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1. Yleiskuvaus

Siltapaikalla on nykyisin puukantinen teräspalkkisilta. Silta sijaitsee Seinäjoella Julma-
lantiellä, ja se ylittää Seinäjoen.

Nykyinen Julmalan silta on kaksiaukkoinen kivisille tuille perustettu puukantinen teräs-
palkkisilta. Sillan puukannen pituus on n. 18,0 m, hyötyleveys 4,3 m. Sillan valmistumis-
vuodesta ei ole tietoa.

Sillan kantavuus on heikko ja sen kunto on huono; teräspalkeissa on vakavaa ruostu-
mista, sillan laakerointi on puutteellista, kiviset tuet ovat kokeneet painumia ja siirtymiä
sekä teräsbetoniset alusrakenteen osat ovat halkeilleet.

Nykyinen silta puretaan ja tilalle rakennetaan uusi silta. Uusi rakennettava silta on Ruukin
Easy Bridge Classic, tai vastaava jonka jänneväli on 19 m ja hyötyleveys 4,5 m. 
Sillan suunnittelu-kuorma on Lm1, Lm3 / 6.12.2017. Tien tasaus nousee tasosta +95.2 
tasolle +95.76.

Sillalle on haettu ja saatu (2.4.2020) lausunto Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta ve-
silupatarpeesta ja silta-aukon suuruudesta. Lausunnon mukaan vesilupaa ei tarvita, kun
rakentamisessa huomioidaan, että sillan vapaa-aukon leveys vähintään 16 m ja vapaa-
aukon pinta-ala mitoitusveden syvyydellä (2,85 m) vähintään 41,3 m2. Lisäksi kannen
alareuna tulee tehdä vähintään samalle korkeudelle kuin nykyisen sillan kannen ala-
reuna ja silta tulee uusia nykyiselle paikalle. Suunnitelmassa on huomioitu lausunnossa
esitetyt ehdot.  Lausunto on suunnitelman liitteenä.

Suunnitelmat ovat koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK23 ja korkeusjärjestelmässä
N2000.

Siltakohtaisten laatuvaatimusten lisäksi rakentamisessa noudatetaan InfraRYL:n mu-
kaisia laatuvaatimuksia, joilla voidaan selvittää rakenteiden kelpoisuus.
Siltakohtaisissa laatuvaatimuksissa on käytetty seuraavia lyhenteitä:
- InfraRYL Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset
- SILKO Siltojen korjausohjeet
- B4 Betoninormit, ympäristöministeriön rakentamismääräyskokoelma
- BY40 Betonipinnat, Suomen betoniyhdistys

Käytettävien materiaalien rakeisuusvaatimukset on esitetty suunnitelmaselostuksessa.

1.1.  Ennen töiden aloittamista muistettavat asiat

- Työmaan turvallisuussuunnitelma ja riskienarviointi
- Liikennejärjestelyjen toteutuksen suunnittelu
- Teline- ja tuentasuunnitelmat
- Liikenteenjärjestelyjä ja nopeusrajoitusta varten tarvittavat luvat ja päätökset
- Liikennejärjestelyjen toteutuksen suunnittelu ja aikataulutus tilaajan vaati-
musten pohjalta
- Purkusuunnitelmat ja purkumenetelmien ympäristöhaittojen kartoitus ja suo-
jaustoimenpiteet
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- Nostosuunnitelmat
- Kaapelikatselmukset, suojaus- ja siirtosuunnittelu
- Nykyisen tien tasauksen mittaus
- Kalliopinnan varmistaminen porakonekairauksilla tukilinjojen kohdalta

1.2.  Laatuvaatimukset ja laadunvarmistus

Käytettävien tuotteiden ja työn lopputuloksen on täytettävä InfraRYL:n ja
SILKO:n sekä tässä toimenpidekuvauksessa esitetyt tekniset kuvaukset ja
laatuvaatimukset. Toimenpidekuvauksessa, InfraRYL:ssä ja SILKO:ssa on
esitetty laadunvarmistustoimet, joilla urakoitsija on velvollinen osoittamaan
laatuvaatimusten täyttymisen.

Työstä laadittava laaturaportti toimitetaan työn valmistuttua tilaajalle.

1.3.  Nykyisten rakenteiden purkaminen

Siltapaikalla kulkee alustavan tiedon mukaan sähköjohtoja. Urakoitsijan on
selvitettävä kaikki työalueen johdot ja laitteet ennen töiden aloittamista, sekä
sovittava kyseisten operaattoreiden kanssa niiden siirto-/tuentatarpeista.

