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1. Yleistä 

1.1. Yleiset ohjeet ja työselitykset 
Laiturin rakentamisessa noudatetaan seuraavia ohjeita ja määräyksiä, joita tämä 

työselostus täydentää: 

o InfraRYL 2020/2 tai uudempi 

o SILKO - ohjeet 

o Täydentävät asiakirjat: 

� Eurocode 0-7 

� Eurokoodin sovellusohjeet: Siltojen kuormat ja suunnitteluperusteet - 
NCCI1, Liikenneviraston ohje (24/2017) 

� Eurokoodin sovellusohjeet: Betonisillat - NCCI2, Liikenneviraston ohje 
(31/2017) 

� Eurokoodin sovellusohjeet: Geotekninen suunnittelu - NCCI7, Liikennevi-
raston ohje (13/2017) 

� Täydentäviä ohjeita siltojen suunnitteluun, Väyläviraston ohje 4/2019 

� BY 40, Betonipinnat, Suomen betoniyhdistys 2003 

� Infrabetonien valmistus, Väyläviraston ohje 41/2020 

� Taitorakenteet, rakenteiden suunnitteluohje, Helsingin kaupunki 27.3.2017 

Ennen rakennustöiden aloittamista tulee tarkistaa suunnitteluajankohdan jälkeen mahdolli-
sesti muuttuneiden määräysten vaikutus siltasuunnitelmaan. 

1.2. Rakenteen ja rakennuspaikan yleiskuvaus 
Rakennuspaikka sijaitsee Särkiniemen puistossa Lauttasaaren kaupunginosassa, osa-
alueella Vattuniemi, Lauttasaaren eteläisimmän kärjen länsirannalla. Rakennuspaikka on 
silokalliota. Kohde on luonnonmukaisena säilytettävää ranta-aluetta. 
  
Paikalla on suunniteltu teräsbetonista paikallavalettava uimalaituri. Laituri tukeutuu me-
ressä kalliolle valettavalle peruslaatalle ja rannalla kallionvaraiselle tuelle, joka ankkuroi-
daan betoniteräksin kallioon. Kansirakenne jatkaa etumuurin taakse siten että laituri näyt-
täisi kasvavan kalliosta. 
Laituri varustetaan ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kaiteella, pelastusvälinepyl-
väällä ja uima-alue tulee rajata poijuilla. 
 
Laituri on suunniteltu rakennettavan paikallavaluna. Puhdistetaan kalliopinnat ja porataan 
ankkureille tarvittavat reiät. Rakennetaan telineet / työnaikainen silta laiturin suoran osan 
alle. Tämän jälkeen tehdään vedenpitävä ponttiseinä meressä olevan peruslaatan ja laitu-
rin porrasosion ympärille. Valetaan ponttiseinän tiivistävä vedenalainen juuripalkki. Pum-
pataan ponttiseinien sisälle jäävä tila kuivaksi ja rakennetaan peruslaatta, portaat, laiturin 
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vaakaosa ja kalliolla oleva päätytuki kuivatyönä. Suoritetaan varusteiden asennukset. Lo-
puksi puretaan kaikki rakennusaikaiset tuennat ja apurakenteet kuten vedenalainen juuri-
palkki. 
 

1.3. Asiakirjat ja niiden sitovuus 
Tässä dokumentissa ei toisteta infrarakentamisen yleisiä laatuvaatimuksia, eikä Suo-
messa voimassa olevia normeja ja määräyksiä, vaan niitä tulee työssä noudattaa, vaikkei 
niihin erikseen viitata. 

1.4. Mittaustyöt 
Silta sijoitetaan paikalleen pääpisteiden avulla, jotka on esitetty suunnitelmapiirustuksissa. 

Sillan maastoon merkitsemistä varten on laadittava InfraRYL kohdan 42001.5 mukainen 
mittaussuunnitelma ja tehtävä sitä varten mahdolliset täydennykset monikulmio- ja kiinto-
pisteverkkoon. 

Tasokoordinaattijärjestelmä on ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmä on N2000. 

Tiedot mittausten lähtöpisteistä antaa rakennuttaja. 

