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1. 	YLEISTÄ 

1 . 1 	Soveltamisalue 

Tätä työselitystä noudatetaan tehtäessä siltojen kan-
sien pintarakenteita, varusteita ja laitteita sekä 
soveltuvin osin muissa vastaavissa töissä. 

Tästä työselityksestä käytetään nimitystä I!SYT 39QQ H •  

SYT 3000:ssa on esitetty työtä koskevat yleiset laa-
tuvaatimukset ja ohjeet, joita noudatetaan myös tämän 
työselityksen mukaisissa töissä. 

Leveällä palstalla ovat työn toteutusta sitovat oh-
jeet ja määräykset ja kapealla paistalla on esitetty 
jokin hyväksyttävä materiaali tai työmenetelmä, josta 
voidaan valvojan luvalla poiketa. 

1.2 	Käsitteiden määrittely 

Kannen pintarakenteella tarkoitetaan tässä työseli-
tyksessä sillan kansirakenteen yläpuolisia vedene-
ristys-, suoja- ja päällystekerroksia. Kannen pinta- 
rakenne esitetään sillan suunnitelmapiirustuksissa 
ilmoittamalla rakenne ja sen liitekuvan numero 
(1.. .13), mitä pintarakennetyyppiä kyseisellä sillal-
la käytetään. 

Kannen varusteisiin ja laitteisiin kuuluvat mm. laa-
kerit, ii ikuntasaumalaitteet, siirtymälaatat, suoja- 
laitteet sekä tippu- ja pintavesiputket. 

Tässä työselityksessä noudatetaan soveltuvin osin 
TVH:n päällystystöiden työselitystä (TVH 742802) ja 
Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeiden (RIL 
107-1981) mukaisia käsitteitä. Betonitöiden osalta 
noudatetaan Suomen Rakentamismääräyskokoelmaan kuulu-
van ohjeen "B4 Betonirakenteet" mukaisia käsitteitä 
ja maaritelmia 	Tasta ohjeesta kaytetaan lyhennt i 
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1.3 	Töiden johtaminen 

Töitä johtavan henkilön tulee olla alaan perehtynyt 
ja riittävän kokemuksen omaava. 

Betonitöiden johtamisessa noudatetaan SYT 3500:n mää-
räyksiä. 

	

1.4 	Laatuvaatimukset 

	

1.41 	Yleistä 

Tässä kohdassa on annettu kannen pintarakenteita ja 
liikuntasaumoja koskevat yleiset laatuvaatimukset. 
Materiaaleja ja rakenneosia sekä varusteita ja lait-
teita koskevat tarkemmat laatuvaatimukset on esitetty 
myöhemmin kyseistä asiaa käsittelevissä kohdissa. 

	

1.42 	Vesitiiviys 

Kannen vedeneristyksen sekä kutistumis- ja liikunta-
saumojen tulee olla vesitiiviitä. Vesitiiviydellä 
tarkoitetaan sitä, että eristys ja saumat kestävät 
vuotamatta sään vaihtelut, vedenpaineen, liikenteen 
aiheuttaman rasituksen ja lämpötilasta ja kutistumas-
ta aiheutuvat rakenteiden muodonmuutokset. 

	

1.43 	Ajoradan pinnan tasaisuus ja kaltevuus 

Valmiin asfaltti- tai valuasfalttipäällysteisen ajo- 
radan tulee täyttää voimassa olevan päällystystyöse-
lityksen mukaiset tasaisuusvaatimusarvot. 

Betonipäällysteen karhennuksesta aiheutuva epätasai - 
suuslisä päällystystyöselityksen mukaisiin asfaltti-
betonin tasaisuusvaatimusarvoihin saa olla korkein-
taan 3 mm. 

Ajoradan pinnassa ei saa myöskään olla sellaisia e-
dellämainittuja raja-arvoja pienempiä toistuvia epä-
tasaisuuksia, jotka aiheuttavat haitallista värinää 
ajoneuvoon. 

Päällysteessä ei saa olla liikenteelle haitallisia 
pitkiä aaltoja eikä jyräysjälkiä. 

Ajoradan pinnan kaltevuuden tulee olla riittävällä 
tarkkuudella siltasuunnitelman mukainen siten, ettei 
vesi pääse muodostamaan lätäköitä ajoradalle. 

	

1.5 	Dokumentointi ja kelpoisuuden osoittaminen 

Dokumentoinnissa ja kelpoisuuden osoittamisessa nou-
datetaan SYT 3000 kohdan 1.9 määräyksiä. 
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2. 	ERISTYS 

	

2.1 	Yleistä 

Sillan eristyksenä voi olla kermi, mastiksi, polyure-
taani tai jokin muu TVH:n hyväksymä eristysmateriaa-
li. Eristysalustana voi olla betoni, teräs tai puu. 
Vedeneristys tehdään kohdissa 2.2.. .2.6 annettuja 
määräyksiä ja ohjeita noudattaen. 

Valmis vedeneristys on aina suojattava kohdan 3 mu-
kaisesti, ellei TVH ole erikseen hyväksynyt muuta me-
nettelytapaa. Eristyksen tekijän tulee luotettavasti 
osoittaa ennen eristystyötä, että päällyste tarttuu 
eristykseen niin lujasti, ettei päällysteen liukumis-
ta eristyksen päällä tule sillan käyttötilassa tapah-
tumaan. 

	

2.2 	Materiaalit 

	

2.21 	Eristysbitumiliuokset 

Kumibitumiliuos KBL-20/100 

Kumibitumista KB 100 ja liuottimesta valmistetun ku-
mibitumiliuoksen KBL-20/100 on täytettävä taulukossa 
1 esitetyt vaatimukset. Kumibitumiliuoksen tulee si-
sältää vähintään 0,5 paino-% diamiinityyppistä tartu-
ketta. 

Taulukko 1. Kumibitumiliuoksen laatuvaatimukset. 

OMINAISUUS VAATIMUS YKSIKKÖ KUMIBIMILIUOS 

KBL-201 100 
MENETELMÄ 1 

VISKOSITEETTI 5Ot mtn—moks mm2I 12...25 TIE 	106 

JAKOTISLAUS 
TISLAUSJÄÄNNÖS min ti -s 20 TIE 	152 

TISLAUSJÄÄNNÖK SEN 
OMINAISUUDET 

PEH MENEMIS PISTE 
RENGASKUULA min 70 TIE 	104 

LIUKOISUUS 	TRI- 

KLOORIETEENIIN min pasno—% g7 TIE 	111 

PALAUTUMA 	0 °C min 5 50 TIE £51 

LEIMAHDUS PISTE. 

ABEL—PENSKY min 21 TIE 	15L 

KUIVUNISAIKA maku 3 TIE 	157 

PALAVIEN NESTEIDEN 
LUOKKA min II 



2.22 	Bitumit 

Puhalletun bitumin B 95/35 on täytettävä taulukossa 2 
ja rakennusten kosteuden ja vedeneristysohjeissa 
(RIL 107) esitetyt vaatimukset. Kumibitumin KB 100 on 
täytettävä taulukossa 2 esitetyt vaatimukset. 

Liimausbitumi on seos, joka sisältää enintään 50-% 
puhallettua bitumia 13 95/35 ja vähintään 50-% kuinibi-
tumia KB 100. Liimausbitumia on käytettävä eristys-
töissä, ellei suunnitelmassa ole toisin mainittu. 

Taulukko 2. Puhalletun bitumin B 95/35, kumibitumin 
KB 100 ja liimausbitumin laatuvaatimuk-
set. 

OMINAISUUS 
_________________ 

VAATIMUS 
__________ 

YKSIKKÖ 
________ 

895/35 
________ 

KB-100 LIIMAUS- 
BI TUMI 

MENETELMÄ 
___________ 

TUNKEUMA, 25 ' O,lmm 25.40 30.70 25. 50 TiE 	101 

PEN MENEMISPISTE min. t 90.100 94 92 TIE 	104 

VISKOSITEETTI, maks. mm*/s 20000 20000 TIE 106 
180•C 

PALAUTUMA.+ 5 C 
—v.nyl.tty 100% min. % 0 60 TIE 451 

—v.nytetty 75% 0 - 50 

S TA B 1 L I TEET T 1 

p.hm. pists.n moks. 15 

muutos Y—A 

Kumibitumi on kumin (elastomeeri) ja bitumin seos. 
Kumi lisää bitumin venyvyyttä ja taivutettavuutta al-
haisissa lämpötiloissa ja nostaa sen pehmenemispis-
tettä. Kumibitumin kumin tulee olla styreenibutadiee-
nistyreenikumia (SI3S-kumia). 

Kumibitumi on kuumennettava vaipalla, sekoittimella, 
termostaatilla ja lämpöinittarilla varustetussa padas-
sa. Sekoitus- ja levityslämpötilan on oltava 
180.. . 200 ° C. Sekoitusvaiheessa on varottava kumibi-
tumin paikallista ylikuumenemista. 

Liimausbitumi on valmistettava vaipalla, sekoittimel-
la, termostaalilla ja lämpömittarilla varustetussa 
paclassa siten, että sulaan < 230 ° C:een puhallettuun 
bitumiin lisätään vähitellen kumibitumi (mieluimmin 
tankomaisena). Sekoitusvaiheessa saa liimausbitumin 
lämpötila olla enintään 2l0 ° C. Liimausbitumi on käy-
tettävä viimeistään 6 tunnin kuluessa kumibituinin se-
koitusajankohdasta lukien. 

2.23 	Eristysmastiksi 

Eristysmastiksi valmistetaan hiekasta, täyteaineesta 
sekä s ideaineesta. 



Eristysmastiksin sideainepitoisuuden on oltava vähin-
tään 15 paino-%. Sideaineen tulee sisältää bitumia 
ja styreenibutadieenistyreenikumia (SBS-kumia). Si-
deaineen (KB 80) on täytettävä taulukossa 3 esitetyt 
laatuvaatimukset. Täytejauheena on käytettävä kaik-
kikivijauhetta. Täytejauhetta on käytettävä niin 
runsaasti, että eristysmastiksin rakeisuuskäyrän 
0,074 mm seulan läpäisyprosentti on 25. . .40. Hiekan 
on pääasiallisesti läpäistävä 2 mm seula. 

Tarvittaessa massan valmistajan on osoitettava side-
ainenäyttein, että eristysmastiksin sideaine täyttää 
sille asetetut laatuvaatimukset. 

Taulukko 3. Eristysmastiksin sideaineen laatuvaati-
mukset. 

OMINAISIJIJS VAATIMUS YKSIKKÖ Kfl-80 MEN[TEUIÄ 

TUNKEUMA, 	25°C - 0,1 mm 30-150 TIE 	101 

P[IIMENEM1SPI5T[ min. ° C 77 TIE 	104 

VISKOSIIEEII1, maks. mm 2 /s 1000 lIE 	106 
180°C 

PALAIJTIJMA, 	+5°C min. 50 TIE 	451 

STARIL ITEEI T 1 
Pehm.pisteen maks. 25 
muutos Y-A 

Eristysmastiksi on valmistettava koneellisesti se-
koittavassa ja termostaatilla varustetussa asfaltti-
keittimessä. 

Massan sekoituksen aikana on huolehdittava, ettei 
massan lämpötila nouse yli 200 ° C, jolloin kumibitumin 
elastomeerikomponentti vahingoittuu. Sekoituslämpö-
tilan on oltava kuitenkin vähintäin l80 ° C. Sekoitus- 
ajan on oltava niin pitkä, että saadaan tasalaatuinen 
seos, kuitenkin vähintään 2 tuntia. 

Eristysmastiksin tulee täyttää taulukossa 4 esitetyt 
laatuvaatimukset. Mastiksin ominaisuuksista tulee 
varmistua ennakkokokein, joissa käytetään samaa kivi- 
ainesta ja suhteitusta kuin tulevassa eristystyössä. 
Ennakkokokeita ei kuitenkaan tarvita, jos on käytet-
tävissä aikaisemmin samoista materiaaleista tehtyjä, 
enintään 3 kk vanhoja laadunvalvontakokeiden tulok-
sia. 



Taulukko 4: Eristysmastiksin laatuvaatimukset 

Yksikkö Vaatimus Menetelmi 

Koostumus 
Sideainepitoisuus paino-% > 15 

Rakeisuus, 
- 0,074 mm kohdalla läpäisy-% 25.. .40 
- 2 mm kohdalla > 90 

Ominaisuudet 
Painuma, 	+ 20 ° C mm 4. . .12 TIE 431 

Palautuma (eristetystä 
sideaineesta), 	+ 5 ° C % > 50 TIE 451 

TIE-menetelmät on esitetty VTT:n tie- ja liikennela-
boratorion tiedonannossa nro 50/1979. 

	

2.24 	Eristyskermit 

	

2.241 	Yleistä 

Eristyskermeinä käytetään kumibitumikermejä. Kumibi-
tumikermi on vedeneristystarkoituksiin käytettävä, 
vettä läpäisemätön tuote, jonka eristysaineena on ku-
mibitumi ja tukikerroksena polyesterihuopa tai jokin 
muu TVH:n erikseen hyväksymä materiaali. Kumibitumi-
kermien on täytettävä standardin SFS 5010 laatuvaati-
mukset (taulukot 5 ja 6) ja niillä tulee olla TVH:n 
tyyppihyväksyntä. Standardin SFS 5010 laatuvaatimus-
ten lisäksi eristyskermin tulee kestää hetkellinen 
lämpöshokki (+200 ° C). Hetkellinen lämmönkesto testa-
taan tarvittaessa VTT:n menetelmän nro TIE 453 mukai-
sesti. Kermillä tulee olla vähintään 0,4 N/mm 2  tar-
tunta alustaansa, joka tarvittaessa mitataan vetoko-
keella. 