Urakoitsijan tulee laatia työvaihesuunnitelma, joka sisältää mm. työvaiheet piir-
roksin esitettynä, koneiden ja laitteiden sijoittelu eri vaiheissa, liikennekatkot
vaiheittain sekä olemassa olevat kaapelikanavat, johdot ja putket.

1.3.1.  Vanhan sillan purkaminen

Sillan uusiminen tehdään tien ollessa poikki. Urakoitsija laatii pur-
kusuunnitelman ja hyväksyttää se tilaajan edustajalla ennen lii-
kennejärjestelyjen toteutusta.

Nykyisten siltojen rakenteet tulee poistaa kokonaan.

1.4.  Purkujätteet

Nykyisiä rakenteita purettaessa purkujätteet on lajiteltava ja mahdollisuuksien
mukaan kierrätettävä. Kierrätykseen kelpaamaton jäte sekä ongelmajäte (mm.
painekyllästetty puutavara) toimitetaan luvalliseen vastaanottopaikkaan.

2. Pohjatutkimukset ja pohjasuhteet

2.1. Tehdyt tutkimukset

Soilcon Oy on suorittanut alueella pohjatutkimuksia maaliskuussa 2020. Pohja-
tutkimukset koostuvat puristin-heijarikairauksista 9 kpl sekä 2 kpl häiritystä
maanäytesarjasta.

Maaperänäytteestä on lisäksi tehty korroosiotutkimukset.
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2.2. Maaperäkuvaus

Julmalantien tasaus siltapaikalla on noin tasolla +95.2. Siltapaikka sijaitsee pel-
toalueella, ja maanpinta laskee loivasti Julmalantiestä poispäin ja kohti uomaa.
Maanpinnan taso vaihtelee pohjatutkimuspisteiden kohdalla välillä
+93.37…+95.28

Seinäjoen pohja sijaitsee siltapaikalla n. tasolla +91.5. Seinäjoki virtaa etelästä
kohti pohjoista.

Maan pintaosa siltapaikalla koostuu tien rakennekerroksista.

Sillan itäpuolella tuen 2 kohdalla rakennetun täytön alapuolella on noin 1,5…3
m paksuinen kerros hiekkaista silttiä. Siltin alla on paikoin 1…3 m paksuinen
kerros erittäin pehmeää savea, jossa puristin-heijarikairauksessa kärkivastus
on lähellä nollaa. Tuen eteläpuolella kairauksessa on tullut vastaan kiviä ja
maanäytteen perusteella maaperä on hiekkaista silttiä. Savi/silttikerroksen alla
on pohjamoreenikerros, jonka paksuus vaihtelee välillä 0,8…3,2 m.

Sillan länsipuolella tuen 1 kohdalla maaperä rakennetun täytön alla on yläosas-
taan silttiä noin 1…2,5 m paksuudelta. Tämän kerrostuman alla on tiiviimpä mo-
reenia, jossa puristin-heijarikairauksissa on edetty heijarilla.

Puristin-heijarikairaukset ovat päättyneet kiveen, lohkareeseen tai kallioon ta-
solle +91.78…+86.55. Kalliopintaa ei ole varmistettu porakonekairauksella.

Maaperä on korroosiotutkimusten perustella tavanomaista.

3. Yleiset määräykset ja ohjeet
Suunnitelma on laadittu seuraavien ohjeiden ja vaatimuksien mukaan. Ohjeet
on otettava huomioon sillan uusimistyössä ja työn laadunvarmistuksessa sekä
mm. työ- ja ympäristösuojelussa.

Hankkeen yleiset tekniset vaatimukset ja kelpoisuuden osoittaminen on esitetty
Rakennustieto Oy:n julkaisussa InfraRYL 2019 Infrarakentamisen yleiset laatu-
vaatimukset.

Rakennusosien ja tuotanto-osien sisällöt on kuvattu Rakennustieto Oy:n julkai-
sussa Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje.

Lisäksi noudatetaan seuraavia ohjeita:

§ LO 13/2017 -  Eurokoodin soveltamisohje NCCI7 Siltojen ja pohjaraken-
teiden suunnitteluohjeet

§ InfraRYL 2019 -  Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset

§ RIL 263-2014 - Kaivanto-ohje

§ RIL 254-2016 - Paalutusohje PO-2016
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Tässä hankekohtaisessa rakennussuunnitelmaselostuksessa tarkennetaan ja
täydennetään em. julkaisuissa esitettyjä teknisiä vaatimuksia ja ohjeita. Tässä
selostuksessa esitetyt vaatimukset tulevat pätemisjärjestyksessä ennen Infra-
RYL:n ja muiden yleisten ohjeiden vaatimuksia. Yksityiskohtainen asiakirjojen
pätemisjärjestys esitetään urakkasopimuksessa.

