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Aihe Esittäjä Kesto Alkaa klo Päättyy klo

Tilaisuuden avaus, aikataulu ja käytännöt Mika Lemmetyinen 0:05 12:30 12:35

Tervetulosanat, taitorakenneyksikön ja Väyläviraston kuulumiset Markku Äijälä 0:15 12:35 12:50

Taitorakennerekisterin tilanne Simo Nykänen 0:20 12:50 13:10

TAUKO 10 min 0:10 13:10 13:20

SILKO-ohjeiden tilanne ja vedeneristysasiat Pekka Siitonen 0:20 13:20 13:40

NCCI 5 päivitys - muutokset ja uudistukset Sweco 0:20 13:40 14:00

TAUKO 10 min 0:10 14:00 14:10

Betoniohjeiden kokonaistilanne Jussi Vuotari 0:20 14:10 14:30

Keskustelut Markku Äijälä 0:20 14:30 14:50

TAUKO 10 min 0:10 14:50 15:00

Geotekniset asiat Veli-Matti Uotinen 0:20 15:00 15:20

Relevanttien ohjejulkaisujen yleistilanne Heikki Lilja 0:30 15:20 15:50

Loppusanat Mika Lemmetyinen 0:05 15:50 15:55

3:25 15:55





Konsulttipäivät, suunnittelu, 
avaus
Markku Äijälä 21.4.2021



Väyläviraston 
organisaatio 1.4.2021

Liikenneverkkojen
suunnittelu 

Pekka Rajala 

Hankkeet
Esa Sirkiä

Väylänpito

Virpi Anttila

Väylien käyttö ja tieto

Juuso Kummala

Hankehallintaosasto
Kristiina Laakso 

Apulaisjohtaja
Heli Sissonen

Projektien toteutus, Pasila 
-osasto
Esa Sirkiä

Apulaisjohtaja
Jussi Lindberg 

Projektien toteutus, alueet -
osasto
Lars Westermark 
Apulaisjohtaja
Mauri Mäkiaho

Kunnossapito-osasto
Magnus Nygård 

Kunnossapidon ohjaus- ja 
kehittämisyksikkö
Otto Kärki
Meriväyläyksikkö
Simo Kerkelä
Sisävesiväyläyksikkö
Tero Sikiö
Radan kunnossapitoyksikkö
Jukka P. Valjakka
Radanpidon keskitetyt 
tehtävät -yksikkö
Aki Härkönen

Tekniikka ja ympäristö -osasto
Minna Torkkeli
Rautatietekninen yksikkö
Simo Toikkanen
Ympäristöyksikkö Laura Yli-Jama
Taitorakenneyksikkö
Markku Äijälä
Tie- ja geotekniikkayksikkö
Kari Lehtonen

Väylien käyttö -osasto
Maija Märkälä

Apulaisjohtaja, liikenteen 
ohjauksen hankinta
Ismo Kohonen

Tieto-osasto
Jan Juslen
Apulaisjohtaja
Riitta Kaasalainen
Väylätietojen hallintayksikkö Reijo 
Prokkola
Tiedonhallinnan kehittämisyksikkö 
Riitta Kaasalainen
Asiakirjahallintoyksikkö
Anne Ojala
ICT-yksikkö
Esko Hätälä

Merenkulkuyksikkö
Jarkko Toivola

Liikenne ja maankäyttö -osasto 
Anna Saarlo

Apulaisjohtaja
Tapio Ojanen

Väylien suunnittelu -osasto
Jaakko Knuutila

Apulaisjohtaja,
suunnittelun ohjaus
Jenna Johansson

Apulaisjohtaja, ratasuunnittelu
Emmi Tourunen

Toiminnanohjaus
Mirja Noukka

Strategia ja toiminnansuunnittelu –
osasto Ari-Pekka Manninen
Toiminnansuunnittelu-, omaisuuden-
hallinta- ja koordinointitehtävät
Asiakkuusyksikkö
Anu Kruth

Talousosasto Elina Tossavainen

Toimialacontroller -tehtävät

Talouspalveluyksikkö
Kalle Mattila

Hankecontroller -yksikkö
Terhi Hyvärinen

Turvallisuus ja johtamisjärjestelmä –
osasto Heidi Niemimuukko

Apulaisjohtaja Tomi Kangas

ELY-ohjaus Jarmo Joutsensaari 

Rautatieliikennejohtaja
Markku Nummelin
Tieliikennejohtaja Jarmo Joutsensaari
Vesiliikennejohtaja Jarkko Toivola

Pääjohtaja

Kari Wihlman 

Yhteiskuntasuhteet ja viestintä

Anna Jokela

Oikeus ja HR Katja Koskelainen (vs.)

Viestintäyksikkö Hanna Ackley

Henkilöstöyksikkö Joanna Brady-Bister
Oikeusyksikkö Katja Koskelainen

Hankintajohtaja Pekka Petäjäniemi
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Taitorakenne-
yksikkö
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• Markku Äijälä

• Tuomas Kaira

• Jouko Kjellman

• Ilkka Kuulas

• Mika Lemmetyinen

• Heikki Lilja

• Simo Nykänen

• Niina Onninen

• Mikko Peltomaa

• Heini Raunio

• Antti Rytkönen

• Pekka Siitonen

• Timo Tirkkonen

• Jussi Vuotari

• Essi Vuorre (harjoittelija kesä 2021)



Uusia henkilöitä taitorakenneyksikössä

• Jouko Kjellman, rautatiesiltainsinööri (Oulu), aloitti 9/2020
• Rautateiden taitorakenteiden omaisuudenhallinta
• Toimenpideohjelmointi
• Korjaussuunnittelun ohjaus

• Mika Lemmetyinen, silta-asiantuntija (Helsinki), aloitti 1/2021
• Taitorakenteiden elinkaari ja ilmastoasiat
• Tunneleiden omaisuudenhallinta

• Essi Vuorre, harjoittelija (Oulu) 4-9/2021

• Geoteknisiä asiantuntijoita aloittanut 1/2021 tie- ja geoteknisessä yksikössä
• Mauri Kulman
• Hannu Siira
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Siltojen kunnon heikkeneminen on kiihtymässä
- näkyy erityisesti tyydyttäväkuntoisten määrän voimakkaana 

nousuna
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Perusväylänpito, 
tiesiltarahoitus

Alustava arvio
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Hankkeiden 
luonne muuttunut

- Aiemmin 10 km tietä ja 2 
siltaaNykyisin 2 km tietä ja 
10 siltaa

- Taitorakenteiden rooli 
korostuu
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Osaaminen, taitorakenteiden merkitys 
korostuu

• Tiivis rakentaminen  hankkeissa enemmän taitorakenteita / tie tai 
ratakm

• Elvytyskohteet, lisärahakohteet …

• Raskaat erikoiskuljetukset

• Siltojen kunnon huononeminen, kantavuuspuutteet  korjauksia, 
uusimisia, vahvennuksia

• Siltojen kuntoon on herätty ja kiinnitetään entistä enemmän huomiota + 
rahoitusta

• Riittääkö resurssit? Uusia tekijöitä alalle
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Inhimilliset ja organisatoriset tekijät (HOF)
Väyläviraston tavoitteena on positiivinen onnistumisten kierre ja turvallisuutta vahvistava toimintakulttuuri. Hyvästä syntyy hyvää!