Päällystämisen jälkeen eristys ei saa irrota alustas-
taan. 

Kermit on varastoitava valmistajan ohjeiden mukaises-
ti. 

	

2.242 	Liimaamalla kiinnitettävät kermit 

Käyttötarkoituksen mukaan kumibitumikermit luokitel-
laan aluskermeihin ja pintakermeihin: 

- 	Kumibitumieristyskermi K-MS 170/3000 on a- 
luskermi, jonka on täytettävä taulukossa 5 
esitetyt vaatimukset. 

Kumibitumikermi K-PS 170/4000 on pintakermi, 
jonka yläpinta on peitetty suojaavalla si-
rotteella. Pintakermin on täytettävä taulu-
kossa 5 esitetyt vaatimukset. 
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Taulukko 5: Kumibitumikermien vaatimukset. 

Ominaisuudet Yksikkö K-PS 170/4000 K-MS 170/3000 

Koostumus g/m2  
- tukikerroksen paino 170 170 
- kumibitumimrä 1500 1500 
- tuotteen paino 4000 3000 

Vetolujuus + 20 ° C kN/m 
- pituussuunt.(min.) 10 10 
- poikkisuunt.(min.) 8 8 
Venym 	+ 20 ° C ja % 30 30 
-20°C 	(min.) 
Repisy1ujuus 	(min.) N 30 30 
Lmmönkestävyys(min.) OC + 	70 + 	70 
Taivutettavuus(min.) °C/mm -25/25 -25/25 

Tutkimusmenete1int ovat standardin SFS 5011 
mukaiset. 

2.243 	Kuumentamalla kiinnitettvät (hitsattavat) kermit 

Kyttötarkoituksen mukaan kuumentamalla kiinnitettä-
vät (hitsattavat) kumibitumikermit luokitellaan alus- 
ja pintakermeihin: 

- 	Kuumentamalla kiinnitettävä (hitsattava) ku- 
mibitumieristyskermi K-MS 170/3000 hits. 
(KB) on aluskermi, jonka on täytettävä tau-
lukossa 6 esitetyt vaatimukset. 

Kuumentamalla kiinnitettävä (hitsattava) ku-
mibitumikermi. K-PS 170/4000 hits. (KB) on 
pintakermi, jonka yläpina on peitetty suo-
jaavalla sirotteella ja jonka on täytettävä 
taulukossa 6 esitetyt vaatimukset. 

Taulukko 6: Kuumentamalla kiinnitettävien (hitsatta-
vien) kumibitumikermien vaatimukset. 

Ominaisuudet Yksikkö K-PS 170/4000 
hits. 	(KB) 

K-MS 170/3000 
hits. 	(KB) 

Koostumus g/m2  
- tukikerroksen paino 170 170 
- kumibitumimäärä 2650 2650 
- tuotteen paino 5150 4150 

Vetolujuus +20 ° C kN/m 
- pituussuunt.(min.) 10 10 
- poikkisuunt.(min.) 8 8 
Venymä +20 °C ja 
-2U ° C 	(min.) 30 30 
Repäisylujuus(min.) N 30 30 
Lämmönkestävyys(min.) ° C + 	70 + 	70 
Taivutettavuus(min.) OC/mm -25/25 -25/25 
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2.244 	Itsekiinnittyvät tai esisivelyaineen avulla kiinni- 
tettävät kermit 

Käyttötarkoituksen mukaan kumibitumikermit luokitel-
laan alus- ja pintakermeihin. Kermien tulee täyttää 
kohdan 2.242 taulukossa 5 esitetyt vaatimukset. 

	

2.25 	Polyuretaani 

Materiaalin ja sen osakomponenttien tulee olla 
TVH:ssa hyväksyttyjä. 

Materiaalin tartunnan alustaansa tulee olla aina vä-
hintään 1,0 N/mm2  ja tartuntakoetulosten keskiarvon 
vähintään 1,2 N/mm. iyiateriaali ei saa olla valuvaa 
(standardi BS 4147:1973), sen tulee kestää 100 kPa 
vedenpaine (SFS 5011), sen tulee kestää hetkellinen 
lämpöshokki (+240 ° C), sen tulee olla yhteensopivaa 
bitumin ja kumibitumin kanssa ja materiaalin tulee 
olla elastinen vielä -40 ° C:ssa. Näkyviin jäävissä 
kohdissa tulee materiaalin olla UV-valon kestävää. 

	

2.26 	Muut eristysmateriaalit 

Sillan kannen vedeneristykseen käytettävien muiden 
eristysmateriaalien tulee olla TVH:n hyväksymiä ja 
täyttää niille suunnitelmassa asetetut vaatimukset. 
Muita eristysmateriaaleja ovat mm. elastiset polymee-
ripohjaiset akryyli-, epoksi- ja tervaepoksimassat ja 
lyijylevyt. Massojen tulee täyttää samat vaatimukset 
kuin kohdan 2.25 polyuretaanille on annettu. Eristee-
nä käytettävän lyijylevyn tulee olla vähintään 1,5 mm 
paKsua. 

	

2.27 	Materiaalien yhteensopivuus 

Jos vedeneristyksessä käytetään erilaatuisia materi-
aaleja on eristysmateriaalin toimittajan pystyttävä 
ennakkoon todistamaan, että materiaalit eivät vahin-
goita toisiaan ja että ne voidaan liittää luotetta-
vasti toisiinsa. Jos päällyste tulee suoraan koske-
tukseen vedeneristyksen kanssa, on eristysmateriaali 
valittava siten, ettei kuuma päällystemassa vahingoi-
ta sitä. 

Bitumi- ja muovituotteiden yhteensopivuus on aina 
tarkistettava. 

Bitumi ja kumibitumi tarttuvat heikosti ko-
vettuneeseen epoksi- tai tervaepoksipintaan, 
mutta epoksi- ja tervaepoksi tarttuvat y-
leensä hyvin bitumiin ja kumibitumiin. 

	

2.3 	Betonikannen eristys 

	

2.31 	Eristyssuunnitelma 

Eristystyöstä on laadittava eristyssuunnitelma. Suun-
nitelmassa tulee esittää mm.: 



- 	pinnalle mandollisesti kondensoituneen kos- 
teuden kuivatus ennen eristystä 

- 	eristyskerrokset työvaiheittain sekä limi- 
tyskaavio 

- 	eristyksen asennustapa 
- 	kerrospaksuuden mittaaminen/massamenekin 

seuraaminen 
- 	eristyksen suojaaminen 
- 	rajakohtien tiivistäminen. 
- 	varautuminen sääolosuhteiden muutoksiin. 

Suunnitelma on jätettävä valvojalle tiedoksi ja tar-
kastettavaksi riittävän ajoissa ennen eristystöiden 
aloittamista. 

2.32 Eristysalustalle asetettavat vaatimukset 

Eristettävän kannen yläpinnan tulee täyttää "Betoni-
pintojen luokitusohjeiden (by 13)" puuhierretyn pin-
nan vaatimukset. Pinnan käyryys ja aaltoilu ei kui-
tenkaan saa olla suurempi kuin 6 mm kanden metrin 
matkalla mitattuna. Kannen yläpinnan tasaisuuden ja 
kallistusten tulee olla sellaiset, ettei vesi jää 
seisomaan lätäköksi pinnalle. Tasaisuus todetaan ve-
sikokeella. 

Jos pintaan on jäänyt suurehkoja paikallisia 
painumia, voi valvojan suostumuksella vir -
heen korjata tapauskohtaisesti harkiten po-
raamalla kansilaattaan reiän ja asentamalla 
siihen ylimääräisen tippuputken kohdan 10.3 
mukaisesti. 

Betonin kovetuttua on hiottava aina terävät särmät ja 
edellä esitettyjä vaatimuksia suuremmat kohoumat pois 
sekä täytettävä kuopat sementti- tai epoksipohjaisel-
la juotosmassalla (Ks. SILKO-ohje 3.233 "Sementti- 
pohjaiset juotoslaastit" tai 3.234 "Muovipohjaiset 
juotosmassat"). Kuopista on sementtiliima ja pinta 
rikottava esim. piikkaamalla ennen täyttöä. 

Kun eristeenä käytetään epoksia tai tervaepoksia, ei 
eristettävällä kannella saa olla edellä mainittujen 
vaatimusten lisäksi yli 2 mm kohoumia 0,5 metrin mat-
kalla mitattuna. 

Ennen eristystä on pinta puhdist 	krv'm11 

tupuhdistuksella ja imuroimaL1: 

2.33 	Eristysalustan kosteuE 

Eristettävän pinnan on oltava puhdas ja k 
eristämistä. Ellei pinnan kosteuspitoisuutta todeta 
mittauksin, on betonin annettava kuivua pinnan jälki-
hoidon jälkeen vähintään 3 viikkoa ennen eristystöi-
den aloittamista. Sateiset päivät on lisättävä kuivu-
misaikaan, ellei pintaa ole suojattu sateilta. 
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Jos pinnalle on levitetty jälkihoitoainetta, on pin-
nan annettava kuivua vähintään 3 vuorokautta suihku- 
puhdistuksen jälkeen ennen eristystyötä. Kuivumisai-
kaa voidaan lyhentää kuivaamalla kansi lämmitetyllä, 
kuivalla ja öljyttömällä paineilmalla tai lämpösätei-
lijöillä ja osoittamalla mittauksin pinnan kosteuspi-
toisuus. 

Jos eristettävän pinnan kosteus todetaan mittauksin, 
saa mitattu kosteus olla eristystöitä aloitettaessa 
muilla kuin mastiksieristyksellä enintään 4,0 -paino 
% tai suhteellinen kosteus enintään 86 % ja mastiksi-
eristystä käytettäessä enintään 4,5-paino % tai suh-
teellinen kosteus enintään 92 %. Kosteuspitoisuus mi-
tataan aina vähintään kolmesta kohdasta kannella. 
Kannen pinta-alan ollessa yli 500 m 2  lisätään mit-
tauspisteitä yksi alkavaa 500 m2  kohti, kuitenkin e-
nintään 10 mittauspistettä. 

Sadevesi ja pinnalle kondensoitunut kosteus on aina 
kuivattava ennen eristystä lämmitetyllä, kuivalla ja 
öljyttömällä paineilmalla tai lämpösäteilijöillä. 

Edellä esitetyt vaatimukset koskevat myös kannen pin-
nan paikattuja kohtia. 

Kosteuspitoisuus (paino %) mitataan kannen 
pinnasta piikkaamalla irrotetuista betonin 
palasista (h=30...50 mm). Palat on välittö-
mästi irrotuksen jälkeen laitettava ilmatii-
viiseen muovipussiin, josta ilma puristetaan 
pois ja säilytettävä siinä punnitukseen ja 
lämpökaappiin laittoon asti laboratoriossa. 
Suhteellinen kosteus mitataan kanteen pora-
tusta reiästä n. 30.. .50 mm syvyydestä tai 
reunoiltaan kannen pintaan liimatun muovi-
kelmun (Ami0,5x0,5 m2 ) alta kannen pinnasta 
esim. Vaisala Oy:n Humidicap-mittaria käyt-
täen. Porareiästä tehtävä mittaus edellyt-
tää, että mitta-anturi asennetaan reikään 
vähintään 1 vrk. ennen mittausta. Pinnalle 
levitetyn kelmun alta mittaus tehdään n. 
15-30 min, kuluttua mitta-anturin asentami-
sesta lukien. 

Suhteellinen kosteuspitoisuus on varmistet-
tava aina vähintään yhdellä paino-% mittauk-
sella. 

	

2.34 	Kermieristys 

	

2.341 	Yleistä 

Kermieristys tehdään valinnaisesti jollakin kohtien 
2.342.. .2.344 kiinnitystavan mukaan jaotellulla yh-
distelmällä. 

Reunapalkin sisäreunaan ja siitä lukien eristyksen 
päälle 250 mm leveydelt'ä tehdään aina eristyksen 
ki innitystavasta 
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riippumatta kaksinkertainen epoksiterva -tai kumibi-
tumisively, 2x1 kg/m 2 . Epoksitervasivelyä voidaan 
käyttää aina, mutta kumibitumisivelyä vain sillä o-
salla reunapalkin pystypintaa, joka jää päällysteen 
alapuolelle. Kumibitumin (KB 100) tulee täyttää koh-
dan 2.22 laatuvaatimukset. Epoksitervan tulee olla 
valumatonta ja sen tulee sisältää 55. . .70 paino-% e-
poksia ja 40...25 paino-% tervaa. Epoksiterva ei saa 
olla liuotepohjaista eikä ns. maalia. Ennen sivelyjä 
on reunapalkin sisäpinnasta poistettava sementtiliima 
kevyellä hiekkapuhalluksella. 

SILKO-ohjeessa 3.814 uKumibitum i mas tik s i, 
kohta 3: Tiivistysaineet" on lueteltu TVH:n 
hyväksymät materiaalit. 