Urakoitsijan tulee suorittaa kaikki ne työt ja niihin liittyvät hankinnat, jotka sopi-
mus-asiakirjojen mukaisen työsuorituksen valmiiksi saattaminen edellyttää ja
joista ei erikseen mainita, etteivät ne kuulu urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen.

Työtapaehdotus

Sillan rakentamisen alustava työjärjestys on esitetty yleispiirustuksessa a-1.
Alla on esitetty tarkennusta elementtirakenteisen Ruukki Easy Bridge -päällys-
rakenteen asennukseen. Rakentamisessa tulee lisäksi huomioida Ruukin Easy
Bridge suunnitteluohje.

Sillan ja elementtien asennus on ajateltu suoritettavaksi kahdella nosturilla
seuraavasti:

1. Nosturit ajetaan molemmille rannoille heti maatuen välittömään läheisyy-
teen

2. Siltapalkit ajetaan työnaikaiselle kiertotien sillalle, josta ne nostetaan ja
asennetaan paikoilleen

3. Päätyelementit ajetaan työnaikaiselle kiertotien sillalle, josta ne nostetaan ja
asennetaan paikoilleen

4. Kansielementit ajetaan työnaikaiselle kiertotien sillalle, josta ne nostetaan ja
asennetaan paikoilleen

4. Mittaustyöt
Suunnitelma on laadittu ETRS-GK23 -tasokoordinaattijärjestelmään ja N2000
korkeusjärjestelmään. Sillan mittojen ja sijainnin on täytettävä InfraRYL:in koh-
dan 42001.2 mukaiset toleranssit ja mitat.

Suunnitelman maastotiedot perustuvat tietokonepohjaiseen maastomalliin.
Maastomallin mittaukset ovat maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoa, jota
on täydennetty 2020 maaliskuussa tehdyillä GPS-mittauksilla.

Tielinja tulee paaluttaa maastoon ennen purkutöiden aloittamista. Uuden sillan
asema maastossa tarkastetaan näiden linjojen avulla. Sillan pääpisteet on esi-
tetty suunnitelmapiirustuksessa.

Urakoitsija huolehtii kaikista työn läpiviemiseen tarvittavista mittauksista.
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Ennen töiden aloittamista urakoitsijan on selvitettävä kaikkien olemassa olevien
maanalaisten rakenteiden sijainti ja merkittävä ne maastoon.

Mikäli rakennustyön johdosta on tarpeellista poistaa rajamerkkejä tai kiintopis-
teitä, poistamisesta on sovittava asianomaisen pisteen tai merkin haltijan
kanssa.

Suunnitelmat merkitään maastoon kunkin työvaiheen edellyttämällä tavalla ja
tarkkuudella. Maastoon sijoitetaan sellainen määrä paaluja, korkeusmerkkejä,
luiskamalleja tai muita merkkejä, että niiden perusteella työ on tehtävissä suun-
nitelman mukaisesti ja että on mahdollista luotettavasti todeta työn suunnitel-
manmukaisuus näiden merkkien perusteella. Rakennustyön aikana tarkistetaan
riittävän usein, etteivät merkkien paikat ole muuttuneet. Tarvittaessa pääura-
koitsija mittaa merkit kustannuksellaan uudestaan maastoon. Käytettäessä la-
sersädettä, robottitakymetriä, GPS-tekniikkaa tai jotain muuta kehittynyttä tek-
niikkaa on varmistuttava siitä, että rakentamiselle asetettuja tarkkuusvaatimuk-
sia on mahdollista noudattaa.

Muilta osin noudatetaan INFRA 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Mää-
rämittausohje, versio 2.1.

Suoritemäärien mittaukset tehdään INFRA 2015 Rakennusosa- ja hankenimik-
keistön Määrämittausohjeessa annettujen ohjeiden ja suunnitelmissa annettu-
jen teoreettisten mittojen mukaan.

5. Liikennejärjestelyt ja töiden yleiset järjestelyt
Tarvittavat työjärjestelyt rakennustöitä varten tehdään urakkaohjelmassa ole-
vien vaatimusten mukaisesti.

Siltapaikalla kulkee alustavan tiedon mukaan sähköjohtoja. Urakoitsijan on sel-
vitettävä kaikki työalueen johdot ja laitteet ennen töiden aloittamista, sekä so-
vittava kyseisten operaattoreiden kanssa niiden siirto-/tuentatarpeista.