Ihmisten toiminta on erittäin keskeisessä roolissa väylänpidon onnistumisessa. Onnistumisen ja epäonnistumisen avaimet ovat siinä, miten 

hyvin ymmärrämme työnteon yksilön, ryhmän, tehtävien ja organisaation näkökulmasta. Suunniteltaessa uutta työmenetelmää tai 

työskenneltäessä normaalista poikkeavassa tilanteessa on asiaa syytä tarkastella monesta näkökulmasta. Apuna tässä Väylävirastolla on ns. 

neliapila-työkalu*, jota käyttämällä varmistumme siitä, että asiat on käsitelty mahdollisimman monelta kantilta. Tästä on kyse, kun puhumme 

inhimillisistä ja organisatorisista tekijöistä.

Inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden näkyväksi tekeminen ei ole salatiedettä, vaan tietoisesti kehitettävää osaamista, johon meillä on 

tarjolla koulutusta ja työkaluja.



HOF = tiedetään mitä ollaan tekemässä
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Taitorakennerekisterin tilanne

Simo Nykänen 21.4.2021



Mikä on Taitorakennerekisteri?

Väyläviraston ja useimpien kaupunkien omistamien taitorakenteiden 
”perustietovarasto”, omaisuudenhallintajärjestelmä.

Taitorakenne?
”rakenne, jonka rakentamiseksi on laadittava lujuuslaskelmiin perustuvat suunnitelmat ja jonka 

rakenteellinen vaurioituminen suunnittelu- tai rakennusvirheen seurauksena saattaa aiheuttaa vaaraa 
ihmisille tai liikennejärjestelmälle ja merkittäviä korjauskustannuksia rakenteelle tai sen välittömälle 

ympäristölle, tyypillisesti esimerkiksi silta”
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Taitorakennerekisterin sisältö

1. Taitorakenteiden perustiedot
• Omistajuus ja kunnossapito
• Sijaintitiedot ja geometriat
• Väylätiedot
• Dokumentit, esim. suunnitelmapiirustukset

2. Rakenteen kuvaus
• Rakenneosat
• Tulevaisuudessa rakenteen esittäminen 3D:nä

3. Taitorakenteiden kunnon seuranta
• Tarkastukset kunnon seurannan välineenä
• Elinkaaritapahtumat

4. Toimenpiteiden ohjelmointi
• Omaisuuden ylläpitämiseksi tarvittavat toimenpiteet
• Toiminnallisuus tulossa 2021



TREX

Integraatiot



Rakenneluokkien kehitystilanne
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Rakenneluokka Perustiedot Rakenne-
kuvaukset

Tarkastukset Tarkastukset
mobiili-

sovelluksella

Rakenteet
rekisterissä

Sillat X X X X 98%

Rautatierummut X X X X 95%

Laiturit X X X 80%

Sulut X X X 85%

Merimerkit X X X 95%

Tunnelit X X X 70%

Tukimuurit X X 5%

Kallioleikkaukset 5%

Meluesteet 1%

Paalulaatat 1%

Padot, lapot 0 %



Uusia 
ominaisuuksia

• Jokaisessa 
tuotantoasennuksessa paljon 
pieniä parannuksia ja uusia 
ominaisuuksia

• Ominaisuuksista tiedotetaan 
ilmoituspalstalla

• Isompana muutoksena 
rautatierumpujen kuvaaminen 
järjestelmässä valmistui 2020
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Rakenteen 
suunnitelmanumero

Esimerkkinä kaksi tapaa löytää 
ohje:

- Taitorakennereksiterin 
inffosivu

- Alfrescon
Taitorakennerekisterin työtila

 Extranet.vayla.fi
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Käyttötarkoitus

• Ohjeistus koskee kaikkia Väyläviraston omistamia taitorakenteita 
väylämuodosta riippumatta

• Jatkossa rakenteen suunnitelmanumero = rakenteen tunnus

• Tätä ohjetta käytetään uusien ja olemassa olevien rakenteiden 
suunnitelmanumeroiden määrittämiseen Taitorakennerekisterissä

• Ohjetta sovelletaan myös muiden kuin Väyläviraston omistamiin rakenteisiin

• Suunnitelma-aineiston tallentaminen Taitorakennerekisteriin tehdään ohjeen 
”Taitorakenteiden tiedon käsittely” mukaisesti

• Aineisto tulee tallentaa pitkäaikaiseen säilyttämiseen soveltuvissa 
tiedostomuodoissa (TIFF 6.0 tai PDF/A)

• Suunnitelmapiirustuksia ei tarvitse toimittaa erikseen arkistoon. Aineiston 
tallentaminen Taitorakennerekisteriin riittää
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Uusi rakenne
Olemassa oleva 

rakenne

Omistaja 
Väylävirasto

Omistaja muu 
taho

Kohta 1 Kohta 2

Maadoitus: kohta 6

Navigointi ohjeessa

Ei vielä 
rekisterissä

Kohta 3

Uusi 
suunnitelma

Kohta 4

Korjaus-
suunnitelma

Kohta 5



Rakenteen 
geometria

Rakenteelle syötetään aina 
geometria

• Rakenteen geometria = 
päällysrakenteen geometria

• Alusrakenteiden geometria 
päärakenneosille

• Päällysrakenteen geometriaan 
piirtyy nuoli, joka kuvaa sillan 
inventointisuunnan
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Tulossa

• Kuntoluokan määrittelyt

• Toimenpideohjelmointi –
työkalu

• Tieosoitteen määrittely 
kartalta / väyläviivoista

• Rakenteen lukeminen IFC-
tiedostosta, 2022

11
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Keskustelua ja kysymyksiä?





Julkinen

SILKO-ohjeet ja siltojen 
vedeneristys
Konsulttipäivät 2021 Suunnittelu 
Taitorakenneyksikkö

22.4.2021



Hulevesiputki

• Pintavesiputki-syöksytorvi-hulevesiputki vai mikä?

• Asiaa kysyttiin Siltatekniikan päivillä 2020

• Taitorakenneyksikössä tehtiin asiasta päätös keväällä 2020:  

HULEVESIPUTKI 

Syöksytorvi

Pintavesiputkea ei ole siltarakenteessa.



SILKO-ohjeet
SILKOa jo vuodesta 1976. Ensimmäiset 
ohjeet laadittiin 1980-luvun alussa.

SILKO-ohjeita käytetään siltojen 
korjaustyön suunnittelun ja siltojen 
korjaustyön toteutuksen apuna tai ohjeena. 

Soveltuvin osin ohjeistusta voidaan käyttää 
myös uudisrakennuskohteissa mm. 
InfraRYL, talonrakennus- ja 
talonkorjaushankkeissa, koulutuksissa.