2.342 	Liimaamalla kiinnitettävt kermit 

Eristys muodostuu seuraavista kerroksista: 

- 	kumibitumiliuossively 
- 	liimausbitumi 
- 	aluskerminä kumibitumieristyskermi (K-MS 

170/3000) 
- 	liimausbitumi 
- 	kumibitumikermi K-PS 170/4000 tai kumibitu- 

mieristyskermi K-MS 170/3000 suojakerrokses-
ta riippuen 

- 	reunapalkin sisäpinnan 2-kertainen epoksi- 
terva- tai kumibitumisively 

- 	suojakerros kohdan 3 ja liitteen 1 kuvien 1, 
2, 5 ja 11 mukaisesti. 

Kuivalle, puhtaalle kansilaatalle levitetään sivele-
mällä tai harjaamalla kumibitumiliuosta 0,3 kg/m 2 . 
Kumibitumiliuoksen tulee täyttää kohdan 2.21 mukaiset 
laatuvaatirnukset. 

Kumibitumiliuoksen kuivuttua vähintään kosketuskui-
vaksi liimataan alustalle kuumalla liimausbitumilla 
kumibitumieristyskermi. Liimausbitumin tulee täyttä 
kohdan 2.22 laatuvaatimukset ja eristyskermin kohda 
2.242 mukaiset laatuvaatimukset. Liimausbitumia tul 
käyttää vähintään 1,5 kg/in 2 . Liimausbitumin levitys 
lämpbtilan tulee olla 180... 210 °C. Aluskermin pääli 
liimataan toinen kermikerros kuten ensimmäistä ker-
rosta tehtäessä. 

Kermien liimautumisen onnistuminen edellyttää kermil-
tä lämmintä varastointia (n. +15 °C). Kermin limityk-
sen tulee olla vähintään 100 mm pituussuuntaan (sivu-
sauma) ja 150 mm poikkisuuntaan (päätysauma) . Päälle 
tuleva kermi on limitettävä vähintään 200 mm alla 0-
levan kermin saumoihin nähden. Saumat on tiivistet-
tävä asennusvaiheessa huolellisesti telaamalla. Lii-
mausbitumin tulee puristua pieneksi aalloksi koko 
kermin leveydeltä kermiä aukirullattaessa. Kermin tu-
lee tarttua kauttaaltaan kiinni alustaansa, eikä il- 
makupiaa saa jäädä kermin ja alustan väliin. 



12 

	

2.343 	Kuumentamalla kiinnitettävät (hits.) kermit. 

Eristys muodostuu seuraavista kerroksista: 

- 	kumibitumiliuossively 
- 	aluskerminä kumibitumieristyskermi (K-MS 

170/3000), hits. 
- 	pintakerminä kumibitumikermi K-PS 170/4000, 

hits. tai kumibitumieristyskermi K-MS 
170/3000, hits. suojakerroksesta riippuen 

- 	reunapalkin sisäpinnan 2-kertainen epoksi- 
terva- tai kumibitumisively 

- 	suojakerros kohdan 3 ja liiteen 1 kuvien 1, 
2, 5 ja 11 mukaisesti. 

Kuivalle, puhtaalle kansilaatalle levitetään sivele-
mällä tai harjaamalla kumibitumiliuosta 0,3 kg/in 2 . 
Kumibitumiliuoksen tulee täyttää kohdan 2.21 mukaiset 
laatuvaatimukset. 

Kuinibitumilluoksen kuivuttua vähintään kosketuskui-
vaksi kiinnitetään kumibitumieristyskermi siten, että 
kermin tartuntapintaa kuumennetaan kaasuliekillä, 
kunnes kermissä oleva liimausbitumi sulaa. Kermi 
rullataan auki ja telataan alustaan liimausbitumin 
sulamistandissa. Kermiä ei saa kuumentaa niin kuumak-
si, että se tuhoutuu. Tuhoutunut (palanut) kermi on 
poistettava ja korvattava uudella, laatuvaatimukset 
täyttävällä kermillä. Kermin tulee tarttua kauttaal-
taan kiinni alustaansa, eikä ilmakupiaa saa jäädä 
kermin ja alustan väliin. 

Aluskermin päälle kiinnitetään toinen kermi samalla 
tavoin. 

Kermin tulee täyttää kohdan 2.243 mukaiset laatuvaa-
timukset. 

Kermin limityksen tulee olla vähintään 100 mm pituus- 
suuntaan (sivusauma) ja 150 mm poikkisuuntaan (pääty-
sauma). Päälle tuleva kermi on limitettävä vähintään 
200 mm alla olevan kermin saumoihin nähden. Saumat on 
tiivistettävä asennusvaiheessa huolellisesti telaa-
malla. 

	

2.344 	Itsekiinnittyvät tai esisivelyaineen avulla kiinni- 
tettävät kermit 

Eristys muodostuu seuraavista kerroksista: 

- 	kumibitumiliuossively tai muu hyväksytty e- 
sisivelyaine 

- 	aluskerminä kumibitumieristyskermi (K-MS 
170/3000), itsel. tai muu hyväksytty eris-
tyskermi 

- 	pintakerminä kumibitumikermi K-PS 170/4000), 
itsel., kumibitumieristyskermi K-MS 170/3000 
itsel., tai muu hyväksytty eristyskermi suo-
jakerroksesta riippuen 
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- 	reunapalkin sisäpinnan 2-kertainen epoksi- 
terva- tai kumibitumisively 

- 	suojakerros kohdan 3 ja liitteen 1 kuvien 
1, 2, 5 ja ii. mukaisesti. 

Kuivalle, puritaalle kansilaatalle levitetään sivele-
mällä tai harjaamalla kumibitumilluosta 0,3 kg/m2  tai 
tuotekohtainen esisivelyaine ohjeiden mukaan. Kumibi-
tumiliuoksen tulee täyttää kohdan 2.21 mukaiset laa-
tuvaatimukset ja muun esisivelyaineen sille hyväksyt-
täessä asetetut laatuvaatimukset. 

Vähintään kosketuskuivalle pinnalle asennetaan kumi-
bitumieristyskermit suoraan rullalta aukirullaten. 
Eristyskermin ki innityspinnasta poistetaan liintaus-
pinnan suojakalvo, jonka jälkeen kermi kiinnittyy vä-
littömästi alustaansa. Kermi on kohdistettava ennen 
aukirullausta oikein, koska aukirullauksen jälkeen 
korjaus on vaikeata. 

Esisivelyaineen avulla kiinnitettäessä tulee tuote-
kohtaisia ohjeita noudattaa tarkasti. 

Saumat on tiivistettävä huolellisesti telaamalla. 
Muilta osin eristyskermin kiinnittyminen alustaansa 
on varmistettava vähintään 50 kg:n painoisella telal-
la jyräämällä. 

Toinen kermikerros asennetaan suoraan aluskermin 
päälle, ellei tuotekohtaisissa ohjeissa ole muuta 
määrätty. 

Kermit on limitettävä kohdan 2.342 mukaisesti, ellei 
tuotekohtaisissa ohjeissa ole muuta määrätty. 

	

2.35 	Mastiksieristys 

	

2.351 	Yleistä 

Tässä kohdassa esitettyä mastiksieristystä käytetään 
liitteen 1 kuvien 4, 6 ja 10 mukaisissa betonikannen 
pintarakenteissa. Mastiksieristettä käytettäessä sil-
lan kansi on varustettava paineentasausputkilla koh-
dan 10.5 mukaisesti. 

Mastiksieristys sisältää seuraavat kerrokset: 

- 	paineentasausverkko 
- 	kumibitumimastiksi 
- 	reunapalkin sisäpinnan 2-kertainen epoksi- 

terva- tai kumibitumisively 
- 	suojakerros kohdan 3 mukaisesti. 

	

2. 352 	Paineentasausverkko 

Puhdistetulle kansilaatan pinnalle levitetään sillan 
pituussuuntaan paineentasausverkko. 



Paineentasausverkko voi olla polyesteri- tai lasikan-
gasverkkoa, jonka silmäkoon tulee olla 4.. .8 mm ja 
paksuuden vähintään 0,7 mm. Lasikangasverkon on ol-
tava pinnaltaan käsiteltä. Verkko kiinnitetään kumi-
bitumilla pisteliimaten niin tiheästi, ettei verkko 
pääse massan levitysvaiheessa poimuuntumaan. Kiinni-
tyksessä käytettävän kumibitumin tulee täyttää kohdan 
2.22 mukaiset laatuvaatimukset. 

SILKO-ohjeessa 3.814 "Kumibitumimastiksi, 
kohta 2: Paineentasausverkot" on lueteltu 
TVH:n hyväksymät materiaalit. 

Paineentasausputkien kohdalla ylimenevän verkon alle 
asetetaan 300 x 300 mm 2  verkonpalat 450 vinouteen 
läpuolisen verkon kudoksiin nähden. Tippuputkien 
kohdalta leikataan pois 300 x 300 mm 2  suuruiset pa-
lat. Reunapalkin ja liikuntasauman vierustat jäte-
tään 200 rLlm leveydeltä ilman verkkoa. Saumat tehdään 
> 50 mm limityksin. Kaikki ne eristettävät kannen a-
lueet, joissa ei ole verkkoa, sivellään kumibitumi-
liuoksella noin 0,3 kg/m 2  eristysmastiksin tarttuvuu-
den varmistamiseksi. Tippuputket suljetaan eristys-
työn ajaksi tulpilla tukkeutumisen estämiseksi. 

2.353 	Mastiksin levittäminen 

Mastiksi levitetään käsin yhtenä kerroksena tai kah-
tena ristikkäisenä kerroksena ja viimeistään 32 tun-
nin kuluessa kumibitumin lisäyksestä lukien. Mastik-
sin levityslämpötilan on oltava 180. . . 200 ° C. Mikäli 
sekoitus- ja levityshetken välinen ajanjakso on yli 6 
tuntia, tulee massan lämpötila kuljetuksen ajaksi 
alentaa n. 1t0. . . lbL' ° C:een, josta se nostetaan juuri 
ennen levitystä 180.. .2l0 ° C:een. 

Eristysmastiksin levitettävän määrän keskiarvon on 
oltava koko sillan kannella vähintään 40 kg/m2  yhtenä 
kerroksena tehtäessä. Mikäli mastiksi levitetään kah-
tena kerroksena, on levitettävän massan määrän keski-
arvon oltava vähintään 55 kg/m 2 . Levitysmäärä ilmoi-
tetaan työkohtaisessa työselityksessä. 

Eristyksen paksuuden tulee olla jokaisessa kohdassa 
vähintään 14 mm. Mastiksieristeen pinnan kaltevuuden 
tulee olla sellainen, ettei vesi jää seisomaan lätä-
köiksi sen päälle. Eristetty pinta on tarkastettava 
kohdan 2.6 mukaisesti. Valmiin mastiksipinnan tulee 
olla kauttaaltaan kiiltävän. Ellei näin ole, on eris-
te korjattava kumibitumilla tai vaihdettava kokonaan 
uuteen massaan. Tarkastuksen jälkeen on tippuputkien 
tulpat poistettava. 

Reunapalkin sisäpinta eristetään mastiksin levittämi-
sen jälkeen kohdan 2.341 mukaisesti epoksitervalla 
tai kumibitumilla KB 100. 

14 
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Mastiksieristyksen päällä ei saa ajaa moottoriajoneu-
vailla ennen kuin eristys on suojattu suojakerroksel-
la kohdan 3 mukaisesti. 

2.36 Polyuretaanieristys 

Eristys muodostuu seuraavista kerroksista: 

- 	esisivelyaine ja tartuntasirote 
- 	polyuretaani 
- 	näkyviin jäävissä pinnoissa polyuretaanimaa- 

li. 

Kuivalle, puhtaalle pinnalle sivellään tartukkeeksi 
valmistajan osoittama ja TVH:n hyväksymä esisivelyai-
ne, 0,3 kg/m 2  sekä tartuntasirote. 

Esisivelyaineen kuivuttua ruiskutetaan eriste kannel-
le. Massaa ruiskutetaan 2,5 kg/m 2 . Kerrospaksuuden 
tulee olla keskimäärin 2,5 mm ja joka kohdassa vähin-
tään 1,5 mm. 

Kannen pintalämpötilan on oltava vähintään +5 ° C ruis-
kutushetkellä. Mikäli lämpötila on edellä mainittua 
alhaisempi on ruiskutus tehtävä lämmitettävän sääsuo-
jan sisällä. Ruiskutusta ei saa tehdä sateella ilman 
asiallista sääsuojaa. 

Eristyksen kelpoisuus todetaan kohdan 2.6 mukaisesti. 
Eristyksen on oltava pinnaltaan kiiltävän. Pinnassa 
ei saa olla huokosia eikä kuplia. Vialliset kohdat on 
poistettava ja uusi massa ruiskutettava tilalle. Pie-
net, yksittäiset huokoskohdat tai liian ohuet kohdat 
voidaan korjata myös polyuretaanimassalla. Massa le-
vitetään pensselillä tai telalla. Kuplien kohdalta 
eristysmassa leikataan pois, kuivataan alusbetoni, 
levitetään uudestaan esisivelyaine ja ruiskutetaan 
uusi eristysmassa tilalle. 

Näkyviin jääviin pintoihin sivellään valitun värinen 
ultraviolettisäteilyltä eristystä suojaava maali e-
ristyksen kovetuttua. Maalin tulee olla polyuretaani- 
maalia. Eristyksen pinnan tulee olla kuiva ja puhdas 
ennen maalausta. 