Urakoitsijan tulee laatia työvaihesuunnitelma, joka sisältää mm. työvaiheet piir-
roksin esitettynä, koneiden ja laitteiden sijoittelu eri vaiheissa, liikennekatkot
vaiheittain sekä olemassa olevat kaapelikanavat, johdot ja putket. Sillan uusi-
minen tehdään tien ollessa poikki.
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10000 Maa-, pohja- ja kalliorakenteet

11000 Olevat rakenteet ja rakennusosat

11100 Poistettavat, siirrettävät ja suojattava kasvillisuus

Työmaa-alueella sijaitseva puusto ja kasvillisuus poistetaan tarvittavassa laa-
juudessaan ennen rakennustöiden aloittamista, ennen puuston ja kasvillisuu-
den poistamista tehdään katselmus yhdessä tilaajan edustajan kanssa, jossa
sovitaan tarvittavan kasvillisuuden poistosta.

Energia-/jätepuut ja kasvillisuus poistetaan rakennettavilta alueilta. Samoin
poistetaan heikkokuntoiset, kaatumisvaarassa olevat puut. Puut (myös taimet)
säilytetään, mikäli ne eivät ole rakentamisen esteenä. Kaikista energia-/jäte-
puista on sovittava toimintaohjeet tilaajan edustajan kanssa ennen puiden kaa-
toa/raivausta.

11200 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet

11210 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat pysyvät tukirakenteet

11210.1 Kaiteiden purku

Nykyiset kaiteet puretaan siltakaivannon kohdalta ja toimitetaan asianmukai-
sesti jatkokäsittelyyn.

11220 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat sillat

Nykyinen silta puretaan kokonaisuudessaan.  Purkujäte toimitetaan asianmu-
kaisesti jatkokäsittelyyn.

11230 Muut poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet

Ennen työn alkua selvitetään ja merkitään työalueella ja sen läheisyydessä ole-
vat rajapyykit. Merkintä voidaan tehdä esimerkiksi puisilla merkkikepeillä. Työn
aikana vaurioituneiden tai siirtyneiden rajapyykkien takaisinlaiton kustannukset
kuuluvat urakoitsijalle.

11231 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat putkirakenteet ja kaapelirakenteet

Ennen kaivutöiden aloitusta on urakoitsijan selvitettävä kaikkien rakennettujen
putkien, kaapeleiden, kaasuputkien, maalämpöputkien, salaojien ja maanalais-
ten rakenteiden tarkka sijainti ja pyydettävä näytöt niiden omistajilta.
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Tarvittaessa olemassa olevia johtoja, putkia ja rakenteita on siirrettävä tai muu-
tettava tämän suunnitelman mukaisen sillan rakentamisen sitä vaatiessa. Joh-
tojen ja kaapelien osalta tapahtuvat siirrot ja purut on sovittava laitteiden omis-
tajien kanssa.

Kaapeleiden/johtojen suojaus- ja siirtotöistä tulee sopia yhdessä operaattorin
kanssa, yhteydenotto tulee tehdä vähintään 2 viikkoa ennen suunniteltujen töi-
den aloitusta. Operaattorin luvalla ja ohjeiden mukaan voidaan kaapelit/johdot
tarvittaessa katkaista työn ajaksi. Kaapeleiden/johtojen suojaus-/siirtotöissä
huomioitava eri työvaiheistukset.

11400 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet

11410 Poistettavat pintamaat

Rakenteisiin kelpaamattomat maa-ainekset poistetaan ja kuljetetaan sovitulle
mahdolliselle läjitysalueelle tai yleisesti hyväksytylle maanvastaanottoalueelle.

Pintamaat poistetaan tulevan Julmalantien tiepenkereen kohdalta. Tiepenke-
reen alueelta poistetaan savinen sekä eloperäinen maamateriaali.

11420 Poistettavat rakennekerrokset ja penkereet

Julmalantien rakennekerroksia poistetaan siltakaivannon ja katutöiden vaati-
malta laajuudelta. Työn jälkeen rakennekerrokset ennallistetaan.

11430 Poistettavat päällysterakenteet

Ei poistettavia päällysterakenteita.

13000 Perustusrakenteet

13200 Paaluperustukset

13210 Paalut

Sillan paaluperustukset on käsitelty selostuksen kohdassa 42010 Sillan maa-
ja pohjarakenteet.

Paalutuksen osalta noudatetaan julkaisua PO-2016. Muilta osin InfraRYL 2019
mukaan.