Uuden SILKO-ohjeen tai päivityksen tarve 
syntyy SILKO-työryhmissä, SILKO-
toimikunnassa, Väyläviraston 
taitorakenneyksikössä tai urakoinnissa, 
materiaalitoimittajilta, suunnittelijoilta jne.

https://vayla.fi/palveluntuottajat/sillat/silko



SILKO-ohjeet

Ohjeet kolmessa kansiossa:

1. Yleiset laatuvaatimukset

• Vauriomekanismit

• Taustatietoa korjauksille

• Määräykset, muut ohjeet, standardit

2. Työkohtaiset laatuvaatimukset

• Työvaiheen laatuvaatimukset, laadunvarmistus

• Korjaustyön eteneminen

3. Voimassa olevien SILKO-tuotteiden luettelo (Tarviketiedosto)

• Korjaus- ja rakentamistöihin soveltuvat korjausaineet ja -tuotteet

Hyvällä asenteella tehdään laatua. Kuva Antti Kakko. 



SILKO-toimikunta ja työryhmät

Simo Nykänen
Pekka Siitonen

Ilkka KuulasMikko Peltomaa

Pekka Siitonen



SILKO-korjausrakentaminen
KORJAUSRAKENTAMINEN EROAA UUDISRAKENTAMISESTA (Jorma 

Huura 16.10.2009):

Laatuun vaikuttavat tekijät, kuten

• Vaurioiden selvittäminen
• tarkastukset
• tutkimusmenetelmät

• Vaihtoehtojen vertailu
• käyttöikä, ei tehdä mitään, purku, uusiminen, korjaus 

• Periaateratkaisut
• korjaaminen, vahventaminen, leventäminen

• Korjausmenetelmien valinta
• paikkaus, valaminen, betonin ruiskutus, pinnoitus

• Laatuvaatimukset
• uusiin ja päivitettävin SILKO-ohjeisiin lisättään laatuvaatimustaulukko

• Urakoitsijan valinta
• RALA-toimialapätevyys, Siltaurakoitsijaluokitus



Uusia SILKO-ohjeita 2020-2021 
Yleiset laatuvaatimukset:

• 1.301 Metallit sillankorjausmateriaalina (2/2021)

• 1.352 Laakerit ja nivelet (3/2021)

• 1.701 Liikuntasaumojen korjaaminen (1/2020)

• 1.902 Kaapeleiden sijoittaminen siltaan (6/2020)

Työkohtaiset laatuvaatimukset:

• 2.353 Laakereiden ja nivelten huolto, korjaus ja vaihtaminen 
(3/2021)

• 2.531 Kivirakenteen injektointi ja saumaus (1/2020)

• 2.551 Kivipinnan puhdistus (1/2020)

• 2.731 Pienten liikunta- ja kutistumissaumojen korjaus (2/2020)

Materiaalit/Voimassa olevien SILKO-tuotteiden luettelo 
(Tarviketiedosto):

• SILKO 3.821 Ohutkerrospäällysteet julkaistaan 5/2021

• Materiaalitaulukot päivittyvät jatkuvasti
• ”hyväksynnät” voimassa 5 vuotta

• Tuotteilla tuotevaatimukset, koeohjelmat tai koekäyttö/referenssit



Siltojen pintarakenteet

Siltojen pintarakenteisiin liittyvät ohjeet ovat 
päivitetty 2017-2020:

• TOSS, Täydentäviä ohjeita siltojen 
suunnitteluun, 4/2019

• Siltojen vedeneristysten SILKO-
tuotevaatimukset, 5/2020

• Sillan vedeneristystyömaan laadunmittaus, 
2/2017

• SILKO-ohjeet ja –materiaalitaulukot

• InfraRYL, 42300 Sillan kannen pintarakenteet 
2019 (2017)



Täydentäviä ohjeita siltojen 
suunnitteluun, kohta 5. Pintarakenteet

Kannen pintarakenteen valinta:

• tiivistys vai suojabetoni

• kermirakenne, mastiksi vai nestemäisenä 

levitettävä vedeneristys, 
• bentoniittimatto, EPDM-kumimatto

• päällysteet

• vedeneristystyypin vaihtaminen urakan 
aikana:
• vaikuttaa mm. liikuntasaumojen, 

hulevesiputkien ja reunapalkin korkoon
• vaikuttaa muihin pintarakenteisiin mm. 

suojakerros.





Puurakenteiden suunnittelu – NCCI5
Eurokoodin soveltamisohje

22.4.2021



Tärkeimpiä muutoksia edelliseen 
ohjeeseen

Tämä on soveltamisohjeen NCCI 5 toinen versio. Verrattuna ohjeen ensimmäiseen 
versioon, muutoksia ja tarkistuksia on tehty mm. seuraaviin kohtiin ja asioihin:

• Puurakenteiden suojaaminen kosteusrasitukselta ja rakenteiden säilyvyys

• Lujuusluokittaisten ominaislujuuksien esittämistavat taulukoissa

• Puisten kansilaattojen suunnittelun vaatimukset ja poikittain jännitettyjen 
lamellikansien suunnittelu

• Käyttörajatilatarkasteluissa värähtelytarkastelut ja huoltoajoneuvon taipumaraja 
tarkastelu kevyenliikenteen sillalla

• Metalliliittimin tehtyjen liitosten laskenta

• Standardiviittausten päivittäminen
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LUKU 3 PUUTUOTTEIDEN 
MATERIAALIOMINAISUUDET

• Puutavara lujuustaulukot

• Lujuusluokat C24 ja C30

• Liimapuun ja halkaistun 
liimapuun lujuusluokkataulukot

• Lujuusluokat GL30c, GL30h, 
GL30cs ja GL30hs

• Liimapuupalkkien koot ja 
liitteen 2 puutavarakoot

3



LUKU 4. SÄILYVYYS

• Säilyvyyteen liittyviä asioita on lisätty

• Suosituksia ja vaatimuksia

• Rakenteellisesta suojauksesta ohjeita ja esimerkkejä

• Avoimia kansirakenteita tulisi välttää

• Syrjälankkukannen sijaan suositellaan liimapuuelementtikantta

• Jänneterästen suojausta ja metalliliittimien/osien ohjeita täsmennetty

4



LUKU 4. SÄILYVYYS

5

Liimapuun suojaaminen puu- tai teräskattella: Liitososien sijoittaminen rakenteen sisään:

Säleikön mitoitus: Palkin sivujen suojaus: Kannen ja kaidetolpan välinen kuivatusrako:



LUKU 4. SÄILYVYYS

• Vedeneristetyn puukannen

detaljeja:

6



Luku 5. 
Rakenteiden mallintamisperusteet

• Rakenteiden mallintamisperusteiden alle on lisätty uusia alilukuja, joissa 
käsitellään nyt myös kansilaattojen suunnittelua ja puu-betoni 
liittorakenteita.

• Kehä- ja ristikkorakenteiden osuutta on laajennettu ja avattu tarkemmin:

• Rakenneosien mallintamista

• Epäkeskisyyksien huomiointia

• Liitosten mallintamista.