2.37 	Muu eristys 

Lyijylevyeristys muodostuu seuraavista kerroksista: 

- 	kumibitumiliuossively 
- 	liimausbitumi 
- 	lyijylevy 
- 	liimausbitumi 
- 	reunapalkin sisäpinnan 2-kertainen 

terva- tai kumibitumisively 
- 	suojakerros kohdan 3 mukaisesti 

Kumibitumiliuossively ja liimausbitumi tencaaii kuivar, 
2.342 määräyksiä ja ohjeita noudattaen sekä reunapal- 
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km sisäpinnan tiivistyssivelyt kohdan 2.341 määräyk-
siä ja ohjeita noudattaen. 

Lyijylevy painetaan kuumaan liimausbitumiin kiinni. 
Levyjen limityksen tulee olla vähintään 100 mm. Limi-
tyskohdissa levyt liimataan toisiinsa liimausbitumil-
la. Saumat tiivistetään huolellisesti telaamalla. 
Lyijylevyeristyksen yläintaan sivellään kauttaaltaan 
liimausbitumia 1,5 kg/m 2  ennen suojakerroksen levi-
tystä. 

Käytettäessä jotain muuta eristysmateriaalia, tehdään 
eristystyö erillisen, siltakohtaisen työselityksen 
mukaisesti. 

	

2.4 	Teräskannen eristys 

	

2.41 	Yleistä 

Eristystyöstä on laadittava suunnitelma kohdan 2.31 
mukaisesti. 

	

2.42 	Eristettävän pinnan esikäsittely 

Teräksen pinnassa mandollisesti olevat irtonaiset ja 
kiinteät epäpuhtaudet poistetaan kaapimalla ja har-
jaamalla ja suolat vesipesulla harjaten. Rasvat ja 
öljyt poistetaan esimerkiksi alkalipesulla, jonka 
jälkeen pinta huuhdotaan huolellisesti vedellä. Esi-
puhdistuksessa noudatetaan standardin SFS 4957 ohjei-
ta. 

Puhdistettu ja kuivunut teräspinta suihkupuhdistetaan 
asteeseen Sa 3 (SIS 055900). Puhdistus on tehtävä 
kuivissa olosuhteissa, tarvittaessa suojakatoksessa. 

Suihkupuhdistuksen jälkeen teräspinta suojataan vä-
littömästi kumibitumiliuoksella, määrä 0,3 kg/m 2 . 
Liuos levitetään joko harjaamalla tai ruiskuttamalla 
ja harjaamalla. Kiinnitysteräkset suojataan kuten 
muukin teräspinta. Kumibitumiliuoksen tulee täyttää 
kohdan 2.21 laatuvaatimukset. 

Eristettävässä teräskannessa tulee olla ennen eris-
tystyötä suunnitelmanmukaiset tippu- ja pintavesiput-
ket. 

	

2.43 	Mastiksieristys 

Tämän kohdan mukaista mastiksieristystä käytetään 
liitteen 1 kuvien 7. . .9 mukaisissa teräskannen pinta-
rakentei ssa. 

Mastiksieristys sisältää seuraavat kerrokset: 

- 	kumibitumi 
- 	kumibitumimastiksi 
- 	tartuntasirote. 
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Alemmaksi eristyskerrokseksi levitetään kumibitumia 
KB 100, vähintään 3 kg/m 2 . Kumibitumin tulee täyttää 
kohdan 2.22 laatuvaatimukset. Kumibitumi on sekoitet-
tava vaipalla, sekoittimella, lämpömittarilla ja ter-
mostaatilla varustetussa padassa. Sekoituslämpötilan 
on oltava 180. . . 200 ° C. Sekoitusvaiheessa on varotta-
va massan paikallista ylikuumenemista. Kumibitumi on 
levitettävä 6 tunnin kuluessa sulatuksesta. Levitys 
tulee tehdä kuivalle alustalle olosuhteissa, joissa 
ilman lämpötila on vähintään -4-5 ° C. Levityslämpötilan 
on oltava 180. . . 200 ° C. Myös mandolliset kiinnityste-
räkset on kauttaaltaan käsiteltävä kumibitumilla. 

Kumibitumin päälle levitetään käsin levittäen eris-
tysmastiksia. Mastiksin määrän keskiarvon on oltava 
koko sillan kannella vähintään 40 kg/m2  ja eristyksen 
paksuus joka kohdassa vähintään 14 mm. Kiinnityste-
räksillä varustetuilla läppäsiltojen kansilla mastik-
sin määrä ja paksuus määräytyy kiinnitysterästen kor-
keuden perusteella siltakohtaisesti siten, että mas-
tiksin yläpinta jää n. 5 mm kiinnitysteräksen yläpin-
taa alemmaksi. Mastiksin levittämisen jälkeen sivel-
lään näkyviin jäävät kiinnitysterästen osat kahteen 
kertaan kumibitumilla. Mastiksin tulee täyttää kohdan 
2.23 laatuvaatimukset. Päällystekerrosten tarttumisen 
varmistamiseksi levitetään eristykselle, sen ollessa 
vielä kuumaa, lievästi bitumoitua tartuntasirotetta 
(raekoko 6.. .12 mm) keskimäärin 10 kg/m 2 . Sitä ei jy-
rätä. 

Levitystyössä noudatetaan muilta osin kohdan 2.353 
määräyksiä. Jos mastiksi levitetään kahtena kerrokse-
na, on levitettävän massan määrän keskiarvon oltava 
vähintään 55 kg/m 2 . 

Mastiksieristys lopetetaan sillan reunoilla ja päissä 
siten, ettei vesi pääse tunkeutumaan eristyskerroksen 
alle. Saumakohta on tiivistettävä kaksinkertaisella 
kumibitumisivelyllä KB 100 (2xl,0 kg/m2 ). 

	

2.44 	Muu eristys 

Esimerkkinä muista eristeistä ki innitysteräksittömi 1-
lä kansilla mainittakoon epoksi- ja tervaepoksipoh-
jaiset eristysmateriaalit. Eristyksestä on tehtävä 
yksityiskohtainen työselitys, jonka tulee perustua 
eristysaineen valmistajan ohjeisiin. Eristysmateriaa-
lin tulee täyttää kohdan 2.25 mukaiset laatuvaatimuk-
set. 

	

2.5 	Puukannen eristys 

	

2.51 	Kermieristys 

Eristys tehdään joko kohdan 2.342 mukaisesti liirna 
malla kiinnitettäviä kermejä käyttäen tai kohdan 
2.344 mukaisesti itseliimautuvia kermejä käyttäer: 
(liite 1, kuva 13a). 

Puukannella ei saa käyttää kuumentamalla kiinnitettä-
vää (hitsattava) aluskermiä. 
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2.52 	Epoksi- tai tervaepoksieristys 

Sillan kannen puhdistetulle pinnalle levitetään 
2-komponenttista epoksiliimaa 1,0.. .2,0 kg/rn 2 , jonka 
on kestettävä murtumatta vähintään -40 ° C lämpötilas-
sa. 

Epoksiliiman päälle levitetään sirote (raekoko 
4.. .8 mm), jonka on oltava vähintää 1-luokan kiviai-
nesta (liite 1 kuva 13b). Käytettävän epoksiliiman 
ominaisuudet on selvitettävä työkohtaisesti, ellei 
niitä ole esitetty suunnitelmassa. Eristyksestä on 
tehtävä yksityiskohtainen työsuunnitelma, jonka tulee 
perustua mm. eristysaineen valmistajan ohjeisiin. E-
ristysmassan tulee täyttää kohdan 2.25 mukaiset laa-
tuvaat imukset 

	

2.53 	Muu eristys 

Muut eristykset tehdään erillisen suunnitelman ja yk-
sityiskohtaisen työselityksen mukaan. Eristysmateri-
aalin tulee täyttää kohdan 2.25 mukaiset laatuvaati-
mukset. 

	

2.6 	Kelpoisuuden osoittaminen 

	

2.61 	Yleistä 

Eristysalusta on tarkastettava välittömästi ennen 
työn aloittamista. Alustan tasaisuuteen ja pinnan 
kuivuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota (kts. 
kohta 2.32 ja 2.33). 

	

2.62 	Kermieristys 

Kumibitumin ja liimausbitumin kelpoisuus todetaan 
siltapaikalta otetuista massanäytteistä. Näytteitä 
otetaan vähintään 1 kpl/silta välittömästi ennen ai-
neen levitystä padasta. Näytteistä tutkitaan taulukon 
1 ja 2 mukaiset ominaisuudet. 

Kotimaisilla eristyskermeillä on oltava voimassa ole-
va laadunvalvontatodistus. Ulkomaisilla eristysker-
meillä on oltava voimassa oleva, vuosittain uusittava 
laadunvalvontatodistus tai niiden tulee olla TVH:n 
muutoin hyväksymiä. Todistuksen antaa Valtion Teknil-
linen Tutkimuskeskus (VTT). 

Työn aikana seurataan, että kukin kermi on kauttaal-
taan kiinni alustassaan ja saumakohdat ovat tiiviitä, 
eikä kermi ole ylikuumentumisen seurauksena palanut. 
Vaurioituneet kermit on heti poistettava ja korvatta-
va virheettömillä. Kermeistä otetaan tarvittaessa 
näytepaloja (3 kpl/silta) ja niistä tutkitaan VTT:llä 
taulukon 5 ja 6 mukaiset ominaisuudet. 

Valmiin kermieristyksen kelpoisuus todetaan silmämää-
räisellä tarkastuksella. 
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2.64 

Mikäli kermi on kupiinut, on se halkaistava kupian 
kohdalta, liimattava eristysbitumilla tai tuotteen 
valmistajan ilmoittamalla liimausaineella alustaansa 
ja peitettävä aukaistu kohta lisäpalalla, joka kun-
nitetään kuten itse kermikin alustaansa. 

Kermien tartunta alustaansa tutkitaan tarvittaessa 
vetokokeella (3 kpl/silta). 

Mastiksieristys 

Eristysmastiksin kelpoisuus osoitetaan ottamalla mas-
sasta näyte kutakin alkavaa 1500 m 2 :n pinta-alaa koh-
ti, kuitenkin vähintään kaksi näytettä. Näytteistä 
tutkitaan kohdan 2.23 mukaiset ominaisuudet. Mastik-
sinäyte otetaan päällystystöiden valvontaohjeen mu-
kaisesti. 

Mastiksieristyksen kelpoisuus todetaan silmämääräi-
sesti. Pinnan tulee olla kauttaaltaan kiiltävän. Huo-
koisuutta ei saa esiintyä. Lisäksi mastiksin vedenpi-
tävyys tarkastetaan vesikokeella. Eristyksen tulee 
kestää vuotamatta 100 mm:n vedenpaine tai kastelu 
kanden tunnin ajan. Eristyksen vuotaminen näkyy kas-
teluveden tulona paineentasausputkista. Mastiksin 
paksuus tarkastetaan levityksen aikana tarkkailemalla 
massamenekkiä ja ohuella mittatikulla mitaten massan 
ollessa vielä kuumaa. 

Polyuretaanier i stys 

Polyuretaanieristyksen kelpoisuus todetaan työn aika-
na silmämääräisesti (värivaihtelu) sekä ohuella mit-
tatikulla mitaten (paksuus) ja ainemenekkiä seuraten. 
Pinnan on oltava kauttaaltaan kiiltävä. Huokoisuutta 
ei saa esiintyä. Materiaalin paksuus ja tasalaatui-
suus tutkitaan jokaiselta alkavalta 250 m 2  alalta ja 
aina tövuoron alkaessa levittämällä polyuretaania 
n. 1 m suuruiselle muovikelmulle ja irroittamalla 
eristysmateriaali siitä materiaalin kovetuttua riit 
tavasti Tarvittaessa n 
liominaisuudet VTT:llä. 

Eristyksen tulee olla kuL 	ILCCL, Li11 	1L C 

saan. Tartunta tutkitaan jokaiselta alkavalta 5OL 
alalta vetokokeella, kuitenkin vähintään kolmella 
vetokokeella. Ellei tartunta täytä vaadittua arvoa, 
on syy selvitettävä ja eristys uusittava siltä osin. 

2.65 	Muu eristys 

Lyijylevyeristyksen kelpoisuutta seurataan työn aika-
na silmämääräisesti toteamalla, että levy on kaut-
taaltaan kiinni alustassaan ja saumat ovat tiiviitä. 

Epoksi- ja tervaepoksieristyksen kelpoisuus todetaan 
työn aikana silmämääräisesti ja massamenekkiä seura-
ten. Tarvittaessa otetaan massasta näytteet (vähin-
tään 3 kpl) ja niistä tutkitaan materiaaliominaisuu-
det VTT:llä. Eristyksen tulee olla kauttaaltaan kiin-
ni alustassaan. Tartunta (>1,2 N/mm 2 ) tutkitaan 
vetokokeella kuten polyuretaanieristyksellä. 



Muiden materiaalien kelpoisuus todetaan tyyppihyvk- 
synnss esitettyjen menetelmien mukaisesti. 

	

3. 	ERISTYKSEN SUOJAUS 

	

3.1 	Asfalttibetoni. AB 6/50 

Kermieristys, jonka plliminen kermi on kumibitumi-
kermi K-PS, voidaan suojata asfalttibetonilla AB 
6/50. Lyijylevy eristys suojataan aina asfalttibeto-
nilla AB 6/50. Asfalttibetonin rakeisuuskyrän tulee 
noudattaa alla olevaa ohjekyr. 

Kuva 1. Asfalttibetonin (AB 6/50) rakeisuuskMyr. 

