kohtisuorassa tielinjaa vasten. 
Tielinjan ja auttavan kantatien välinen risteyskulma on 79,1 gon. 

Sillan pääiiysrakenne tukeutuu sillan molemmissa päissä kanden ja 
keskellä jäykästi yhden teräsbetonisen pilarin varaan. Päätytuilla on 
kiinteät laakerit. Silta perustetaan kailioon ulottuville kaivinpaaluille. 

0.2 Rakennustapa 

Sillan pilarit on suunniteltu tehtäväksi kaivinpaalujen teon jälkeen puu-
muotteja käyttäen. Päällysrakenne vaietaan paikalla telineitä käyttäen. 

0.3 Maaperäkuvaus 

Siitapaikka sijaitsee laajalla savikkoalueelia. Maanpinnasta 8...10 m:n 
syvyyteen on savikerros, joka on kaksi metriä paksun kuivakuorikerrok-
sen alapuolella pehmeää. Savikerroksen alla on ensin 3.. .8 m paksu 
silttikerros ja sitten 3.. .4 m paksu löyhä moreenikerros. Kalliopinnan on 
porakonekairauksin todettu olevan 1 7... 19 m:n syvyydessä maanpinnasta. 

1 YLEISET OHJEET 

1 .1 Yleistä 

1.1.2 Lyhenteet 

SILKO-ohjeet = sillankorjausohjeet 

1.1 .4 Asiakirjat ja niiden sitovuus 

Näissä siltakohtaisissa laatuvaatimuksissa esitetään rakentajaa sitovat 
vaatimukset leveäpalstaiselta ja vaatimuksia selventävät asiat kapeapals-
taisella tekstillä. 
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1.4 Mittaukset 

1.4.2 Runkomittaukset 

Siltasuunnitelman korkeudet on esitetty N60-korkeusjärjestelmässä. 

1.5 LiikennejärjeStelYt ja töiden yleinen järjestys 

Paikalla ei ole nykyisin siltaa. Kantatien 67 liikenne ohjataan sil-
tatyön aikana kiertotietä pitkin työmaan ohi. 

Tiepenkereen paalutus sillan päissä on tehtävä ennen päällysrakenteen 

tekoa. 

2 MAA- JA POHJARAKENTEET 

2.11 Suurpaalutus 

Betonointien laadunvarmiStuSta varten asennetaan kaivinpaaluihin 
injektointiletkut ja teräsputket piirustusten mukaan. Kun injektoin-
tiainemenekki on enemmän kuin 10 1/syöttöputki tai kun työn aikana on 
havaittu valuvirhe, tehdään teräsputkista ultraääniluotaus. Tarkastuksen 
ja mandollisten korjaustoimeflPiteidefl jälkeen teräsputket täytetään 
sementtilaastilla. 

3 BETONIRAKENTEET 

3.4 Työnsuoritus 

3.4.2 Tehneet ja muotit 

Pilareiden muottimateriaahina käytetään pystysuoraa 50 mm:n levyistä 

rimoitusta. 

Päällysrakenteefl alapinnan muotit tehdään puhtaasta ja hyväkuntoisesta 
muottilevystä tai raaka ponttilaudasta. Muottilevyjen pitää muodostaa 
säännöllisiä kuvioita. Pää- ja reunapalkkien sivupintojen muoteissa 
käytetään sillan pituussuuntaan asetettavaa raakaponttilautaa. 

3.4.4 Betonityöt 

Reunapalkit on suunniteltu valettavaksi erikseen kannen valun 
yhteydessä. 

Reunapalkkien ylä- ja sivupinta on suihkupuhdistettava kevyesti (Silko-
ohje Purkamis- ja esikäsittelymenetelmät, kohta 11, TIEL 223009 5-
SILKO 1 .203) ja sen jälkeen käsiteltävä hyväksyttävällä impregnoin-
tiaineehla Silko-ohjetta lmpregnointiaineet (TIEL 2230097-SILKO 3.252) 
ja valmistajan ohjeita rroudattaen. 
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