• Lisätty ehdot, milloin sauvojen jatkokset voidaan mallintaa jäykkinä

7



Kansilaatat

• Lisätty uusi luku kansilaatoista, joiden 
yhteydessä käsitellään laminoituja 
kansilaattoja, kuormituksen 
jakaantumista sekä eri analyysimalleja. 

• Syrjälankkukansien sallituille tukiväleille, 
lankkujen limityksille ja liitoksen 
leikkauskestävyyden laskennalle on 
lisätty omat vaatimukset.

• Lisätty taulukko ja kaavoja 
jäykkyysarvojen laskentaa helpottamaan.
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Puu-betoni liittopalkki

• Puu-betoni liittorakenteisten siltojen rakennussuunnittelutehtävään kuuluu 
hankekohtaisten suunnitteluperusteiden laatiminen käyttäen hyväksi olemassa olevaa 
tutkimustietoa. Suunnitteluperusteet hyväksyy Väylävirasto.

• Seuraavassa on listattu puu-betoniliittopalkin laskennassa huomioon otettavia kuormia ja 
tehty viittauksia kuormitusten aiheuttamien jännitysten laskentaa koskeviin tutkimuksiin:
• rakentamisaikaisten tuentojen vaikutus puupalkkiin ja betonilaattaan kohdistuviin 

jännityksiin [5,6,7,8]

• puun, betonin ja liitosten viruminen [1,3,4,5]

• betonin kutistuminen [3,4,5,6,7]

• puun kosteusvaihtelu [5,6,7]

• lämpötilamuutos ja lämpötilaero [5,6,7]

• pintarakenteen ja varusteiden painot [5,6,7]

• hyötykuormat [5,6,7,9]

• liitosten joustaminen ja väsytys [1,2,5,6,10]
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LUKU 6. Murtorajatilat

• Luvun runko on säilynyt ennallaan, mutta sisältöä on täydennetty ja 
muotoiltu 

• Kaavoihin on lisätty viittaukset kyseiseen Eurokoodin kohtaan

• Tehty lukuisiä pieniä täydennyksiä:

• Lisätty havainnollistavia kuvaajia esimerkiksi nurjahdukseen ja 
kiepahduskertoimeen liittyen sekä päivitetty alkuperäisiä kuvia

• Yhtenäistetty otsikointia ja terminologiaa 

• Lisätty eräitä mitoituksen kannalta hyödyllisiä kaavoja ja poistettu 
mekaniikan perusteisiin lukeutuvia kaavoja

• Jäsennelty kaavoja uudelleen

10



Kuormia jakavan rakennesysteemin 
kestävyys

• Entinen ” Useasta pääsauvasta ja poikittaisesta sekundäärisauvasta 
koostuvan systeemin kestävyys” muutettu paremmin kuvaamaan 
asiasisältöä. 

• Selvennetty millaisiin rakenteisiin voidaan soveltaa
• Kuormia jakavia rakenteita ovat esimerkiksi

• Syrjälankkukannet

• Poikittain jännitetyt lamellikannet

• Liimapuulaatat

• Palkkisillat, joissa palkkiväli on < 1,2m

• Puu-betonisiltojen puukansi

• Eurokoodin kuvat muutettu kaavamuotoon
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Poikittain jännitetyt lamellikannet

• Suunnittelu- ja rakenteellisia ohjeita tarkennettu ja täydennetty:

• Suunnitteluperusteet
• Paksuilla kansilla (laattasillat) minimijännitysvaatimusta pienennetty

• Rakennemalli esitetty kohdassa 5.5

• Jännevoiman määrittäminen
• Saumojen aukeaminen

• Kosteus- ja lämpötilavaihtelut

• Mitoitus murtotilassa
• Tason suuntaiset leikkausvoimat

• Rakenteelliset ohjeet

12



Luku 7. Käyttörajatilat 

• Luku kirjoitettu osittain uudelleen. Alaotsikot ovat pysyneet ennallaan.

• Taipumien raja-arvojen määräytymisperusteet on päivitetty. 
Huoltoajoneuvoa ei NCCI1 mukaan tarvitse ottaa huomioon taipuman 
laskennassa, joten sille on asetettu oma taipumaraja (L/200)

• Lisätty vaatimuksia taustoittavaa tekstiä värähtelystä ja yksityiskohtaisen 
värähtelymitoituksen tarpeellisuudesta

• Ohjeessa on esitetty nimenomaan puusiltojen värähtelyn ominaispiireet ja 
muilta osin viitattu muihin ohjeisiin.

• Esitetty oletusarvoinen vaimennussuhteen arvo (0,015) ja määritetty eri 
tapauksissa vaimennuskertoimen ylä- ja alarajat.
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LUKU 8. METALLILIITTIMIN TEHDYT 
LIITOKSET

• Naula- ja ruuviliitosten
leikkauskestävyyden mitoitustaulukot
vastaavasti kuin ohjeessa: Puuinfo. 
Eurokoodi 5 lyhennetty
suunnitteluohje

• Esimerkki Neliskulmaisilla
lankanauloilla (꙱) ja pyöreillä
konenauloilla (ø) kootun
yksileikkeisen puutavaraliitoksen
leikkauskestävyyden
mitoitusarvot Rd [N]

• Tekstisosioon useita muutoksia
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LIITTEET. SYRJÄLANKKUKANSI

15



LIITTEET. LIIMAPUUELEMENTTIKANSI
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Betoniohjeiden kokonaistilanne

Jussi Vuotari 22.4.2021 Konsulttipäivät



Sisältö

• Infrabetonien 
valmistus

• InfraRYL

• NCCI 2 
Betonirakenteiden 
suunnittelu

2



InfraRYL ,

Infrabetonien 
valmistus

• InfraRYL työmaalle
• Betonirakenteen kelpoisuuden 

osoittaminen:
• Lujuuden suhteen valettavilla koekappaleilla
• Säilyvyyden suhteen ilmamäärämittauksin ja 

P-lukulaskelmalla.

• Infrabetonien valmistusohje 
betoniasemille:
• Väyläviraston ohjeistus P-lukubetonin 

valmistamiseen
• Laadunvalvontatoimenpiteitä 

betoniasemalle
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Infrabetonien 
valmistus

• Ohje on tullut voimaan 1.1.2021

• Vuoden siirtymäaika:
• Betoniasemat laativat tehdaskohtaiset 

ennakkokokeet

• Betoniasemien toiminta sertifioidaan 
Infrabetonien valmistus ohjeen 
mukaiseksi. (Inspecta Sertifiointi Oy)

• Tämän jälkeen betonia voidaan toimittaa 
Väyläviraston kohteisiin

• 1.1.2022 Infrabetonit valmistetaan 
ainoastaan uuden ohjeen mukaan

4



P-lukubetoni?