ASFALTTIBETONI AB 6 

Kiviainesseos: 	täytejauhe, 	vähintään 4 paino-% 
hiekka, 	enintään 35 
murske, 	vähintään 55 

Sideaine: 	 biturnit 	8-80 	ja B-120 

hiekka sora 
G 0 E GEO 

hieno 	1 	keskikarkea 	J 	karkea hieno keskikarkea 	karkea 

hieta 	0.2 	hiekka 	 2 	sora 	 20 	kiva 
RT 

karkaa hieno 	0.6 	karkea hieno 	6 	karkea pena 

90---- -- -------- 90 

ao---- 
AB 6 

-—-—--—-70 -- 

60 - - - - - - - - 
- 60 

- - - - - 

iii ii ::ii 
30__? _____ 30  

7 

0.0.125 	0.25 	0.5 	1 	2 	4 	6 	2 	62025 32 	64 mm 

±2 	±5 	±5 

Sallitut poikkeamat sovitusta ohjekäyrästä 

AB 6 	 Tutkimusmenetelrnä 

Massamäara yleensä 	50 
(kg/ts 2  

Sallittu tyhjätila 	alle 	10 	 TIE 416 
(tilavuus 	-%) 

Sideainepitoisuus 	7,3 	 TIE 418 
(paino-%, 	sallittu 	 TIE 420 
hajonta 0,4 %) 
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Asfalttibetoni on levitettävä käsin tai kumipyöräle-
vitintä käyttäen. Kumipyörälevitintä käytettäessä on 
tarkoin huolehdittava, ettei yksikään irtokivi kul-
keudu levittimen pyörien alle. Asfalttibetonin levi-
tyslämpötilan tulee olla alle 160 °C. Massa tiiviste-
tään kevyellä vaissijyrällä jyräten (paino 4,0 t, 
ei tärytystä). Asfalttiauton pyörien alle laitetaan 
vanerilevyt suojaamaan eristystä. Levyjä poistetaan 
sitä mukaa kuin massan levitys etenee. 

3.2 	Suojakermi 

Kermieristys, jonka päällimmäinen kermi on kumibitu-
mieristyskermi K-MS tai muu hyväksytty eristyskermi 
voidaan suojata suojakermillä PX-120/3800 tai muulla 
TVH:n hyväksymällä suojakermillä. Suojakermin tulee 
täyttää taulukossa 7 esitetyt standardin SFS 5010 mu-
kaiset laatuvaatimukset. Sen lisäksi suojakermin tu-
lee kestää hetkellinen lämpöshokki +200 ° C. 

SILKO-ohjeessa 3.813 "Suojahuovat' 1  on lue-
teltu TVH:n hyväksymät suojakermit. 

Taulukko 7. Suojakermin laatuvaatimukset. 

Ominaisuudet Yksikkö PX 120/3800 

Koostumus g/m2  
- tukikerroksen paino 120 
- bitumin määrä(min.) 1500 
- neliömassa 	(min.) 3800 

Vetolujuus +20 ° C kN/m 
- pituussuunt. 	(min.) 7 
- poikkisuunt. 	(min.) 5 

Venymä +20 ° C 	(min.) ° C 2 

Repäisylujuus 	(min.) N 20 
Lämmönkestävyys 	(min.) ° C + 	70 
Taivutettavuus 	(min.) ° C/mm 0/25 

Suojakermi voi olla liimattava, kuumentamalla kiinni-
tettävä (hits.) tai itseliimautuva. Liimaus tehdään 
liimausbitumilla tai muulla TVH:n hyväksymällä ai-
neella. Liimausbitumia käytetään vähintään 1,2 kg/m2 . 
Liimausbitumin tulee täyttää kohdan 2.22 laatuvaati-
mukset. Kuumentamalla (hits.) kiinnitettäessä on va-
rottava polttamasta kermiä. Tuhoutunut kermi poiste-
taan ja korvataan uudella, laatuvaatimukset täyttä-
vällä kermillä. Muut kermit kiinnitetään tuotekoh-
taisten ohjeiden mukaan. Kermin tulee tarttua kaut-
taaltaan alustaansa kuten eristyskermin kanteen. 

Tippuputkien kohdilla leikataan suojakermisti 
300x300 mm 2  pala roi. 
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3.3 	Kuitukangas ja hi.ekka 

Liitteen 1 kuvan 11 mukainen kermieristys suojataan 
kuitukankaalla ja vähintään 20 mm paksuisella hiekka-
kerroksella. Kuitukankaan tulee täyttää "VTT-GEO"-
kuitukankaan käyttöluokituksen luokan 3 laatuvaati-
mukset. Käytettävällä kankaalla tulee olla voimassa 
oleva VTT:n tutkimusselostus. Kuitukangas levitetään 
kermieristyksen päälle ja kiinnitetään tarvittaessa 
pisteliimauksella alla olevaan kermiin. Liimausbitu-
min tulee täyttää kohdan 2.22 taulukon 2 bitumin 
B 95/35 laatuvaatimukset. 

Kuitukankaan päälle levitetään hiekka käsin. 

	

3.4 	Tasausnassa TAS 12/50 

Mastiksieristys suojataan tasausmassalla TAS 12. Ta-
sausmassan rakeisuuskäyrän tulee noudattaa kuvan 2 
ohjekäyrää. Massamäärä on 50 kg/m 2 . 

Kuva 2. Tasausmassan (TAS 12) rakeisuuskäyrä. 

TASAIJSMASSA 	TAS 12 

Kiviainekseri tulee olla mursketta 

Sideaine: 	bitumit 3-80 ja B-120 

hiikk [ ra GE0 
0 E0 hieno 	keskikarkei 	karku 1 keskikirkai 	karkea 

hieta 	0.2 	hiekki 2 	 20 	kivia RT RT 
___ kirkea 	hieno 	0.6 	karkea 

-- 
hieno 	kark 	.....L 

:: :ii 
- 10 10 - - - - - - - 	- - 	- 

_____4___________6o 60 --- 

- IIIIIIIii:: ::ii 
- - -- - - 
/ __.__-------20 20--.7 

0.014 OIZS 	0.25 	0.5 	1 	2 	4 	6 	6 	2 16202532 	64mm 

±2 	± 	±5  tl 
Sallitut poikkeantat sovitusta ohjekäyräst8 

Tutkimusmenete lrn 
Massamar8 y1eens 	 50 
(kg/m 2  

Sallittu tyhjatila 	 1-7 TIE 416 
(tilavuus-%) 

Sideainepitoisuus 	 4,8 TIE 418 
(paino-% sallittu TIE 420 
hajonta 0,4 %) 
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Tasausmassa on aina levitettävä käsin, mikäli mastik-
sin lämpötila tasausmassan levityshetkellä on yli 
+20°C. Muulloin massa voidaan levittää myös kumipyö-
rälevittimellä huolellisuutta noudattaen ja eristystä 
vahingoittamatta. Kumipyörälevitintä käytettäessä on 
tarkoin huolehdittava, ettei yksikään irtokivi pääse 
kulkeutumaan levittimen ja asfalttimassa-auton pyöri-
en alle. Levitintä ei. saa seisottaa eristyksen pääl-
lä, eikä levittimen pyöriä käännellä sillan poikki- 
suunnassa. Levityksen jälkeen pinta jyrätään kevyellä 
valssijyrällä (paino . 4,0 t, ei tärytystä). 

Suojakerroksen yläpinnan kaltevuuden tulee olla suun-
nitelman mukainen. Tasaisuuden suurin sallittu poik-
keama 2 metrin matkalla on enintään 6 mm. 

	

3.5 	Polyuretaanieristyksen suojaus 

Polyuretaanieristys ei vaadi erityistä suojakerrosta. 
Eristyksen päälle pitää levittää suoraan kohdan 4 
mukainen valuasfaltti (VA), jonka lämpötila levitys- 
hetkellä on 210°.. .230° C. 

	

3.6 	Muiden eristysten suojaus 

Käytettäessä kohdan 2.37 eristysmateriaalia, suojaus 
tehdään erillisen, hyväksytyn suunnitelman mukaises-
ti. 

	

3.7 	Salaojat 

Paikkoihin, joihin ei voida asentaa tippuputkia 
esim. alla olevan tien, kadun tai rautatien vuoksi, 
rakennetaan salaojat kuvassa 3 esitetyllä tavalla. 

Reunapalkin sivun sivelyt 

250 	Vettd (äpäisevä massa 
100 

- Kulutuskerros ____ 	 - 
— Sidekerros--- 	Liliini - iiiimj 

Tippuputket 

Kuva 3. Salaoja 

Salaojat yhdistetään tippuputkiin tai pintavesiput-
kun. Salaoja asennetaan tippuputkilinjaan. Jos sala- 
oja sijaitsee ajokaistan kohdalla, jätetään se teke-
mättä, kun eristys on suojattu suojakermillä. Poikit-
taissalaojat tehdään siltakohtaisen suunnitelman mu- 
kaan. 
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Salaoja tehdään yleensä eristyksen suojaker-
roksen paksuisena. Suojakermiä käytettäessä 
salaoja tehdään suojakermin päälle tulevaan 
alimmaiseen päällystekerrokseen (sideker-
ros), jolloin suojakermiin tehdään aukot 
(300x300 mm 2 ) tippuputkien kohdille. Salaoja 
täytetään hyvin vettäläpäisevällä polymee-
rilla sidotulla tai bitumoidulla karkealla, 
kiviaineksella, raekoko 8. . .12 mm. Kiviai-
nekseen sekoitetaan 2 % polymeeriä. Kiviai-
neksen tulee olla pestyä ja kuivattua. Tar-
vittaessa vahvistetaan salaojan reunat kui-
tukankaalla. Kuitukankaan tulee täyttää 
"VTT-GEO" käyttöluokituksen luokan 3 laatu-
vaatimukset. Salaojamassan päälle voidaan 
levittää kuitukangas estämään päällystebitu-
min valumisen massaan. Jos salaoja tehdään 
mastiksieristyksen päälle, salaojan pohja 
eristetään vielä lasikuituvahvistetulla kah-
della epoksiterva- tai kumibitumisivelyllä 
kumpikin 1.. .1,2 kg/m 2 . Kulutuskerroksen ol-
lessa valuasfalttia ei salaojaa yleensä teh-
dä. 

Salaojan pohjalle voidaan laittaa sillan 
reunoilla sillan pituussuuntaan, rei'itetty, 
halkaistu ruostumaton putki ( 50) vesien 
poisjohtamisen parantamiseksi. 

Tarkempia ohjeita salaojan tekemisestä on 
annettu SILKO-ohjeissa 2.bl3 "Reunasalaojan 
teko" ja 2.614 "Poikittaisen salaojan teko". 

	

4. 	PLLYSTE 

	

4.1 	Yleistä 

Päällysteet jaetaan tässä työselityksessä asfaltti-
päällysteisiin, betonipäällysteisiin ja muihin pääl-
lysteisiin. Betoni- ja teräskantisten siltojen ylei-
simmät päällystetyypit on esitetty liitteen 1 pinta- 
rakenteita koskevissa kuvissa nro 1-13. 

Asfalttipäällysteitä tehtäessä on noudatettava kul-
loinkin voimassa olevaa TVH:n "Päällystystöiden työ- 
selitys" julkaisua nro TVH 742802 ja siltakohtaista 
työsel itystä. 

Sillan päällystetyyppi valitaan yleensä tie- 
osan päällystetyypin mukaiseksi. Tästä poi-
ketaan, kun sillan päällysteeltä vaaditaan 
parempaa kulutuskestävyyttä, tiiviyttä ja 
muodonmuutoskykyä. Suositeltavaa on valita 
valta- ja kantatien siltapäällysteeksi kumi-
asfalttibetoni (KBAB) tai kumivaluasfaltti 
(KBVA). Läppäsillan päällysteenä käytetään 
vain kumibitumipäällysteitä (KBAB tai KBVA). 

Betonipäällysteitä ja muita päällysteitä tehtäessä 
noudatetaan tämän työselityksen kohtien 4.3 ja 4.4 
määräyksiä ja ohjeita. 
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4.2 	Asfalttipäällysteet 

	

4.21 	Materiaalit 

	

4.211 	Asa1ttibetoni (AB) 

Asfalttibetonien tulee tytt 	Pällystystöiden työ- 
selityksen (TVH 742802) vaatimukset. 

	

4.212 	Valuasfaltti (VA) 

Valuasfalttien tulee täyttää Pllystystöiden työse-
lityksen (TVH 742802) vaatimukset. 

	

4.213 	Kumiasfalttibetonj (KBAB) 

Kumiasfalttibetoni valmistetaan asfalttibetonimasso-
jen tavoin asfalttiasemalla. Sideaineena käytet.än 
kumibitumia KB 70. Kumibitumin tulee tytt 	taulukon 
8 laatuvaatimukset. Muuten kumiasfalttibetonin on 
täytettv asfalttibetonille asetetut vaatimukset. 

Taulukko 8. Kumiasfalttibetonin ja kumivaluasfaltin 
sideaineen laatuvaatimukset. 

OMINAISUUS VAATiMUS YKSIKKÖ KB-70 KB-80 MENETELMÄ 

TUNKJUMA, 	25 ° C - 0,1 mm 80-150 30-iSO TIE 101 

PEHMENEVISPISTE min. ° C 60 77 TIE 104 

VISKOSITEETTI, 
180 ° C maks. mm2 /s 500 1000 TIE 106 

PALAUTUMA, +5 ° C min. 25 50 TIE 451 

STABILITEETTI maks. ° C 15 25 
Pehm. pisteen 
muutos T-A 

Kumiasfalttibetonia valmistettaessa on huolehdittava 
siitä, ettei massan lmpöti1a ylit +200 ° C. 

