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Tiivistelmä 

Pintarakenteiden korjaaminen on kaikista siltojen korjaustöistä eninten liikennettä 
haittaava työvaihe. Tämän työvaiheen nopeuttamiseksi käynnistettiin vuonna 2008 
kehitysprojekti, jonka tarkoituksena oli selvittää miten työaikaa voidaan lyhentää 
muutamasta kuukaudesta 1-2 viikkoon. Vuonna 2008 tehtyjen esiselvitysten jälkeen 
toteutettiin kesinä 2009 ja 2010 useita pilottiprojekteja. Pilottiprojekteissa saivat va-
litut urakoitsijat testata nopeaan rakentamiseen soveltuvia materiaaleja ja menetel-
miä. 
 
Pintarakenteiden uusiminen käsittää pääasiassa seuraavat työvaiheet: 
 
1. Liikennejärjestelyt 
2. Vanhojen pintarakenteiden purku 
3. Tippu- ja sadevesiputkien poraus 
4. Kannen vesipiikkaus ja pudistus 
5. Muotoiluvalun teko 
6. Hiekka- tai sinkopuhdistus 
7. Kannen eristystyöt 
8. Kannen päällystystyöt 
9. Liikennejärjestelyjen purku 
 
Rapautuneen ja klorideilla saastuneen kannen yläpinnan korjaaminen on kaikkein 
kriittisin työvaihe. Työ voidaan kuitenkin tehdä kohtuullisessa ajassa, kun käytetään 
nopeasti kovettuvaa ja kuivuvaa erikoisbetonia. Vedeneristysmateriaalina tulee käyt-
tää alustaan hyvin tarttuvaa nestemäisesti levitettävää vedeneristystä tai nopeasti 
kovettuvaa epoksia, jonka päälle liimataan kaksi kermikerrosta. Näillä eristeillä kup-
liminen voidaan parhaiten välttää. 
 
Muotoiluvalubetoni on 1-3 vuorokauden kuluttua riittävän kuiva eristämistä varten. 
Betonin myöhempi kuivuminen näyttää olevan täysin riittävä, kun betonin ve-
sisementtisuhde on alhainen ja valualustaan ei ole kertynyt liikaa kosteutta vesipiik-
kauksen yhteydessä. 
 
Nopea kannen pintarakenteen korjaaminen edellyttää ennalta sovittujen aikataulujen 
tarkkaa noudattamista sääolosuhteista riippumatta. Tämä on mahdollista vain, kun 
pintarakennetyöt tehdään vuodenajasta riippumatta sääsuojassa.  
 
Tehdyt pilottikohteet osoittivat, että sillan pintarakenne voidaan korjata 1-2 viikossa 
kohtuullisin kustannuksin lopputyön laatua vaarantamatta. Materiaalit ja työmene-
telmät tulee olla ennalta testattuja ja sovittuja. Tämä edellyttää urakoitsijoiden serti-
fiointia sekä muotoiluvalubetonien ja vedeneristysmateriaalinen ennalta testaamista. 
Samoin tulee työn laadunvalvonta sopeuttaa nopeaan rakentamiseen, mihin näyttää 
parhaiten soveltuvan uudet ainetta rikkomattomat menetelmät. Näitä menetelmiä 
ovat esimerkiksi akustiset ja iskuaaltomenetelmät. 
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Snabbare reparationsmetoder för brodäckets ytkonstruktioner. Trafikverket, Drift och un-
derhåll, konstbyggnader. Helsingfors 2011. Trafikverkets undersökningar och utredningar 
39/2011. 43 sidor och 2 bilagor. ISSN-L 1798-6656, ISSN 1798-6656, ISBN 978-952-255-703-
2, ISSN 1798-6664 (pdf), ISBN 978-952-255-704-9 (pdf).  

Sammandrag 

Bland alla broars reparationsarbeten är förnyandet av brodäckets ytkonstruktioner 
den arbetsfas, som förorsakar mest trafikstörningar. För att utreda hur man kan slut-
föra detta arbete snabbare startades år 2008 ett utvecklingsprojekt med syfte att för-
korta arbetstiden från 1-2 månader till 1-2 veckor. Efter att man år 2008 gjort en hel 
del förberedande utredningar lät man under somrarna 2009 och 2010 förverkliga flera 
pilotprojekt. I dessa pilotprojekt fick de utvalda entreprenörerna testa sina material 
och arbetsmetoder, som är anpassade för snabba reparationer. 
 
Reparation av brodäckets ytkonstruktioner omfattar i huvudsak följande arbetsfaser: 
 
1. Trafikanordningar 
2. Rivning av gamla ytkonstruktioner 
3. Borrande av grund- och ytavloppsrör 
4. Vattenbilning och rengörning av brodäck 
5. Gjutning av nytt ytskikt 
6. Sand- och slungblästring 
7. Vattenisoleringsarbeten 
8. Beläggningsarbeten 
9. Nedmontering av trafikanordningar  
 
Att laga den förvittrade och med klorider förorenade betongytan är den mest kritiska 
arbetsfasen. Detta arbete kan man utföra inom rimlig tid då man använder betong, 
som härdar och torkar snabbt. Som isoleringsmaterial bör man använda isoleringar 
med god vidhäftning. Sådana är bl. a. isoleringar, som appliceras med sprutning eller 
isoleringar bestående av två epoxilager och två limmade eller svetsade bitumenmem-
braner. Med dessa vattenisoleringar undviker man bäst bubbling i isoleringen.  
 
Betongen som används för att laga ytan är inom 1-3 dagar tillräckligt torr för påbör-
jandet vattenisoleringsarbetet. Också den senare upptorkningen av betongen är helt 
tillräcklig ifall man använder betong med tillräckligt lågt vatten – cement tal och ifall 
underlaget inte har fuktats alltför mycket vid vattenbilningen.  
 
En snabb reparation av ytkonstruktionerna kräver att man noggrant följer de på för-
hand överenskomna tidtabellerna oberoende av väderleksförhållandena. Detta är möj-
ligt enbart ifall ytkonstruktionsarbetena oberoende av årstid alltid görs i väderskydd. 
 
De slutförda pilotprojekten visade att en bros ytkonstruktioner kan med rimliga kost-
nader lagas inom 1-2 veckor utan att kvalitén på det slutförda arbetet äventyras. Detta 
kräver att entreprenörerna bör vara certifierade för denna typ av arbeten och att ytbe-
tongen och vattenisoleringsmaterialen är på förhand testade. Tillika bör man anpassa 
arbetets kvalitetskonstroll för snabbt utförande. De icke materialförstörande testme-
toderna tycks vara bäst lämpade för detta ändamål. Sådana metoder är t.ex. de akus-
tiska och impuls-respons metoderna. 
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Accelerated repair methods for bridge deck renovations. Finnish Transport Agency, Traf-
ikverket, Maintenance, Engineering Structures. Helsinki 2011. Research reports of the Finnish 
Transport Agency 39/2011. 43 pages and 2 enclosures. ISSN-L 1798-6656, ISSN 1798-6656, 
ISBN 978-952-255-703-2, ISSN 1798-6664 (pdf), ISBN 978-952-255-704-9 (pdf).  

Summary 

The repair of bridge surfaces structures is among all bridge repair works the one 
which is the most harmful for the traffic. For the clarification of how this work may be 
accelerated a development project was started in the year 2008. The project target is 
to shorten the execution time from 1-2 months to 1-2 weeks. After the preliminary 
studies in 2008 several pilot projects were implemented in the summer of 2009 and 
2010. The pilot projects allowed the selected contractors to test materials and work-
ing methods suited for accelerated construction. 
 
The bridge deck renovation works comprises of the following work phases: 
 
1. Construction of traffic steering systems 
2. Removal of the existing bridge pavement and the water proofing 
3. Drilling of the bridge deck drain pipes 
4. Chiselling and rinsing of deteriorated concrete 
5. Casting the levelling concrete 
6. Shot-blast cleaning or other roughening of the top surface 
7. Waterproofing works 
8.  Pavement works 
9. Dismantling of the traffic steering systems 
 
The most critical work phase is the renewal of the deteriorated and the chloride con-
taminated bridge deck top surface. This work may be done in reasonable time by us-
ing fast hardening and fast drying concrete. For the water proofing compounds having 
good bond to the substrate must be used. Such materials are for example shot spread 
water proofing or glued or welded bitumen membranes on two layers of epoxy. By us-
ing this type of water proofing systems blistering can be avoided.   
 
The levelling concrete is dry enough to start water proofing works in 1-3 days. The 
dryness of the completely cured concrete will also be sufficient in case the water --- 
cement ratio is low enough and in case the existing concrete deck is not too much 
wetted by water jet chiselling. 
 
A perquisite for a fast repair of the bridge deck surface is that the agreed time tables 
can be strictly followed independently of weather conditions. This is possible only 
when the bridge surface repair works are always done in a shelter. 
 
The pilot projects have proved that the bridge surface structures may be renewed in 1-
2 weeks with reasonable costs and without jeopardising the quality of the works. Only 
the Contractor who is certificated for this type of works shall be appointed for the pro-
jects. The levelling concrete and the water proofing compounds must have passed 
appropriate tests. Also the quality assurance system and testing methods should be 
adjusted for the accelerated construction. The non-destructive test methods, such as 
acoustic and impact response methods are the most suitable. 
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Esipuhe 

Tiehallinto, Ratahallintokeskus, useat kaupungit ja Destia Oy tekivät vuosina 2006–
2008 selvityksen siltojen peruskorjauksen nopeuttamisesta /1/. Tämän selvityksen 
yhteydessä kävi ilmi, että pintarakenteiden uusimisesta aiheutuu korjaustöissä enin-
ten haittaa liikenteelle. Eri menetelmillä arvioitiin, että pintarakenteet aiheuttavat 
60–80 % kaikista liikennehaitoista ja että samassa suuruusluokassa ovat vain liikun-
ta-saumojen uusiminen ja liikuntasaumalaitteiden tukikaistojen korjaustyöt. 
 
Sillan pintarakenteiden uusimista päätettiin kehittää useiden pilottikorjausten avulla. 
Projektiryhmään kutsuttiin mahdollisimman monta alan rakennuttajaa, urakoitsijaa ja 
materiaalitoimittajaa. Työtä koordinoivaksi konsultiksi valittiin Destia Oy:n sillan-
suunnitteluyksikkö. Projektiryhmää on johtanut diplomi-insinööri Jouko Lämsä Lii-
kennevirastosta ja projektiryhmän sihteerinä ja työn pääsuunnittelijana on ollut tek-
niikan lisensiaatti Torsten Lunabba Destia Oy:stä. Muut projektiryhmään kuuluneet 
yritykset ja rakennuttajat ja näitä tahoja edustaneet henkilöt ovat olleet: 
 
Alimex Oy, Teemu Allonen 
BASF Oy, Ari Aro ja Pekka Mielonen 
Betton Oy, Juha Tamminen 
Destia Oy, Infrarakentaminen, Jari Lievonen 
ELY Länsi-Suomi, Jari Nikki 
ELY Uusimaan, Timo Repo 
Helsingin kaupunki, Timo Rytkönen ja Eero Sihvonen 
Icopal Oy, Mikko Nikander 
Lemminkäinen Infra Oy, Lars Forsten 
Lemminkäinen Rakennustuotteet Oy, Santtu Mankki ja Juha Lehtonen 
Liikennevirasto, ratatekniikka, edustajana Risto Parkkila VR Track Oy:stä 
Lujitustekniikka Oy, Jouni Jokela 
MJS-Group Oy, Matti Salonen 
Oy Sika Finland, Kaisa Thoden 
Peab Infra Oy, Pasi Pelkonen ja Ville Piirainen 
Rudus Oy, Pentti Lumme 
Saint-Gobain Weber Oy Ab, Timo Rautanen 
Skanska Infra Oy, Isto Ahlqvist ja Ulla Jaakkola 
Sorset Oy, Jaakko Erikäinen, Sami Pekkala ja Pasi Nerontie 
Suomen Rakennelujitus Oy, Timo Peltokangas ja Ville Vanamo 
VTT, Kyösti Laukkanen 
 
Tämän kehityshankkeen tarkoituksena oli hyödyntää yritysten olemassa olevia mate-
riaaleja ja työtapoja sekä nopeuttaa aikatauluja työn paremmalla koordinoinnilla. Pi-
lottikohteissa tuli testata mahdollisimman monta pintarakennevaihtoehtoa ja etsiä 
keinot työajan lyhentämiseksi lopputuotteen laatua vaarantamatta. 
 
Pilottikohteet valittiin käynnissä olevien korjaustöiden joukosta yhteistyössä raken-
nuttajien ja töihin jo valittujen urakoitsijoiden kanssa. Rakennuttajina siltojen koe-
kohteissa olivat Uudenmaan Ely-keskus, Länsi-Uudenmaan Ely-keskus ja Helsingin 
kaupunki. Pilottikohteisiin osallistuneet pääurakoitsijat olivat Skanska Infra Oy, Peab 
Infra Oy, Kupsu Oy ja Soraset Oy. 
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Sillan betonin kuivumista ja eristeen kuplimista selvitettiin kirjallisuustutkimuksin. 
Merkittäviä lähteitä olivat Tiehallinnon, Teknillisen korkeakoulun ja Valtion Teknilli-
sen Tutkimuskeskuksen VTT:n 1990- ja 2000-luvulla tekemät selvitykset eristeiden 
kuplimisesta ja siltakannen kosteusmittauksista /6/, /7/, /8/, /9/ ja /10/.  
 
Tekniikan ylioppilas Mikko Heikkinen osallistui kesällä 2009 pilottiprojektien seuran-
taan ja teki havainnoistaan kandidaattityön ”Siltojen pintarakenteiden nopeutetut 
korjausmenetelmät: Työmenetelmät ja laadunvarmistus” /14/. 
 
Filosofian maisteri Hemming Paroll toimi asiantuntijana betonirakenteiden kosteus-
käyttäytymisen selvittämisessä ja avusti ja koekohteiden kosteusmittausten tekemi-
sessä. 
 
Tässä hankkeessa käytettyä kahta muotoiluvalubetonia testattiin käyttämällä näyte-
kappaleina betonilaattoja, joita oli eristetty nestemäisesti levitettävällä Eliminator 
eristeellä. Testi suunniteltiin yhteistyössä VTT:n asiantuntijoiden kanssa ja sen to-
teutti Contesta Oy toimitusjohtaja Ari Ipatin johdolla.  
 
Helsingissä elokuussa 2011 
 
Liikennevirasto 
Kunnossapitotoimiala, taitorakenteet-yksikkö 
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Johdanto 

Pintarakenteiden uusiminen käsittää pääasiassa seuraavat työvaiheet: 
 
1. Liikennejärjestelyt 
2. Vanhojen pintarakenteiden purku 
3. Tippu- ja sadevesiputkien poraus 
4. Kannen vesipiikkaus ja pudistus 
5. Muotoiluvalun teko 
6. Hiekka- tai sinkopuhdistus 
7. Kannen eristystyöt 
8. Kannen päällystystyöt 
9. Liikennejärjestelyjen purku 
 
Siltojen korjausurakoitsijoiden liikennejärjestelysuunnitelmat ovat yleensä hyvällä 
tasolla. Käytettävissä oleva kalusto on toimiva ja helppo asentaa, joten tämä työ ei 
vaadi kehittämistä. 
 
Vanhojen pintarakenteiden purkutöissä ei myöskään ole suurempia ongelmia. Purku-
työ tehdään yleensä kaivinkoneen kapealla levyterällä. Työ tehdään keskisuurissakin 
silloissa alle vuorokaudessa. Purkujätteiden pois kuljettaminen vaatii hyvää suunnit-
telua silloin, kun liikennejärjestelyt ovat vaativat. 
 
Tippu- ja sadevesiputkien poraaminen ja porausjätteen siivoaminen on aikaa vievää 
työtä. Vähiten haittaa on näistä töistä, mikäli ne tehdään ennen varsinaisten pintara-
kenteiden uusimistöiden aloittamista. Poraamista ei pidä sallia sen jälkeen, kun kansi 
on pudistettu vesipiikkauksen jälkeen. Tämä johtaa aina siihen, että koko puhdistusyö 
joudutaan tekemään uudestaan. Tippuputkia ei myöskään pidä porata valmiin muo-
toiluvalun pinnasta, koska myös tämä pinta pitää säilyttää mahdollisimman puhtaa-
na. Suunnittelussa on hyvä pyrkiä tippuputkien vähentämiseen lisäämällä kannen sa-
laojia. Myös vanhojen ruostuneiden tippuputkien kunnostamista tulisi kehittää.  
 
Tämä selvitystyö koskee etupäässä kannen vesipiikkausta, puhdistamista, muotoilu-
valun tekoa ja kannen eristämistä. Näitä työvaiheita voidaan pitää nopeasti tehtävissä 
korjaustöissä kaikkein haasteellisimpina. 
 
Kannen osittaista korjaamista kustannusten säästämiseksi ei pidä tehdä silloin, kun 
pintarakenteita korjataan nopealla aikataululla. Työ hidastuu, kun ei tiedetä miten 
rajata korjattavat alueet ei korjattavista. Kokemukset myös osoittavat, että osittain 
korjatuissa kansissa vuotojen riski on paljon suurempi kuin täysin korjatuissa. Tämä 
johtuu mm. paikattujen pintojen murenemisesta ja pintaan jäävistä hammastuksista. 
Työn etenemisen ja laadun kannalta on aina parasta tehdä muotoiluvalu koko kannel-
le. 
 
Muotoiluvalun teko ja kannen eristäminen ovat säistä riippuvia työvaiheita. Tämän 
takia pintarakenteiden nopeutettuun korjaamiseen kuuluu aina sääsuojan teko. Näitä 
työvaiheita joudutaan muuten siirtämään sateiden, liian kovan auringon paahteen, 
kovien tuulien tai liian kylmän sään takia. 
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1  Muotoiluvalulle asetettavat vaatimukset   

1.1  Alustan vesipiikkaus 

Sillan kannessa on yleensä sen verran rapautumista ja kloridien tunkeutumista, että 
kansilaatan yläpinnasta on ainakin ohut kerros poistettava. Vanhaa betonia on syytä 
poistaa vain vesipiikkaamalla. Asfalttijyrsin ei tule kysymykseen, koska se vahingoit-
taa betoniteräksiä ja rikkoo pintaa. Kevyemmillä jyrsimillä jälki on siistimpää, mutta 
mikrohalkeilua syntyy näilläkin laitteilla. Tasojyrsimillä ei saada poistettua kaikkea 
viallista betonia, koska rapautuminen on epätasaista. 
 
Kannen vesipiikkaus tehdään yleensä tasopiikkauskoneella. Pienillä silloilla riittää 
työtehojen puolesta käsisuihku, mutta turvallisuussyistä olisi hyvä käyttää tasopiik-
kauskoneita myös näissä kohteissa. Onnistunut työsuoritus edellyttää piikkauspai-
neen ja vesimäärän säätämistä oikealle tasolle. Kun kannen betoni on heikentynyt, 
betoni irtoaa yleensä tasapaksuna kerroksena. Kun betoni on kovaa, kanteen syntyy 
uria siihen kohtaan mihin suihku osuu, kuva 1. Näiden urien syntymistä tulisi vesipiik-
kauskoneen säädöllä mahdollisuuksien mukaan välttää, koska ne vaikeuttavat kannen 
puhdistamista. Muotoiluvalun tarttumisen kannalta urista ei ole hyötyä. Hyvään tar-
tuntaan riittää, että betoni on eheä ja luonnollisen karhea. 
 

  

Kuva 1.  Pihlajanmäen sillan uria täynnä oleva muotoiluvalualusta, kesä 2010. 

 
Mikäli kannen rapautuminen tai kloridien tunkeutuminen ylettyy yläpinnan betonite-
rästen alapuolelle, työ muuttuu paljon haastavammaksi, kuva 2. Tällaiset tilanteet 
eivät saisi tulla yllätyksenä. Teräksiä ei pidä ainakaan jatkuvissa silloissa irrottaa ym-
päröivästä betonista ilman erillistä suunnitelmaa.  Ongelma voidaan yleensä ratkaista 
tekemällä piikkaus ja muotoiluvalu kapea kaista tai pieni alue kerralla. Vaikeimmissa 
tapauksissa kansi on tuettava ylimääräisillä tuilla korjaustöiden aikana. 
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Sillan vesipiikkauksen yhteydessä kansi kostuu arviolta 1-2 paino- % AH (paino-% 
absoluuttista kosteutta). Tämä kostuminen nostaa vesipitoisuuden vanhassa betonis-
sa pakkasvaurioiden kannalta vaarallisen korkealle tasolle. Muutamien kuukausien 
kuluessa tämä vesi nousee myös muotoiluvalubetoniin, missä pakkasrapautumisen 
lisäksi eristeen irtoaminen on riskitekijä. Kannen kostumisen estämiseksi tulisi vesi-
piikkauksessa käytetty vesi poistaa mahdollisimman pian. Tätä varten on olemassa 
imurilla varustettuja piikkauslaitteita. Imurin avulla voidaan pääosa vedestä ja piik-
kausjätteestä poistaa vesipiikkauksen edetessä. Piikkauksessa syntyy myös betoni-
lietettä, jota voidaan poistaa vain voimakkaalla huuhtelulla. Tämä huuhteluvesi tulee 
myös poistaa imurilla heti huuhtelun yhteydessä, jotta veden imeytyminen jäisi mah-
dollisimman vähäiseksi. 
 