Siltapaikalla ei ole suoritettu porakonekairauksia, vaikka perustamistapa
on porapaalu. Kalliopinnan sijainti ja kallion ehjyys on varmistettava po-
rakonekairauksilla paalujen kohdalta ennen rakennustyön aloittamista.
Kalliovarmistus tulee ulottaa vähintään 2 m paalujen alapään tason ala-
puolelle ehjään kallioon.
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14000 Pohjarakenteet

14300 Kuivatusrakenteet

14340 Avo-ojat ja -uomat

Uoma säilytetään nykyisellä sijainnillaan. Uoman eroosiosuojaus esitetty koh-
dassa 22200.

16000 Maaleikkaukset ja -kaivannot

16200 Rakennus- ja siltakaivannot

Kaivutyöt tehdään InfraRYL kohdan 42012 laatuvaatimusten mukaan.
Siltakaivanto tehdään luiskattuna geoteknisissä suunnitelmakuvissa g-1…g-4
esitetylle tasolle. Nykyisen sillan rakenteet tulee purkaa kaivutöiden yhtey-
dessä. Kaivumaita ei saa läjittää 5 m etäisyydelle kaivannon reunasta.
Kaivannon pohja ulotetaan sillan pituussuunnassa suunnitelmissa osoitetulle
etäisyydelle. Kaivuluiskat luiskataan kaltevuudella 1:2 tai loivemmin.
Maaleikkausmassoja voidaan käyttää luiskatäyttöihin (pois lukien etuluiskat)
niiltä osin, kuin ne täyttävät InfraRYL:ssä asetetut vaatimukset. Vaatimukset on
esitetty kohdassa 18110 Maapenkereet.
Mikäli leikkauspohjassa havaitaan läpimitaltaan yli 30 cm kiviä tai lohkareita, ne
poistetaan alusrakenteen yläpinnasta 50 cm syvyyteen saakka. Mikäli kaivan-
nosta löytyy isoja kiviä, ne tarvittaessa louhitaan ja sen jälkeen kuljetetaan pois
työmaa-alueelta luvalliseen paikkaan. Tasaustäytössä käytetään pohjamaata
vastaavaa ainesta, ja tasattu pohja tiivistetään suunnitelman mukaiseen tasoon
ja muotoon. Pohjamaan kantavuus ei saa huonontua tiivistämisen seurauk-
sena.
Urakoitsija kuljettaa kustannuksellaan ylijäämämaat ja rakenteisiin kelpaamat-
tomat maaleikkausmassat hankkimalleen luvalliselle läjitysalueelle.
Rakennustyöt on tehtävä siten ja sellaisena aikana, että vesialueelle ja sen käy-
tölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä.
Kaivumaat on sijoitettava siten, etteivät ne aiheuta kaivannon luiskan sortu-
mista eivätkä putoa kaivantoon tai vaaranna työturvallisuutta. Kaivumaiden lä-
jitys kaivantojen reuna-alueille on kielletty. Kaivumaiden vähimmäisetäisyys
kaivannon reunasta on 5 m.
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18000         Penkereet, maapadot ja täytöt

18100 Penkereet

18110 Maapenkereet

Sillan päissä tiepenkereen sijainti muuttuu nykyisestä. Tien päällysrakenteen
alapuolinen osa tehdään jakavan tai suodatinkerrosrakenteen vaatimukset täyt-
tävästä materiaalista. Luiskatäytteet tehdään suunnitelmissa esitettyihin kalte-
vuuksiin. Sillan tulopenkereet perustetaan maanvaraisesti. Ennen päätyele-
menttien asennusta täyttö tehdään päätyelementtien kohdalla korkeintaan pää-
tyelementin suunniteltuun alapinnan tasoon.
Maaleikkausmassoja voidaan käyttää luiskatäyttöihin niiltä osin, kuin ne täyttä-
vät asetetut vaatimukset. Luiskatäytteen materiaalina voidaan käyttää seka-
laista täytettä, jolla tarkoitetaan soraa, hiekkaa ja moreeneja, jotka voivat sisäl-
tää vähäisen määrän silttejä ja savia, jotka pysyvät luiskan kaltevuudessa. Suu-
ria kiviä ja lohkareita ei saa sijoittaa 0,2 m lähemmäksi luiskapintaa. Luiska-
täyttö tehdään suunnitelmissa osoitettuun kaltevuuteen.
Sillan etuluiskien eroosiosuojaukset etuluiskien kohdalla on esitetty kohdassa
22200.