4.214 	Kumivaluasfaltti (KBVA) 

Kumivaluasfaltt i valmistetaan valuasfaltt imassojen 
tavoin valuasfalttikeittimiss. Sideaineena kyte-
tn kumibitumia KB 80. Kumibitumin tulee tytt 
taulukon 8 laatuvaatimukset. Muuten kumivaluasfaltin 
on tytettvä valuasfaitille asetetut vaatimukset. 

Kumivaluasfaltt ia valmi stettaessa on huolehdittava, 
ettei massan lämpötila yhtä +200°C:tta. 



	

4.22 
	

Laatuvaat imukset 

Asfalttipäällysteiden pinnan tasaisuuden ja kaltevuu- 
den tulee täyttää kohdassa 1.43 esitetyt vaatimukset. 

Muilta ominaisuuksiltaan siltojen asfalttipäällystei-
den on täytettävä päällystystöiden työselityksen (TVH 
742802) kohtien 1.. .3 vaatimukset. 

	

4.23 
	

Työnsuor itus 

	

4.231 
	

Asfaltt ibetoni 

Asfaltt ibetonipäällyste tehdään pääl lystystöiden työ- 
selityksen (TVH 742802) ohjeita ja määräyksiä noudat-
taen. Kumiasfalttibetoni (KBAB) on levitettävä siten, 
ettei massan lämpötila yhtä +200 ° C. 

Silmin havaittavat harvakohdat tai massalajittumakoh-
dat on korjattava heti työn aikana. 

Päällystetyyppi ja -kerrokset esitetään 
suunnitelmassa. Liitteessä olevissa kuvissa 
la. . . 9a on esitetty eräitä tavanomaisia rat-
kaisuja betoni- ja teräskantisten siltojen 
asfaltt ibetonipääl lysteistä. 

Puukantisen sillan asfalttibetonipäählystee-
nä voidaan käyttää esimerkiksi kumiasfaltti-
betonipäählystettä KBAB (eristys kohdan 2.51 
mukaan). 

Asfalttibetonipäählysteen salaojitus on tehtävä koh-
dan 3.7 mukaisesti mukaisesti. 

4.232 Valuasfaltti 

Valuasfalttipäällyste tehdään päällystystöiden työ- 
selityksen (TVH 742802) ohjeita ja määräyksiä noudat-
taen. Kumivaluasfaltti levitetään siten, ettei massan 
lämpötila yhtä +200 ° C. 

Päällystetyyppi esitetään suunnitelmassa. 

Liitteessä olevissa kuvissa ib. . . 9b on esi-
tetty eräitä tavanomaisia ratkaisuja betoni-
ja teräskantisten siltojen valuasfalttipääl-
lysteistä. 

Valuasfalttikerrokset on karkeutettava ajoneuvolii-
kenteelle suunnitelluissa päählysteissä bitumoidulla 
sirotteehla. Alemman valuasfalttikerroksen sirottee-
na käytetään 12...16 mm tai 6...12 mm 6 kg/m 2 . Kulu-
tuskerroksen valuasfaltti karkeutetaan sirotteehla 
20.. .25 mm tai 16.. .20 mm 8.. .12 kg/m 2 . Kevyen lii- 
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kenteen valuasfalttipäällystettä ei karkeuteta sirot-
teella, vaan asfalttipinta hierretään hiekalla. 

4.24 	Kelpoisuuden osoittaminen 

Sillan päällystäminen voi kuulua osana laajempaan 
tien päällystystyöhön. Jos tällöin siltapäällystelaji 
on sama kuin tieosalla, valvotaan koko päällystystyö-
tä kokonaisuutena ja osoitetaan sen kelpoisuus yh-
teisten näytteiden, tarkastusten ja mittausten perus-
teella. 

Sillan päällystäminen voi olla myös erillinen työ tai 
päällystelaji voi poiketa päällystettävän tieosan 
päällysteestä. Tällöin siltapäällysteen laadunval-
vonta ja kelpoisuuden osoittaminen toteutetaan eril-
lisenä. Päällystystyön laadunvalvonta tehdään täl-
löin soveltuvin osin päällystystöiden valvontaohjei-
den (TVH 742815) mukaisesti seuraavin täsmennyksin ja 
poikkeuks in: 

- 	Tasaisuus mitataan oikolaudalla ja kallistus 
vesivaa'alla ja tarvittaessa vesikokeella. 

- 	Haitallista väri.nää aiheuttava epätasaisuus 
voidaan tarvittaessa mitata laser-tasaisuus-
mittarilla. Epätasaisuus ei saa ylittää 
päällystystöiden työselityksessä annettuja 
ohjearvoja. 

- 	Paksuutta seurataan tarkistamalla kuormakir- 
joista massamenekki. 

- 	Kumibitumia sisältävästä massasta otetaan 
yksi näyte, josta tutkitaan sideaineen pa-
lautuma. Tarvittaessa otetaan sideainenäyte, 
josta tutkitaan taulukon 8 ominaisuudet. 

- 	Massanäytteitä otetaan asfalttibetonista yk- 
si kutakin alkavaa 250 tonnia kohti ja valu-
asfaltista yksi kutakin alkavaa 100 tonnia 
kohti. Kustakin kerroksesta on otettava vä-
hintään yksi näyte. Massanäytteestä tutki-
taan sideainepitoisuus ja rakeisuuskäyrä. 
Valuasfalttinäytteestä tutkitaan myös painu-
ma. 

- 	Päällystenäytteitä ei yleensä tarvitse ottaa 
alle 500 m2  päällysteistä, ellei ole perus-
teltua syytä olettaa päällysteen ominaisuuk-
sien olevan alle vaatimustason. Pinta-alal-
taan 500 - 4000 m 2 :n asfalttibetonipäällys- 
teestä otetaan yksi ja yli 4000 m2 :n pääl-
lysteestä kolme kaistanäytesarjaa. Porat-
taessa ei saa rikkoa eristystä ja porareiät 
on paikattava. Näytteistä tutkitaan pääl-
lysteen paksuus, tyhjätila ja sideainepitoi-
suus. Kokeiden ja tarkastusten tulokset ar-
vostellaan tienpäällystysurakan urakkaohjel- 



man (TVH 741461) kohdan 15 mukaisesti. Va-
luasfaltista ei porata näytteitä. 

Päällysteen kelpoisuus osoitetaan silmämääräisen tar-
kastuksen ja edellä esitettyjen kelpoisuuskokeiden 
tulosten perusteella. 

Kelpoisuuskirjaan on liitettävä päällystystöiden val-
vontaohjeiden mukaiset työtä koskevat laboratoriotu-
lokset, pinta-ala- ja tasaisuusmittauspöytäkirjat, 
työvirheluettelot, työvuoroilmoitukset sekä loppuil-
moitus. 

	

4.3 	Betonipäällyste 

	

4.31 	Materiaalit 

Betoniterästen on täytettävä lujuus- ja laatuluokka-
tunnuksen perusteella määräytyvän SFS-standardin mu-
kaiset vaatimukset. Kuiduilla tulee olla TVH:n hyväk-
syntä. 

Sementin, veden ja lisäaineiden tulee täyttää SYT 
3500:ssa esitetyt vaatimukset. 

Runkoaineena käytettävän kiviaineksen on täytettävä 
"Betonin kiviainesten luokitusohjeiden (by 20)" 1- 
luokan ja päällystekiviainesluokituksen 11-luokan mu-
kaiset vaatimukset. Runkoaineiden kloridipitoisuus 
ei saa ylittää 0,02 painoprosenttia vesiliukoisena 
kloridina (Cl) ilmaistuna. 

	

4.32 	Laatuvaatimukset 

Betonipäällysteen rakenne on liitteen 1 kuvan 12a tai 
b mukainen, ellei suunnitelmassa ole toisin esitetty. 
Suurin sallittu paksuusvaihtelu on +20 mm ja -10 mm. 
Keskimääräinen paksuus ei saa ylittää teoreettista 
paksuutta enempää kuin 15 mm. 

Betonipäällysteen pinnan on ennen karhennusta täytet-
tävä "Betonipintojen luokitusohjeiden (by 13)" puu-
hierretyn pinnan vaatimukset. Pinnan tasaisuuden ja 
kaltevuuden tulee kuitenkin täyttää kohdassa 1.43 e-
sitetyt vaatimukset. Poikkisuuntaisen karhennuksen 
syvyys tulee olla 2-3 mm. 

Ellei suunnitelmassa ole toisin määrätty käytetään 
betonipäällysteessä pakkasenkestävää betonia, lujuus- 
luokka vähintään K40-1, pakkasenkestävyysluokka P30. 

Massassa käytetään TVH:n hyväksymiä kuituja, mikäli 
suunnitelmassa on niin esitetty. Ajotielaatta on va-
rustettava teräsverkolla, jos kuituina on muovikui-
dut. 

Betonin kokonaisilmamäärän on oltava työ-
maalla betonoinnin aikana tehtävissä laadun-
valvontakokeissa ennakkokokeiden mukainen, 
kuitenkin vähintään 4,5 %, kun maksimiraeko-
ko on 32 mm ja 5,0 % kun maksimiraekoko on 
16 mm. 



Teräskuitujen määrä on yleensä 50. . .75 kg/m 3 
 tuotteen valmistajan ohjeiden mukaisesti ja 

muovikuitujen määrä 1 kg/m 3 . 

	

4.33 	Työnsuoritus 

	

4.331 	Betonityösuunnitelma 

Betonipäällysteen betonitöistä on laadittava betoni-
työsuunnitelma noudattaen soveltuvin osin SYT 3500:n 
oh j e i t a. 

	

4.332 	Raudoitus 

Raudoitus tehdään tyyppipiirustuksen R15/DA1 ja 2 mu-
kaisesti ellei suunnitelmassa ole muuta määrätty. 
Raudoituksen suurin sallittu sijaintipoikkeama on 

5 mm. 

	

4.333 	Betonin valmistus 

Betoni tulee suhteittaa siten, että sillä on hyvä 
pakkasenkestävyys ja lujuus sekä hyvä kulutuskestä-
vyys. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, 
että betonin kutistuma jää mandollisimman pieneksi. 
Betonimassan tulee olla hyvin koossapysyvää ja käy-
tettävän rakentami smenetelmän asettamat vaatimukset 
huomioonottaen notkeusasteeltaan sopivaa ja hyvin 
tiivistyvää. Betonissa on käytettävä notkistavaa ii-
säainetta tai nesteytintä. 

Betonin koostumusta valittaessa lähtökohtana voidaan 
käyttää seuraavia ohjeita: 

- 	Hienoainesmäärä eli sementin ja runkoaineen 
hienoaineksen (< 0,25 mm) yhteismäärä on 
( 450 kg/m3 . 	- 

- 	Runkoaineseoksen läpäisyprosentti 8 mm seu- 
laila on n. 35 %. 

- 	Runkoaineen rakeisuuskäyrä on epäjatkuva si- 
ten, että runkoaine ei sisällä 4. . .8 mm la- 
j itetta. 

- 	Runkoaineen suurin raekoko on 32 mm, ei kui- 
tenkaan enempää kuin 1/3 päällysteen paksuu-
desta. 

- 	8 mm karkeammasta kiviaineksesta vähintään 
50 % on murskattua. 

	

4.334 	Betonointi ja jälkihoito 

Sillan kannen betonipäällyste tehdään yleensä yhtenä 
valuna ilman työsaumoja. Massan siirrot ja betonoin-
ti on tehtävä siten, ettei betonimassassa tapandu e-
rottumista työn aikana. Tiivistyksessä on käytettä-
vä tasotärytintä. Pinta tasoitetaan puulla tai ko- 



neellisesti hiertäen, minkä jälkeen pinta karhenne-
taan poikkisuuntaisella harjauksella. 

Päällyste suojataan kuivumista vastaan välittömästi 
pinnan valmistumisen jälkeen. Suojaus voidaan tehdä 
tarkoitukseen soveltuvilla jälkihoitoaineilla tai pi-
tämällä pinta peitteillä suojattuna ja kosteana 14 
vuorokauden ajan. Silikaa ja masuunisementtiä käytet-
täessä jälkihoidossa on aina käytettävä jälkihoitoai-
netta. 

	

4.335 	Saumojen tekeminen 

Kutistumis- ja liikuntasaumojen paikat ja rakenne e-
sitetaän suunnitelmassa. 

Päällysteeseen tehdään suunnitelmassa esitetyt kutis-
tumissaumat sahaamalla. Saumat sahataan niin aikai-
sessa vaiheessa kuin se työn kannalta on mandollista 
(8.. .20 tunnin kuluttua valusta). Päällysteen ja 
reunapalkin välinen sauma tehdään asentamalla valun 
yhteydessä betoniin puurima tai filmipintainen muot-
tilevy. Saumaus tehdään kohdan 4.5 mukaisesti betonin 
kuivuttua niin, että kosteuspitoisuus on enintään 
4-paino % tai suhteellinen kosteus enintään 86 %. 
Yleensä saumaus tehdään aikaisintaan 14 vuorokauden 
kuluttua valusta. 

	

4.34 	Kelpoisuuden osoittaminen 

betonimassan koostumus selvitetään ennakkoon SYT 
3500:n mukaisesti. Saman työselityksen ohjeita nou-
datetaan betonimassan valmistuksen ja vastaanoton 
laadunvalvonnassa sekä laadittaessa betonoinnista 
pöytäkir jaa. 