 
 
Kuva 2.  Professorintien sillan syvälle rapautunut kannen pinta, kesä 2010. 

 

1.2  Muotoiluvalubetonin tarttuminen 

Muotoiluvalubetonin tarttuminen edellyttää vesipiikatulta pinnalta ehdotonta puh-
tautta ja sopivaa kosteutta. Tämän takia piikattu pinta tulee suojata pölyltä ja muulta 
likaantumiselta, mikäli työ joksikin ajaksi keskeytyy. Vesipiikatusta pinnasta tulee 
mahdollisimman pian poistaa kaikki vesilätäköt paineilmapuhaltimella. Vesipiikattu 
pinta saattaa kuivissa ja tuulisissa olosuhteissa kuivua liikaa. Tällöin on pinta kastel-
tava vesisumuttimella ennen valun aloittamista. Kastelua pelkällä letkulla ei pidä sal-
lia. 
 
Muotoiluvalubetonin paksuus on yleensä vain 30–50 mm. Näin ohuen betonikerrok-
sen tarttuminen alustaansa edellyttää hyvää tartuntaa ja vähäistä kutistumista. Teo-
reettisen tarkastelun perusteella on päätelty, että muotoiluvalubetonin kutistuessa 
rakenteeseen syntyy kuvan 3 ja 4 mukaisia pysty- ja vaakasuuntaisia jännityksiä. Suu-
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rimmat vaakasuorat vetojännitykset keskittyvät hyvin ohueen kerrokseen saumakoh-
dan yläpuolelle. Pystysuuntaiset jännitykset ovat betonin pysyessä ehjänä noin puolet 
pienemmät kuin vaakajännitykset. Koska vaakajännitykset ennen pitkää ylittävät be-
tonin vetolujuuden, muotoiluvalun alaosaan syntyy pieniä pystysuoria halkeamia ti-
heällä jaolla. Halkeilun takia vaakasuuntaiset jännitykset pienenevät merkittävästi ja 
pystysuuntaiset jännitykset häviävät kokonaan. Muotoiluvalubetonin irtoamisesta ei 
ole vaaraa, mikäli sauman kohtisuora tartuntalujuus ei ylity ennen kuin pystysuuntai-
set halkeamat syntyvät. 
 
Muotoiluvalua tehtäessä saumapintaan ei pidä levittää tartunta- ja muita aineita, jot-
ka estävät pystysuorien halkeamien syntymisen saumakohtaan. Oletettavasti hal-
keamat ilmaantuvat tuoreessa betonissa ennen kuin muotoiluvalun tartuntavetolu-
juus 1,5 N/mm2 ylittyy. Mikäli tartuntalujuus ei ole riittävä, rajapintaan syntyy vaa-
kasuuntaisia halkeamia ja muotoiluvalubetoni irtoaa suurina levyinä. Näin käy jos 
alustan betoni on huonolaatuista tai pinta on likainen. Koekohteissa muotoiluvalube-
tonin irtoamista ei havaittu vaikka tartuntavetolujuus tai kannen vanhan betonin ve-
tolujuus oli vain luokkaa 1,0 N/mm2. Yksittäiset alitukset eivät ilmeisesti ole kovin 
vaaralliset kunhan alustan tartuntalujuus on keskimäärin n. 1,5 N/mm2.  
 
Muotoiluvalubetonin kutistuman tulee olla pieni, jotta kutistumasta ei aiheutuisi hal-
litsemattomia jännitystiloja ja jotta halkeamaleveydet pysyisivät pieninä. Erityisesti 
on huolehdittava varhaisvaiheen kutistuman rajoittamisesta aloittamalla jälkihoito 
mahdollisimman pian. Jälkihoitotoimenpiteeksi soveltuu parhaiten muotoiluvalun 
peittäminen muovikelmulla. Mikäli kastelu on välttämätöntä, se pitää tehdä ve-
sisumuttimella. Runsasta kastelua pitää välttää, koska tämä vesi jää pysyvästi ve-
denerityksen alle. 
 
Betonin vapaa kutistuma saadaan helposti alle 0,7 ‰ 56 vuorokaudessa, kun betonin 
vesisementtisuhde on korkeintaan 0,4. Tätä voidaan pitää hyvänä ohjearvona. Kutis-
tuma mitataan standardin EN 12617-4 mukaan. Koe on syytä tehdä ennakkokokeena 
jokaiselle muotoiluvalubetonille. Työmaan laadunvarmistukseksi soveltuu Silko-
ohjeen mukainen rengastesti, joka mittaa estettyä kutistumaa. Tätä koetta voidaan 
työmaaolosuhteissa soveltaa siten, että näyte säilytetään huonelämpötilassa ensin 
vedessä 7 vuorokautta ja tämän jälkeen huoneilmassa toiset 7 vuorokautta. Tässä tes-
tissä ei saisi syntyä lainkaan halkeamia. Mikäli halkeamia syntyy, säilytysaikaa tulee 
jatkaa 28 vuorokauteen saakka, jolloin halkeamien yhteenlasketun leveyden hyväksyt-
tävyysraja voisi olla 0,5 mm. 
 

   

 2 , 2  N / m m ²  
 
7 , 7  N / m m ²  ( h a l k e i l u n  j ä l k e e n  ~  0  
 
0 , 7  N / m m ²  
 
 
 
 
 
 

 

Kuva 3.  Vaakasuuntaiset jännitykset. 
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 0  N /m m ² 
 
3 , 7  N / m m ²  (h a lk e i lu n  jä lk e e n  ~  0  
 
0  N /m m ² 
 
 
 
 
 

 

Kuva 4.  Pystysuuntaiset jännitykset.    

 
Muotoiluvalubetonin kutistumaa voidaan rajoittaa paisuttavilla aineilla. Tämä ei kui-
tenkaan vähennä halkeiluriskiä samassa suhteessa. Halkeilua aiheuttava kutistumi-
nen alkaa, kun paisuminen on saavuttanut maksimiarvonsa. Näin ollen paisuttavia 
aineita sisältävien betonien kutistuma on laskettava paisumisen ja kutistumisen it-
seisarvojen summasta eikä pelkästään kutistuma-arvosta.  

1.3  Muotoiluvalubetonin lujuus 

Muotoiluvalubetonin puristus- että tartuntavetolujuuden tulee olla riittävä ennen kuin 
pinnan hiekka- tai sinkopuhdistus aloitetaan. Puristuslujuutena riittää tällöin yleensä 
n. 30 N/mm2 ja pinnan vetolujuutena n. 1,5 N/mm2. Tämä lujuus saavutetaan erikois-
betoneilla 1-3 vuorokaudessa. Koska betonin pinta saattaa sinko- ja suihkupuhdistuk-
sessa rikkoontua, betonilta vaadittavaa lujuutta tulee jokaiselle betonille tarkistaa 
erikseen. Vedeneristyksen tartunnan kannalta on ilman muuta eduksi, että lujuus on 
mahdollisimman suuri. On mahdollista, että joillakin betoneilla muotoiluvalun pin-
taan ei muodostu sementtiliimakerrosta lainkaan ja että suihkupuhdistuksesta voitai-
siin luopua kokonaan. Tämä nopeuttaisi työtä merkittävästi. 

1.4  Muotoiluvalubetonin kuivuminen 

Liikenneviraston soveltamien yleisten laatuvaatimusten InfraRyl /15/ mukaan eris-
tysalustan absoluuttisen kosteuden tulee ennen eristämistä olla alle 5 paino- % AH 
tai suhteellisen kosteuden alle 90 % RH (% suhteellista kosteutta). Tuuletuskermejä 
tai eristemastiksia käytettäessä vaatimukset ovat 6 paino- % AH tai 93 % RH. Nyt 
tehdyissä koekohteissa mitään ongelmia epoksitiivistyksen ja nestemäisenä levitet-
tävän eristeen tartunnan kanssa ei ole ollut, vaikka absoluuttinen kosteus on joskus 
ylittänyt 5 paino- % AH. Ulkomailla tämäntapaisia vaatimuksia ei aina noudateta. 
Yleensä kuivuus vain tarkistetaan silmämääräisesti esimerkiksi kuumailmapuhalti-
mella tai imupaperilla. Mikäli betonin väri ei puhallettaessa mainittavammin muutu 
tai paperi kostu, pinta pidetään riittävän kuivana. Käytännössä pinnan tulee olla niin 
kuiva, ettei vesi estä tiivistysepoksin tai nestemäisenä levitettävän eristeen tarttumis-
ta. Koska alustan kosteudella ei näytä olevan ratkaisevaa merkitystä epoksitiivistyk-
sen ja nestemäisesti levitettävän eristeen tartunnalle, laatuvaatimusten täyttyminen 
tältä osin voidaan viime kädessä todeta vetokokeilla. Eristeen alla olevan betonin kos-
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teuden tulisi kuitenkin eristämisen jälkeen olla niin alhainen, ettei betoniin synny 
pakkasvaurioita ja ettei eriste irtoa jäätymisen seurauksena. 
 
Betonissa olevan kosteuden käyttäytymistä on tunnettava ennen kuin suhteellisen 
kosteuden mittauksia voidaan hyödyntää. Kuvassa 5 on kahtena ensimmäisenä käy-
ränä piirretty kahden eri betonin kosteuskäyrät. Lämpötilat vaihtelevat 0 °C ja +50 °C 
välillä. Molemmissa betoneissa suhteellinen kosteus on lämpötilassa +5 °C sama kuin 
ulkoilman keskimääräinen suhteellinen kosteus, eli 80 % RH. Käyrät on johdettu pro-
fessori Sven Pihlajavaaran julkaisemien kosteuden tasapainokäyrien avulla /3/. Näis-
sä betoneissa sillan vesisementtisuhde oli 0,7 ja 0,4. Kun betonin vesisementtisuhde 
on 0,7, kosteuskäyrä kulkee alempana kuin betonilla, jonka vesisementtisuhde on 0,4.  
 
Kuvasta 5 voidaan päätellä, ettei riittävän kuivuuden toteaminen pelkästään suhteel-
lisen kosteuden avulla ole mielekästä, koska tämä arvo riippuu betonin lämpötilasta 
enemmän kuin absoluuttisesta vesimärästä. Myös betonin vesisementtisuhteella ja 
sitä kautta huokosrakenteella on merkitystä betonin kosteuskäyttäytymiseen. 
 
Kuvaan 5 on myös piirretty Kehä I:n Pakinkylän sillasta vuosina 2008 ja 2010 saatuja 
suhteellisen kosteuden mittaustuloksia lämpötilasta riippuvina funktioina. Silta valet-
tiin 26.6.1997. Pakinkylän sillassa vesisementtisuhde oli työmaaraporttien mukaan 
0,4. Kuvasta nähdään, että odotetun mukaista kuivumista on tapahtunut vain sillan 
reunassa, missä rakenne on n. 200 mm paksu reunauloke. Sillan massiivisella osalla 
eristeen alla ja rakenteen sisällä kuivuminen on jäänyt vähäiseksi. Pakinkylän silta ja 
monet muut vastaavat esimerkit /6/, /7/, /8/, /9/ ja /10/ osoittavat, että massiivisten 
rakenteiden sisällä ja eristeen alla betoni on melko märkää ja että kuivumista ulkoil-
maan päin ei vuosikymmentenkään kuluessa tapahdu juuri lainkaan. Kuivumista näyt-
tää tapahtuvan vain veden ja sementin hydrataation kautta. 
 
Kuvan 5 kosteuskäyristä voidaan päätellä, että Pakinkylän sillassa betonin vesipitoi-
suus on eristeen alla pysyvästi yli 5 paino- % AH. Näin ollen ei ole eduksi lisätä van-
han siltakannen kosteutta vesipiikkauksen ja huuhtelun yhteydessä.  
 

Kehä I Pakinkylän silta, kosteusmittaukset 1998-2010
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Kuva 5.  Kehä I:n Pakinkylän sillasta vuosina 2008–2010 mitattuja kosteuskäyriä. 

 
Kuvan 5 kosteuskäyrät on mitattu olosuhteissa, missä lämpötilamuutokset tapahtuvat 
verraten nopeasti.  Betonin absoluuttinen kosteus ei ole ehtinyt mittausten aikana 
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muuttua. Tämä tilanne vallitsee silloin, kun silta on yli kuukauden ikäinen ja kun tar-
kasteltava ajanjakso on muutama tunti. Alle kuukauden ikäinen betoni kuivuu nope-
asti sementin hydrataation ansiosta varsinkin valun jälkeisen ensimmäisen viikon ai-
kana. Nopeaa kuivumista tapahtuu myös betonin pinnassa haihtumisen kautta. Abso-
luuttisen ja suhteellisen kosteuden tasapainokäyrät kulkevat tällöin eri tasolla riippu-
en siitä onko betoni kuivumis- vai kostumisvaiheessa. Tämä kävi ilmi myös Tampe-
reen teknillisessä yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa /5/. Kuvassa 6 on esitetty kos-
teuden tasapainokäyrät betonissa, jonka vesisementtisuhde oli 0,41. Mikäli betoni 
kuivuu mahdollisimman märästä kuivempaan suuntaan, suhteellinen kosteus seuraa 
kuvan 6 ylempää käyrää ja vastaavasti alempaa käyrää silloin, kun uunikuiva betoni 
absorboi ympäröivästä ilmasta kosteutta. Suurimmillaan näiden käyrien välinen ab-
soluuttisen kosteuden ero on luokkaa 2 paino- % AH. 
 
Tampereen teknillisessä yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa lämpötila on ilmeisesti 
ollut lähellä +20 °C. Suhteellisen kosteuden ollessa lähellä 100 % RH, absoluuttinen 
kosteus on yli 6 paino- % AH. Pakinkylän risteyssillan eristeen alla oleva betoni näyt-
tää olevan lähellä tätä kosteustasoa. Mikäli betoni on ehtinyt välillä kuivua, absoluut-
tinen kosteus voi olla lähempänä alempaa käyrää, eli alimmillaan n. 5,5 paino- % AH.  
 
Kuvan 6 katkoviivalla esitetyn tasapainokäyrän jatkeesta voidaan päätellä, että suh-
teellisen kosteuden laskiessa vakiolämpötilassa arvosta 100 % RH arvoon 90 % RH, 
absoluuttinen kosteus laskee 1 paino- % AH. Työmailla on betonipinnoista mitattu 
tämän suuruusluokan arvoja. Syvemmällä vastaavaa kuivumista ei tapahdu. Kun sy-
vemmällä oleva kosteus nousee eristämisen jälkeen diffuusion tai kapillaarisen imun 
kautta pintaan, suhteellinen kosteus nousee nopeasti lähelle 100 % RH. Tasapaino-
käyrä noudattaa tällöin kuvan 6 alemman ja jyrkemmin nousevan käyrän suuntaa. 
Tämä ilmiö on silloilla tehdyissä seurantamittauksissa usein nähty, /7/ ja /10/.  
 

K40, w/c=0,41
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Kuva 6.  Absoluuttisen ja suhteellisen kosteuden tasapainokäyrät absorptio- 
(kostumis-) ja desorptiovaiheessa (kuivumisvaiheessa). Jäljennetty 
Tampereen teknillisessä yliopistossa tehdystä tutkimuksesta /4/. Katko-
viiva on tämän raportin kirjoittajan lisäämä. 

 
Pilottiprojekteissa on seurattu muotoiluvalubetonien kuivumista suhteellista kosteut-
ta mittaamalla vastaavalla tavalla kuin Pakinkylän tien sillassa. Kuusjoen sillan kah-
den anturin mittaustulokset on esitetty kuvissa 7 ja 8. Muotoiluvalubetoni oli Suomen 



16 

Rakennelujitus Oy:n itsetiivistyvää ja nopeasti kovettuvaa betonia SRL60/6/RH. Ve-
sisementtisuhde oli tässä betonissa 0,4 tai jopa vähän alle. Viikon kuluttua valusta 
kuivuminen on vielä kesken mutta 5 viikon ja 5 kuukauden kuluttua kuivuminen on 
selvästi alle ulkoilman keskimääräisen suhteellisen kosteuden. Syy näin voimakkaa-
seen kuivumiseen on suuressa sementtimäärässä ja mahdollisesti myös betonissa 
käytetyssä silikajauheessa.  
 
Vuoden kuluttua suhteellinen kosteus on selvästi noussut lähelle odotusarvoja. Vesi-
piikkauksessa käytetty vesi tai muu alustan kosteus on ilmeisesti imeytynyt muotoi-
luvalubetoniin. Kuvasta 7 voidaan päätellä, että suhteellinen kosteus on n. 92 % RH 
lämpötilassa +20 °C. Kuvan 6 perusteella absoluuttinen kosteus muotoiluvalube-
tonissa olisi tämän mukaan välillä 3,2 ja 5,2 paino- % AH. Yhdestä laboratorionäyt-
teestä saatiin absoluuttisen kosteuden arvoksi 3,6 paino- % AH, joten absoluuttinen 
kosteus näyttää olevan lähempänä 4 kuin 5 paino- % AH. Tätä tulosta voidaan pitää 
varsin hyvänä. 
 
Valitettavasti Kuusjoen sillan anturin 2 kohdalla ei päästy lähellekään tätä kuivu-
misastetta, kuva 8. Valuun on selvästi päässyt ylimääräistä vettä, mikä betonin pak-
kasenkestävyyden kannalta on huolestuttavaa. Laboratoriotesteissä Suomen Raken-
nelujitus Oy:n samasta muotoiluvalubetonista tehdyissä koelaatoissa mitattiin 
4,6 paino-% AH. Nämä laatat oli säilytetty ulkoilmassa. Kun laatat säilytettiin osittain 
veteen upotettuina, kosteuspitoisuus oli 5,2 paino- % AH. Kuusjoen sillan anturin 2 
kohdalla mitatut tätä suuremmat vesipitoisuudet viittaavat siihen, että betonin ve-
sisementtisuhde on tässä kohdassa ollut suurempi kuin valmistajan ilmoittama 0,4 ja 
että betoniin on mitä ilmeisimmin sekoittunut kannelle jäänyttä ylimääräistä vettä.  
 
Pihlajanmäentie sillalla tehtiin vuonna 2010 vastaavia havaintoja kuin Kuusjoen sil-
lalla 2009. Betonin kuivuminen oli osassa mittauspisteitä hyvää tasoa ja joissakin 
mittauspisteissä samaa heikkoa tasoa kuin Kuusjoen sillan anturin 2 kohdalla. 
 
Mittausten ja laboratoriotestien perusteella voidaan päätellä, että Suomen Rakenne-
lujitus Oy:n muotoiluvalubetoni SRL60/6/RH kuivuu hyvissä olosuhteissa arvoon n. 
4,5 paino- % AH ja allekin. Kun alusta on liian märkää, kosteuspitoisuus on n. 1 pai-
no- % AH suurempi. Mikäli kannella on vettä muotoiluvalubetonia valettaessa, koste-
uspitoisuus nousee tätäkin korkeammalle.  
 

Kuusjoen silta, kosteusmittaukset, sensori 1, 2009-2010
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Kuva 7.  Kuusjoen sillan kosteusmittaukset, anturi 1. 
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Kuusjoen silta, kosteusmittaukset, sensori  2 2009-2010
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 Kuva 8. Kuusjoen sillan  kosteusmittaukset, anturi 2. 

 
Vastaavia mittauksia kuin Kuusjoen ja Pihlajanmäen tien silloilla tehtiin Professorin 
tien sillalla, missä betoni oli Betton Oy:n erittäin nopeasti kovettuvaa kuitubetonia 
RAPI-tec®. Tässä betonissa vesimäärä oli sekoitusvaiheessa 3-4 % suurempi kuin 
Suomen Rakennelujitus Oy:n vastaavassa tuotteessa, eli 11–12 % kuivatilavuuspai-
nosta. Tarkempaa tietoa suhteituksesta ei ole saatavissa.  
 
RAPI-tec® betonin suuresta vesimäärästä huolimatta betoni kuivui ainakin suhteel-
listen kosteuden mittausten mukaan varsin nopeasti. Tulokset olivat kuitenkin kah-
denlaisia. Anturin 1 kohdalla kuivuminen tapahtui odotetusti, mutta syksyn kuluessa 
suhteellinen kosteus on huolestuttavasti noussut, kuva 9. Anturin 4 kohdalla kuivu-
minen on syksyn aikana jatkunut samalla tavalla kuin Kuusjoen sillan anturin 1 koh-
dalla, kuva 10.  
 
Professorintien sillan absoluuttista kosteutta on vaikea arvioida, kun ei ole varmuutta 
vesisementtisuhteesta ja koska betoni poikkeaa tavanomaisesta betonista. Tramex 
pintakosteusmittarilla mitattiin arvoja 3,6–5,5 paino- % AH ja näytekappaleista 8,8–
9,4 paino-% AH. Betonin huokosrakenteessa on ilmeisesti aivan poikkeuksellisia 
ominaisuuksia tai betonissa on vettä sitovia kemikaaleja, jotka helposti haihtuvat 
lämpötilassa +105 °C. Laboratoriokokeissa saatiin vahvistus siitä, että veden tai haih-
tuvien aineiden määrä on todella 8-9 paino- % AH. Ohuthietutkimusten avulla todet-
tiin, että runkoaineessa on merkittäviä määriä kalkkikiveä, mikä mahdollisesti sitoo 
vettä. Betonissa saattaa olla myös muita kemikaaleja, joita tässä yhteydessä ei ole 
lainkaan tutkittu. 
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Professorintien silta, kosteusmittaukset, sensori 1 2010-2011
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Kuva 9.  Professorintien sillan kosteusmittaukset, anturi 1. 