5

P-luku kuvaa betonin 
pakkassuolakestävyyttä

Betonissa tarvitaan tietty 
määrä ja tietyn laista ilmaa 
tämän saavuttamiseksi, 
suojahuokoset

I Suhteitusvaatimukset
II Betonin ennakkokokeet
III Ilmamäärämittaukset 

työmaalla



Infrabetonilaadut Käyttöön suositellut 6 kpl 
Infrabetonilaatua

• Betonirakenteiden suunnitteluohje NCCI 2 
ohjaa käyttämään näitä

• P0 on uusi merkintä, huokostamaton
infrabetoni

• Nykyiset säilyvyyden ennakkokokeet 
vievät 3 kk aikaa, joten saatavuus voi olla 
huonompaa muilla betonilaaduilla.
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Ennakkokokeet:

Tehdaskohtaiset
• ”Aina” tietyistä 

betonilaaduista

Kohdekohtaiset

• ”Harvoin”

• Erillinen harkinta

7

Tehdaskohtaiset
Luovat pohjan rakenteen 
säilyvyyden osoittamiselle 
työmaalla tehtäviin 
ilmamäärämittauksin

Kohdekohtaiset
Tarkoituksena parantaa 
hankalien valujen onnistumista 
ja lisätä yhteistoimintaa betonin 
valmistajan ja urakoitsijan 
välillä.



Mille betoneille 
ennakkokokeet 
ovat voimassa?

- www.vayla.fi/ohjeluette
lo

- Betonin valmistaja voi 
esittää voimassaolevat 
ennakkokokeet betonin 
tilaajalle

- Jokaista betonia ei 
testata 
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Infrabetonilaadut

NCCI 2

NCCI 2 (päivittyy justiinsa)

9

Merkintä suunnitelmissa
Kansi Ro20 R1 C30/37-3 P30, c.nim 40 mm
Infrakohteissa Ei kirjata rasitusluokkia. Poikkeuksena 
XA



InfraRYL:

• InfraRYL versio 
20xx?

• Taitorakenteiden 
tehostetut betonin 
laadunvarmistustoi
menpiteet

• InfraRYL
soveltamiskirje 
2020, betoni

10

Noudatettavat 
laatuvaatimukset 
määritetään 
sopimuspapereissa.

Vaatimukset vaihtelevat 
noudatettavien versioiden 
mukaan

Päivitystyö on käynnissä 
siltakappaleen osalta, 
tähdätään joulukuun 
versioon 



Uusimmat ohjeet,
Betoniteemainen sähköpostilista
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www.vayla.fi/ohjeluettelo

www.lyyti.in/vaylavirastobetonitiedotus





Julkinen

Ajankohtaista geotekniikasta

Konsulttipäivät 2021 
Taitorakenneyksikkö

21.4.2021



Ajankohtaista / nostoja taitorakenteisiin 
liittyvästä geotekniikasta 

• Geoasiantuntijat ja vastuualueet 

• Paalutustyöturvallisuuden huomiointi 
suunnitteluvaiheessa – uusi opas

• Kallioperän merkitys porapaalutuksen 
suunnitteluun – uusi opas 

• Muita huomioita   

2



Geotekniikka, asiantuntijat 

3

Panu Tolla Veli-Matti Uotinen Mauri Kulman Hannu Siira

Rata investointihankkeet Väyläviraston tiehankkeet Väyläviraston tiehankkeet Rata investointihankkeet

KAS-ELY, EPO-ELY UUD-ELY, LAP-ELY VAR-ELY, PIR-ELY, KES-ELY POP-ELY, POS-ELY

Radan parantamishankkeet (rs, 
yleis ja ratas.) L-S

Ohjetyöt Radan parantamishankkeet (rs, 
yleis. ja ratas.) E-S

Radan parantamishankkeet (rs,
yleis.- ja ratas) I-S, P-S

Ohjekoordinaattori
geo/pohjarakennus

T&K-työt Kalliotekniikka Vesiväylähankkeet

CEN standardisointi (erit. 
Eurokoodit)

CEN standardisointi (TC288, 
Eurokoodit)

T&K (koordinaattori) T&K

T&K
SGY:n toimikunnat

NorgeoSpec, SGY:n toimikunnat,
RIL, TRY 

SGY:n toimikunnat SGY:n toimikunnat



Paalutustyöturvallisuuden huomioinen 
suunnitteluvaiheessa 
Väyläviraston oppaita 1/2020

Suunnitelmien yhteensovitus, rakenteiden korkeusasemien ja työjärjestyksen huomioiminen 
suunnittelussa

4



Paalutustyöturvallisuuden huomioinen 
suunnitteluvaiheessa 
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Esimerkki vinopaalujen asennettavuuden vaikutuksesta 

- 36, 38, 41, 42 vinopaalut 4:1 mahdollista asentaa vain takakallistuksella  olisi johtanut vähintään sillan kaiteiden 

purkamiseen, mahdollisesti reunapalkkien purkamiseen
- Joka tapauksessa haasteellinen paalutuskohde, koska esim. paalut 28, 30 joudutaan asentamaan siten, että 

paalutuskoneen perä sillalla, paalujen katkaisu vasta penkereen leikkaustyön jälkeen, paalutuskoneella paljon siirtoja ei 
katkaistujen ja katkaistujen paalujen päällä, koska vinopaaluja ”joka suuntaan” 6
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Kallioperän merkitys porapaalutuksen 
suunnitteluun
Väyläviraston oppaita 2/2020

8

- Kalliopinnan ja –muodon ja kalliolaadun tutkiminen 
- Erityisen tärkeää tunnistaa / tietää paalun kärjen 

alla oleva kallion laatu (NCCI7 mukaisesti 3D tai 
2m)

- Porakonekairauksen luotettavuus? 

Yksittäisen porapaalun painuma (luonteeltaan 
”äkillinen”) aiheuttaa siltatyypistä riippuen 
(merkittäviä) lisärasituksia siltarakenteeseen. 
Esimerkkilaskelma.

Porapaalu / lyöntipaalu? Paalutyypin valinta pitäisi 
ensisijaisesti pohjautua pohjasuhteisiin ja paalun 
asennettavuuteen. Kannen rakenteen mitoitus ei 
pitäisi perustua tiukkoihin paalutoleransseihin? 



Muita huomioita 

9

Alikulkusilloissa sillan pituuden 
määrittämisessä huomioitava, jo 
tie- ja ratasuunnitelmavaiheessa, 
alittavan väylän leikkaus. 1:1.5 
luiskakaltevuus usein liian jyrkkä 
leikkauksen ja tulopenkereen 
stabiliteetin kannalta. 

Vaatii tiivistä yhteistyötä väylä-
ja geosuunnittelijan kanssa. 

Uusi ohje VO 35/2020
Tie- ja rataleikkausten 
suunnittelu 



Muita huomioita 

10

• Geoteknisiä suunnitelmia puuttuu taitorakennerekisteristä

• NCCI7 päivitystä suunnitellaan

• Maa- ja kallioankkureiden laatuvaatimukset – uusi julkaisu? 