18300 Kaivantojen täytöt

18350 Rakenteiden ympärystäytöt

Siltakaivannon täyttö tehdään jakavan kerroksen materiaalin vaatimukset täyt-
tävästä kalliomurskeesta. Routimaton ympärystäyttö tiivistetään huolellisesti
kerroksittain. Muut vaatimukset InfraRYL 2019 kohdan 42013 mukaiset. Ym-
pärystäyttö tehdään sorasta tai murskeesta, joka ei saa sisältää halkaisijaltaan
yli 63 mm kiviä. Jokainen kerros on tiivistettävä huolellisesti koko kaivannon
ympärystäytön leveydeltä. Ympärystäytön tiiviysvaatimus on luonnonsoralla
92 % ja murskeella 95 % parannetulla Proctor-kokeella määritetystä maksimi
kuivairtotilavuuspainosta. Tason +92.0 alapuolella voidaan käyttää myös
#0…90 mm kalliomursketta ympärystäyttöjen ja massanvaihdon täytön materi-
aalina.

Täyttötöissä huomioitava, että sillan kohdalle ei saa jäädä kynnystä, joka es-
tää kalojen ja muiden vesieliöiden liikkumista tai aiheuttaa haittaa yläpuoliselle
maankuivatukselle.

20000 Päällys- ja pintarakenteet

21000 Päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset

Julmalantien rakennekerrokset uusitaan kaivannon ja siirtymäkiilan osalta. Sil-
lan tulopenkereillä n. 10 metrin matkalla kulutuskerros AB 40 mm.

Rakennekerrokset sillan kohdalla, asfaltoidun alueen alla:
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Kulutuskerros AB 16 40 mm
Kantava kerros KaM 0…32 300 mm
Jakava kerros KaM 0…56 300 mm
Suodatinkerros Suodatinhiekka 700 mm

Asfaltoidun alueen päästä rakenne sovitetaan nykyiseen sorarakenteeseen ly-
hyellä matkalla.

Asfaltoidun alueen ulkopuolella Julmalantien tasausta nostetaan murskeella,
jolloin rakennekerrokset ovat:
Kulutuskerros KaM 0…16 70 mm
Kantava kerros KaM 0…32 tarvittava paksuus

21100 Suodatinrakenteet

21120 Suodatinkerrokset

Asfaltoidun alueen alla suodatinkerroksen paksuus on 700 mm kaivualueella.

Materiaalin vaatimukset InfraRYL mukaan.

21120 Suodatinkangas

Sillan ympärystäyttöjen ja kadun rakennekerrosten alle sekä päätyelementtien
taakse asennetaan N3-luokan suodatinkangas.

21200 Jakavat kerrokset, eristys- ja välikerrokset

21210 Jakavat kerrokset
Asfaltoidun alueen alla jakavan kerroksen paksuus on 300mm. Jakava ker-
ros tehdään kalliomurskeesta # 0…56 mm.

Materiaalin vaatimukset InfraRYL mukaan.

21300 Kantavat kerrokset

21310 Sitomattomat kantavat kerrokset

Väylän kantava kerros tehdään kalliomurskeesta # 0...32 mm. Kantavan ker-
roksen paksuus on 130 mm.

Asfaltoidun alueen alla kantavan kerroksen paksuus on 300 mm.

Materiaalin vaatimukset InfraRYL mukaan.
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21400 Päällysteet ja pintarakenteet

21440 Sitomattomat kulutuskerrokset

Sitomaton kulutuskerros tehdään kalliomurskeesta # 0...16 mm. Kulutuskerrok-
sen paksuus on 70 mm.

Sillan kohdalla, noin 10m matkalla kulutuskerroksena on AB16, paksuus 40
mm.

Materiaalin vaatimukset InfraRYL mukaan.

21500 Siirtymärakenteet

22200 Luiskaverhoukset ja eroosiosuojaukset
Sillan etuluiskiin tehdään eroosion estämiseksi kiviverhous. Verhous ulotetaan
uuden sillan molemmissa päissä pengerluiskan yläosaan asti. Kiviaineksen rae-
koko # 200…300 mm ja paksuus vähintään 800mm. Verhouksen alle asenne-
taan suodatinkangas N4.

Uoman pohjaan etuluiskien alapäähän tulee lisäksi tehdä uoman pohjan tuki-
täyttö eroosiosuojausrakenteen materiaalista. Tukitäytön tulee olla paksuudel-
taan vähintään 500 mm ja ulottua täysimääräisenä vähintään 2 m etuluiskan
alareunasta uomaan päin. Muualle etuluiskiin järjestetty kiviheitoke.