 

Professorintien silta, kosteusmittaukset, sensori 4 2010-2011
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Kuva 10.  Professorintien sillan kosteusmittaukset, anturi 2.   

  
Muotoiluvalubetonina kokeiltiin Porvoossa sijaitsevassa Hummelsundin sillassa ta-
vanomaista kotimaista kuitubetonia, jonka raekoko oli maksimissaan 8 mm ja lujuus-
luokka K35-1, P30. Sillan kaikki kolme anturia näyttivät kolmen kuukauden aikana 
jatkuvasti 100 % RH. Ennen eristämistä tehdyt absoluuttisen kosteuden mittaukset 
näyttivät arvoa 5,1 paino- % AH. Ilmeisesti tässäkin sillassa kuivuminen oli nopeata 
kannen yläpinnan 10–20 mm paksussa pintakerroksessa. Betoni on kuitenkin sisem-
pänä jäänyt varsin märäksi, mikä näkyy suhteellisen kosteuden mittaustuloksissa. 
Kannen lopullista kosteuspitoisuutta ei ole selvitetty, mutta se on ilmeisesti sama 
kuin tavallisilla silloilla yleensä, eli yli 5 paino- % AH. 

1.5  Muotoiluvalutöiden laadunvalvonta 

Muotoiluvalutöiden laadunvalvonta alkaa kannen vesipiikkauksesta. Kannen vesipiik-
kaustöitä on helpompi suunnitella, mikäli piikattavan betonipinnan kunto ja odotetta-
vissa oleva piikkaussyvyys on etukäteen tiedossa. Sillan erikoistarkastuksessa tehdyt 
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muutamat kannen poranäytteet eivät yleensä anna riittävästi tietoa kannen kunnosta. 
Parempaan tulokseen voitaneen päästä, mikäli kansi ensin tukitaan kauttaaltaan jol-
lakin akustisella tai iskuaaltomenetelmällä. Vaikka tulokset eivät anna suoraa tietoa 
betonin kunnosta, ne kuitenkin osoittavat mistä poranäytteet on ensisijaisesti syytä 
ottaa.      
 
Hyvin suoritetulla kannen vesipiikkauksella saadaan rapautunut betoni hyvin poistet-
tua. Oikeiden työmenetelmien ja riittävän vesimäärän ja paineen valinta tulee varmis-
taa vetokokein. Kloridimittauksilla tulee tarkistaa, että liian kloridipitoinen betoni 
saadaan varmasti poistettua. Suurinta sallittua kloridipitoisuutta voidaan harkita ta-
pauskohtaisesti. Ohjearvona voidaan tavanomaisella raudoituksella raudoitetulla be-
tonilla pitää happoliukoisena mitattuna alle 0,07 % betonin painosta ja vesiliukoise-
na mitattuna alle 0,05 %. Jännitetyissä rakenteissa sallitaan puolet edellisistä arvois-
ta, Silko-ohjeet /16/. 
 
Kuten kohdassa 2.4 käy ilmi, vesipiikatun muotoiluvalualustan kosteuspitoisuudella 
on merkitystä eristyksen alla olevan pintabetonin vesipitoisuuteen. Liikennevirasto ei 
toistaiseksi ole asettanut vaatimuksia alustan kosteuspitoisuudelle, mutta ohjearvoja 
tulisi harkita. Sallitut rajat voisivat ylimmän 20 mm:n kohdalla olla luokkaa 6 paino-
% AH.  
 
Muotoiluvalubetonilta vaadittavaa kuivuutta ennen eristämistä ja eristämisen jälkeen 
tulee harkita jokaista betonia varten erikseen. Tarvittava kuivuminen voitaneen var-
mistaa ennakkokokein. Betonin myöhemmän kuivumisen kanssa ei näytä olevan on-
gelmia kunhan alusta ei ole liian märkä. Sementtipohjaisissa muotoiluvalubetoneissa 
on yleensä niin paljon sideainetta, että vesi sitoutuu riittävästi hydrataation kautta 
ilman veden haihduttamista. Liikesalaisuuden piirissä olevilla ja runsaasti vettä sisäl-
tävillä erikoisbetoneilla kuivuminen on tarkasteltava erikseen. Uutta betonilaatua 
käyttöön otettaessa on syytä järjestää seurantamittaukset esimerkiksi suhteellista 
kosteutta mittaamalla n. vuoden ajan. Kun betonin ominaisuudet paremmin tunne-
taan, kuivuminen voidaan tarkistaa työmaalla näytteistä nopeasti tehtävillä laborato-
riotesteillä. Testit voidaan valmiin pinnan rikkomisen välttämiseksi vaihtoehtoisesti 
tehdä rinnakkain valetuista näytteistä. Myös pumpusta tulevan massan vesipitoisuut-
ta olisi syytä tarkistaa sitä tarkoitusta varten kehitetyillä laitteilla.  
   
Muotoiluvalubetonin kovettuminen ja kutistuminen ensimmäisten vuorokausien aika-
na tulee selvittää ennakkokokein. Työmaalla on lisäksi syytä ottaa koekappaleita, joi-
ta testataan aineenkoestuslaitoksissa. Lisäksi tulee tehdä vetokokeita tartunnan var-
mistamiseksi voimassa olevien Silko-ohjeiden /16/ mukaisesti. Muotoiluvalubetonien 
kovettumiseen tarvitaan aikaa yleensä 1-3 vuorokautta. Ajankohdan valinta tulee har-
kita huolellisesti. Turhaa kovettumisajan pitkittämistä pitää välttää, mikäli eriste tart-
tuu riittävän hyvin kosteaankin pintaan. Nopea noin vuorokaudessa tapahtuva kovet-
tuminen ja kuivuminen ovat koko työn onnistumisen edellytys silloin, kun kannen be-
tonin korjaus ylettyy yläpintaraudoituksen alapuolelle ja korjaus joudutaan tekemään 
kapea alue kerralla. 
 
Muotoiluvalun tartunta alustaan on muotoiluvalubetonin tärkein ominaisuus. Laadun-
varmistus hoidetaan perinteisesti vetokokein. Vetokokeita on syytä tehdä jatkossakin, 
vaikka ne rikkovat valmista pintaa ja hidastavat työtä. Mitkään vetokokeet eivät kui-
tenkaan ole kattavat työn onnistumisen varmistamiseksi. Työn laatua voidaan mitta-
usten sijasta paremmin varmistaa, kun vesipiikkaus- ja muotoiluvalutyöt tekevät vain 
työhön erikoistuneet urakoitsijat. Muotoiluvalu-urakoitsijoiden tulisi tehdä materiaa-
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livalintansa ja suunnitella työmenetelmänsä ennakkoon. Tilaajien tulee tarkastaa nä-
mä suunnitelmat ja hyväksyä tekijät hakemusten perusteella. Muotoiluvalun tarttumi-
nen voidaan työmaalla tämän jälkeen toteuttaa ko. urakoitsijan suunnitelman mukai-
sesti. Tilaaja tekee lopullisen varmistuksensa takuuajan lopussa esimerkiksi iskuaal-
tomenetelmällä.    
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2  Kannen eristäminen  

2.1  Eristeen kupliminen 

Kannen vedeneristykseltä edellytetään vesitiiveyttä ja kuplimattomuutta. Eristeen 
kupliminen on pidetty suurena ongelmana 80- ja 90-luvulla ja sen jälkeenkin. Kupli-
misen syytä ei ole täysin onnistuttu selvittämään. Syynä on pidetty höyrypaineen ke-
hittymistä eristeen alla. Tämä lieneekin pääasiallisin syy silloin, kun eriste on kiinni-
tetty kanteen pelkällä bitumilla tai eriste on mastiksia ilman paineentasausverkkoa. 
Bitumiliiman tartuntalujuus laskee alle 0,25 N/mm2, kun lämpötila nousee yli +30 °C. 
Kermejä liimattaessa ja siltaa päällystettäessä lämpötila eristeen pinnassa on +150–
200 °C. Eristeen alla lämpötilaa ei ole mitattu, mutta sen on arvioitu olevan +100–
150 °C. Mikäli kermi kiinnitetään hitsaamalla, huolimaton työ aikaansaa tätäkin kor-
keampia lämpötiloja. 
 
Eristämisen ja päällystämisen aiheuttaman lämpöshokin takia betonissa oleva huo-
kosvesi höyrystyy. Paine saavuttaa ainakin hetkellisesti täysin kyllästetyn vesihöyryn 
paineen, joka on kuvan 11 mukainen. Vaikka bitumiliimaus ei välittömästi menetetä 
lujuutensa, lämpötila pysyy eristeen alla riittävän kauan niin korkealla, että bitumi 
sulaa. Tällöin eristeeseen syntyy kuplia. Epoksitiivistys ja nestemäisesti levitettävä 
eriste eivät mainittavammin menetä lujuuttaan vaikka lämpötila nousisi arvoon 
+250 °C. Kun eristeen tartunta alustaan on laatuvaatimusten mukainen, eli vähintään 
1,5 N/mm2, lämpötila voi nousta arvoon +200 °C. Kuplimisvaaraa ei ole, koska beto-
nin lämpötila eristeen alla tuskin nousee lähellekään tätä arvoa. 
 

 
 

Kuva 11.  Vesihöyryn kyllästyspaine, 

http://fi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6yrynpaine. 
 
Kuvasta 11 on nähtävissä, että lämpötilan ollessa +150 °C, paine on luokkaa 
0,5 N/mm2. Lämpötilassa +180 °C paine ylittää arvon 1,0 N/mm2 ja lämpötilassa 
+200 °C arvon 1,6 N/mm2. Eristeen tartuntavetolujuuden vaatimus 1,5 N/ mm2 näyt-
tää hyvin riittävän, kuva 12. Arvoa 1,0 N/mm2 voidaan myös pitää riittävänä, kun eris-
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teen päälle tuleva ensimmäinen kerros on suoja-asfalttibetonia, jonka lämpötila on 
enintään 150–160 °C. Kermejä hitsattaessa epoksitiivistyksen päälle, lämpöshokki on 
ilmeisesti kaikkein suurin. Mitään tartuntavetolujuuden alennuksia ei tässä tapauk-
sessa pidä sallia, vaan pikemminkin pitäisi ryhtyä järjestelyihin hitsauksesta aiheutu-
van lämpöshokin lieventämiseksi. 

Heat Profile on Eliminator on Asphalt application
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Kuva 12.  Lämpötila 3 mm vahvan Eliminator eristeen pinnassa ja 20 mm vahvan 
teräslevyn alla eristetyn teräslevyn pintaan levitetään 30 mm +240 °C 
valuasfalttia, Stirling Lloyd Ltd:n toimittama tutkimustulos /2/. 

 

2.2  Eristäminen 

Hiekka- ja sinkopuhdistus ovat molemmat hyviä menetelmiä eristysalustan puhdis-
tamiseksi ja pintaa heikentävän laihan sementtikerroksen poistamiseksi. Sinkopuh-
distus aiheuttaa vähemmän pölyä ja on tämän takia suositeltavampi menetelmä. Sin-
kopuhdistuksella ei kuitenkaan voida käsitellä reunapalkin vierustoja, jotka ovat vesi-
vuotojen kannalta kaikkein kriittisimpiä alueita. Näin ollen hiekkapuhalluslaitteet tu-
lee olla työmaalla käytettävissä kun muotoiluvalubetonin pinta vaatii sementtiliiman 
poistamista ja pinnan karhentamista. On mahdollista, ettei joihinkin erikoisbetonei-
hin synny laihaa sementtikerrosta lainkaan ja että eriste tarttuu riittävän hyvin ilman 
hiekka- tai sinkopudistusta tai että on löydettävissä joku kevyempi karhennusmene-
telmä. Tästä olisi suurta etua työn nopeuden ja laadun kannalta, varsinkin kun hiekka- 
ja sinkopuhdistus nostavat muovi- ja teräskuituja pintaan ja vaikeuttavat vesitiiviin 
eristeen tekemistä. Muotoiluvalubetonin tekijöiden ja siltakansien eristäjien tulisi yh-
dessä kehittää parhaiten toimivat ratkaisut.  
 
Kannen eristys- ja päällystyöt voidaan tehdä 2–3 vuorokaudessa. Työtä hidastavat 
merkittävästi välttämättömät laadunvalvontayöt varsinkin, mikäli eristekerros vaatii 
paljon aikaa kuivumiseen ja kovettumiseen. Siltakannen tiivistämiseen käytetyt tiivis-
tysepoksit ovat tähän saakka vaatineet n. vuorokauden kovettumisajan. Tänä päivänä 
on saatavissa tiivistysepokseja, joiden kovettumisaika on likimain sama kuin parhailla 
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nestemäisesti levitettävillä eristeillä, eli muutama tunti kerrosta kohti. Jotta myös 
työajat olisivat yhtä lyhyet, epoksi- ja kermiurakoitsijoiden tulee koordinoida työnsä 
tarkasti. Nestemäisesti levitettävien eristeiden etuna on se, että yksi alaurakoitsija 
tekee kaikki työt.    

2.3  Eristeisiin liittyvä laadunvalvonta 

Eristeen laadunvalvonta tehdään IfraRyl /15/ vaatimusten mukaisesti. Laadunvarmis-
tustyö tulisi suunnitella siten, etteivät laadunvarmistuskokeet estä työn etenemistä. 
Mikäli eristeet ovat nopeasti kovettuvia, vetokokeet voidaan tehdä melko nopeasti 
työtä haittaamatta. Kokeiden tarkoituksena on ensisijaisesti varmistaa, että työmene-
telmät ovat oikeat ja ettei materiaalien varastoinnissa ole ollut puutteita. Näin ollen 
vetokokeet voidaan tehdä ennakkoon tai muualla kuin varsinaisella työalueella. Eris-
teen samoin kuin muotoiluvalubetonin ja päällysteen kiinnipysyminen tulee takuu-
ajan päätyttyä varmistaa ainetta rikkomattomilla menetelmillä. 
 
Kannen pintarakenteita on Suomessa tähän mennessä tutkittu iskuaaltomenetelmällä 
etupäässä ennen korjaustöiden aloittamista. Tulokset ovat varsin lupaavat. Ilmeisesti 
menetelmä soveltuu hyvin myös muotoiluvalun, eristeen ja päällysteen tartunnan 
varmistamiseen. Silloilla tehdyissä laatumittauksissa on joskus käytetty lämpökame-
raa kermien irtoamisen paljastamiseksi. Menetelmä toimii hyvin silloin, kun kansi on 
kylmä ja auringonpaiste lämmittää kermiä. Vastaavaa menetelmää kokeiltiin myös 
vuoden 2009 koekohteissa. Koska kermi on kuvausten aikana sääsuojassa, menetel-
mä ei tuottanut tuloksia. 

 
 
Kuva 13.  Kannen kunnon kartoitus s´Mash-laitteella. Guy Rapaport, Ramboll 

Finland Oy. 
 
Nestemäisesti levitettävän vedeneristyksen ja tiivistysepoksin vedenpitävyys tarkiste-
taan InfraRyl /15/ kohdan 42310.3.2.1 mukaisesti kipinäharavalla. Tarkastuksen tar-
koituksena on ensisijaisesti löytää ja paikata eristeiden pintaan ilmaantuneet pienet 
reiät. Reikiä aiheuttavat pintaan nousseet neulamaiset kivet ja höyrypaine. Sillan kan-
teen syntyy höyrypainetta, kun betonin lämpötila nousee. Tämä paine puhkaisee vielä 
kovettumattoman epoksi- tai eristekerroksen. Jotta paikattavien reikien lukumäärä 
pysyisi kohtuullisena, vedeneristystyöt pitää tehdä laskevaan lämpötilaan. Kesäkuus-
sa eristystyöt voidaan yleensä aloittaa vasta kello 18:00 jälkeen. Myöhemmin syksyllä 
työt voidaan jonkin verran aikaistaa. Kun pilvisen aamupäivän jälkeen alkaa paistaa 
iltapäiväaurinko, työt on tällöinkin siirrettävä varsin myöhäiseen ajankohtaan. 
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3  Pilottiprojektit  

3.1  Koekohteet 

Vuonna 2009 korjattiin kaksi pienehköä siltaa, Kuusjoen silta Ypäjällä ja Suonenjoen 
silta Suonenjoella. Tarkoituksena oli myös korjata Saksalan silta Porvoossa. Tämä 
silta todettiin kuitenkin korjauskelvottomaksi kannen pitkälle edenneen rapautumisen 
takia. Vuonna 2010 korjattiin kolme vähän suurempaa siltaa ja yksi pieni silta, mistä 
ei tehty yhtä yksityiskohtaista seurantaa. Tarkemmat tiedot työnaikaisista tapahtu-
mista on koottu liitteisiin 1 ja 2. Tiedot silloista ja työvaiheiden vaatimista työajoista 
on koottu taulukkoon 1. Vastaavasti on yhteenveto laatumittauksista esitetty taulu-
koissa 2 ja 3. 
 
Seurantakohteissa käytettiin kaksi erilaista muotoiluvalubetonia. Eniten käytetty oli 
kotimainen Suomen Rakennelujitus Oy:n valmistama betoni SRL60/6/RH. Tämä säk-
kitavarana työmaalle toimitettava betoni on itsetiivistyvää hienorakeista valmisbeto-
nia, joka kovettuu lujuuteen yli 20 N/mm2 vuorokaudessa ja 50 N/mm2 kolmessa vuo-
rokaudessa. Vesisementtisuhde on luokkaa 0,4. Betoniin on sekoitettu ohuita lähes 
näkymättömiä muovikuituja, joiden tarkoituksena on estää plastisten halkeamien 
syntyminen. Sideaineena on sementti ja silikajauhe. Tarkempaa tietoa suhteutuksesta 
ei ole, koska resepti on tuotesalaisuuden piirissä.  
 
Professorintien sillassa Munkkinimessä käytettiin Betton Oy:n nopeasti kovettuvaa 
RAPI-tec® nimistä betonia. Tämä betoni kovettuu lujuuteen 25 N/mm2 vuorokaudes-
sa. Betoniin lisätään runsaasti jäykkiä muovikuituja, jotka helposti tulevat näkyviin 
betonin pinnassa. Kuitujen tarkoituksena on lisätä betonin puristus- ja vetolujuutta. 
Tarkempi resepti on tuntematon samoin kuin vesisementtisuhde, joka lienee kuiva-
jauheeseen sekoitetun vesimäärän perusteella yli 0,6. Ohuthiekokeet ovat osoitta-
neet, että betoni sisältää kalkkikiveä, mikä ilmeisesti sitoo vettä ja vähentää sementin 
tarvetta.  
 
Koekohteissa käytettiin vesieristeenä joko Eliminator nestemäisesti levitettävää eris-
tettä tai kaksinkertaista kermieristystä, joka tehtiin epoksilla tiivistetyn kannen pääl-
le. Eristeet suunniteltiin tarkoituksella siten, että betoniin syntyvä höyrypaine kohdis-
tuu betoniin hyvin tarttuvaan eristeeseen tai tiivistysepoksiin eikä bitumiliimaukseen.  
 
Elimintoreristeeseen kuuluu alustan primer käsittely. Vedeneristyksen kokonaispak-
suus on 2,5–3,0 mm. Päällimmäisen eristekerroksen päälle levitetään lisäksi liimaker-
ros, jonka avulla asfalttipäällyste kiinnittyy tiukasti kiinni vedeneristykseen. Tartun-
tavetolujuus on asfalttibetonilla luokkaa 0,8 N/mm2 ja valuasfaltilla luokkaa 
1,4 N/mm2. Mikäli päällyste joudutaan myöhemmin poistamaan esimerkiksi massalii-
kuntasauman tekoa varten, liimakerros kannattaa tästä kohdasta jättää pois. Muussa 
tapauksessa eriste saattaa jyrsinnän yhteydessä irrota betonikannesta toivottua laa-
jemmin. 
 
Epoksi levitetään kahdessa kerroksessa. Massamäärät tulee olla vähintään 300 ja 600 
kg/mm2. Kerimikerrosten tartunta parannetaan levittämällä kvartsisirotetta ylimmän 
epoksikerroksen päälle. Epoksi kovettuu yleensä n. vuorokaudessa. Yhdessä vuoden 
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2010 koekohteissa käytettiin myös nopeasti kovettuvaa epoksia, mikä sekä nopeutti 
että helpotti epoksin levittämistä. 

Taulukko 1.  Työsaavutukset. 