• Maanpaine-siirtymäkäyttäytyminen tutkimushanke (ponttiseinä, 

maanpaineen kehittyminen, ankkurivoimat jne) käynnissä

• Geosuunnittelun tietomallinnus siltapaikoilla – diplomityö valmistuu 

alkukesästä 2021   





Julkinen

Taitorakenteiden uusimpia ohjeita

Konsulttipäivät 2021 
Taitorakenneyksikkö

22.4.2021



Standardien ja ohjeiden tekijät ja käyttäjät
(joskus tarpeet/halut eivät kohtaa)

2

"Käyttäjät" Tutkijat Viranomaiset Tilaajat

(Teollisuus, lobbarit ? )



3
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Failures (log)

”Montako sortumaa 10 vuodessa” (N = 10 000)

Beta=2 Beta=2.5 Beta=3 Beta=3.5 Beta=4 Beta=4.5

Beta = 2
~ 228 failures

Beta = 2,5
~ 62 failures

Beta = 3
~ 13 failures

Beta = 3,5
~ 2 failures

Beta = 4 / 4,5
~< 1 failures

HOF
(”Human and Organizational factor”)

Rahasta ei pulaa Rahasta pulaa

jne…

Selkeät vastuut                       Epäselvät vastuut

Tarkastus ja valvonta ok     Ei tarkastusta, ei valvontaa

”Hyvät ohjeet”                       ”Huonot ohjeet”



Infrabetonien valmistus, uusi
Väyläviraston ohjeita 41/2020

• Julkaistava ohje on päivitys ohjeelle Siltabetonien P-
lukumenettely lo22/2016.

• Voimassa 1.1.2020 alkaen, vuoden siirtymäaika uuteen 
menettelyyn.

• Koskee pakkassuolakestävän P-lukubetonin valmistamista. 
Esittää lisävaatimuksia standardin SFS-EN 206 mukaisen 
betonin valmistamiseen.

• Ohje on tarkoitettu lähinnä betonin valmistajien käyttöön.

• Ohjepäivityksessä tarkennetaan P-lukubetonille tehtävien 
ennakkokokeiden menettelyitä, suhteitusvaatimuksia ja 
tehtaan laadunvarmistusta.

• Yhteyshenkilö Jussi Vuotari, Taitorakenneyksikkö.
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Betonisiltojen korjaus- ja vahventaminen, uusi
Väyläviraston ohjeita x/202x

• Päivityksiä betonisiltojen korjaussuunnitteluohjeeseen

• Uusi ohje, Betonisiltojen vahventaminen

• Päätettiin yhdistää ohjeet, paljon samaa sisältöä

• Kuormaluokat 1…4 korjaus ja vahventamissuunnitteluun

• Korjauspuoli:

• Päivitetty laskentamenetelmiä

• Vahventamispuoli:

• Poikkileikkauksen kasvattaminen

• Liimausvahventaminen

• Vahventaminen ulkoisin jäntein

• Yhteyshenkilö Jussi Vuotari, Taitorakenneyksikkö

5

Vahventaminen



NCCI 2 Betonirakenteiden suunnittelu, päivitys
Väyläviraston ohjeita x/202x

• Päivitetty ohjeen Infrabetonien valmistus mukaiset 
betonilaadut ja betonin vähimmäisvaatimustaulukot

• Yhteyshenkilö Jussi Vuotari, Taitorakenneyksikkö
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Siltakaiteiden suunnittelu, päivitys
Väyläviraston ohjeita 15/2021 (tulossa…)

• Korvaa ohjeen Siltojen kaiteet (LO25/2012)

• Suurimpana uudistuksena ohjeistus H4b-kaiteen valintaan

• Riskiperusteinen arviointi

• Siirtymärakenne siltakaiteen ja tiekaiteen välillä

• Uusi ohjeistus, ei enää kiinteitä mittoja

• Tarkennuksia mm. suunnitelmissa esitettäviin asioihin, 
kaiteiden muunteluun, keskikaiteen asentamiseen sillalle

• Yhteensovitus ohjeiden Tiekaiteiden suunnittelu ja Teiden ja 
ratojen meluesteiden suunnittelu

• Lausuntokierroksella 14.5.2021 asti, kommentoi!

• Yhteyshenkilö Mikko Peltomaa, Taitorakenneyksikkö
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Puurakenteiden suunnittelu – NCCI 5, päivitys
Väyläviraston ohjeita 16/2021 (tulossa…)

• Korvaa ohjeen alkuperäisen version (LO25/2013)

• Otettu huomioon mm. InfraRYL Sillat -osion päivityksen 
asiat

• Selkeytetty sisältöä kauttaaltaan ja tarkennettu mm.:

• Materiaaliominaisuuksia

• Säilyvyysasioita ja puurakenteiden suojausta

• Rakennemallien laatimisen perusteita

• Puurakenteiden jännittämistä

• Värähtelytarkasteluja

• Lausuntokierroksella 14.5.2021 asti, kommentoi!

• Yhteyshenkilö Mikko Peltomaa, Taitorakenneyksikkö
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Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje
Teräsrakenteiden toteutus – NCCI T, päivitys
Väyläviraston ohjeita 3/2020

• Korvaa ohjeen alkuperäisen version (LO28/2014)

• Otettu huomioon standardin SFS-EN 1090-2:2018 
muutokset, mm.:

• EXC4 vaatimukset hankekohtaisesti

• Levyjen ja lattojen pintojen laatuluokkavaatimus A1

• Kuumalla oikaisuun tarkempia vaatimuksia

• Täydentävien NDT-tarkastusten laajuus

• Notsikolon mitat

• SFS-EN 1090-2 on säännöllisen revisioinnin kohteena, joten 
muutoksia on tulossa jatkossakin.

• Yhteyshenkilö Mikko Peltomaa, Taitorakenneyksikkö

• https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/vo_2020-03_ncci_t_web.pdf
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Muovi- ja komposiittiputkisillat - Suunnitteluohje
Väyläviraston ohjeita 48/2020 (uusi ohje)

• Käsittelee muovi- ja komposiittimateriaalista valmistettujen 
putkisiltojen suunnittelua ja yleisiä laatuvaatimuksia.

• Soveltamisalue: putkisillat, jm 2-5 metriä

• Ohjeen rakenne noudattelee teräsputkisiltojen 
suunnitteluohjetta.

• Ohjeen mukaisilla suunnitteluratkaisuilla mahdollistetaan 
osaltaan 100 vuoden suunnittelukäyttöiän saavuttaminen.

• Edellyttää myös laatuvaatimusten täyttymistä rakentamisessa 
sekä hoitoa ja ylläpitoa

• Yhteyshenkilö Mikko Peltomaa, Taitorakenneyksikkö

• https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/vo_2020-
48_muovi_komposiittiputkisillat_web.pdf
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Liikuntasaumatoman sillan suunnittelu
Väyläviraston ohjeita VO9/2021

• Liikuntasaumattomia siltoja koskeva aineisto koottu yhteen 
ohjeeseen

• Ajoneuvoliikenteen silloilla sallittu liikepituus kasvaa 35 m → 
45 m

• Yhteyshenkilö Heikki Lilja, Taitorakenneyksikkö.