 

1.5. Pohjasuhteet ja perustaminen 
Laiturin rakennuspaikka sijoittuu kallioiselle alueelle missä sen itäpää on avokalliolla ja län-
sipää osuu ohuen kivisen maakerroksen peittämälle kalliolle. Laiturin länsipäähän tehtiin 
tätä suunnittelua varten porakonekairauksia, joilla selvitettiin maakerroksen paksuutta ja 
kalliopinnan sijaintia. Laiturin länsipään kohdalla hiekkaisen maakerroksen paksuus on kai-
rausten perusteella noin metrin. Kalliopinnan korkeusasema kairausten kohdalla on vaih-
dellut tasovälillä -3.35…-2.56. 

Laituri perustetaan kallion varaan.  
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16000 MAALEIKKAUKSET JA –KAIVANNOT 
16200 MAAKAIVANNOT 

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 16200 mukaiset seuraavin tarkennuksin: 

Laiturin länsipäässä puhdistetaan kalliopintaa tarvittavalta laajuudelta vedenalaisena 
kaivuna. Kaivu tehdään mahdollisimman varovasti, jotta vältetään veden samentu-
mista. 

Laiturin itäpäässä puhdistetaan kallionpinta tarvittavalta laajuudelta, jotta tuki kalli-
olle saadaan valettua. 

42100 LAITURIN TUKIRAKENTEET 

 
42110 Laiturin peruslaatta 

42110.3 Laiturin peruslaatan tekeminen 

Laiturin peruslaatta tehdään InfraRYL kohdan 42020.3 mukaisesti. Betonipeitevaa-
timusten tulee täyttyä myös työterästen kohdalla. Suunnitelmassa työteräkseksi on 
oletettu 12 mm peruslaatan alapinnassa. Teräksen ollessa kahdelta vastakkaiselta 
sivultaan muottipintaa vasten, on teräksen ko. mitasta vähennetty toleranssivähen-
nys 10mm. Tämän vuoksi negatiivisia toleransseja ei sallita terästen leikkausmi-
toissa. Betoniteräs on B500B (EN1992-1-1). 

Peruslaatan betonin lujuusluokka on C40/50-3 ja pakkasenkestävyyden vaatimus 
P50. Rasitusluokkaryhmä on R4/Ro16.   

42120 Päätytuki 
Päätytuki ankkuroidaan kallioon kuumasinkityin harjateräksin T25 L2000, yht 8 kpl. 
Tartuntateräksille porataan 1200 mm syvät ja halkaisijaltaan 40 mm reiät kallioon. 
Tartuntateräkset juotetaan esim Fescon Juotosbetoni 600/3 tai vastaavalla juotos-
betonilla valmistajan ohjeiden mukaisesti. Ennen päällysrakenteen valua tartunta-
teräkset katkaistaan siten että päällysrakenteen yläpinnan betonipeite vaatimus 
täyttyy. 

42121.3 Päätytuen tekeminen 

Laiturin betonirakenteinen päätytuki tehdään InfraRYL kohdan 42020.3 mukaisesti. 
Päätytuen muottilaudoitus asennetaan vaakasuuntaan. Muotit tehdään hienosaha-
tusta mitallistetusta laudasta, sahapinta betonipintaa vasten. 

 
Betonipeitevaatimusten tulee täyttyä myös työterästen kohdalla. Suunnitelmassa 
työteräkseksi on oletettu 10 mm toisessa pinnassa. Betoniteräs on B500B 
(EN1992-1-1). Betonointityöt (InfraRYL 42020.3). 

 
Päätytuen etumuurien betonin lujuusluokka on C40/50-2 ja pakkasenkestävyyden 
vaatimus P50. Rasitusluokkaryhmä on R4/R016.  
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Tuen pintojen on täytettävä BY40 Betonirakenteiden pinnat luokan MUO-A vaati-
mukset näkyviin jäävillä pinnoilla, MUO-B näkymättömiin jäävillä pinnoilla ja yläpin-
nan osalta PHI-A. Värivaihtelua koskevia vaatimuksia ei sovelleta.  

 

42210 BETONIRAKENTEET 
PÄÄLLYSRAKENTEESSA 
Laiturin betonirakenteinen päällysrakenne tehdään InfraRYL kohdan 42210 mukai-
sesti. Päätytuen muottilaudoitus asennetaan vaakasuuntaan. Muotit tehdään 
hienosahatusta mitallistetusta laudasta, sahapinta betonipintaa vasten. 