Silta Kuus-
joki

Urakoit-
sija

Skan-
ska

Peab

Vuosi 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
Kansi-m² 110 135 1330 700 440
Vaihe 1 1 2 1 2 1 2 3 1 2

Muotoiluv
alu

SRL 
60/6/

RH

SRL 
60/6/

RH

SRL 
60/6/

RH

SRL 
60/6/

RH

SRL 
60/6/

RH

SRL 
60/6/

RH

SRL 
60/6/

RH

SRL 
60/6/

RH
RAPI-

tec® 
RAPI-
tec® 

Eriste

Elimi-
nator

Epok-
si-
kermi

Epok-
si-
kermi

Epok-
si-
kermi

Epok-
si-
kermi

Epok-
si-
kermi

Epok-
si-
kermi

Epok-
si-
kermi

Elimi-
nator

Elimi-
nator

Liikenne-
järjestelyt 2 h 2 h 3 h 1  tp 1  tp 1 tp 0,5 tp 0,5 tp 3 h 3 h
Pinta-
raken-
teiden 
poisto 3 h 5 h 4 h 2  tp 1  tp 1 tp 0,5 tp 1 tp 1 tp 1 tp
Sää-
suojan 
teko 11 h 4 h 5 h 2  tp 2  tp 2 tp 1 tp - 4 yötä
Tippu-
putket, 
vesi-piik-
kaus 2  tp 17 h 17 h 3  tp 2  tp 2 tp 2 tp 2 tp 1,5 tp 1 tp
Muotoilu-
valu 12 h 9 h 9 h 2  tp 2  tp 3 tp 2 tp 2 tp 1,5 tp 1 tp
Jälkihoito 3  tp 4  tp 4  tp 2,5  tp 2,5  tp 2 tp 2 tp 3 tp 1 tp 1 tp
Suiku-
puhdistus
+primer 9  h 2 h 2 h 1  tp 1  tp 1 tp 1 tp 1 tp 1 tp 1 tp
Veden-
eristys 8  h 4  tp 4  tp 4  tp 4  tp 2 tp 2 tp 2 tp 1 tp 1 tp

Sää-
suojan 
purku, ym. 14  h 14  h 10  h 1 tp 1 tp 1 tp 1 tp - -

Päällys-tys 6  h 6  h 8  h 1 tp 2  tp 1 tp 1 tp 1 tp 1 tp 1 tp
Kokonais-
aika 10  tp 14  tp 13  tp 14 tp 17  tp 13 tp 12 tp 9 tp 7 tp 7 tp

Destia Soraset Kupsu

Suonenjoki Pihlajan-mäki Luoma Professorin-
tie
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 Taulukko 2.  Laatu 2009. 

 

Kuusjoen silta Suonenjoki
Alustan vetolujuus 1,91-4,58 0,15
Alustan kosteus 4,5-7,4
Muotoiluvalu
Puristuslujuus 57,5-66,5
Tartuntavetolujuus 3,11-4,42 0,8
Tramex m-% AH 4,2-4,8 
Laboratorio m-% AH 3,6 4,5-5,0
% RH > 4 kk +5 °C 80,5-97,5
Eliminatorin tartunta 2,26-5,62
Epoksin tartunta ok !
Kermin tartunta 111-134 %  

 

Taulukko 3.  Laatu 2010. 

 

Pihlajanmäki Luoma Professorintie
Alustan vetolujuus 1.03-2.96 1.52-2.42 0.42-2.85
Alustan kosteus
Muotoiluvalu
Puristuslujuus 49.5-75.0
Tartuntavetolujuus 1.04-1.61 1.6-2.6 1.2-2.0
Absoluuttinen kost.
Kutistuma <0.04/28 vrk
Tramex 4.2-5.6 3.9-5.0
Laboratorio 4.2-5.6 8.8-9.4
RH > 4 kk 78-89 74-90
Eliminatorin tartunta 1.04-2.67
Epoksin tartunta 1.04-2.92 3
Kermin tartunta 97-141 % 103-200 %  

 

3.2  Kuusjoen silta 

Kuusjoen silta voitiin alkukesästä 2009 sulkea kokonaan kymmeneksi päiväksi, eli 
koko korjaustyön ajaksi. Työ tehtiin sääsuojassa. Näin työ eteni häiriöttä alkukesän 
lähellä 0 °C yölämpötiloista huolimatta. Siltojen päiden alkukaivu, tippuputkien pora-
us ja jotkut laatumittaustyöt olivat aikaa vieviä töitä. Työn paremmalla organisoinnil-
la 1-2 työpäivää olisi ollut säästettävissä. Muotoiluvalubetonina oli Suomen Rakenne-
lujitus Oy betoni SRL 60/6/RH ja eristeenä Eliminator nestemäisenä levitettävä eris-
te. Työ tehtiin reilun viikon aikana.  
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Kuva 14.  Eliminator eristeen teko Kuusjoen sillassa. 

 
Kuusjoen sillan laadussa ei ollut ongelmia. Kansi oli ennen korjausta melko hyvässä 
kunnossa. Kannen yläpinnan korjauksen poisjättämistä olisi voinut harkita. Muotoilu-
valun ansiosta saatiin uudet tippuputket siististi asennettua ja nestemäisesti levitet-
tävälle eristeelle parempi alusta. Pintakosteusmittarilla ja laboratorionäytteillä mitat-
tuna kannen suhteellinen kosteus oli eristystyötä aloitettaessa riittävän kuiva. Suh-
teellisen kosteuden seuranta osoitti lämpötilassa +5 °C yleensä arvoja 80–81 % RH, 
mikä lämpötilaan +20 °C muutettuna tarkoittaa n. 91 % RH. Kuvasta 6 voidaan pää-
tellä, että suhteellinen kosteus olisi tämän mukaan 3,7 ja 5,2 paino- % väliltä. Koska 
kuivuminen on tapahtunut hydrataation eikä höyryn haihtumisen kautta, todennä-
köistä on, että absoluuttinen kosteus on lähempänä alempaa arvoa. Kosteussensorin 
4 kohdalla saatiin kuitenkin suhteelliseksi kosteudeksi 97,5 % lämpötilassa +5 °C.  
Tässä pisteessä absoluuttinen kosteus lienee n. 6 paino- % AH. Ilmeisesti tämän an-
turin kohdalla kannessa oli vesilammikko valutöitä aloitettaessa. 
 
Kuusjoen sillassa kokeiltiin Mira Tomografialaitetta muotoiluvalubetonin mahdollis-
ten tartuntavikojen selvittämiseksi. Laite ilmeisesti soveltuu tämän tapaisiin tarkas-
tuksiin, mutta menetelmä on liian työläs koko kannen tutkimiseen. Laitteella oli näh-
tävissä, että vanha betoni oli melko harva. Puutteita muotoiluvalubetonin tarttumi-
sessa ei havaittu.   

3.3  Suonenjoen silta 

Suonenjoen silta korjattiin kahdessa työvaiheessa. Kumpikin työvaihe vaati aikaa n. 2 
viikkoa. Työtä hidasti tässä kohteessa betonin huono kunto. Hyväksyttäviä vetokokei-
ta alustasta ei saatu. Muotoiluvalubetoni oli sama kuin Kuusjoen sillassa. Eristeenä 
oli epoksitiivistys ja kaksi kermiä. Muotoiluvalun valmistumisen jälkeen jouduttiin 
joitakin kohtia avaamaan ja korjaamaan. Kun alusta lopulta saatiin korjattua, muotoi-
luvalun tartunta alustaan oli alimmillaan 0,8 MN/m2. Alustan huonon kunnon ja tiivis-
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tysepoksin hitaan kovettumisen takia työaikaa kului tässä kohteessa n. 2 viikkoa työ-
vaihetta kohti.  
 
Suonenjoen sillassa mitattiin myös alustan absoluuttinen kosteus vesipiikkauksen 
jälkeen. Kosteuspitoisuus nousi paikoitellen niinkin korkealle kuin 7,4 paino- % AH. 
Tällä perusteella on arvioitu, että vesipiikkaus nostaa alustan suhteellista kosteutta 1-
2 paino- % AH.  
 
Muotoiluvalubetonin kohdalla suhteellisen kosteuden seurantaa ei tehty lainkaan. 
Kosteutta mitattiin vain näytteistä. Absoluuttinen kosteus oli 4,5–5,0 paino- % AH, 
mitä arvoa voidaan pitää täysin odotusten mukaisena. Kosteus mitattiin 50 mm kor-
keasta näytekappaleesta.. 

3.4  Pihlajanmäen silta 

Pihlajanmäen risteyssillan pintarakenne korjattiin alle 6 viikon ajassa kahdessa erilli-
sessä vaiheessa 17.5.2010 ja 24.6.2010 välisenä aikana. Ensin korjattiin sillan keski-
osa ja sen jälkeen sillan reunaosat. Kukin työvaihe kesti noin kaksi viikkoa. Osa töistä 
tehtiin ilta- tai yötyönä. Viikonlopputöitä pyrittiin välttämään, mutta aikataulussa py-
symiseksi jouduttiin mm. muotoiluvalu- ja liikennejärjestelytöitä tekemään myös vii-
konloppuisin. 
 
Aikataulua ei alun perin ollut kovin kireä, mutta kuitenkin sen verran tiukka, että oli 
panostettava nopeisiin menetelmiin. Ensimmäisessä työvaiheessa syntyi pieniä aika-
tauluongelmia, kun kävi ilmi, että laatan pintaa joudutaan korjaamaan kauttaaltaan 
eikä vain osittain niin kuin urakkaohjelmassa oli esitetty. Tässä vaiheessa päätettiin 
vielä jättää joitakin vähemmän vaurioituneita kannen alueita korjaamatta. Olisi kui-
tenkin ollut helpompi korjata koko kansi kauttaaltaan samalla tavalla. Näin olisi sääs-
tetty aikaa ja ilmeisesti myös kustannuksia. Korjaamatta jätetyt alueet jouduttiin joka 
tapauksessa paikkaamaan epoksilla. 
 
Työaikaa olisi ollut mahdollisesti säästettävissä lomittamalla sellaisia työvaiheita 
kuten kannen vesipiikkaus ja muotoiluvalun teko. Varsinkin vesipiikkauksen jälkeinen 
kannen imurointi ja kuivatus oli työvaihe, mikä ei olisi estänyt muotoiluvalun aloitta-
mista sillan toisessa päässä. Toisaalta oli työn laadun kannalta hyvä, että kannelle 
jätettiin kuivumisaikaa. 
 
Tässäkin kohteessa muotoiluvalubetoni oli Suomen Rakennelujitus Oy betoni SRL 
60/6/RH. Tiivistysepoksi oli nopeasti kovettuvaa laatua, mikä nopeutti ja helpotti 
kannen tiivistämistä. Tämä työ voitiin tehdä yhden iltapäivän ja illan aikana. Nopeasti 
kovettuvalla epoksilla saatiin myös helpommin peittävä kalvo kuin tavanomaisella 
epoksilla. Paikattavia vuotoja oli selvästi vähemmän. Nopeasti kovettuva epoksi on 
kosketuksessa ihon kanssa ja höyrystyneenä hengitysilmassa selvästi ärsyttävämpi 
kuin tavallinen epoksi. Ilmeisesti työskentely epoksien ja liimausbitumien kanssa 
sääsuojassa edellyttää hengityssuojainten ja hyvien suojavaatteiden käyttöä.   
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Kuva 15.  Aluskermin levitys Pihlajanmäen sillassa. 

 
Työn laadussa ei ollut suurempia ongelmia. Alustan vetolujuuksissa ja muotoiluvalun 
tartunnassa alustaan oli joitakin alituksia, mutta lopputulos oli ladultaan vähintään-
kin hyvä. Kaikkia laatumittauksia ei ehditty tehdä alustavan laadunvarmistussuunni-
telman aikataulussa, mutta laadunvarmistusta voitiin kuitenkin pitää riittävänä ja kat-
tavana. 

3.5  Hummelsundin silta 

Pihlajanmäen sillan urakoitsija Peab Infra Oy uusi pintarakenteet myös Hummelsun-
din sillassa. Tämä ei ollut varsinainen seurattava koekohde, mutta tässä sillassa tes-
tattiin tavallisen betonin käyttöä. Muotoiluvalu oli betonia K35-1 #<= 8 mm, P30, mi-
hin oli sekoitettu muovikuituja 0,9–2,7 kg/m3. Vedeneristyksenä oli tiivistysepoksi 
kahdessa kerroksessa ja sen päällä kaksi kermikerrosta. Jälkihoitajan ja pinnan kui-
vumisen suhteen noudatettiin IfraRyl vaatimuksia, jolloin jälkihoitoaika oli 1-2 viik-
koa. Pintakosteusmittarilla saatiin hyväksyttäviä n. 5 paino- % AH kosteuspitoisuuk-
sia betonin pinnasta. Myös epoksin tartuntavetolujuus oli riittävä. Muotoiluvalun kui-
vumista seurattiin suhteellisen kosteuden mittausantureilla. Nämä mittaukset näytti-
vät koko syksyn ajan vain 100 % RH, joten muotoiluvalu on eristeen alla jäänyt varsin 
kosteaksi. 

3.6  Luoman ylikulkusilta 

Luoman ylikulkusillan pintarakenne korjattiin seitsemässä viikossa 28.6.2010 ja 
13.8.2010 välisenä aikana. Työ tehtiin kolmessa työvaiheessa, ensin sillan itäinen osa 
ja sen jälkeen sillan läntinen osa ja lopuksi keskimmäinen osa ilman sääsuojaa. Kukin 
työvaihe kesti noin kaksi työviikkoa. Ilta- ja yö- ja viikonlopputöitä onnistuttiin vält-
tämään. Työaikaa lisäsi tässä kohteessa hiilikuitujen liimaaminen laatan yläpintaan 
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välitukipilarien yläpuolelle. Tämä työ jouduttiin tekemään omana työvaiheena vesi-
piikkauksen jälkeen ennen muotoiluvalun tekoa. 
 

 
 
Kuva 16.  Luoman ylikulkusillan sääsuoja. 

 
Työhön varattu aika oli tässäkin kohteessa sen verran lyhyt, että sääsuoja samoin 
kuin nopeat työmenetelmät olivat aivan välttämättömät. Jokaiseen työvaiheeseen oli 
kuitenkin varattu riittävästi aikaa. Aikaa ei tarvinnut säästää työvaiheita lomittamalla, 
koska työ voitiin ilman näitä toimenpiteitä toteuttaa urakassa annetun aikataulun 
mukaisesti.  
 
Itäisen työalueen sääsuojan pystyttäminen kesti kaksi vuorokautta ja purku yhden 
vuorokauden. Läntisen sääsuojan pystyttäminen ja purkaminen onnistuttiin tekemään 
jo vuorokaudessa. Sääsuoja pysyi koko työajan eheänä ja tiiviinä. Veden vuotamista 
teltan helmojen alta ei onnistuttu täysin estämään riippumatta siitä, että reuna oli 
hyvin tiivistetty kiinnityslankun ja sen alle suihkutetun polyuretaanivaahdon ja sili-
konisauman avulla. Runsaalla sateella vettä tunkeutui lankun alta vettä läpäisevän 
asfalttikerroksen läpi.  
 
Työssä käytettiin samaa muotoiluvalubetonia kuin Pihlajanmäen sillassa. Epoksi oli 
kuitenkin perinteistä hitaasti kovettuvaa laatua. Pihlajanmäen sillan kannen tiivistä-
misen jälkeen oli joissakin muissa hankkeissa havaittu tartuntaongelmia nopeasti 
kovettuvan epoksin kanssa. Myöhemmin kävi ilmi, ettei nopeassa epoksissa ollut vi-
kaa vaan vika oli epoksin pinnan likaantumisessa. Luoman sillalla kannen tiivistämi-
nen voitiin tavanomaisesta epoksista huolimatta tehdä kahdessa vuorokaudessa. 
 
Työn laadussa ei ollut ongelmia. Alustan vetolujuudet samoin kuin muotoiluvalun tar-
tunta alustaan oli vaatimusten mukainen. Kaikkia laatumittauksia ei ehditty tehdä 
alustavan laadunvarmistussuunnitelman aikataulussa, mutta laadunvarmistus oli joka 
tapauksessa riittävä ja kattava. 
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3.7  Professorintien silta 

Professorintien sillan 8 m leveän ajoradan pintarakenne korjattiin kahdessa viikossa 
28.6.2010 ja 9.7.2010 välisenä aikana. Työ tehtiin kahdessa viikon kestävässä työvai-
heessa, ensin sillan itäinen osa ja sen jälkeen sillan läntinen osa. Ennen ja jälkeen ajo-
radan korjaustöiden aloittamista sillalla tehtiin valmistelevia ja muita korjaustöitä, 
joista ei ollut liikennehaittaa. Liikenne sallittiin kannella heti, kun vanhat päällyste-
kerrokset oli jyrsitty pois. Silta avattiin myös liikenteelle heti, kun ensimmäisen suo-
ja-asfalttikerros oli saatu valmiiksi. Näin saatiin liikennehaitta-ajat mahdollisimman 
lyhyiksi. 
 
Korjaustöitä varten koko silta peitettiin yhtenäisellä sääsuojalla. Silta oli suljettu kai-
kelta muulta liikenteeltä paitsi linja-autoilta, takseilta ja hälytysajoneuvoilta. Linja-
autojen liikennöinti päättyi myöhään illalla, joten silta oli aamutuntien aikana käy-
tännössä kokonaan suljettu. Liikennerajoituksista huolimatta sillalla nähtiin erittäin 
paljon luvatonta henkilöautoliikennettä.   
 
Työ pyrittiin tässä kohteessa tekemään mahdollisimman lyhyessä ajassa. Näin mene-
teltiin, jotta liikennehaitat olisivat mahdollisimman vähäiset ja jotta vastaavia nopeita 
menetelmiä voitaisiin soveltaa myöhemmin muualla. Kohteessa käytetty ulkomaalai-
nen muotoiluvalubetoni Betton Oy:n RAPI-tec® arveltiin olevan markkinoilla saata-
vissa olevista betoista kaikkein nopeimmin kovettuva. Samoin käytettiin nopeasti ko-
vettuvaa Eliminator eristettä.  
 
Professorintien silta oli varsin haastava nopean korjaamisen koekohteena. Etukäteen 
tiedettiin, että betoni asfaltin ja mastiksieristeen alla oli varsin huonokuntoinen ja 
kloridipitoinen. Tämän takia piti varautua siihen, että kannesta joudutaan poistamaan 
betonia aina 10 cm:n syvyyteen saakka. Jotta yläpintaraudoituksen irtoaminen ympä-
röivästä betonista ei aiheuttaisi liian suuria jännityksenmuutoksia betoniteräksissä, 
kannen puolikkaan korjaaminen tehtiin 2 m leveä kaista kerralla.   
 

 

Kuva 17.  Kannen puhdistaminen Professorintien sillalla. 
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Professorintien sillalla muotoiluvalun tekeminen aloitettiin ajan voittamiseksi silloin, 
kun samalla kaistalla oli vielä käynnissä vesipiikkaus ja imurointi. Muotoiluvalu kuivui 
ja kovettui erittäin nopeasti. Yläpinnan hiertäminen lautashiertimellä oli vaikeaa be-
tonin nopean kovettumisen takia. Ilmeisesti valmistajan tulisi selvittää mikä on paras 
yläpinnan käsittelytapa tässä betonissa. On mahdollista, että riittävän hyvä pinta 
saadaan aikaan pelkästään tärypalkilla. 
 
Kannen hiekkapuhallus voitiin aloittaa jo n. 10 tunnin kuluttua. Betonissa olevat muo-
vikuidut nousivat hiekkapuhalluksen jälkeen pystyyn eikä eristystöitä voitu aloittaa 
ennen kuin kuidut oli hiottu pois. Kuidut todettiin myös heikentävän eristeen ja alus-
tan välistä tartuntaa. Hiekkapuhalluksen tarpeellisuutta tai sen korvaamista jollakin 
muulla karhennusmenetelmällä tulisi tämän betonin kohdalla tarkistaa. 
  
Professorintien sillalla tehty kokeilu osoitti, että kannen piikkaus ja muotoiluvalu voi-
daan tehdä erittäin nopealla aikataululla myös silloin kun korjattava kansi on varsin 
huonokuntoinen. Vesieristeen tartunta ei ollut vaatimusten mukainen. Huono tartunta 
saattoi olla seurausta siitä, että eristäminen aloitettiin liian aikaisin, eli vain 10–15 
tuntia valusta. Huono tartunta johtui mahdollisesti myös pinnan väärästä käsittelyta-
vasta tai muovikuitujen sakkautumisesta ja asettumisesta vaakasuoraan betonipin-
taan. Laboratoriokokeiden perusteella on pääteltävissä, ettei tartunta parane betonin 
kovettumisen myötä. Samoissa kokeissa voitiin kuitenkin varmistaa, ettei asfaltoinnin 
aiheuttama lämpöshokki eikä myöskään 50 syklin pakkassuolarasitus merkittävästi 
heikennä eristeen tartuntaa. Tartuntaa eristeen rajapinnassa sen sijaan heikensi pit-
käaikainen säilytys veden alla. 
 