• Tarkentunut ohjeistus:

• Paaluihin kohdistuvan maanpaineen määritys 
ympäröivästä maasta ja liikennekuormasta

• Epäsymmetristen siirtymien vaikutus alusrakenteiden 
mitoitukseen

• Sillan kokonaistoiminta
• Kuormitustilanteet ja rakennemallit / Vino silta

• Laskentaesimerkki ohjeen soveltamisesta käytännössä
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Siltojen vedeneristysten SILKO-Tuotevaatimukset
Väyläviraston ohjeita 5/2020

• Päivitetty ohje, voimassa 11.2.2020 alkaen

• Korvaa Siltojen vedeneristysten SILKO-Tuotevaatimukset (LO 
9/2015)

• Koskee siltojen vedeneristystuotteiden tuotevaatimuksia

• Ohjeessa kerrotaan tuoteilta vaadittavat ominaisuudet, 
vaatimukset ja menetelmät sekä kuinka tuotteet ilmoitetaan 
SILKO-Tuoteluetteloon

• Yhteyshenkilö Pekka Siitonen, Taitorakenneyksikkö

• https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/vo_2020-
05_siltojen_vedeneristysten_web.pdf
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RUMKO – Rumpujen korjausohje
Väyläviraston ohjeita ??/2021

• Julkaistava ohje on päivitys Ratahallintokeskuksen ohjeelle 
Rumpujen korjausohje RUMKO O 1/2006.

• Yhteyshenkilö Jouko Kjellman, Taitorakenneyksikkö.

• Ohjeen sisältö: 

• Rumpukohteiden suunnittelu

• Peruskunnossapito (rummun/rummun pään  puhdistus/korjaus, ojan 
puhdistus/perkaus, luiskaverhousten korjaus)

• Nykyisen rummun korjaustoimenpiteet (kivirummun aukkojen 
tukkiminen, jatkaminen betoniputkella tai teräsrakenteella, lisäämällä väli- tai 
päätykaivo puolirummuilla, sujutus teräsputkella tai suorakaiteen muotoisella 
teräsprofiililla, rummun betonointi ja uuden rummun poraus betonin läpi, 
sukkasujutus, kivirummun kannen vaihto betonisella tai teräksisellä kannella)

• Nykyisen rummun uusiminen tai uuden rakentaminen

• Rumpujen tarkastustoiminta ei sisälly kyseiseen ohjeeseen

• Ohje on tarkoitettu lähinnä suunnittelijoille ja kunnossapitäjille. 

• Arvioitu valmistuminen vuoden 2021 lopussa. 13



Laituritarkastuskäsikirja
Väyläviraston ohjeita 17/2020

• Päivitetty ohje, voimassa 1.1.2021 alkaen

• Korvaa Laituritarkastuskäsikirjan (LO 2/2010)

• Koskee laitureiden yleistarkastuksia

• Laituritarkastuskäsikirja kuuluu Väyläviraston taitorakenteiden 
hallintajärjestelmän ohjeistoon. Käytetään laituritarkastus- ja 
taitorakennerekisteripalveluita suoritettaessa

• Käsikirjassa annetaan yksityiskohtaiset ohjeet laiturin 
perustietojen tarkistusta, vaurio- ja kuntoluokitusta sekä 
tarkastustulosten ja –valokuvien taitorakennerekisteripäivitystä 
varten

• Yhteyshenkilö Niina Onninen, Taitorakenneyksikkö

• https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/vo_2020-
17_laituritarkastuskasikirja_web.pdf
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Kiinteiden merimerkkien tarkastuskäsikirja
Väyläviraston ohjeita 26/2020

• Päivitetty ohje, voimassa 1.6.2020 alkaen

• Korvaa Kiinteiden merimerkkien tarkastuskäsikirjan (LO 
19/2013)

• Koskee kiinteiden merimerkkien yleistarkastuksia

• Laituritarkastuskäsikirja kuuluu Väyläviraston taitorakenteiden 
hallintajärjestelmän ohjeistoon. Käytetään yleistarkastus- ja 
taitorakennerekisteripalveluita suoritettaessa

• Käsikirjassa annetaan yksityiskohtaiset ohjeet kiinteiden 
merimerkkien perustietojen tarkistusta, vaurio- ja 
kuntoluokitusta sekä tarkastustulosten ja –valokuvien 
taitorakennerekisteripäivitystä varten

• Yhteyshenkilö Niina Onninen, Taitorakenneyksikkö

• https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/vo_2020-
26_kiinteiden_merimerkkien_web.pdf
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Sulkutarkastuskäsikirja
Väyläviraston ohjeita 27/2020

• Päivitetty ohje, voimassa 1.6.2020 alkaen

• Korvaa Kanavarakenteiden tarkastuskäsikirjan (LO 8/2013)

• Koskee sulkujen yleistarkastuksia

• Sulkutarkastuskäsikirja kuuluu Väyläviraston taitorakenteiden 
hallintajärjestelmän ohjeistoon. Käytetään sulkutarkastus- ja 
taitorakennerekisteripalveluita suoritettaessa

• Käsikirjassa annetaan yksityiskohtaiset ohjeet sulkurakenteiden 
perustietojen tarkistusta, vaurio- ja kuntoluokitusta sekä 
tarkastustulosten ja –valokuvien taitorakennerekisteripäivitystä 
varten

• Yhteyshenkilö Niina Onninen, Taitorakenneyksikkö

• https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/vo_2020-
27_sulkutarkastuskasikirja_web.pdf
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Sillantarkastuskäsikirja
Väyläviraston ohjeita 33/2020

• Päivitetty ohje, voimassa 24.8.2020 alkaen

• Korvaa aiemman Sillantarkastuskäsikirjan (LO 26/2013)

• Ohje kuuluu Väyläviraston taitorakenteiden hallintajärjestelmän 
ohjeistoon. Koskee tie- ja rautatiesiltojen tarkastuksia

• Julkaisu päivittää ensimmäisen kerran vuonna 1990 julkaistua 
käsikirjaa. Käsikirjan avulla luokitellaan yleistarkastajan 
silmämääräisesti silloissa havainnoimat vauriot ja ohjeistetaan sillan 
yleiskunnon arvioiminen 

• Käsikirjassa on huomioitu mm:
• Taitorakennerekisterin vaikutukset siltaomaisuuden ja vaurioiden 

inventointiin
• Uusia vauriomekanismeja: puurakenteiden lahottajasieni ja 

betonirakenteiden alkalikiviainesreaktio 

• Yhteyshenkilö Simo Nykänen, Taitorakenneyksikkö

• https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/vo_2020-
33_sillantarkastuskasikirja_web.pdf
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Panospaikkaohje
Väyläviraston ohjeita 34/2020

• Päivitetty ohje, voimassa 28.1.2021 alkaen

• Korvaa aiemman Panostilaohjeen 2013 (Dnro
2741/005/2013)

• Turvaluokiteltu ohje on muutettu lähtökohtaisesti 
rakennussuunnitteluohjeeksi. Koskee maanteitä ja rautateitä