30000 Järjestelmät

33000 Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät

33100 Sähkön- ja tiedonsiirtorakenteet
Kaikki työalueen johdot ja laitteet on selvitettävä ennen töiden aloittamista ja
tarvittaessa siirrettävä rakennustyön ajaksi.

40000 Rakennustekniset rakennusosat

42000 Sillat

Uusi rakennettava silta on Ruukin Easy Bridge Classic tai vastaava, jonka 
jänneväli on 19 m ja hyötyleveys 4,5 m. Silta perustetaan 
porapaaluperusteisesti suunnitel-missa esitettyyn tasoon.

Sillan kuormitus on LM1, LM3 / 6.12.2017.

Suunnitelmat on esitetty koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK23 ja korkeusjär-
jestelmässä N2000.

42010 Sillan maa- ja pohjarakenteet
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Esitetty kohdissa 10000 Maa-, pohja- ja kalliorakenteet ja 20000 Päällys- ja
pintarakenteet.

42010.2 Tekninen työsuunnitelma

Urakoitsijan tulee laatia kaikista yli 2 m syvistä kaivannoista tekninen työsuun-
nitelma, joka toimitetaan tilaajan edustajalle viimeistään viikkoa ennen työn
aloittamista.

42012 Kaivutyöt

Kaivannot voidaan kaivaa korkeintaan 1:2 luiskakaltevuutta käyttäen.

42013 Siltojen taustan täyttö

Sillan taustatäyttö tehdään kohdan 18350 mukaisesti.
Täytöt tehdään siten, että korkeusero sillan eri puolilla ei saa nousta tiivistettä-
vän kerroksen paksuutta suuremmaksi.

42014 Paalutukset siltarakenteissa

Poraamalla asennettavien paalujen osalta noudatetaan lukua 13215. Silta pe-
rustetaan porattavien teräsputkipaalujen varaan, jotka ulotetaan vähintään 4D
eli 2,45 m ehjään kallioon (2kpl/tuki). Paaluina käytetään suurpaalua
Ø610x12,5 paalujen korroosiovara on 1,2 mm. Mikäli paaluja joudutaan jatka-
maan hitsaamalla, hitsausluokkavaatimus on tällöin SFS-ISO 5817 hitsaus-
luokka C. Porapaalun kalliokontaktin varmistamiseksi isketään poraustyön lo-
puksi porakoneen vasaralla porausputken yläpäähän. Putken pää suojataan
lyönnin ajaksi. Paalujen sijaintitoleranssi on ± 25 mm ja kaltevuustoleranssi ± 2
%. Lisäksi tulee huomioida paalujen varustelut ja niiden toleranssit ks. piirus-
tukset EB 12-1 ja EB 12-3.

Huomioitava, että siltapaikalla ei ole suoritettu porakonekairauksia, vaikka pe-
rustamistapa on porapaalu. Kalliopinta on varmistettava porakonekairauksilla
tukilinjojen kohdalta ennen rakennustyön aloittamista.

42100 Sillan tukirakenteet

42110.3 Betonointityöt
Paalut raudoitetaan ja betonoidaan vedenalaisena valuna. Betoniteräksinä
käytetään teräslaatua B500B (tai muu standardin SFS 1268 minimivaatimuk-
set täyttävä teräslaatu).

Vedenalainen rakenne betonoidaan IT-betonilla käyttäen contractor-menetel-
mää. Betonin lujuusluokaksi valitaan vedenalaisessa valussa 5 MPa suunnitte-
lulujuutta C35/45-3 suurempi arvo. Vedenalaisessa valussa noudatetaan Infra-
RYL kohtien 42018 ja 42020.3.7 mukaisia vaatimuksia.
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Paalujen betonoinnin laadunvarmistuksessa noudatetaan Sillansuunnittelun
täydentävien ohjeiden liitteen 1.2 mukaisia ohjeita. Betonin laadunvarmistus
suoritetaan ultraäänimittauksella ohjeen LO11/2012 liite 7 mukaan.

42200 Sillan päällysrakenne

42210 Betonirakenteet päällysrakenteissa
Sillan päällysrakenteena käytetään Ruukki EasyBridge classic- päällysraken-
netta tai vastaavaa, joka koostuu teräspalkeista ja niiden päälle asennettavista 
betonielementeistä. Betonielementit liitetään toisiinsa juotosvaluin.