Vuonna 2011 tehtiin sillalle massaliikuntasaumat. Eliminator eriste oli tällä kohdalla 
päällysteen jyrsinnän jälkeen kokonaan irti alustasta. Irtoaminen näyttää johtuvan 
betonipinnan heikosta laadusta ja pinnassa olevista epäpuhtauksista.  Irtoaminen 
saattoi myös johtua siitä, että asfalttipäällysteen ja Eliminator eristeen välinen tar-
tunta oli selvästi parempi kuin eristeen ja kannen betonin välinen tartunta. Eristeen 
täydellinen irtoaminen massaliikuntasauman kohdalla samoin kuin huono tartunta 
yleensä on Betton Oy:n RAPI-tec® betonin kohdalla hälyttävää. Tartunta on saatava 
varmemmalle tasolle ennen kuin tätä betonia voidaan suositella käytettäväksi jatkos-
sa.   
 
Betton Oy:n RAPI-tec® betonin absoluuttinen kosteus on 8-9 paino- % AH vielä n. 
vuoden kuluttua valusta. Ylimääräinen vesi ilmeisesti sitoutuu runkoaineessa olevaan 
kalkkikiveen tai muulla tavalla kemiallisesti. Tällä suurella vesimäärällä ei kuitenkaan 
näytä olevan niin suurta vaikutusta eristeen pysyvyyteen ja pakkasenkestävyyteen, 
että tuotetta näiden mittausten takia olisi pidettävä huonolaatuisena. Betonin todel-
lista koostumusta valmistajan tulisi kuitenkin selvittää, jotta betonin pitkäaikaisesta 
kestävyydestä saataisiin varmistus. 
 

3.8  Yhteenveto pilottiprojekteista 

Siltojen pintarakenteiden uusiminen nopeutetulla aikataululla maksaa Suomen Ra-
kennelujitus Oy:n betonilla SRL 60/6/RH tehtynä keskimäärin n. 300 €/m2, eli 40–
70 €/ m2 enemmän kuin tavanomaisena urakkana toteutettuna. Hintaan ei juuri vai-
kuta tehdäänkö vedeneristys Eliminator eristeellä tai epoksilla ja kermeillä. Eli-
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minator eristeellä työaika on 1-2 vuorokautta lyhyempi, mutta nopeasti kovettuvilla 
epokseilla aikaeroa voidaan kuroa korkeintaan yhteen vuorokauteen. 
 
Professorintien sillan pintarakenteiden uusiminen kahdessa viikossa kaikkine ylimää-
räisine järjestelyineen maksoi luokkaa 600 €/ m2, eli kaksi kertaa enemmän kuin 
muissa pilottikohteissa. Toisaalta tässä kohteessa muotoiluvalubetonikerroksen pak-
suus oli selvästi suurempi kuin muissa pilottikohteissa. Pelkkä muotoiluvalu Betton 
Oy:n RAPI-tec® betonilla maksoi n. 180 €/m2 kun se Suomen Rakennelujitus Oy:n 
betonilla olisi maksanut n. 40–80 €/m2. Betton Oy:n betoni tuotiin säkeissä Italiasta 
saakka. Seuraavaa hanketta varten selvitetään olisiko kiviaines lisättävissä vasta 
Suomessa suomalaisesta raaka-aineesta. Tästä olisi saatavissa merkittäviä kustan-
nussäästöjä. 
 
Suomen Rakennelujitus Oy:n betoni näyttää soveltuvan hyvin muotoiluvalun betonik-
si. Urakoitsijalla on myös valutekniikka hyvin hallinnassa, joskin alustan kosteuden 
hallinnassa on parannettavaa. Betton Oy:n RAPI-tec® betonin ominaisuudet ovat vie-
lä selvittämättä. Valupinnan viimeistelyssä on paljon parannettavaa. Molempien muo-
toiluvalubetonien osalta tulisi selvittää mikä on riittävä kovettumisaika ennen eristys-
töiden aloittamista. Tämän hetkisten tietojen mukaan tarvittava aika näyttää olevan 
luokkaa 3 vuorokautta. 
 
Pilottikohteissa työnjohto oli koko lyhyen työjakson aikana jatkuvasti paikalla. Laa-
tumittaukset tehtiin melko kattavasti. Näin ollen pilottiprojektien laadunhallinta oli 
parempi kuin tavanomaisissa korjauksissa. Lopputuotteen laadussa ei havaittu kii-
reellisistä aikatauluista johtuvia heikennyksiä. Aikataulut noudatettiin suunnitelmien 
mukaisesti eikä liikennehaittojen kestoissa tullut poikkeamia. 
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4  Pintarakenteiden laatuerot  

Suomen Rakennelujitus Oy ja SRL 60/6/RH ja Betton Oy:n RAPI-tec® muotoiluvalu-
betonit ovat hyvin erilaiset. SRL 60/6/RH betonin etuna voidaan pitää sen tiiveyttä ja 
lujuutta, mikä tehokkaasti hidastaa sekä veden että kloridien tunkeutumisen siltojen 
reunojen ja mahdollisten paikallisten vuotojen kohdilta. Haittana on sen hitaampi ko-
vettuminen. 
 
Betton Oy:n RAPI-tec® muotoiluvalubetoni mahdollistaa erittäin nopeaa korjaamista. 
Nopea kovettuminen edellyttää valulta ripeää toimintaa. Häiriöt ovat työn kannalta 
kohtalokkaat. Valmistaja ja maahantuoja eivät vielä ole selvittäneet, miten betonipin-
taa tulee viimeistellä. RAPI-tec® betonin ja eristeen välinen tartunta voidaan mah-
dollisesti työmenetelmiä kehittämällä saada varmemmalle pohjalle. Betonin pitkäai-
kaista kestävyyttä tulee tarkistaa materiaalitietoja selvittämällä. 
 
Eliminator vedeneristyksen ja perinteisen epoksitiivistetyn pinnan päälle tehdyn 
kermvedeneristyksen laatuerot ovat etupäässä työajoissa. Eliminator vedeneristyksel-
lä työaikaa kuluu 1-2 vuorokautta vähemmän. Työn koordinointi ja laadunvalvonta on 
Eliminator eristeellä helpompaa. Työtä tekee vain yksi urakoitsija. Eliminator ve-
deneristyksellä tartunta kerrosten välillä on parempi kuin epoksin ja kermien välillä.  
Eliminator eristeellä tartunta päällysteen ja vedenerityksen välillä on yhtä hyvä kuin 
ko. päällystekerroksen vetolujuus, eli luokkaa 0,8 N/mm2, kun päällyste on asfalttibe-
tonia ja luokkaa 1,4 N/mm2, kun päällyste on valuasfalttia. Hyvän tartunnan aikaan-
saa vedeneristykseen päälle levitettävä Tack Coat tai Bond Coat liimakerros.  
 
Kermin ja epoksitiivistyksen välinen tartunta riippuu lämpötilasta ja se on + 20 °C 
lämpötilassa korkeintaan puolet Eliminator eristeen tartunnasta. Yli +70 °C lämpöti-
loissa kermin tartunta häviää miltei kokonaan kun Eliminator eristeen tartunta pysyy 
muuttumattomana. Päällysteen ja eristeen välisellä hyvällä tartunnalla voidaan estää 
päällysteen liukuminen ja muokkaantuminen. Näitä päällystevaurioita syntyy helpos-
ti, kun lämpötila nousee korkealle, sillan viettokaltevuus on suuri tai sillalla on paljon 
jarrutuksia ja kiihdytyksiä.  
 
Epoksitiivistyksen päälle tehdyn kermieristyksen hyvänä puolena voidaan pitää sen 
luotettavuutta. Vedeneristyskerroksia on kaksi ja järjestelmän kestävyyttä alustan 
halkeilua vastaan voidaan tämän takia pitää hyvänä. 
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5  Muut pintarakenneyhdistelmät  

Samantapaisia muotoiluvalubetoneja kuin Suomen Rakennelujitus Oy ja SRL 
60/6/RH ja Betton Oy:n RAPI-tec® on markkinoilta saatavissa. Niiden käyttöönotto 
tulee käydä ennakkokokeiden ja koekohteiden kautta. 
 
Vastaavia vedeneristyksiä kuin Eliminator vedeneriste ovat polyuretaanipohjaiset ve-
deneristykset. Kermieristeen vaihtoehtona on mastiksista tehty vedeneriste, joka teh-
dään epoksitiivistyksen päälle ilman paineentasausverkkoa. Polyuretaanien kovettu-
misaika lienee samaa suuruusluokkaa kuin Eliminator eristeellä. Polyuretaanieristei-
den ongelmana on ollut tasausasfaltin ja polyuretaanin välinen huono tartunta. On-
gelma voitaneen ratkaista käyttämällä Tack Coat ja Bond Coat tapaisia liimakerroksia 
päällysteen ja eristeen välissä.  
 
Mastiksi vedeneristys on ainakin Eteläsuomessa huomattavasti edullisempi kuin ker-
maeristys. Laadun ja luotettavuuden osalta mastiksi eristyksellä on huono maine ja 
monissa maissa on tästä eristyksestä luovuttu kokonaan. Mikäli eristemastiksia voi-
daan levittää tiivistysepoksin päälle, paikallisten vuotojen merkitys pienenee. Näin 
ollen olisi syytä koekohteiden avulla selvittää tämän eristeyhdistelmän soveltuvuutta 
nopeaan rakentamiseen. 
 
Epoksitiivistyksen päälle levitettävä kermieriste on toimiva järjestelmä varsinkin kun 
alin kermikerros kiinnitetään liimaamalla. Hitsattavilla kermeillä aiheutetaan betoniin 
helposti liikaa lämpenemistä, minkä takia epoksitiivistys irtoaa alustastaan. Ongelma 
olisi varmaankin ratkaistavissa käyttämällä kermien liimauksessa rivipoltinta, missä 
liekki osuu etupäässä kermeihin eikä alustaan. Samalla rivipolttimeen voitaisiin liit-
tää telat, millä kermi saadaan tasaisesti painettua alustaa vastaan. Siirtymällä koko-
naan hitsattaviin kermeihin vähennetään eristeiden kiinnittämisessä syntyviä myrkyl-
lisiä höyryjä ja parannetaan työntekijöiden turvallisuutta kuuman bitumin kanssa 
työskenneltäessä. Ilmeisesti kerimieristysurakoitsijoiden tulee kehittää työmenetel-
mänsä tähän suuntaan mikäli ylipäänsä aikovat jatkossa työskennellä sääsuojissa. 
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6  Laboratoriokokeet  

6.1  Koejärjestelyt 

Muotoiluvalubetonin ja Eliminator vedeneristyksen yhteistoiminta pyrittiin selvittä-
mään laboratoriokokein, jotka aloitettiin heinäkuussa 2010 ja saatettiin loppuun tou-
kokuussa 2011. Kokeessa testattiin Eliminator eristeellä päällystettyjä laattoja, joista 
yksi erä oli valmistettu Suomen Rakennelujitus Oy:n SRL 60/6/RH ja toinen erä Bet-
ton Oy:n RAPI-tec® muotoiluvalubetonista. 
 
Suomen Rakennelujitus Oy betonista SRL 60/6/RH tehdyt laatat eristettiin 28–30 
tuntia laattojen valusta. Valmistajan ilmoituksen mukaan vesimäärä laattoja valetta-
essa oli 7,7 % kuivatilavuuspainosta. Betton Oy:n RAPI-tec® betonilla aikaa laattojen 
valusta eristämiseen oli vain 15–17 tuntia. Vesimäärä oli valmistajan ilmoituksen mu-
kaan 11,3 % kuivatilavuuspainosta. Betton Oy:n RAPI-tec® betoniin lisättiin kuituja 
2,65 g/kg eli 35 kg/m3.  
 
Kaikki laatat toimitettiin laboratorioon vuorokauden kuluttua eristämisestä.  
 
Koelaattoja 300*300*50 mm3:n valmistettiin kustakin betonista 16 kpl. Laatat eristet-
tiin kaikilta pinnoilta Eliminator vedeneristyksellä. Jokaisesta laatan yläpinnasta voi-
tiin tehdä neljä vetokoetta. Koelaattojen ensimmäinen testaus tehtiin seuraavasti: 
 

 8 kpl laattoja testattiin kahdella vetokokeella välittömästi kun laatat oli tuotu 
laboratorioon eli 1-2 vuorokauden kuluttua 

 
 8 kpl laattoja testattiin kahdella vetokokeella mahdollisimman pian läm-

pöshokin jälkeen, joka aikaansaatiin upottamalla laatat +250 °C silikoniöl-
jyyn. 

 
Vetokokeiden jälkeen koelaatat paikattiin ja vietiin ulkosäilytykseen neljäksi kuukau-
deksi. Ulkosäilytyksen aikana laatat olivat alttiina sateelle ja lämpötilanvaihteluille. 
Heinäkuusta lokakuuhun lämpötilanvaihtelut olivat +2 °C ja +35 °C välillä. 
 
Lokakuussa laattojen pohjasta poistettiin vedeneristys, minkä jälkeen ne palautettiin 
ulkosäilytykseen. Laatat oli nyt jaettu kahteen osaan. Puolet säilytettiin pohja alas-
päin n. 100 mm irti alustastaan ja puolet pohja osittain veteen upotettuina. Talven 
aikana lämpötila laski lähelle -15 °C. Lämpötilanvaihtelut 0 °C:een molemmin puolin 
olivat vähäiset. 
 
Laattojen testaamista jatkettiin maaliskuussa 2011. Eri tavalla käsiteltyjä ja säilytetty-
jä laattoja oli nyt seuraavasti:   
 
• lämpökäsittelemättömiä ja kuivalla alustalla säilytettyjä 4 kpl 
• lämpöshokille altistettuja ja kuivalla alustalla säilytettyjä 4 kpl 
• lämpökäsittelemättömiä ja märällä alustalla säilytettyjä 4 kpl 
• lämpöshokille alistettuja ja märällä alustalla säilytettyjä 4 kpl.  
 
Jokainen laattaerä jaettiin kahteen osaan. Jokaisesta erästä tehtiin jälleen kaksi veto-
koetta. Puolelle laatoista tehtiin vetokoe välittömästi ja toiselle puolelle tehtiin ennen 
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vetokokeita 50 syklin suola-pakkasrasitus. Pakkas-suolarasituksessa laatat säilytet-
tiin koestettava pinta ylöspäin. 

6.2  Ensimmäiset laboratoriokokeet 

Ensimmäiset tartuntavetokokeet tehtiin 1-5 päivää sen jälkeen kun laatat oli tuotu 
laboratorioon. Suomen Rakennelujitus Oy:n lämpökäsittelemättömien koelaattojen 
tartuntavetolujuus oli keskimäärin 1,3 MN/m2 ja tulosten vaihteluväli 1,0 – 1,9 MN/m2. 
Murtuminen tapahtui 86 %:sti pohjabetonista ja 14 %:sti primerista. Saman materi-
aaliyhdistelmän lämpökäsiteltyjen koelaattojen tartuntavetolujuus oli keskimäärin 1,3 
MN/m2 ja tulosten vaihteluväli 0,9–1,6 MN/m2. Murtuminen tapahtui 68 %:sti pohja-
betonista ja 32 %:sti primerista. Lämpöshokki ei heikentänyt eristeen tartuntaa mutta 
siirsi murtumiskohdan jossakin määrin betonista primeriin. 
 
Betton Oy:n RAPI-tec® lämpökäsittelemättömien koelaattojen tartuntavetolujuus oli 
keskimäärin 0,9 MN/m2 ja tulosten vaihteluväli 0,6 – 1,0 MN/m2. Murtuminen tapah-
tui 53 %:sti pohjabetonista ja 47 %:sti primerista. Vastaavan materiaaliyhdistelmän 
lämpökäsiteltyjen koelaattojen tartuntavetolujuus oli keskimäärin 0,7 MN/m2 ja tu-
losten vaihteluväli 0,5 – 1,0 MN/m2. Murtuminen tapahtui 50 %:sti pohjabetonista ja 
50 %:sti primerista. Lämpöshokki heikensi tartuntavetolujuutta n. 20 %. Murtumis-
kohdassa ei tapahtunut muutoksia. 
 
Betton Oy:n yhdessä laatassa ei ollut vetolujuutta lainkaan. Syytä laatan eristystyön 
epäonnistumiseen ei ole tiedossa. Tätä tulosta ei ole noteerattu vetolujuuden keskiar-
voja laskettaessa.  
 
Vaatimukset vedeneristyksen tartunnalle olivat 1,5 MN/ m2. Suomen Rakennelujitus 
Oy:n edustajan mukaan alitus saattoi heidän betonin kohdalla johtua liian lyhyestä 
kovettumisajasta ja siitä seuranneesta pinnan rikkoontumisesta hiekkapuhalluksen 
yhteydessä. Betton Oy:n betonin kohdalla syynä saattoi lisäksi olla laattojen pinnassa 
olevat kuidut, jotka estivät eristeen tarttumista ja aiheuttivat karhennuksen häviämis-
tä kuitujen hionnan yhteydessä. Tartuntalujuutta voidaan kuitenkin kohdan 3.1 johto-
päätösten mukaisesti pitää riittävänä, joskin tartuntalujuuksien hajontaa samoin kuin 
tartuntalujuuden puuttumista yhdestä laatasta voidaan pitää hälyttävänä. 

6.3  Ensimmäinen ulkosäilytys 

Koelaattojen keskimääräinen painon vähennys oli vuoden 2010 heinäkuusta lokakuu-
hun kestävän ulkosäilytyksen aikana 2-6 grammaa, mikä on 0,2–0,5 ‰ laattojen pai-
nosta. Betton Oy:n betonissa lämpöshokille alistettujen laattojen painonmuutos oli 
jonkin verran suurempi. Muutokset olivat kuitenkin vähäiset ja niiden perusteella voi-
daan vain päätellä, että vedeneristys on säilynyt tiiviinä ja laatat ehjinä. 

6.4  Toiset laboratoriokokeet 

Toisen ulkosäilytyksen aikana koelaattoihin imeytyi jonkin verran vettä ilmasta ja 
laattojen alla olevasta vedestä. Suomen Rakennelujitus Oy:n laatoilla painonlisäys oli 
laatan ollessa ilmassa keskimäärin 2-3 grammaa ja vedessä 9 grammaa. Lämpösho-
killa ei ollut vaikutusta painon nousuun. 
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Betton Oy:n betonilla painonlisäykseen vaikutti selvästi lämpökäsittely. Niissä laa-
toissa, joissa lämpökäsittelyä ei tehty, painonlisäys oli 19 grammaa kun laatta oli irti 
alustastaan ja 38 grammaa kun laatta oli säilytetty vedessä. Laatoissa, joita oli alis-
tettu lämpöshokille, painon lisäykset olivat keskimäärin vastaavasti 25 ja 63 gram-
maa. 
 
Suomen Rakennelujitus Oy:n betonin absoluuttinen kosteus ei muuttunut enempää 
kuin 0,1 paino- % AH ulkosäilytyksen aikana vaikka laatta oli säilytetty vedessä. Bet-
ton Oy:n betonilla muutokset ovat olleet säilytystavasta riippuen 0,2–0,35 paino- % 
AH ei lämpökäsitellyillä laatoilla 0,25–0,6 paino- % lämpökäsitellyillä laatoilla. Vaik-
ka vedenimukyky on Betton Oy:n betonilla yli 6-kertainen Suomen Rakennelujitus 
Oy:n betoniin nähden, absoluuttisessa kosteudessa tapahtuneet muutokset ovat Bet-
ton Oy:n betonilla odotusten mukaiset eikä tätä betonia voida näiden tulosten perus-
teella pitää huonolaatuisena. Toisaalta Suomen Rakennelujitus Oy:n betonin pientä 
vedenimua voidaan pitää edullisena ominaisuutena. 
 
Nämä laboratoriokokeet eivät ole paljastaneet minkä takia lämpöshokki Betton Oy:n 
betonilla lisää vedenimukykyä. Lämpöshokki on mahdollisesti sulattanut kuituja tai 
muita kemikaaleja ja lisännyt betonin huokoisuutta. Lämpöshokki on mahdollisesti 
aiheuttanut säröilyä, mikä lisää kapillaarihuokosten määrää ja siten veden imeytymis-
tä. 
 
Betton Oy:n betonissa Eliminator eriste alkoi ulkosäilytyksen aikana kuoriutua irti 
alapinnasta niistä kohdista missä eristettä oli vielä jäljellä, kun laatan alapinnasta oli 
poistettu eristettä hiekkapuhaltamalla. Vastaavaa ilmiötä ei ollut havaittavissa Suo-
men Rakennelujitus Oy:n betonissa.  
 
Suomen Rakennelujitus Oy:n betonin absoluuttinen kosteus oli keskimäärin 3,8 pai-
no- % AH ja vaihtelut 3,6–4,4 paino- % AH niissä laatoissa, joita ei alistettu pakka-
suolarasitukselle. Betton Oy:n betonilla absoluuttinen oli keskimäärin 8,5 paino- % 
AH ja vaihtelut 8,4–8,7 paino- % AH. Mitatut kosteuspitoisuudet vastaavat täysin nii-
tä arvoja, joita työmaalla oli uunikuivatusmenetelmällä mitattu. 
 
Kosteuspitoisuudet mitattiin myös pakkassuolarasitusten jälkeen. Suomen Rakenne-
lujitus Oy:n betonille saatiin keskiarvoksi 4,8 paino-% AH ja vaihteluväliksi 4,6–5,1 
paino-% AH ja Betton Oy:n betonille keskiarvoksi 9,1 paino- % AH ja vaihteluväliksi 
8,5–9,1 paino-% AH. Vaikka laatat olivat kauttaaltaan eristettyjä kokeen aikana, näyt-
teisiin on tunkeutunut vettä ja vesipitoisuus on Suomen Rakennelujitus Oy:n betonilla 
noussut keskimäärin 1,0 paino- % AH ja Betton Oy:n betonilla 0,6 paino-% AH. 
 