Betonin ilmamäärä mitataan ensimmäisestä työmaalle 
tulevasta betonikuormasta ja sen jälkeen joka kolman-
nesta kuormasta. Jos betonin siirtoon käytetään pump-
pua, mitataan ilmamäärä pumpatusta massasta. 

Betoniteräksen ja betonin osa-aineiden kelpoisuus ja 
betonin puristuslujuus ja pakkasenkestävyys (suoja-
huokossuhde) osoitetaan SYT 3500:n mukaisesti. Jos 
pakkasenkestävyysvaat imuksena on kokonaisilmamäärä, 
on mittausten keskiarvon täytettävä asetettu vaatimus 
eikä yli 20 %:n yksittäisiä alituksia saa esiintyä. 

	

4.4 	Muu päällyste 

	

4.41 	Materiaalit 

Suunnitelman mukaan voidaan kannen päällysteenä käyt-
tää TVH:n hyväksymää ohutkerrospäällystettä, kuten 
kylmäsekoitteista muovipinnoitetta (esim. epoksibeto-
ni), kylmäsekoitteista kimmoisaa epoksitervapinnoi-
tetta tai muuta TVH:n hyväksymää pinnoitetta (liite 1 
kuva 13b). 
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Päällysteestä on oltava suomenkielinen käyttöseloste, 
josta ilmenevät mm. osa-aineet ja niiden määrät, se-
koitusaika sekä sekoitus- ja työvaihelämpötilat. 

	

4.42 	Työnsuoritus 

Työ tehdään hyväksytyn työsuunnitelman mukaisesti ja 
valmistajan ohjeita noudattaen. 

Jokaisesta päällystystyöstä tehdään erilli-
nen työsuunnitelma, jonka valvoja hyväksyy 
ennen töiden aloittamista. Käytettävistä 
materiaaleista on työmaalla oltava työsuoje-
luhallituksen vahvistaman lomakkeen mukainen 
käyttöturvallisuustiedote. 

	

4.43 	Kelpoisuuden osoittaminen 

Kelpoisuuden osoittamisesta päätetään työsuunnitelman 
hyväksymi svaiheessa. 

	

4.5 	Pä11ysteen sauniat 

	

4.51 	Yleistä 

Tässä kohdassa käsitellään päällysteisiin tehtäviä 
saumoja niiltä osin, kuin sauman tiivistys tehdään 
saumausmassalla tai saumausnauhalla. Saumat on tehtä-
vä kanden viikon kuluessa päällystämisestä. Sahatut 
saumat on täytettävä saumausmassalla heti, kun sauma-
pinnat ovat kuivia ja pölyttömiä. Saumassa käytettä-
vän materiaalin on tiivistettävä sauma vesitiiviiksi 
kohdan 1.42 mukaisesti. 

	

4.52 	Materiaalit 

Saumausmassalla on oltava hyvä tarttuvuus saumapin-
toihin sekä hyvä vanhenemisen kesto. Saumausmassan 
on säilytettävä toimintakykynsä lämpötila-alueella 
-40 ° C. . .+70 ° C. Lisäksi sen tulee kestää sillalla e-
siintyvien tiesuolojen, öljyn, bensiinin, laimeiden 
happojen ja emästen sekä otsonin ja UV-säteilyn vai-
kutusta. 

Elastisen saumausmassan joustokyvyn sillan saumassa 
tulee säilyä vähintään ± 20 %:na sauman leveydestä. 

Saumausnauhan tulee täyttää samat laatuvaatimukset 
kuin saumausmassan. 

	

4.53 	Saumatyypit 

Asfaltti- ja valuasfalttipäällysteen saumoja ovat: 

- päällysteen kulutuskerroksen saumat 
(saumapinnat: asfaltti-asfaltti, 
valuasfaltti-valuasfaltti) 

- päällysteen ja reunapalkin sisäreu-
nan välinen sauma (saumapinnat: 



päällyste-epoksiterva tai kumibitu-
mi) 

- päällysteen ja liikuntasaumalait-
teen tukikaistan välinen sauma 
(saumapinnat: päällyste-epoksiterva 
tai kumibitumi) 

- päällysteen ja jalkakäytävän reuna- 
tuen välinen sauma (saumapinnat: 
päällyste-betoni, kivi tai teräs) 

- päällysteen ja teräsosien, putkien 
yms. väliset saumat. 

Betonipäällysteen saurnoja ovat: 

- betonipäällysteen saumat (sauniapin-
nat: betoni-betoni) 

- betonipäällysteen ja reunapalkin 
sisäreunan välinen sauma (saumapin-
nat: betoni-epoksiterva tai kumibi-
tumi). 

Asfaltti-, valuasfaltti- ja betonipäällysteen sau-
moissa on käytettävä kumibitumipohjaista piastista 
tai elastista saumausmassaa, jonka tulee täyttää koh-
dan 4.52 vaatimusten lisäksi kumibitumille KB 100 e-
dellä kohdassa 2.22 asetetut vaatimukset. Valuasfalt-
tipäällysteen ja reunapalkin sisäreunan välisessä 
saumassa voidaan käyttää myös kumibitumista saumaus-
nauhaa. 

Muiden päällystemateriaalien saumoissa voidaan käyt-
tää myös muuta kuin kumibitumipohjaista plastista tai 
elastista saumausmassaa, jolloin niiden tulee täyttää 
kohtien 4.51 ja 4.52 vaatimukset. 

	

4.54 	Saumaus 

	

4.541 	Saumausmassalla 

Saumaustyö tehdään suunnitelman mukaisesti ja massan 
valmistajan ohjeita noudattaen. Ellei suunnitelmassa 
toisin mainita, tehdään sauma asfalttibetonipäällys-
teeseen ajoradan keskelle, teräksisten pituuskannat-
teiden kohdalle ja ajoradan reunoille. Valuasfalttiin 
tehdään lisäksi sauma sillan poikkisuunnassa tukien 
kohdalle ja n. 5 metrin etäisyydelle tuen molemmin 
puolin sekä sen jälkeen n. 15 metrin välein. Kumias-
falttibetoni- ja kumivaluasfalttipäällysteisiin teh-
dään saumat vain ajoradan reunoille. 

Sauman tartuntapintojen tulee olla kuivat, puhtaat ja 
kiinteät.Pinnat on esisiveltävä ennen saumausmassan 
levitystä massaan soveltuvalla esisivelyaineella 
tarttuvuuden parantamiseksi. 

Saumausmassan työskentely- ja kovettumislämpötilan 
tulee yleensä olla > +5°C. Tarvittaessa on käytettä-
vä lämmitystä. 
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Saumat tehdään yleensä laittamalla päällys-
teeseen sen levitysvaiheessa esim. puurima 
tai filmipintainen muottilevy (leveys 
15-20 mm, syvyys sama kuin kulutuskerroksen 
paksuus), joka poistetaan välittömästi ennen 
saumausmassan levitystä. 

Päällysteen kutistumissaumat tehdään sahaa- 
maila päällysteeseen 10 mm leveä ja vähin-
tään 30 mm syvä ura. 

Betonipäällysteen kutistumissaumat tehdään 
kohdan 4.335 mukaisesti. 

SILKO-ohjeessa "Päällysteen halkeaman sulke-
minen, 2.832" ja "Reunapalkin ja päällysteen 
välisen sauman tiivistäminen, 2.732" anne-
taan yksityiskohtaisia ohjeita saumaustyön 
vaiheista. 

Saumausmassan yläpinnan tulee olla päällysteen ylä- 
pinnan tasossa. 

Saumausmassojen varastointiaika on yleensä vain 6-12 
kk valmistumispäivästä lukien. Avattuja, osittain 
käytettyjä pakkauksia ei saa käyttää uudelleen. Vai-
mistumispäivä on aina tarkistettava. 

Yksikomponenttiset massat pursotetaan suo-
raan patruunasta saumaan. Kumibitumimassat 
voidaan kaataa myös kannusta saumaan. 2-kom-
ponenttiset massat annostellaan paino-osin 
ja sekoitetaan huolellisesti sekoitus-
siivikolla (200-300 r/min) ja levitetään 
lastalla tai pursottimella saumaan. Useim-
pien massojen väri ilmaisee sekoituksen 
riittävyyden. Massan käyttökelpoisuus se-
koitusajankohdasta lukien on tarkistettava 
valmistajan ohjeesta. 

4.542 	Saumausnauhalla 

Saumaustyö tehdään suunnitelman mukaisesti ja massan 
valmistajan ohjeita noudattaen. Saumausnauhaa käyte-
tään vain valuasfalttipäällysteissä. 

Sauman tartuntapintojen tulee olla kuivat, puhtaat ja 
kiinteät. Pinnat on esisiveltävä ennen saumausnauhan 
kiinnitystä valmistajan ohjeiden mukaisella esisive-
lyaineella tarttuvuuden parantamiseksi. 

Saumausnauha asennetaan aina ennen päällys- 
teen levitystä reunapalkin sisäpintaan tai 
jo olevaan päällysteeseen siten, että nauhaa 
kuumennetaan, kunnes siinä oleva liimausbi-
tumi sulaa, jonka jälkeen nauha painetaan 
voimakkaasti kiinnitysalustaansa. Uusi pääl-
lyste jyrätään tiiviisti nauhan toista pys-
typintaa vasten. 



Saumausnauha on asennettava siten, että reunapalkin 
pystypinnassa sen yläpinta jää 3...5 mm päällysteen 
yläpintaa ylemmäksi, ja muualla vähintään päällysteen 
yläpinnan tasoon. 

	

4.55 	Kelpoisuuden osoittaminen 

Massoista tulee olla hyväksyttävä tuoteseloste, josta 
ilmenevät mm. kohdassa 4.52 esitetyt materiaaliomi-
naisuudet. Tarvittaessa on materiaalin kelpoisuus o-
soitettava pistokoeluontoisin laboratoriokokein. 
Sauman kelpoisuus todetaan silmämääräisesti. 

	

5. 	LI IKUNTASAUMAT 

	

5.1 	Yleistä 

Tässä kohdassa käsitellään liikuntasaumoja joiden ko-
konaisliikemäärä on alle 30 mm ja sauman tiivistys 
tapahtuu solukumi-, PVC- tai muulla hyväksytyllä sau-
manauhalla tai nk. massaliikuntasaumalla sekä saumoja 
joiden kokonaisliikemäärä on yli 30 mm ja sauman tii-
vistykseen käytetään liikuntasaumalaitetta. 

Liikuntasaumalaitteet tulee valmistaa ja asentaa si-
ten, että niiden kuluvat osat voidaan myöhemmin tar-
vittaessa vaihtaa. 

Reunapalkin ulkoreunaan ulottuva liikuntasaumalaite 
on ulotettava 50 mm reunapalkin ulkopuolelle. Sauma-
nauhan, massaliikuntasauman ja liikuntasaumalaitteen 
on tiivistettävä liikuntasauma vesitiiviiksi kohdan 
1.42 mukaisesti sekä säilytettävä toimintakykynsä 
lämpötila-alueella -40 ° C. . .+70 ° C. Liikuntasaumassa 
käytettävän elastomeerin tai massaliikuntasauman tu-
lee kestää sillalla esiintyvien tiesuolojen, öljyn, 
bensiinin, laimeiden happojen ja emästen sekä otsonin 
ja UV-säteilyn vaikutusta. Saumalaitteen liikemäärän 
ollessa yli 100 mm saa tiivistävän kumin kokonaislii-
kemäärä olla enintään 80 mm yhtä kumielementtiä koh-
ti. 

	

5.2 	Suunnitelma 

Siltasuunnitelmassa esitetään saumanauhalta tai lii-
kuntasaumalaitteelta vaadittava liikemäärä. Liikemää-
rän perusteella liikuntasaumalaitteen toimittaja laa-
tii yksityiskohtaiset mitoitus- ja asennuspiirustuk-
set materiaalimerkintöineen. Piirustukset on esitet-
tävä tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi riittävän 
ajoissa ennen saumalaitteiden valmistusta. 

Suunnitelmien tarkastus- ja hyväksymismenettelylle 
TVH:ssa on varattava aikaa vähintään kaksi (2) viik-
koa. 

	

5.3 	Materiaalit 

34 

Saumanauhan on täytettävä kohdassa 5.1 materiaalille 
asetetut laatuvaatimukset. 
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Liikuntasaumalaitteissa käytettävien materiaalien on 
täytettävä suunnitelmaan merkittyjen lujuus- ja laa-
tuluokkatunnusten perusteella määräytyvien standardi-
en asettamat vaatimukset. Tartuntoina käytettävien 
terästen tulee olla hitsattavaa laatua. Liikuntasau-
malaitteella tulee olla hyvä kulutuskestävyys mekaa-
nista kulutusta vastaan. 

Materiaaleista vaaditaan yleensä ainestodis-
tukset. Ulkomaisista patentoiduista lait-
teista vaaditaan todistus siitä, että laite 
on hyväksytyn käyttöselosteen mukainen. 

5.4 	Asennus 

	

5.41 	Saumanauhat 

Saumanauhat asennetaan suunnitelmapiirustuksessa ja 
työkohtaisessa työselityksessä sekä saumanauhan toi-
mittajan ohjeissa esitetyllä tavalla. 