• Panospaikkatiedot esitetään yksityiskohtaisesti 
rakennussuunnitelmissa ilman viittauksia turvaluokiteltuun 
ohjeeseen

• Julkaistu julkiset Siltojen erityslaitteet -tyyppipiirustukset

• Yhteyshenkilö Antti Rytkönen, Taitorakenneyksikkö

• https://extranet.vayla.fi/trex/#/rakenne/49304/dokumentit
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Tunnelintarkastuskäsikirja
Väyläviraston ohjeita XX/2021

• Luonnos julkaistu 25.4.2019

• Uusi ohje

• Ohje kuuluu Väyläviraston taitorakenteiden hallintajärjestelmän 
ohjeistoon. Koskee tunnelien yleistarkastuksia tie- ja rataverkolla

• Tunnelitarkastuskäsikirja kuuluu Väyläviraston taitorakenteiden 
hallintajärjestelmän ohjeistoon. Käytetään tunnelitarkastus- ja 
taitorakennerekisteripalveluita suoritettaessa

• Käsikirjassa annetaan yksityiskohtaiset ohjeet sulkurakenteiden 
perustietojen tarkistusta, vaurio- ja kuntoluokitusta sekä 
tarkastustulosten ja –valokuvien taitorakennerekisteripäivitystä varten

• Käsikirjassa huomioidaan mm:

• Taitorakennerekisterin vaikutukset tarkastusten kirjaamiseen

• Tunnelirakenteiden vauriomekanismit

• Yhteyshenkilö Simo Nykänen, Taitorakenneyksikkö
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Tyyppipiirustukset
n. 50-60 tyyppipiirustusta
(+ toimittajien tyyppisillat)

• Ohjeluettelon kautta voi tutustua tarjontaan

- Päivittyneitä mm. seuraavat
- R15/DS TIE-1A - Ajoneuvoliikenteen sillan syöksytorvi d=200. - 1.6.2021

- R15/DS TIE-4a - Kannen putkisalaoja, salaojaprofiilin vaatimukset - 1.6.2021

- R15/DS TIE-4b - Kannen putkisalaoja, rakennevaihtoehdot 1 - 2, Suojabetoni - 1.6.2021

- R15/DS TIE-4c - Kannen putkisalaoja, rakennevaihtoehdot 3 - 4, Suoja-asfaltti - 1.6.2021

- R15/DS TIE-5ª - Tippuputki d=50. - 1.6.2021 

- R15/DS TIE-6ª - Tippuputki d=90. - 1.6.2021 

- R15/DS TIE-8 - Tippuputken pään ulosheittäjä - 1.6.2021  (Uusi tyyppipiirustus)

- R15/DM9 - Betoniseinän/Kannen liikuntasauma - 24.8.2020 

- R15/DP TIE1 - Kiinnike, tyyppipiirustus - 1.3.2021 

- R15/DP TIE2 - Asennusputki, tyyppipiirustus - 1.3.2021 

- R15/DP TIE3 - Merkintälevy, tyyppipiirustus - 1.3.2021 

- R15/DP TIE4 - Merkkikilpi, tyyppipiirustus - 1.3.2021 

- R15/DP TIE5 - Merkkilevy, tyyppipiirustus - 1.3.2021 

- Kommentteja otetaan vastaan, mikäli muutostarpeita on (Yksiköllä 
on jo oma lista tarpeista). 

- Tekijöitä kaivataan, voi ottaa yhteyttä jos kiinnostaa.
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Terässiltojen asentaminen
PITKÄSSÄ JUOKSUSSA

• Harkinnassa ollut ohjeistus terässiltojen asentamisesta

• Ohjeessa esitetään mitä pitää tarkastella ja ottaa huomioon 
terässiltojen asentamisessa

- Sisällysluetteloa on luonnosteltu

- Yleistä

- Asian käsittely nykyisissä Väyläviraston ohjeissa

- Asennustavat
- Työntöasennus, nostoasennus, sivusiirto, ulokeasennus jne.

- Suunnittelijan velvollisuudet

- Urakoitsijan velvollisuudet

- Apurakenteiden suunnitelmat

- Laadunvarmistus

- Dokumentoitu
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Siltojen purkuohje
PITKÄSSÄ JUOKSUSSA

• Harkinnassa ollut ohjeistus siltojen purkamisesta

• On havaittu, että siltojen purkamiselle ei ole vakiintuneita 
käytäntöjä. 

• Usein kesken hankkeen ajaudutaan tilanteeseen, että 
purkusuunnitelmat eivät ole täysin läpinäkyviä

• Ohjeistetaan mitä pitää purkusuunnitelmassa esittää

• Mahdollisesti jaetaan vaativuusluokkiin (vihreä-keltainen-
punainen –liikennevaloin, esimerkiksi, tai vielä monimutkaisemmin?)

• Onko tällaiselle tarvetta, kommentteja?

22



Paalutustyöturvallisuuden huomioinen 
suunnitteluvaiheessa 
Väyläviraston oppaita 1/2020

• Uusi opas

• Täydentää esitettä ”Paalutustyön turvallisuusohje” 
(https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/esite_paalutustyon_turvallisuusohje_web.pdf), 
Paalutusohjetta PO-2016 ja InfraRYL:ä ja Väyläviraston 
turvallisuusohjeita

• Korostaa eri tekniikka-alojen (geo, rak, väylä, kuivatus) 
suunnitelmien yhteensovittamista

• Antaa tietoja paalutustyön edellyttämään tilantarpeeseen ja 
toteutusmahdollisuuksiin, erityisesti vinopaalujen osalta 

• Opas on tarkoitettu etupäässä geoteknisille suunnittelijoille 
ja siltasuunnittelijoille, mutta hyödyllistä tietoa kaikille 
osapuolille

• Yhteyshenkilö Veli-Matti Uotinen

• https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/opas_2020-
01_paalutustyoturvallisuuden_web.pdf
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Kallioperän merkitys porapaalutuksen 
suunnitteluun
Väyläviraston oppaita 2/2020

• Täydentää NCCI7 porapaaluja koskevia kohtia

• Perustietoa kallioperästä ja sen tyypillisistä 
ominaisuuksista 

• Kallioperän ominaisuuksien: kalliolaadun, kallion 
lujuus- ja muodonmuutosominaisuuksien ja 
kalliorakojen sekä paalukuormien vaikutus paalun 
siirtymiin 

• Kalliopinnan muodon tutkiminen

• Kallion laadun selvittäminen 

• Esimerkkilaskelma yksittäisen porapaalun painumisen 
merkityksestä siltarakenteen rasituksiin

• Yhteyshenkilöt: Panu Tolla ja Veli-Matti Uotinen

• https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/opas_2020-
02_kallioperan_merkitys_web.pdf
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• Siltojen tukitelineet tulee suunnitella RIL 147-2019 
mukaisesti

• Vesirakenteet (esim. Laiturit)  sovelletaan 

RIL 201-3

(mahdollisin hankekohtaisin säädöin)

• https://www.ril.fi/kirjakauppa/ohjeet-ja-normit/
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