Ohuthienanalyysit paljastivat, että betoneissa on selviä eroja. Suomen Rakennelujitus 
Oy:n betonissa on enemmän graniittista hienoa kiviainesta ja Betton Oy:n betonissa 
kalkkikiveä, mikä osittain selittää paremman vedenimukyvyn. Molemmista betoneista 
löytyy sekoittumatonta silikajauhetta ja Betton Oy:n betonista lisäksi lentotuhkaa. 
Kumpaakaan betoniin ei ole lisätty huokosia. Huokosten määrä on Betton Oy:n beto-
nissa suurempi. Pakkasrapautumista ei havaittu. Betton Oy:n betonissa on enemmän 
säröilyä ja veden erottumista runkoaineen pinnassa. 
 
Betonista mitattiin myös suhteelliset kosteudet. Koska nämä suhteelliset kosteudet 
vastasivat lähinnä huonelämpötilan kosteuksia, tuloksia on syytä epäillä. 
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Suomen Rakennelujitus Oy:n ulkosäilytyksessä kuivalla alustalla olleiden ja lämpökä-
sittelemättömien koelaattojen tartuntavetolujuus oli keskimäärin 1,2 MN/m2 ja tulos-
ten vaihteluväli 0,9–1,8 MN/m2. Murtuminen tapahtui 40 %:sti pohjabetonista ja 
60 %:sti primerista. Vastaavasti märällä alustalla olleiden koelaattojen tartuntaveto-
lujuus oli keskimäärin 1,2 MN/m2 ja tulosten vaihteluväli 0,9 – 1,6 MN/m2. Murtumi-
nen tapahtui 45 %:sti pohjabetonista ja 55 %:sti primerista. Ulkosäilytyksen aikana 
tartuntavetolujuus on säilytystavasta riippumatta alentunut n. 10 %. Murtuminen on 
siirtynyt selvästi betonista primeriin. Pakkassuolarasitusten jälkeen tartuntavetolu-
juus laski edelleen keskimäärin 0,1 MN/m2, eli n. 10 %. 
 
Betton Oy:n betonin kuivalla alustalla olleiden koelaattojen tartuntavetolujuus oli 
keskimäärin 0,9 MN/m2 ja tulosten vaihteluväli 0,6–1,2 MN/m2. Murtuminen tapahtui 
75 %:sti pohjabetonista ja 25 %:sti primerista. Vastaavasti märällä alustalla olleiden 
koelaattojen tartuntavetolujuus oli keskimäärin 1,0 MN/m2 ja tulosten vaihtelu olles-
sa 0,7 – 1,04 MN/m2. Murtuminen tapahtui 37 %:sti pohjabetonista ja 63 %:sti prime-
rista. Kuivalla alustalla olleiden laattojen murtokohta on siirtynyt pohjabetoniin ja 
märällä alustalla olevien primeriin. Ulkosäilytyksen aikana tartuntavetolujuus pikem-
minkin nousi kuin laski. Samalla tavalla kävi pakkassuolarasituksen jälkeen. Muutok-
set ovat kuitenkin pieniä eikä niiden perusteella varmoja johtopäätöksiä ole tehtävis-
sä. 

6.5  Yhteenveto laattatesteistä 

Tehdyissä laattakokeissa vaadittua vetolujuutta ei saavutettu. Tämä johtui ilmeisesti 
laattojen liian lyhyestä kovettumisajasta ja puutteellisesta pintojen puhdistamista 
ennen eristämistä. Kokeiden avulla voitiin myös todeta, ettei siltakannen päällystämi-
sen tapainen lämpöshokki Suomen Rakennelujitus Oy:n betonissa merkittävästi hei-
kennä eristeen tartuntavetolujuutta. Pientä alennusta oli havaittavissa Betton Oy:n 
betonissa. Ulkosäilytyksellä ja pakkassuolarasituksella oli jonkin verran vaikutusta 
Suomen Rakennelujitus Oy:n betoniin. Betton Oy:n betonissa nähtiin pikemminkin 
parannusta kuin heikennystä tartuntavetolujuudessa ulkosäilytyksen ja pakkassuola-
rasitusten jälkeen. Testit osoittivat, että 0,6 MN/m2 suuruinenkin tartuntavetolujuus 
riittää eristeen kiinnipysymiseen lämpöshokin aikana. 
 
Suomen Rakennelujitus Oy:n betonin kosteuspitoisuus ehjän eristeen alla oli kaikissa 
laatoissa alle 4,5 paino- % AH. Vesisäilytyksen ja pakkassuolarasituksen jälkeen ve-
sipitoisuus nousi arvoon 5,1 paino- %, mikä osoittaa vedeneristyksen eheyden tärke-
yttä. Betton Oy:n betonin kosteuspitoisuus oli n. 8,5 paino- % AH ehjän eristeen alla 
ja se nousi enimmillään 0,6 paino- % AH vesisäilytyksen ja pakkassuolarasitusten 
jälkeen.   
 
Betton Oy:n betoni kesti ulkosäilytyksen jonkin verran heikommin. Eriste alkoi ve-
sisäilytyksessä kuoriutua ja betoni imi runsaammin vettä. Betonin vesipitoisuus oli 
alunperinkin noin kaksinkertainen Suomen Rakennelujitus Oy:n betoniin nähden. Tä-
mä ei kuitenkaan näyttänyt vaikuttavan eristyksen tartuntavetolujuuteen. 
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Tehdyissä laboratoriokokeissa ei käynyt ilmi sellaisia seikkoja, joiden takia jompaa-
kumpaa betonia tulisi hylätä tai edes pitää vähäarvoisempana. Testiä voitaneen kui-
tenkin pitää mallina muille markkinoille pyrkiville tuotteille. Jatkossa riittänee 3–4 
laattaa, joista jokaisesta otetaan 4 vetokoetta ja jotka kaikki käyvät läpi samat vai-
heet, eli   
1. Vetokoe heti laboratorioon saapumisen jälkeen 
2. Vetokoe lämpöshokin jälkeen 
3. Vetokoe heti ulkosäilytyksen jälkeen osittain veteen upotettuna 
4. Vetokoe pakkassuolarasituksen jälkeen. 
 
Kokeen 3 jälkeen tulisi määrittää absoluuttinen kosteus, mistä on pääteltävissä beto-
nin vedenimukyky. Tälle arvolle valmistajan tulisi ilmoittaa ylärajan, jonka tulisi olla 
selvästi alle betonin veden kyllästymisrajan. 
 
Muotoiluvalubetonille tulee myös tehdä pakkasenkestävyyskoe CEN/TS 12390-9 
(Testing hardened concrete Part 9: Freeze-thaw resistance Scaling) standardin mu-
kaan. Betonille tulisi vaatia vähintään 100 vuoden suunnittelukäyttöikää. Kokeita 
suunniteltaessa tulisi selvittää olisiko tämä pakkasenkestävyyskoe yhdistettävissä 
tämän projektin laattatestiin. 
 
Muotoiluvalubetonille tulee lisäksi tehdä ennakkokokeita puristus- ja vetolujuudesta 
1, 3, (7) ja 28 vuorokauden kuluttua sekä kutistumakoe standardin EN 12617-4 mu-
kaan. Betton Oy:n betonin poikkeuksellisten ominaisuuksien vuoksi betonin kemialli-
nen koostumus ja pitkäaikainen säilyvyys tulee selvittää erikseen. 
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7  Yhteenveto ja johtopäätökset   

Panostamalla nopeisiin työmenetelmiin ja sääsuojiin saavutettiin useiden viikkojen 
säästöt työajoissa ja samanpituiset vähennykset liikennehaitoissa. Tehostetun työn-
johdon ja laadunvarmistuksen ansiosta saatiin tuntuva parannus työn laadussa. No-
peutetut aikataulut eivät aiheuttaneet laatuongelmia. Työnjohtajat ja laadunvarmis-
tuksesta vastaavat konsultit kokivat työn kiireiden ja kovien aikatauluvaatimusten 
takia melko rasittavaksi. 
 
Muotoiluvalun teko osoittautui olevan erittäin vaativaa työtä. Jatkossa näitä töitä tuli-
si antaa vain siihen erikoistuneille urakoitsijoille. Nopeasti kovettuvat betonit poik-
keavat yleensä merkittävästi tavallisesta betonista ja niiden käsittely vaatii kokemus-
ta. 
 
Pintarakenteiden korjausten kehittämiseksi suositeltavia kehittämistoimenpiteitä 
ovat: 
 

 urakkamuodot tulisi kehittää siten, että pääurakoitsijalla on suurin vastuu 
työn koordinoimisesta ja laadusta 

 muotoiluvalu-urakoitsijat tulisi sertifioida ja heidän tulisi hyväksyntäano-
muksessaan esittää, mitkä ovat heidän materiaalivalinnat ja työmenetelmät 

 muotoiluvalubetoneille tulisi määrittää hyväksymistestit 
 muotoiluvalubetonille ja sen alla olevalle betonikannelle tulisi määrittää suu-

rin sallittu kosteuspitoisuus absoluuttisena painoprosenttina mitattuna yh-
den kuukauden ja vuoden kuluttua valusta 

 muotoiluvalubetonin ja eristeen kunto tulee todeta takuuajan loppuvaiheessa 
sellaisilla ainetta rikkomattomilla menetelmillä, joilla sillan kansi voidaan 
kauttaaltaan tutkia.  

 
Nopeilla menetelmillä aikasäästöt ovat 1-2 kuukauden luokkaa. Sillan pintarakenteet 
voidaan tulevaisuudessa uusia nopeasti laatua vaarantamatta. Lisäkustannukset ovat 
sen verran pienet, että nopeutettu korjaaminen voidaan pitää perusteltuna vilkkaasti 
liikennöidyillä silloilla. Onnistuneet korjaukset edellyttävät kuitenkin urakkaehtojen 
ja laatuvaatimusten täsmentämistä. Tärkeää on myös korostaa pääurakoitsijan vas-
tuuta työnjohdosta ja laadunvarmistuksesta. Pääurakoitsijalle ei saa sallia vastuunsa 
hajauttamista alaurakoitsijoidensa kesken, koska tällöin vastuu laadunalituksesta 
siirtyy helposti täysin syyttömille alaurakoitsijoille. 
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Vuoden 2009 koekohteet 

H-210 Kuusjoen silta 110 m2, Ypäjä, 

Skanska Infra Oy, 8.-17.6.2009 

1. Rakenne työmenetelmät ja järjestelyt 
 Silta voitiin sulkea kokonaan kymmeneksi päiväksi  
 Alustan puhdistus, vesipiikkaus ilman piikkausjätteen ja veden imua. 
 Muotoiluvalu SRL 60/6/RH 30.. . 50 mm. 
 Vedeneristys Primer + Eliminator (+tack coat asfaltti primer) 
 Suojakerros AB6/50 
 Sidekerros AB16/100 
 Kulutuskerros AB20/120 

 
2. Aikataulu 8.6-17.6.2009 
8.6.09 

 Liikennejärjestelyt 2 h 
 Asfaltin ja vanhan vedeneristyksen poisto 4 h (+päätyjen kaivaminen 1h) 
 Vesipiikkaus 22 h 

9.6.09 
 Sääsuojan rakentaminen 11 h 
 Tippuputkien + pvk poraus 14 h 

10.6.09 
 Tippuputkien poraus (4h), laadunvarmistuskokeet (4h), anturoiden asennus 

(5h), muut valuvalmistelut (ohjurit, pesu, topparit) (7h) 
11.6.09 

 Muotoiluvalu 12 h 
11.6-14.6  

 Muotoiluvalun jälkihoitoaika 60 h 
14.6 

 Suihkupudistus ja primerin levitys 9 h (Mira-mittaus + laadunvarmistus ko-
keet viivästyttivät primerointia) 

15.6. 
 Vedeneristyksen teko 8 h (sääolosuhteet sotkivat aikataulua) 

16.6 
 Katoksen purku 9 h. päätyjen täyttö n.5h (?) 

17.6 
 Päällystystyöt 6 h 

 
3.2Laatumittaukset 

 Kastepisteen kanssa pieniä ongelmia eristyksen aikana 
 Suhteellinen kosteus riippuu lämpötilasta, kuivuminen hidasta alhaisen läm-

pötilan (10–16 °C) takia 
 Mitatut vaatimukset yleensä täyttyivät, muotoiluvalun kosteusarvot ennen 

eristystöitä olivat rajoilla, kuivuminen kahdessa kuukaudessa < 90 % RH + 
22 °C 

 Asfaltin levityslämpötila jäi mittaamatta 
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Kuusjoen silta, kosteusmittaukset, sensori 1, 2009-2010
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Kuva 1.  

Kuusjoen silta, kosteusmittaukset, sensori  2 2009-2010

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60

°C

%
-R

H

v/c=0.7

v/c=0.4

5 viikkoa

1 viikko

5 kuukautta

1 vuosi

 

Kuva 2.  

Kuusjoen silta, kosteusmittaukset, sensori  3 2009-2010
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Kuva 3.  

Kuusjoen silta, kosteusmittaukset, sensori 4 2009-2010
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Kuva 4.  
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H-210, Kuusjoen silta
Pintarakennetyö/toteutunut

Työvaihe/Rakenne Koe/menetelmä Vaatimus Toteutuma Huom!

Kannen piikkaus Työtapa Vesipiikkaus ok
Työ tehdään koko silta kerralla sääsuojassa (ei sää 
suojassa)

Vetokoe 1 > 1,5 MN/m² 4,45 Määrä on ½ ts.määrästä

Vetokoe 2 > 1,5 MN/m² 3,65
Tehdään lisäkokeita RP:n ennakkoon uusimisen 
yhteydessä

Vetokoe 3 > 1,5 MN/m² 4,58
Vetokoe 4 > 1,5 MN/m² 91 irtosi liimauksesta

Kloridi 1/puoli 1 < 0,02 p-% ET:ssä ei havaittu klorideja, ei mitata

Rosoisuus Silmämääräinen ok

Betonin kosteus 1  < 5 m-%/RH<90% 5,7 % lab.näyte
Tramex, 1 vrk:n vesipiikauksen jälkeen, lisäksi 
laboratorionäyte

Betonin kosteus 2  < 5 m-%/RH<90% Myös veden valuminen sääsuojaan estetään

Muotoiluvalu Materiaali SRL 60/6/RH ok
Jälkihoito vain peittämällä, kuivumisaika 3vrk, 
kiinteät ohjurit

Kerrospaksuus > 30 mm ok
3 vrk:n jälkeen hiekkapuhallus, puhdistus ja 
likaantumisen estäminen

Ilman lämpötila 10-20 °C ok
Olosuhteet aikaansaadaan sääsuojaa 
lämmittämällä ja tuulettamalla

Alustan lämpötila > 5 °C ok

Massan lämpötila < Ilma + 5 °C ok

Ilman suhteellinen kosteus RH<85% ok
Kastepiste > 3 °C ok

Kannen tärinä Silko 2.2403 - Ei mitata, ei liikennettä kannella

Tuuli < 5 m/s ok Sääsuoja

Puristuslujuus 3 vrk, 1 > 35 Mpa 57,5 Oletusuhdekoekappaleet

Puristuslujuus 3 vrk, 2 > 35 Mpa 66,5 Testaus 5.6. => 3,5- 4 vrk:n ikäisenä

Puristuslujuus 3 vrk, 3 > 35 Mpa 59

Puristuslujuus 3 vrk, 4 > 35 Mpa 64

Tartuntalujuus2 3 vrk, 1 > 1,5 Mpa 3,38
lisäksi 2 vetokoetta joiden poraus ei ylettänyt vanhaan betoniin 
asti tulokset 4,12 ja 4,92

Tartuntalujuus 3 vrk, 2 > 1,5 Mpa 4,42

Tartuntalujuus 3 vrk, 3 > 1,5 Mpa 4,13

Tartuntalujuus 3 vrk, 4 > 1,5 Mpa 3,11
Tasaisuus < 2 mm/2m ok

Karheus 1 0,3-1,2 mm 0,3 Lasihelmikoe

Karheus 2 0,3-1,2 mm 0,4

Karheus 3 0,3-1,2 mm 0,4
Karheus 4 0,3-1,2 mm 0,3

Primer Kuumuutta kestävä (?) 2 kertaa ok Laskevaan lämpötilaan

Ilman lämpötila 8-20°C ok

Alustan lämpötila >+ 5°C ok
Ilman suhteellinen kosteus RH<85% ok
Alustan suht. kosteus1

RH<93 %, kiinteä mitt. ? 92-96 % kun T=+16 °C

Alustan abs. kosteus  < 5 m-%, Trameksmitt.
3,6 % lab.tulos, 

Tramex 4,2-4,8 %

Kannen tärinä Silko 2.2403 - Ei mitata, ei liikennettä kannella

Kerros 1 300-500g/m² 300 Materiaalimenekin seuranta

Kerros 2 300-500g/m² 300 Materiaalimenekin seuranta

Tiiveys (eristysvastus) 2,6/29,9GΩ ominaisvastusmittari/kipinäharava

29,9GΩ
29,9GΩ

Tartuntalujuus 1 > 1,5 MPa EI Mitataan vesieristeen päältä

Tartuntalujuus 2 > 1,5 Mpa EI Mitataan vesieristeen päältä

Tartuntalujuus 3 > 1,5 Mpa EI Mitataan vesieristeen päältä

Tartuntalujuus 4 > 1,5 Mpa EI Mitataan vesieristeen päältä

Alustan lämpötila > 5 °C ok
Voi olla myös alhaisempi (SILKO-hyväksynnän 
mukaisesti)

3,0 % liian 
epätasainen pinta 
kosteusmittarille
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Eliminator Ilman suhteellinen kosteus RH < 85% 82,5 - 94,5 % mitattu: RH vaihteli 80-90% välillä

Kastepiste > 3 °C 1,2 - 4.4 °C
mitattu: kastepisteen ja kennen pinnan ero 1,2 - 
4,4 °C

Tartuntalujuus 1 > 1,5 MPa 5,62 betoni/primer rajapinta
Tartuntalujuus 2 > 1,5 Mpa 2,26 betoni/primer rajapinta

Tartuntalujuus 3 > 1,5 Mpa 3,50 betoni/primer rajapinta
Tartuntalujuus 4 > 1,5 Mpa 4,56 betoni/primer rajapinta

Vedeneristyksen kiinnitys Lämpökamera ok (Ei havaittu mitään poikkeavaa)

Kerros 1 > 1850g/m² 1950
Materiaalimenekin seuranta ja 
märkäkalvopaksuuden mittaus

Kerros 2 > 1850g/m² 2170
Materiaalimenekin seuranta ja 
märkäkalvopaksuuden mittaus

Alustan lämpeneminen1 ∆T< 45 °C EI ?

Alustan suhteellinen kosteusRH<95 %, kiinteä mitt. EI ? 91-93 % kun T=+13 °C

Liima 150g/m² 150
Materiaalimenekin seuranta/silmämääräinen 
tarkastus

Päällystyskerrokse Suojakerros AB6/50 130-150 °C EI Massa >+85, liima sulaa ja tarttuu

Sidekerros AB16/100 130-180 °C EI
Kulutuskerros AB20/120 130-180 °C EI
Alustan lämpeneminen1

∆T< 35 °C EI
Alustan suhteellinen kosteusRH<90 % EI

Pääurakoitsija Läsnä > 50 % Petri Heino
Vaastuullinen työjo Läsnä > 80 % Katariina Kärnä

Laatumittaukset Läsnä 12.-16.6 Ulla Jaakkola
Vedeneristyksen työnjohto

Alaurakoitsijat Läsnä 8.6.
Pintarakenteiden PLäsnä 9.-10.6

Vesipiikkaus/Hans Läsnä 11.6. Ville Vanamo
Muotoiluvalu/Lujitustekniikka

< ½ vrk
Aikataulun tarkkuus

1 Mitataan valuun asennetuilla kolmella anturilla jatkuvasti, ei sitova vaatimus

Viimeisteli Isto Ahlqvist  
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S3K-729 Suonenjoen silta 135 m2, Suonenjoki,  

Destia Oy, 20.7.–15.8.2009 

(1.kaista 20.7.–4.8.2009, 2.kaista 4.8.–15.8.2009) 

1. Rakenne työmenetelmät ja järjestelyt 
 Sillan pintarakenteet uusittiin kahdessa työvaiheessa, yksi puolikas kerral-

laan  
 Alustan puhdistus, vesipiikkaus ilman piikkausjätteen ja veden imua. 
 Muotoiluvalu SRL 60/6/RH 30.. . 50 mm. 
 Vedeneristys Tiivistysepoksi kahdessa kerroksessa + kaksi kermikerrosta 
 Suojakerros AB6/50 
 Sidekerros AB16/100 
 Kulutuskerros AB20/120 

 
2. Aikataulu 20.7.-15.8.2009 
 
20.7.09 

 Liikennejärjestelyt 2 h 
 Asfaltin ja vanhan vedeneristyksen poisto 5 h 
 Laadunvarmistuskokeet 2 h 
 Vesipiikkaus 9 h 
 Kannen taky-mittaus 1h 

21.7.09 
 Laadunvarmistuskokeet 6 h 
 Timanttiporaus  7 h 
 Valuvalmistelut (johteet, topparit, pesu) 4 h 
 Sääsuojanrakennus 4 h 

22.7.09 
 Muotoiluvalu 9 h 

23.7.-25.7.  
 Muotoiluvalun jälkihoitoaika 60 h 

24.7. 
 Yläpinnan jyrsintä/hionta 2 h 

25.7. 
 MIRA-mittaus+ vetokokeet+muut laadunvarm. kokeet 7 h 

 
27.7. 