 
Betonipeitevaatimusten tulee täyttyä myös työterästen kohdalla. Suunnitelmassa 
työteräkseksi on oletettu 12 mm rakenteen alapinnassa. Betoniteräs on B500B 
(EN1992-1-1). Betonointityöt (InfraRYL 42020.3). 

 
Päällysrakenteen betonin lujuusluokka on C40/50-2 ja pakkasenkestävyyden vaati-
mus P50. Rasitusluokkaryhmä on R4/R016.  
 
Päällysrakenteen pintojen on täytettävä BY40 Betonirakenteiden pinnat luokan 
MUO-A vaatimukset näkyviin jäävillä pinnoilla, MUO-B näkymättömiin jäävillä pin-
noilla. Värivaihtelua koskevia vaatimuksia ei sovelleta.  

42300 LAITURIN KANNEN PINTARAKENTEET 
 

Betonilaatan päälle asennetaan kansilaudoitus 19 x 95 Accoya käsitellystä män-
nystä. Kansilaudoitus kiinnitetään betonilaatan pintaan asennettaviin ruostumatto-
masta teräksestä valmistettuihin neliöputki 25x25x2 pituussuuntaisiin juoksuihin, 
joita asennetaan 400 mm kk-välein. Juoksut irrotetaan betonilaatasta 5 mm korok-
keilla k500. Neliöputket kiinnitetään betonilaattaan haponkestävin (A4) kiila-ankku-
rein 8x70 k1000. Kansilaudoitus kiinnitetään neliöputkeen B-fix tai vastaavalla pii-
lokiinnityksellä. 

42500 LAITURIN VARUSTEET JA LAITTEET 

42500 Merkintäpoijut 
 

Turvallisen uintialueen merkintäpoijun tulee täyttää seuraavat vaatimukset; 

-  Poijujen kiinnitys tehdään siten, ettei niihin voi jäädä kiinni esimerkiksi sormesta 
tai uima-asusta. Kiinnitysvaijerin tulee olla niin tiukalla, ettei henkilö tai veneen 
potkuri pääse siihen sotkeutumaan.  
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- Poijun tulee olla selvästi erottuva ja kantava siten että sen varassa voi olla vä-
hintään yksi aikuinen henkilö.  

- Ensimmäinen poiju sijoitetaan 50 metrin päähän rannasta laiturin kohdalta ja 30 
metrin päähän tästä poijusta etelä- ja pohjoispuolelle sijoitetaan 2 poijua, yh-
teensä 3 poijua. 

42500 Pelastusvälinepylväs 
 
Laiturin alkupäähän kiinnitetään pelastusvälinepylväs toimittajan ohjeiden mukai-
sesti. Pelastusvälinepylvään tulee täyttää seuraavat vaatimukset; 
-Pelastusvälinepylväs tulee varustaa kelluvilla tikkailla 4000mm, SOLAS-hyväksy-
tyllä pelastusrenkaalla heittoköydellä ja viirillisellä pelastushaalla. 
-AxxA-Tech Oy tai vastaava 
 

42500 Infokyltti 
Laiturin kaiteeseen rannan päähän kaidejohteiden väliin asennetaan infokyltti. Info-
kyltin sisältö ja sommittelu on puistosuunnitelman liitteenä. Kyltin kiinnitys valmista-
jan ohjeistuksen mukaisesti. 

 

42500 Tuulikello 
   Laiturin päähän sijoitetaan tuulikello. 

 

42500 Penkit 
 
Laiturille tulee 2 kpl Helsingin kaupungin tuotekortin D5 mukaisia ”metsäpenkkejä”. 
Penkit ja niiden kiinnitys betonilaattaan Helsingin kaupungin tyyppipiirustusten mu-
kaisesti. 

 

42530 Suojalaitteet 

42531 Kaiteet ja johteet 

Laituri varustetaan ruostumattomasta teräksestä EN 1.4462 valmistetulla kaiteella.      
Kaidetolpat ovat lattaa 60x30 – L1030 ja johteet d42,4x3,2. Kaidetolpat kiinnitetään 
kolokiinnityksellä betonilaattaan. Liittyvät piirustukset 6153/401,403. 
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