Elementtirakenteisen kansilaatan päätypintoihin siirtymälaattojen kohdille sekä
siirtymälaattojen yläpintoihin 350 mm:n matkalle asennetaan kaksinkertainen
kermi bitumilla liimaamalla. Lisäksi siirtymälaatan ja päätyelementin/konsolin
väliin asennetaan kaksinkertainen kermi, jota ei liimata. Työssä sovelletaan
tyyppipiirustusta R15/DL TIE-2n. Muualla kannen päätyyn kaksinkertainen ku-
mibitumisively+ suodatinkangas N3. Katso piirustus Ruukki/EB-c/3-1.

Elementit saumataan harmaalla saumamassalla ja alustanauhalla SILKO
2.731 mukaisesti, katso myös piirustukset Ruukki/EB-c/3-1 ja Ruukki/EB-c/9-1.

42210.1 Teline- ja muottityöt

Työturvallisuuden takaamiseksi tulee kansielementtien päihin asentaa väliai-
kaiset reunakaiteet sitä mukaa, kun kansielementtien asennus etenee. Teräs-
rakenteen noston jälkeen tulee irrottaa nostokoukut tai sakkelit. Tätä varten tu-
lee olla kulkusilta tai turvallinen kulku tulee varmistaa valjailla. Betoniset kan-
sielementit jälkivaletaan kiinni primääripalkkeihin Ruukin tyyppipiirustusten
mukaisesti. Näkyviin jäävän pinnan on täytettävä By40 Betonirakenteiden pin-
nat/luokitusohjeet/2003/3/ luokan A vaatimukset. Betonipinnan värivaihtelun
on täytettävä värivaihteluluokan B vaatimukset. Ei näkyviin jäävän pinnan on
täytettävä luokan C vaatimukset. Poikittainen harjaus elementtien yläpinnassa,
katso piirustus Ruukki/EB-c/4-1. Työnaikaisia telineperustuksia ja paalutus-
alustoja rakennettaessa työpenkereisiin tulee jättää virtausaukot tai penkeree-
seen tulee rakentaa työnaikaiset rummut joen esteettömän virtauksen varmis-
tamiseksi.

Urakoitsijan on hyväksytettävä rakennuttajalla telinesuunnitelma ja paalutus-
alustasuunnitelma ennen rakentamisen aloittamista.

42210.2 Raudoitustyöt

Elementtien välisiin saumoihin tulee 1T16L4700 harjateräs, yhteensä yhdek-
sän kappaletta.
Betonipeitevaatimusten tulee täyttyä myös työterästen kohdalla.

42210.2 Betonointityöt
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Jälkivalumassana käytetään SILKO-hyväksyttyä sementtipohjaista juotoslaas-
tia (SILKO 3.231). Massa suhteistetaan mahdollisimman vähän kutistuvaksi.
Lujuusluokka ja P-luku vähintään sama kuin vastaavalla rakenneosalla.

42300 Sillan kannen pintarakenteet

42332 Betonipäällyste

Sillan kansielementeissä on yläpinnassa betoninen kulutuskerros 40 mm.

42400 Siirtymälaatat
Silta varustetaan Tiehallinnon tyyppipiirustuksen R15/DL TIE-2 mukaisilla 5
metrin paikallavaletuilla siirtymälaatoilla. Siirtymälaatan ja päätyelementin vä-
liin tulee kaksinkertainen kermi, jota ei tarvitse liimata alustaan.

42500 Sillan varusteet ja laitteet

42520 Laakerit
Silta laakeroidaan kumilevylaakereilla 250x400x63. Silta varustetaan jarruta-
peilla siten, että tuella T1 on kiinteä laakerointi ja tuella T2 on liikkuva laake-
rointi katso piirustukset Ruukki/EB/12-1 ja EB/12-3.

42530 Suojalaitteet

42531 Kaiteet ja johteet
Sillan kaiteena käytetään Tiehallinnon tyyppipiirustuksen R15/DK H2-6 mu-
kaista tiheää kaidetta matalaan reunapalkkiin.

Lisäksi käytetään tyyppipiirustuksen Ty 3/51 mukaista matalaa teräksistä
tiekaidetta.

Juurikorokkeen juotoslaastin tulee olla Väyläviraston käyttöönsä hyväksymä
tuote lujuus vähintään C30/37 ja pakkasenkestävyys P50.

42400 Siirtymälaatat
Silta varustetaan Tiehallinnon tyyppipiirustuksen R15/DL TIE-2 mukaisilla 5
metrin paikallavaletuilla siirtymälaatoilla. Siirtymälaatan ja päätyelementin vä-
liin tulee kaksinkertainen kermi, jota ei tarvitse liimata alustaan.