 Sinkopuhallus 2 h 
28.7. 

 Epoksointi 4 h 
29.7 

 Epoksointi 4 h 
30.7. 

 Epoksin vetokoe 3 h 
31.7. 

 Kermieristys 6 h 
 Sillanpäiden penkereiden teko 9 h 
 Lämpökuvaus 2 h 
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3.8. 
 Sääsuojan purku 2 h 
 Päällystys 6 h 

4.8. 
 Liikenne uudelle puolelle 1 h  
 1. OSA KORJAUSVALMIS, TOINEN PUOLI KORJAUKSEEN 
 Liikenne järj. siirto toiselle 2 h 
 Pintarakenteiden poisto 4 h 
 Vetokokeet + muut laadunvarmistus kokeet 4 h 
 Vesipiikkaus 7 h 

5.8. 
 Vetokokeet + näytteet 5 h 
 Timanttiporaus 4 h 
 Valun valmistelut 3 h 
 Sääsuojan rakennus 5 h 

6.8. 
 Muotoiluvalu 9 h 

6.8.-9.8. 
 Muotoiluvalun jälkihoito 60 h 

10.8. 
 Sinko puhakkus 2 h 
 Epoksointi 4h 

11.8. 
 Epoksointi 4 h 

12.8. 
 Epoksin vetokokeet 2 h 
 Kermieristys 4 h (?) 

13.8. 
 Kerminvetokoe + lämpökuvaus 4 h 
 Sillan päiden penkereiden teko 8 h 
 Sääsuojan purku 2 h 

14.8. 
 Päällystys 8 h 

15.8. 
 Liikenne takaisin 2 h 
 KORJAUSVALMIS 

 
3. Laatumittaukset 

 Alustan absoluuttinen kosteus ennen ja jälkeen vesipiikkausta 4,4-7,4 % AH, 
mittausten mukaan vesipiikkaus ei nostanut vesipitoisuutta joka paikassa 
mutta pahimmissa paikoissa arviolta 1-1,5 % AH 

 Alustan vetolujuus ei täyttänyt vaatimuksia 1,5 MPa, lujuus oli paikoitellen 
hyvinkin alhainen (0,15 MPa) 

 Muotoiluvalun RH:ta mitattiin kapasitiivisiä sensoreita käyttäen joissa RH ei 
seuraa lämpötilaa, RH ennen epoksointia antureilla mitattuna 96 % RH 
+20 °C ja laboratoriossa 90 % RH 

 Muotoiluvalun tartuntavetolujuus alitti paikoitellen vaatimukset (0,8 MPa), 
valu oli kuitenkin virheetön.  
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U-1124 Saksalan ylikulkusilta 544 m2, Porvoo, 

Peab Oy, elokuu 

Ei toteutunut kannen alkalisilikarapautumien oli tehnyt sillasta korjauskelvottoman. 
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Vuoden 2010 koekohteet 

U-940, Pihlajanmäen risteyssilta 1350 m2, Helsinki, 

Peab Infra Oy, 17.5-24.6.2010 

1. Tiivistelmä 
 
Pihlajanmäen risteyssillan pintarakenne korjattiin alle 6 viikossa kahdessa erillisessä 
vaiheessa 17.5.2010 ja 24.6.2010 välisenä aikana. Ensin korjattiin sillan keskiosa ja 
sen jälkeen sillan reunaosat. Kukin työvaihe kesti noin kaksi työviikkoa. Osa töistä 
tehtiin ilta- tai yötyönä. Viikonlopputöitä pyrittiin välttämään, mutta aikataulussa py-
symiseksi jouduttiin mm. muotoiluvalu- ja liikennejärjestelytöitä tekemään myös vii-
konloppuisin. 
 
Aikataulua ei alun perin ollut kovin kireä mutta kuitenkin sen verran tiukka, että oli 
panostettava nopeisiin menetelmiin. Ensimmäisessä työvaiheessa syntyi pieniä aika-
tauluongelmia kun kävi ilmi, että laatan pintaa joudutaan korjaamaan kauttaaltaan 
eikä vain osittain niin kuin urakkaohjelmassa oli esitetty. Tilaaja oli aikaisemmin 
päättänyt jättää joitakin vähemmän vaurioituneita kannen alueita korjaamatta. Myö-
hemmin kävi ilmi, että nämäkin alueet piti korjata epoksilla. Jälkeenpäin voitiin tode-
ta, että olisi ollut helpompi korjata koko kansi kauttaaltaan samalla tavalla. Näin olisi 
säästetty aikaa ja ilmeisesti myös kustannuksia.  
 

 

Kuva 1.  Pihlajanmäen silta lauantaina 22.5.2010. 

 
Työaikaa olisi mahdollisesti voitu säästää lomittamalla kannen vesipiikkaus, puhdis-
taminen ja muotoiluvalun teko. Näin ei suuremmassa määrin kuitenkaan tehty jotta 
työn laatu ei vaarantuisi. Vesipiikkauksen tekeminen samanaikaisesti muiden töiden 
kanssa on sitä paitsi hankalaa ja vaarallistakin, joten työ vaatii kehittämistä. Paran-
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nuskeinoja voisivat olla robotin suojarakenteiden parantaminen ja imulaitteiden kyt-
keminen piikkauskoneeseen. Varsinkin vesipiikkauksen jälkeistä kannen imurointia, 
pesua ja kuivatusta pitäisi helpottaa työn keventämiseksi ja nopeuttamiseksi.  
 
Sääsuojan rakensi Lainapeite Oy. Yhden työvaiheen sääsuojan pystyttäminen kesti 
kaksi ja purku yksi vuorokautta. Ensimmäisen vaiheen sääsuojan telttakangas oli ku-
lunut, minkä takia vuotoja oli paljon. Seuraavaan vaiheen peite oli tiiviimpi. Veden 
vuotamista teltan helman alta ei onnistuttu täysin estämään. 
 
Työssä käytetty nopeasti kovettuva epoksi nopeutti ja helpotti kannen tiivistämistä. 
Tämä työ voitiin tehdä yhden iltapäivän ja illan aikana. Nopeasti kovettuvalla epoksil-
la saatiin myös helpommin peittävä kalvo kuin tavanomaisella epoksilla. Paikattavia 
vuotoja oli vähemmän.  
 

 
 
Kuva 2.  Pihlajanmäen silta lauantaina 28.5.2010. 

 
Työn laadussa ei ollut suurempia ongelmia. Alustan vetolujuus ja muotoiluvalun tar-
tunta alitti jossakin määrin vaatimuksia, mutta lopputulos oli ladultaan vähintäänkin 
hyvä. Kaikkia laatumittauksia ei ehditty tehdä laadunvarmistussuunnitelman aikatau-
lussa, mutta laadunvarmistusta voitiin kuitenkin pitää riittävänä ja kattavana. 
 
Pintarakenteen uusiminen nopeilla menetelmillä asettaa työnjohdolle paineita. Urak-
kaa on seurattava jatkuvasti ja alaurakoitsijoiden töiden koordinointi on haastavaa. 
Haastavaa ja epämukavaa on myös laadunvarmistusinsinöörien työ. Tässä kohteessa 
laadunvarmistusinsinööreille kertyi runsaasti ylimääräisiä työtunteja ja matkoja, kos-
ka näitä työtä ei osattu tilata oikea-aikaisesti.   
 
Korjattavien betonipintojen lisääntyminen, betonimenekin kasvaminen ja nopeutettu 
aikataulu nostivat alkuperäistä n. 500 000 €:n urakkahintaa n. 25 %. Nopeutetussa 
rakentamisessa kustannuksia lisäävät sääsuojan teko sekä työnjohto- ja laadunvar-
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mistustyön merkittävä kasvu tavanomaiseen urakkaan nähden. Toisaalta työn aika-
taulussa saavutettiin useiden viikkojen säästöt ja liikennehaitat vähenivät. Tehoste-
tun työnjohdon ja laadunvarmistuksen ansiosta kiireestä ei ollut haittaa eikä työn 
laadussa ei ollut moittimista. 
 
2. Rakenne työmenetelmät ja järjestelyt 
 

 Silta korjattiin kahdessa työvaiheessa, ensin keskiosa ja sen jälkeen molem-
mat reunaosat 

 Molempia työvaiheita varten rakennettiin omat sääsuojat  
 Alustan puhdistus, vesipiikkaus, piikkausjätteen poisto imurilla ja huuhtelul-

la, lietteen poisto huuhtelulla ja veden poisto paineilmapuhaltimella ja imuril-
la 

 Muotoiluvalu SRL 60/6/RH 30.. .50 mm. 
 Vedeneristys: tiivistysepoksi TP-1403R kahdessa kerroksessa + kaksi kermi-

kerrosta (Lemminkäinen Oy) 
 Suojakerros AB11/50 
 Sidekerros AB16/100 
 Kulutuskerros SMA20/120. 

 
3. Vaiheen 1 aikataulu 17.5–1.6.2009, 14 työpäivää liikennehaittaa aiheutuvia töitä 
 
10-13.5.2010 

 Valmistelevat työt kuten työmaakilpi, työmaakopit, mittaukset, jne. 
 Valvontakameroiden asennus 

14-15.5.2010 
 Liikennejärjestelyt 
 Asfalttisahaukset 
 Kaiteiden purku 

16.5.2010 (Sunnuntaityö) 
 Asfaltin ja suojabetonin purku  

17.5.2010 
 Asfaltin ja suojabetonin purku jatkuu 
 Sillan päiden aukikaivu 

18.5.2010 
 Sääsuojan teko 2 vrk 
 Suojabetonin purku ja pintarakenteiden poisajo 

19-20.5.2010 
 Vesipiikkaus ja imurointi 

21.5.2010 
 Tippuputkien poraus 
 Valuohjureiden asennus ja muut valuvalmistelut 
 Kosteusmittareiden asennus 
 Laatumittauskokeet 

22-23.5.2010 
 Muotoiluvalu 7 h + 7 h 

24-25.5.2010  
 Jälkihoito 2,5 vrk 
 Kaidetolppajuurien teko 
 kaiteiden asennus 
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26.5.2010 
 Sinkopudistus ja ilman muotoiluvalua jääneiden alueiden 200 m2 epoksipaik-

kaus 
 Epoksitiivitys keskeytettiin ilman suuren kosteuden takia 

27.5.2010. 
 Epoksitiivistys (sääsuojan vuotaminen häiritsi aikataulua) 
 Vetokokeita 

28.5.2010 
 Kermien liimaus, 1 kerros 

31.5.2010 
 Kermien liimaus, 2 kerros 

1.6.2010 
 Kermien liimauksen jatkaminen pohjoispäässä 
 Sääsuojan purku 
 Päätyjen täyttö 
 Kaidetöitä 

2.6.2010 
 Päällyskerrosten teko 
 Siirtyminen toiseen työvaiheeseen. 

 
4. Vaiheen 2 aikataulu 3.6–24.6.2009, 17 työpäivää 
 
3-4.6.2010 

 Asfaltin purku ja poisajo 
 Päiden auki kaivu 

7.6.10.2010 
 Sääsuojan teko 2 vrk 
 Alustan ennakkokokeet 2 vrk 
 Päiden esiin kaivu 

8.6.2010 
 Teltan alareunojen tiivistys yötyönä 
 Kannen vesipiikkaus 
 Laatumittauskokeet 

9.6.2010 
 Sääsuojan tiivistys jatkuu 
 Tippuputkien poraus ja valuvalmistelut 

10-11.6.2010 
 Vesi-imurointi 
 Muotoiluvalu 7 h + 7 h 

12-13.6.2010 
 Jälkihoito 2,5 vrk 

14.6.2010 
 Sinkopudistus 
 Epoksointi  

15.6.2010. 
 Läntisen puolen kermieristys 
 Pitkittäissauman teko 

16.6.2010 
 Kermieristyksen 1 kerroksen lopetus 
 Kaidetöitä 
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17.6.2010 
 Kermien liimaus, 2 kerros 
 Sääsuojan purku 

18.6.2010 
 Sääsuojan purku 
 Teltan jalkojen kohdalla kermieristys 
 Sillan päiden täyttö 

19.6.2010 (Lauantai) 
 Kaiteiden maalaus 
 Liikennejärjestelyjen purku 

21.6.2010 
 Sidekerrosten asfaltointi 

22.6.2010 
 Kaidetyöt 
 Asfaltin jyrsintä viimeistelyä varten 
 Siivous 

23.6.2010 
 Kulutuskerroksen teko 
 Kaistamerkinnät 
 Liikennejärjestelyjen purku 

28-29.6.2010 (Jälkityöt kevyemmillä liikennejärjestelyillä) 
 Massaliikuntasaumat 

1.7.2010 
 Keskikaistan kaidetyöt. 

 
5. Laatumittaukset 
 

 Sateen ja kastepisteen kanssa pieniä ongelmia eristyksen aikana, teltta vuoti 
ja oli liian kylmä ja kostea 

 Kannen ja muotoiluvalun tartunta oli heikohko, tartuntalujuus syvyydessä > 
30 mm oli paikoitellen vain luokkaa 1,0 N/m2 

 Kannen muotoiluvalun varhaislujuuksia (< 3 vrk) ei mitattu, n. kuukauden pu-
ristuslujuus oli luokkaa K50, mikä voidaan pitää riittävänä 

 Muotoiluvalun absoluuttinen kosteus uunissa mitaten oli 4,2–5,1 paino-% AH 
kun vaatimus olisi ollut 5 paino-% AH, ilmeisesti betonista haihtuu jonkin 
verran kemiallisesti sitoutunutta vettä 

 Muotoiluvalun absoluuttinen kosteus Tramex laitteella näytti paremmalta, il-
meisesti Tramexlaitteen mittatarkkuus on n. 0,5 paino-%:n luokkaa ja virhe-
marginaali on kuivempaan suuntaan 

 Alustan suhteellinen kosteus sisään valetuilla antureilla mitattuina ei ollut 
eristämisen aikana vaatimusten mukainen (< 93 % RH) ja hajontaa oli run-
saasti kuvat 3 ja 4, kuivuminen kahdessa kuukaudessa oli kuitenkin nopeaa, 
kahdessa pisteessä mitattiin alle 90 % RH lämpötilassa +22 °C ja yhdessä 
pisteessä edelleen yli 90 % RH johtuen ilmeisesti valuun tulleesta ylimääräi-
sestä vedestä  

 Suhteellinen kosteuden mittausten perusteella absoluuttinen kosteus lienee 
sensoreiden 5 ja 6 kohdalla jo viikon kuluessa alle 4 paino-% AH, kolmen vii-
kon kuluessa on myös sensorin 4 kohdalla päästy alle 4 paino-% AH 

 Alustan yläpinta oli riittävän kuiva, epoksin tartunta oli hyvä 
 Muotoiluvalun pinnan karheus oli sinkopuhdistuksen jälkeen aika lähellä sal-

littua alarajaa, epoksin tartuntavetolujuudet olivat kuitenkin hyvät, > 2,0 
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MN/m2, tosin monet mittaukset jäivät tekemättä, koska vetonappi irtosi sy-
vältä betonista 

 Kermien tartunta täytti vaatimukset selvästi 
 Asfaltin levityslämpötila jäi mittaamatta. 

 

Pihlajanmäki bridge, relative humidity equilibirium 31.5-1.6.2010
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Kuva 3.  Suhteellinen kosteus viikko valusta. 

 

Pihlajanmäki bridge, relative humidity equlibirium 13-14.6.2010
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Kuva 4.  Suhteellinen kosteus kolme viikkoa valusta. 
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Pihlajanmäen silta, kosteusseuranta, sensori 4 2010
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Pihlajanmäen silta, kosteusseuranta, sensori 5 2010
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Pihlajanmäen silta, kosteusseuranta, sensori 6 2010
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Kuva 5.  Suhteellinen kosteus viiden kuukauden ajalta, sensorit 4-6. 
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U-1048 Hummelsundin silta 65 m2, Porvoo,  

Peab Infra Oy, 7.6-24.6.2010  

1. Rakenne työmenetelmät ja järjestelyt 
 

 Sillan pintarakenteet uusittiin kahdessa työvaiheessa, yksi puolikas kerral-
laan 

 Työ tehtiin ilman sääsuojaa  
 Alustan puhdistus, vesipiikkaus ilman piikkausjätteen ja veden samanaikaista 

imua 
 Muotoiluvalun jälkihoitoaika oli yksi viikko 
 Muotoiluvalu K35-1 #<= 8 mm, P30, 30.. . 50 mm. Muovikuituja 0,9-2,7kg/m2 
 Vedeneristys tiivistysepoksi kahdessa kerroksessa + kaksi kermikerrosta 
 Suojakerros AB6/50 
 Sidekerros AB16/100 
 Kulutuskerros AB20/120. 

 
2. Aikataulu 
  

 Suunnitelman mukainen, ei nopeutettu 
 

 

Kuva 6.  Hummelsundin silta 14.6.2010. 

3. Laatumittaukset 
 Alustan absoluuttinen kosteus ennen ja jälkeen vesipiikkausta 5,1 m- % AH,  
 Alustan vetolujuus oli 0,5–1,1 MN/m2 
 Muotoiluvalun RH:ta mitattiin joitakin viikkoja valun jälkeen, suhteellinen 

kosteus oli 15–29.6.2010 100 % RH kun lämpötila 16-30 °C 
 Muotoiluvalun puristuslujuus oli 45 MN/m2 
 Epoksin tartuntavetolujuus oli 2,6–3,2 MN/m2.  
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U-1046, Luoman ylikulkusilta, 700 m2, Kirkkonummi, 

Soraset Oy, 28.6-13.8.2010 

1. Tiivistelmä 
 
Luoman ylikulkusillan pintarakenne korjattiin seitsemässä viikossa 28.6.2010 ja 
13.8.2010 välisenä aikana. Työ tehtiin kolmessa työvaiheessa, ensin sillan itäinen osa, 
sen jälkeen sillan läntinen osa ja lopuksi keskimmäinen osa ilman sääsuojaa. Kukin 
työvaihe kesti noin kaksi työviikkoa. Ilta- ja yö- ja viikonlopputyötä onnistuttiin ilmei-
sesti aika hyvin välttämään. 
 
Työhön varattu aika oli tässäkin kohteessa sen verran lyhyt, että sääsuoja samoin 
kuin nopeat työmenetelmät olivat aivan välttämättömät. Tällä tavalla jokaiselle työ-
vaiheelle saatiin riittävästi aikaa työvaiheita lomittamatta.   
 

 

Kuva 7.  Luoman ylikulkusilta silta 30.6.2010. 

 
Sääsuojan rakensi Telinekataja Oy. Itäisen työvaiheen sääsuojan pystyttäminen kesti 
kaksi ja purku yksi vuorokautta. Läntisen sääsuojan pystyttämiseen ja purkamiseen 
tarvittiin kumpaankin enää vain vuorokausi. Sääsuoja pysyi koko työajan eheänä ja 
tiiviinä. Veden vuotamista teltan helmojen alta ei onnistuttu kokonaan välttämään 
vaikka reuna oli hyvin tiivistetty kiinnityslankulla, polyuretaanivaahdolla ja silikoni-
massalla. Runsaalla sateella vettä tunkeutui lankun alta vettä läpäisevän asfalttiker-
roksen läpi.  
 
Työssä ei käytetty nopeasti kovettuvaa epoksia. Pihlajanmäen sillan jälkeen samaa 
epoksia oli muutamasta siltakannesta jouduttu poistamaan, koska kermi ei siihen 
tarttunut. Kannen tiivistämiseen kului tämän takia aikaa vähintään 2-3vuorokautta. 
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Kuva 8.  Luoman ylikulkusilta silta 30.6.2010. 

 
Työn laadussa ei ollut ongelmia. Alustan vetolujuudet samoin kuin muotoiluvalun tar-
tunta alustaan oli vaatimusten mukainen. Kaikkia laatumittauksia ei ehditty tekemään 
alustavan laadunvarmistussuunnitelman aikataulussa, mutta laadunvarmistus oli joka 
tapauksessa riittävän kattava. 
 
Nopeutettu rakentamisaikataulu ja sääsuojan teko aiheuttivat merkittäviä lisäkustan-
nuksia. Kustannuksia aiheuttivat myös muotoilubetonin menekin lisääntyminen ja 
hiilikuituvahvistamisen hitaat työvaiheet. Hiilikuidut liimattiin uriin, joita piti jyrsiä ja 
tasata epoksilla ennen kuitujen liimausta. Hiilikuitujen päälle piti levittää lisää epok-
sia ja kvartsihiekkaa muotoiluvalubetonin tartunnan parantamiseksi. Ennen töiden 
aloittamista selvitettiin mahdollisuutta liimata hiilikuidut suoraan muotoiluvalun 
päälle. Tästä kuitenkin luovuttiin, koska luotettavaa menetelmää hiilikuituliiman läm-
pötilan rajoittamiseksi vaatimusten mukaisesti alle +60 °C ei löytynyt. Lämpötilan 
tiedettiin nousevan kermien liimauksen ja asfaltoinnin yhteydessä. Ilmeisesti lämpö-
tila olisi pysynyt sallituissa rajoissa, mikäli vedeneristyksenä olisi käytetty paksumpia 
epoksikerroksia tai nestemäisesti levitettäviä eristeitä, kuva 8. Kun suoja-asfaltin 
paksuus on vain 20 mm:n ja massan lämpötila n. +130 °C, lämpötilan eristeen alla 
olisi jäänyt alle +60 °C. 
 
Panostamalla nopeisiin työmenetelmiin ja sääsuojaan työssä saavutettiin useiden 
viikkojen säästöt liikennehaitoissa. Tehostetun työnjohdon ja laadunvarmistuksen 
ansiosta saatiin myös varmuutta työn laadusta. 
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Heat Profile on Eliminator on Asphalt application
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Kuva 9.  Lämpötila 3 mm vahvaa Eliminator vedeneristystä käytettäessä kun 
päälle valetaan 30 mm:n kerros bitumimassaa, jonka lämpötila on 
+250 °C. 

 
2. Rakenne työmenetelmät ja järjestelyt 

 Silta korjattiin kolmessa työvaiheessa, ensin itäinen reuna. Sen jälkeen länti-
nen reuna ja lopuksi sillan keskiosa 

 Sillan reunaosia varten oli rakennettu sääsuojat, sillan keskiosa tehtiin tilan-
puutteen takia ilman sääsuojaa 

 Alustan puhdistus, vesipiikkaus ilman piikkausjätteen ja veden samanaikaista 
imua. 

 Tukialueiden vahvistaminen hiilikuidulla, joita liimattiin jyrsittyihin uriin 
epoksitasauksen päälle, hiilikuitukerroksen ja muotoiluvalun tartunnan pa-
rantamiseksi hiilikuidun päälle liimattiin epoksilla kvartsihiekkakerros 

 Muotoiluvalu SRL 60/6/RH 30.. . 50 mm. 
 Vedeneristys Tiivistysepoksi StoPox BV 88 NF kahdessa kerroksessa + kaksi 

kermikerrosta (Lemminkäinen Oy) 
 Suojakerros AB6/50 
 Sidekerros AB11/70 
 Kulutuskerros SMA20/120 

 
3. Vaiheen 1 aikataulu 28.6–14.7.2009, 13 työpäivää 
28.6.2010 

 Liikennejärjestelyt on ilmeisesti tehty aikaisemmin 
 Asfaltin purku ja poisajo 

29-30.6.2010 
 Sääsuojan teko 2 vrk 
 Kannen vesipiikkauksen aloitus 

1.7.2010 
 Kannen vesipiikkauksen viimeistely 

2.7.2010 
 Hiilikuitujen asennus 
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5-7.7.2010 
 Muotoiluvalu 3,0 vrk, muotoiluvalun lomassa hiilikuitujen liimaus ja tartun-

nan parantaminen, massa loppui kesken työn 
8-9.7.2010 

 Kannen hiekkapuhallus ja epoksitiivistyksen teko 2 vrk  
12.7.2010. 

 Kermieristykset 
13.7.2010 

 Sääsuojan purku 
14.7.2010 

 Päällyskerrosten teko 
 Liikenteelle otto 

 
4. Vaiheen 2 aikataulu 15.7.–30.7.2009, 12 työpäivää 
15.7.2010 

 Liikennejärjestelyt  
 Asfaltin purku ja poisajo 

16.7.2010 
 Sääsuojan teko 1 vrk 

17-18.7.2010  
 Kannen vesipiikkaus 2 vrk, ilmeisesti viikonlopputyö 

19-21.7.2010 
 Hiilikuitujen asennus 

22-23.7.2010 
 Muotoiluvalu 2,0 vrk, laatalla oli irtovettä, joka poistettiin imurilla valun ede-

tessä 
26-27.7.2010 

 Kannen hiekkapuhallus ja epoksitiivistyksen teko 2 vrk 
28.7.2010. 

 Kermieristykset 
29.7.2010 

 Sääsuojan purku 
30.7.2010 

 Päällyskerrosten teko 
 Liikenteelle otto 

 
5. Vaiheen 3 aikataulu 2.8.–12.8.2009, 9 työpäivää 
2.8.2010 

 Liikennejärjestelyt  
 Asfaltin purku ja poisajo 1 vrk 

3-4.8.2010  
 Kannen vesipiikkaus 2 vrk 

5-6.8.2010 
 Muotoiluvalu 2,0 vrk 

9-10.8.2010 
 Kannen hiekkapuhallus ja epoksitiivistyksen teko 2 vrk 

11.8.2010. 
 Kermieristykset 

12.8.2010 
 Sadepäivätauko 

13.8.2010 
 Päällyskerrosten teko 
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 Liikenteelle otto 
 
6. Laatumittaukset 

 Sateen ja kastepisteen ei juuri ollut ongelmia eristyksen aikana, teltta oli tii-
vis ja suojasi pahimmalta helteeltä 

 Teltan helmat oli kiinnitetty asfalttiin naulatulla 50*100 lankulla, joka oli alta 
tiivistetty polyuretaanivaahdolla ja silikonilla, pitkäaikaisella sateella vettä 
pääsi jonkin verran virtaamaan asfaltin kautta mikä oli haitaksi vaiheessa 2 

 Viimeisen vaiheen muotoiluvalun aikana satoi, sade haittasi hiertoa  
 Mitatut laatuvaatimukset vaatimukset yleensä täyttyivät: 
 kannen tartuntalujuus > 1,5–2,6 N/mm2, vesipiikkaus ei juuri heikentänyt tar-

tuntaa 
 kloridipitoisuudet olivat korkeat 20 mm:n syvyyteen saakka, tämän jälkeen 

arvot olivat selvästi alle sallitun < 0,01 aino-% 
 muotoiluvalupinnan karheus ennen epoksitiivistystä 0,44–0,68 mm, sallittu 

0,3–1,2 mm 
 muotoiluvalupinnan kosteus 2 vrk valusta 3,2–5,0 paino- % AH, sallittu arvo 

on 5,0 m- % AH 
 Tässä kohteessa betonin suhteellista kosteutta ei mitattu valuun asennetuilla 

antureilla 
 ilman lämpötila 14–30 °C 
 epoksin tartuntavetolujuus > 3,0 N/m2 
 kipinäharavalla löydettiin reikiä, joita paikattiin 
 kermin tartuntavetolujuus > 0,3 N/m2 kun T=30 °C ja > 0,42 N/m2 kun 

T=25 °C, vetolujuudet ovat hyvät ja riittävät 
 Asfaltin levityslämpötila jäi mittaamatta 
 Ilman suhteellinen kosteus oli vaiheen 1 epoksitiivityksen aikana teltassa sel-

västi alle 80 % RH ja lämpötila oli 16–30 °C. 
 Laadun kannalta on ollut epäilyttävintä eristysalustan alustan vettyminen 

muotoiluvalun aikana vaiheessa 2 ja pinnan kastuminen sateella vaiheessa 3, 
vaikka tätä ei mittauksin ole todettu, betoni on tämän takia todennäköisesti 
paikoitellen aiottua kosteampi ja pinta heikompi. 
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Professorintien silta ylikulkusilta, 440 m2, Helsinki, 

Kupsu Oy, 16.6–16.7.2010 

1. Tiivistelmä 
 
Professorintien sillan 8 m leveän ajoradan pintarakenne korjattiin kahdessa viikossa 
28.6.2010 ja 9.7.2010 välisenä aikana. Työ tehtiin kahdessa viikon kestävässä työvai-
heessa, ensin sillan itäinen osa ja sen jälkeen sillan läntinen osa. Ennen ja jälkeen ajo-
radan korjauksen sillalla tehtiin valmistelevia ja muita korjaustöitä, joista ei ollut lii-
kennehaittaa. Liikenne kannella sallittiin heti päällystekerrosten jyrsinnän jälkeen. 
Näin liikennehaitta jäi mahdollisimman lyhytaikaiseksi. Silta avattiin myös liikenteel-
le heti kun ensimmäiset suoja-asfalttikerrokset oli saatu valmiiksi. 
 
Korjaustöitä varten koko silta peitettiin yhtenäisellä sääsuojalla. Silta oli suljettu kai-
kelta muulta liikenteeltä paitsi linja-autoilta, takseilta ja hälytysajoneuvoilta. Linja-
autojen liikennöinti päättyi myöhään illalla, joten silta oli aamuyön aikana käytännös-
sä kokonaan suljettu. Liikennerajoituksista huolimatta sillalla nähtiin paljon luvatonta 
henkilöautoliikennettä.   
 

 
 
Kuva 10.  Professorintien 1 vaiheen 2 m kaistan imuroiminen vesipiikkauksen jäl-

keen. 

 
Työ pyrittiin tässä kohteessa tekemään mahdollisimman lyhyessä ajassa. Näin mene-
teltiin, jotta liikennehaitat olisivat mahdollisimman vähäiset ja jotta vastaavia nopeita 
menetelmiä voitaisiin soveltaa myöhemmin muualla. Kohteessa käytetty ulkomaalai-
nen muotoiluvalubetoni Betton Oy:n RAPI-tec® arveltiin olevan kaikkein nopein 
markkinoilla saatavissa olevista tuotteista. 
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Professorintien silta oli varsin haastava nopean korjaamisen koekohteena. Etukäteen 
tiedettiin, että kannen pinta oli asfaltin ja mastiksieristeen alla huonokuntoinen ja 
kloridipitoinen. Tämän takia piti varautua betonin poistamiseen aina 10 cm:n syvyy-
teen saakka. Jotta yläpintaraudoituksen irtoaminen ympäröivästä betonista ei aiheut-
taisi liian suuria pysyviä jännityksen muutoksia betoniteräksissä, kannen korjaaminen 
tehtiin 2 m leveinä kaistoina.   
  

 

Kuva 11.  Professorintien 1 vaiheen yksi kaista valmiina ja toinen 2 m:n kaista ve-
sipiikattu. 

 
Professorintien sillalla muotoiluvalun tekeminen aloitettiin ajan voittamiseksi silloin 
kun samalla kaistalla oli vielä käynnissä vesipiikkaus ja imurointi. Muotoiluvalubetoni 
kuivui ja kovettui erittäin nopeasti. Kannen hiekkapuhallus voitiin tämän takia aloit-
taa jo n. 10 tunnin kuluttua. Betonissa oleva muovikuidut nousivat hiekkapuhalluksen 
jälkeen pystyyn eikä eristystöitä voitu aloittaa ennen kuin kuidut oli hiottu pois. Kui-
dut todettiin myös heikentävän eristeen ja alustan välistä tartuntaa. 
 
Professorintien sillalla tehty kokeilu osoitti, että kannen piikkaus ja muotoiluvalu voi-
daan tehdä erittäin nopealla aikataululla myös sillan kun korjattava kansi on varsin 
huonokuntoinen. Vedeneristyksen tartunta ei ollut vaatimusten mukainen kun eristä-
minen aloitettiin 10–15 tuntia valusta. Toistaiseksi ei vielä tiedetä, olisiko tartunta 
ollut parempi, mikäli kovettumisaika olisi ollut pidempi. Huono tartunta saattoi johtua 
pinnan väärästä käsittelystä ja pintaan nousseista muovikuiduista. Tartunta on ilmei-
sesti parannettavissa paremmalla pintakäsittelymenetelmällä. 
  
Betonivalmistajan tulee itse selvittää voidaanko sinko- tai hiekkapuhallus korvata jol-
lakin muulla menetelmällä ja onko hierto lautashiertimellä tällä betonilla yleensä 
mielekästä ja tarpeellista. Laboratoriokokeissa kävi myöhemmin ilmi, ettei tartunta 
parane ajan myötä ja ettei lämpöshokki heikennä eristeen tartuntaa.     
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2. Rakenne työmenetelmät ja järjestelyt 
 Silta korjattiin kahdessa työvaiheessa, ensin itäinen reuna ja sen jälkeen län-

tinen reuna, syvälle menevän vesipiikkauksen takia kumpikin työvaihe jaettiin 
lisäksi kahteen osaan, joita korjattiin yksi 2 m:n kaista kerralla 

 Sillan ajorataa varten oli rakennettu koko ajoradan peittävä sääsuoja, sää-
suojasta riippumatta silta oli koko työn ajan avoimena linja-autoliikenteelle ja 
takseille, ajokielloista huolimatta sääsuojan läpi kulki runsaasti luvattomia 
henkilöautoja 

 Alustan puhdistus betonijätteistä vesipiikkauksen jälkeen tehtiin suurte-
hoimuautolla, imutyö oli hidasta ja työlästä 

 Alustan puhdistus viimeisteltiin vesi-imurilla ja lehtipuhaltimella 
 Muotoiluvalu RAPI-tec® 30.. . 100 mm 
 Työn nopeuttamiseksi sillan toisessa päässä aloitettiin muotoiluvalun teko 

samalla kun vesipiikkaus ja kannen puhdistus oli toisessa päässä vielä käyn-
nissä  

 Vedeneristys Eliminator, 2 kerrosta Primer, kaksi vedeneristyskerrosta ja Tack 
Coat ennen asfalttia kahdessa kerroksessa  

 Suojakerros AB6/60 
 Suojakerros AB11/60 
 Sidekerros KBVA16/70 
 Kulutuskerros KBVA16/80 + karkeutus 

 
3. Valmistelevat työt 16.6.–27.6.2010, 4 päivää ja 5 yötä = 9 tv 
16.6.2010 

 Vanhan päällysteen jyrsintä koko sillan kannelta + penkereiden viisteet 
17.6.2010 

 Eristejäämien poisto ja ajoradan reunojen päällysteen kuorinta kaivinkoneella 
jyrsinnän jäljiltä 

20-24.6.2010 
 Sääsuojan tekoa klo 21-7 välisenä aikana (4 yötä) 
 Työmaakilpien ja liikenneinfotaulujen asennus (22.6) 
 Vanhojen paineentasausreikien umpeen valu (24.6) 

27.6.2010 
 Liikenteen sulkeminen sillalta muulta liikenteeltä kuin linja-autoilta ja tak-

seilta 
 
4 Vaiheen 1 aikataulu 28.6.–2.7.2010, 5 päivää ja 2 yötä = 7 tv 
28-30.6.2010 

 Vesipiikkaus 1/4 ja 2/4 sillan kannesta päiväaikaan 
 Kannen muotoiluvalu 1/4 ja 2/4 sillan kannesta yöaikaan 

30.6.2010 
 Kannen sinkopuhallus 

1.7.2010 
 Mira-laite mittaus, kannen päiden auki kaivu + päiden kermieristys + täyttö / 

tiivistys  ja vesieristeen teko Eliminatorilla  
2.7.2010. 

 AB suojakerrosten veto puolelle siltaa 
 Liikenteen siirto suojakerroksen päälle 

 
5. Vaiheen 2 aikataulu 5.7.–9.7.2009, 5 päivää ja 2 yötä = 7 tv 
5-6.7.2010 

 Vesipiikkaus 3/4 ja 4/4 sillan kannesta päiväaikaan 
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 Kannen muotoiluvalu 3/4 ja 4/4 sillan kannesta yöaikaan 
7.7.2010 

 Sementtiliiman poiston testaus lattian hiomakoneella + vetokokeet (sinko-
puhdistuslaite tukkiintui jatkuvasti betonin muovikuiduista) 

8.7.2010  
 Kannen hionta lattiahiomakoneilla + imurointi,  kannen päiden auki kaivu + 

päiden kermieristys + täyttö / tiivistys  ja vesieristeen teko Eliminatorilla 
9.7.2010 

 AB suojakerrosten veto puolelle siltaa 
 
6. Viimeistelytyöt  12.–16.7.2010, 5 päivää 3 yötä = 8 tv 
12.7.2010 

 Lähtöjyrsintöjen teko penkereillä kulutuskerrosta varten 
 Sidekerroksen teko KBVA:lla puolelle siltaa 
 Siivoustöitä 

13.7.2010  
 Sidekerroksen teko KBVA:lla puolelle siltaa 
 Ylimääräisten laastisäkkien lastaus ja poiskuljetus 
 Sääsuojan purkua klo 21 - 7 välisenä aikana 

14.7.2010 
 Kulutuskerroksen teko KBVA:lla puolelle siltaa 
 Sääsuojan purkua klo 21 - 7 välisenä aikana 

15.7.2010 
 Kulutuskerroksen teko KBVA:lla puolelle siltaa 
 Sääsuojan purkua klo 21 - 7 välisenä aikana 

16.7.2010 
 Sillan kannen harjaus koneella 
 Liikennejärjestelyjen purku 

 
7. Laatumittaukset 

 Mitatut laatuvaatimukset vaatimukset eivät aina ensimmäisellä kerralla täyt-
tyneet: 

o vesipiikatun kannen tartuntavetolujuus oli  1,2-2,0 N/m2 
o kloridipitoisuudet olivat korkeat 40 mm:n syvyyteen saakka (0,07 

paino- %) 
o muotoiluvalun tartuntavetolujuus oli 0,37–1,0 N/m2, yläpinta hiottiin 

minkä jälkeen lujuudet olivat 1,8–1,9 N/m2 
o muotoiluvalupinnan karheus ennen epoksitiivistystä 0,51–0,63 mm, 

sallittu on 0,3–1,2 mm 
o muotoiluvalupinnan kosteus 2 vrk valusta Tramex laitteella 3,6–5,5 

paino-% AH, sallittu arvo on 5,0 paino-% AH, näytteestä mitattuna 
absoluuttinen kosteus oli 8,8-9,4 paino-% AH, myöhemmät laborato-
riokokeet ovat osoittaneet, että Tramex laitteet antavat virheellisiä ja 
että vettä haihtuu lämpötilassa + 105 °C n. 9 paino-% 

o ilman lämpötila 18-30 °C 
o eliminaattorin tartuntavetolujuus 1,0 - 2,7 N/m2, betoni oli heikko ja 

kuidut heikensivät tartuntaa 
 Asfaltin levityslämpötila mitattiin ensimmäisessä vaiheessa, dokumentointi 

puuttuu 
 Ilman suhteellinen kosteus oli vaiheen 1 epoksitiivistyksen aikana teltassa 

selvästi alle 80 % RH ja lämpötila oli 16–30 °C. 
 Laadun kannalta on ollut epäilyttävintä betonin huonot tartuntavetolujuudet 
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 Muotoiluvalun kuivumista on jossakin määrin havaittavissa suhteellisen kos-
teuden mittauksista, kuvat 3 ja 4 

 Vesimäärä on betonin sekoitusvaiheessa yli 11 % massan kuivatilavuuspai-
nosta ja vesisementtisuhde todennäköisesti luokkaa 0,6-0,7 

 Vesisementtisuhteen perusteella suhteellisen kosteuden tavoitekuivuminen 
tulisi tavanomaisella betonilla olla alemman yhtenäisen käyrän mukainen, 
mihin arvoon Betton Oy:n betonilla on päästy kolmen viikon kuluessa kolmes-
sa mittauspisteessä, kahdessa mittauspisteessä on selvästi enemmän koste-
utta 

 Suhteellisen kosteuden ja absoluuttisen kosteuden välistä korrelaatiota tulisi 
Betton Oy:n betonilla selvittää erikseen 

 Kesällä 2010 ja talvella 2011 tehdyt laboratoriokokeet osoittivat, että abso-
luuttinen kosteus on puoli vuotta valun jälkeen ollut ulkona säilytetyissä ja 
yläpinnaltaan sekä sivuiltaan eristetyissä 50 mm:n laatoissa yli 8 paino- % 
AH tai että näytelaatoissa on kemiallisesti sitoutunutta vettä, mikä haihtuu 
lämpötilassa 105 °C 

 Laboratoriokokeet eivät paljastaneet RAPI-tec® betonissa heikkouksia, jonka 
takia tätä betonia tulisi pitää vähempiarvoisena 

 RAPI-tec® betonin kemiallisesta koostumusta tulisi kuitenkin paremmin sel-
vittää ja samoin kuin sen pitkäaikaista kestävyyttä.    

 

Professorsroad bridge, relative humidity equilibirium after one week, 
July 2010
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Kuva 12.  Suhteellinen kosteus noin viikko valusta. 

Professorsroad bridge, relative humidity equilibirium after two-
three weeks, July 2010

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

0 10 20 30 40 50 60

°C

%
R

H

w/c=0.7

w/c=0.4

Sensor 1

Sensor 2

Sensor 3

Sensor 4

Sensor 5

 

Kuva 13.  Suhteellinen kosteus noin kolme viikkoa valusta. 
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Professorintien silta, kosteusmittaukset, sensori 1 2010-2011
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Professorintien silta, kosteusmittaukset, sensori 2 2010-2011
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Professorintien silta, kosteusmittaukset, sensori 4 2010-2011
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Kuva 14.  Suhteellinen kosteus noin vuosi valusta, sensorit 1-3. 
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