Solukumipohjainen saumanauha asennetaan puristettuna 
saumaan kuvan 4 mukaisesti ellei saumanauhan valmis-
taja anna erillisiä asennusohjeita tuotteelleen. 
Sauma- ja alusnauhan koko on valittava siten, että 
nauha on aina puristetussa tilassa. Suositeltavinta 
on asentaa nauha, kun lämpötila on 0.. . 15 ° C. Ennen 
saumanauhan asennusta käsitellään sauman pystysuorat 
betonipinnat kaksinkertaisella joustavalla epoksiter-
vasivelyllä, kumibitumisivelyllä tai saumanauhan val-
mistajan erikseen ilmoittamalla materiaalilla. 

Elastinen saumausmassa 

____________ 	____________ 	 2 Paällyste. Sauman pystypinnois- 

	

).R2 	'.4-' 
tarvittaessa 

• 	:::•.: 

L- r_ 	 Eristys+ eristyksen suojaus 

	

-. 	' 	 (,) Saumanauha 

	

6 	- .. 	) 	1 

6 	 ) 
Pystyprnnoissa 2 - kertairien 

joustava epoksitervasively 

MAAT4JKI 	XANr 

Kuva 4. Solukumipohjaisen saumanauhan asennus. 

PVC-pohjainen saumanauha on asennettava suoraan va-
luun siten, ettei nauhaan synny suurta puristusjänni-
tystä käyttötilan missään vaiheessa. Suositeltavinta 
on asentaa nauha kesällä, kun lämpötila on>»+l5 ° C. 
Saumanauha asennetaan kuvan 5 mukaisesti ja niin, et-
tä a> b. Kiinnitys on tehtävä nauhakannattimilla ja 
pidikkeillä niin tiheästi, ettei nauha pääse valun 



!IJ 
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aikana liikkumaan. Nauhan pituuskaltevuuden sillan 
poikkisuunnassa on veden poisjohtamiseksi oltava vä-
hintään 2,5 %. PVC-nauha on jatkettava kuumentamalla 
(hitsaamalla). Saumanauhan yläpuoliset pystysuorat 
betonipinnat käsitellään kaksinkertaisella joustaval-
la epoksiterva- tai kumibitumisivelyllä. 
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Elastin.n saumauImasa 

( PöaIIyst.. Sauman pystypinnoissa 
Prim.r-suv.Iy 

SuIj.ttusolukkoin.n alusnciuha 
tarvitta.ssa 

Eristys + .ristyks.n suojaus 

Saumanauha 

( Pystypinnoissa 2-k.rtainer joustav 
.posit.rva- tai kuiiubitumisivety 

(J Ust.rksst p16, haat 12 

® Saumnauhan pidikk..t 

® Atkup.röinen raudoitus 

Kuva 5. PVC-pohjaisen saumanauhan asennus. 

Reunapalkin reunaan ulottuvat saumanauhat viedään 
50 mm yli reunapalkin ulkoreunan. 

5.42 	Liikuntasaumalaitteet 

Liikuntasaumalaitteet asennetaan asennuspiirustusten 
ja -ohjeiden mukaisesti. Asennusvaiheessa tarkaste-
taan, että laitteen ennakko on betonin pitkäaikaiset 
muutokset huomioonotettuna asennuslämpötilaan nähden 
oikea. Asentamisen yhteydessä on varmistettava, että 
laitteen toiminta on mandollista. 

Mikäli laitteen puoliskot on kiinnitysvalun ajaksi 
kiinnitetty toisiinsa, on kiinnitykset poistettava 
välittömästi betonin sitouduttua ja ennen kuin ne al-
kavat estää betonin kutistumisesta ja lämpötilan muu-
toksista aiheutuvaa sillan liikettä. 

Yleensä liikuntasaumalaitteet asennetaan vasta kannen 
betonoinnin jälkeen jälkivalua käyttäen (kuva 6). 
Liikuntasaumalaite voidaan valaa kiinni myös kannen 
ja maatuen valun yhteydessä, jolloin massa on tältä 
osin huokoistettava SYT 3500 mukaisesti (kuva 7). 
Saumalaitteen molemmille puolille tehdään tukikais-
tat, joiden lujuusluokan tulee olla vähintään K50 ja 
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valumassan kutistumatonta ja pakkasenkestäv 	P40. 
Tukikaistoihin mandollisesti syntyvät kut istumishal-
keamat on suljettava epoksilla materiaalin valmista-
jan ohjeiden mukaisesti. Halkeilua voidaan vähentää 
käyttämällä tukikaistamassassa teräs- tai muovikuitu-
ja. 

MAATUKI 	 KANSI 

a.Ankkurikiinnitt einen saumataite. 

200 

V 

II 
II 

II 

MAA TUKI 

- 	 •- 14 	e 

!— I  

KANSI 

b. Pulttikiinni tteinen saumalaite. 

Jifikivalu sementtipohjaisetta juotoslaastilla. 

polymerisementtib.tonilla (PCC) tai poly-

meeribetonilla (PC). Tukikaista (h ^ 6Omm), 

ks.työselityksen ohjeteksti. 

® 2 8 + haat 6 K250 

® Tippuputkr (pda maatuen etumuurin ulko-

puolelle) tai kannen pinta muotoillaan 

lhimpn tippuputkeen viettdvksi1% 

2—kertainen joustava epoksiterva-

tai kumibitumisivety 

® Kumibitumipohjainen saumausmassa + 

esisively 

® Eristys + suojakerros 

Asfattti 

® Tbytetän epoksilla 

Kuva 6. Liikuntasaumalaitteen asennus jälkivalua käyttäen. 
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MAATLJKI KANSI 

a. Ankkurikiinnitteinen soumalaite. 

200 
	 200 

MAA TUKI 

H 	 #1°/ 
tt 	_,-------J 

Ui 
KANSI 

b. Pulttikiinnitteinen saumolaite. 

Kansi: Kiinnitysbetoni samaa kuin kannessa+ 

lisöhuokoistus (suojahuokossuhde 0.251 

Tukikaista (h' 6Omm) ks. työsetityksen 

ohjeteksti. 

2—kertoinen joustava epoksiterva-

tai kumibitumisively 

® Kumibitumipohjainen 

+ esisively 

Maatuki Jälkivalu kuvan 6 mukaan. 	 ® Eristys + suojakerros 

2 8 + haat 6 K250 	 Asfaftti 

Tippuputki (pää maatuen etumuurin ulkopuolelle) 	® Tä'tetään epoksilla 

tai kannen pinta muotoillaan lähimpään 

tlppuputkeen viettäväks 	1% 

Kuva 7. Liikuntasaumalaitteen asennus kannen valun 
yhteydessä. 

Tukikaista tehdään yleensä sementtipohjai-
sesta juotoslaastista, johon sekoitetaan n. 
40 paino-% kuivaa, murskattua kiviainesta, 
raekoko // 8. . .16 mm (vettä ei lisätä) tai 
polymeeribetonista (esim. epoksibetoni), jo-
ka sisältää n. 20 paino-% epoksia ja n. 80 
paino-% kuivaa kiviainesta, raekoko /- 
4. . .16 mm. Massaksi voidaan valita myös po-
lymeerisementtibetoni (lateksibetoni), joka 
valmistetaan lateksin toimittajan ohjeiden 
mukaisesti. Tukikaistat tehdään yleensä sau- 
malaitteen jälkivalun yhteydessä. 

Tukikaistamassoihin suositellaan lisättäväk-
si teräs- tai muovikuituja massan valmista-
jan ohjeiden mukaisesti. 
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Halkeamien sulkemisesta on annettu tarkempia 
neuvoja SILKO-ohjeessa 2.236 "Halkeaman in-
jektointi epoksilla" sekä ohjeessa 2.239 
"Halkeaman sulkeminen imeyttämällä". 

Liikuntasaumalaitteiden asennusaikaisten hitsien on 
täytettävä standardin SFS 2379 luokan WC vaatimukset. 
Hitsauskohdan on oltava puhdas ja kuiva. Tartuntate-
rästen hitsaamisen johdosta tai muusta syystä käyris-
tyneet osat on taivutettava konepajalla tarkalleen 
liikuntasauman mukaisiksi. 

Teräsosien muut kuin betonin sisään tulevat pinnat on 
pintakäsiteltävä SYT 3800 mukaisesti. Pinnoiteyhdis-
telmän tulee olla rasitusluokan M4 tai vastaavan mu-
kainen. Pinnoituksen tulee ulottua vähintään 20 mm 
betonin sisään. 

Jos silta on liikuritasauman kohdalta tuettu kumilevy-
laakerilla, ei sellaisia liikuntasauman osia, jotka 
estävät pystysuoraa liikettä saumassa, saa kiinnittää 
ennenkuin kantavat tehneet on purettu. 

Liikuntasaumoissa valumuotteina käytettävät styrox-
levyt (tai vast.) on muottien purkamisen yhteydessä 
poistettava. 

	

5.5 	Kelpoisuuden osoittaminen 

Materiaalien kelpoi suus osoitetaan ainestodi stusten 
perusteella. Liikuntasauman kelpoisuus osoitetaan 
silmämääräisen tarkastuksen ja vesitiiveyskokeen pe-
rusteella 

	

6. 	LAAKERIT JA NIVELET 

	

6. 1 	Laakerisuunnitelina 

Siltasuunnitelmassa esitetään yleensä vain laakerien 
ja nivelten lukumäärä sekä suunnittelun lähtöarvot ja 
vaadittavat ominaisuudet. Valmistaja laatu niiden 
pohjalta yksityiskohtaiset suunnitelmat noudattaen 
annettuja suunnitteluohjeita. 

Kumivelylaakereista ja muista tyyppilaake-
reista esitetään siltasunnitelmassa koko, 
lukumäärä, mandollinen käyttöaluetta koskeva 
tunnus ja laakerien valmistuksessa tarvitta-
vien tyyppipi.irustusten numerot. 

Jos laakerisuunnitelmat edellyttävät muutok-
sia maatukien laakeritasojen tai pilareiden 
korkeusasemissa tai varauskoloissa, on tar-
vittavat muutokset tehtävä kyseisiin raken-
nepiirustuksiin. 



Asentamiseen liittyvät näkökohdat ja alusrakenteisiin 
tulevat mandolliset muutokset on otettava suunnitte-
lussa huomioon. Suunnitelmat on esitettävä tarkas-
tettavaksi ja hyväksyttäväksi vähintään kaksi viikkoa 
ennen laakereiden valmistamista. 

	

6.2 	Laatuvaatimukset 

Laakeri tulee suunnitella ja valmistaa siten, että se 
on aina purettavissa paikalleen, kun siltaa nostetaan 
laakerin kohdalta 3 mm. Ellei purkaminen laakerira-
kenteen vuoksi ole mandollista, on se varustettava 
ala- ja yläpuolisilla lisälevyillä siten, että laake-
ri kokonaisuudessaan voidaan irrottaa ja viedä huo-
lettavaksi esim. konepajalle. 

Liikkuvissa laakereissa tulee olla liikemäärää osoit-
tava viisari ja mitta-asteikko. 

Kuinilevylaakereilla tulee olla TVH:n tyyppihyväksyn-
tä. Itä- ja Pohjois-Suomessa Oulu-Kajaani linjan 
pohjoispuolella saadaan käyttää vain luonnonkumista 
valmistettuja (tai vastaavat ominaisuudet täyttäviä) 
kumilevylaakereita. 

Teräslaakereissa käytettävien aineiden tulee täyt-
tää lujuus- ja laatuluokkatunnuksen perusteella mää-
räytyvän standardin mukaiset vaatimukset. Käytetyis-
tä aineista ja tarvikkeista on esitettävä ne koetus- 
todistukset, jotka suunnitelmissa esitettyjen ainei-
den kelpoisuuden osoittamiseksi tarvitaan. 

Erikoislaakereilla tulee olla TVH:n hyväksyntä ja 
laakerimateriaalien ja rakenneosien tulee olla vai-
mistusmaassa annetun ja TVH:n hyväksymän käyttöselos-
teen mukaisia. Laakerin liukupintana käytettävän p0-
lytetrafluoretyleenin (PTFE) tulee olla ns. siltalaa-
tua ja vähintään 4,5 mm paksua. Laakereiden liukupin-
nat tulee suojata pölyltä erillisellä pölysuojalla. 

Nivelissä, joissa käytetään kermejä, tulee käytettä-
vän kumibitumieristyskermin K-MS 170/3000 olla kohdan 
2.241 mukaista. Kermikerrokset liimataan alustaansa 
ja toisiinsa kuumalla bitumilla B 95/35 siten, että 
kermit pysyvät halutussa muodossaan. J05 käytetään 
kuumentamaila kiinnitettäviä (hitsattavia) kumibitu-
mikermejä, tulee kermien täyttää kohdan 2.243 laatu-
vaatimukset. 

	

6.3 	Tarkastus ja kelpoisuuden osoittaininen 

Kotimaassa valmi stettavien laakereiden tarkastuksen 
tekee valvoja tai erikseen pyydettäessä TVH:n asian-
tuntija. Ulkomaisten laakerien tarkastuksen tekee y-
leensä laadunvalvontasopimusasiakir jojen mukaisesti 
riippumaton, paikallinen aineenkoetus- tai tutkimus-
laitos. Tarvittaessa ulkomaiset laakerit voidaan vai-
vojan ja/tai TVH:n asiantuntijan toimesta käydä myös 
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tarkastamassa ja vastaanottamassa valmistajan teh-
taalla. 

Erikoislaakereiden soveltuvuutta arvosteltaessa on 
otettava huomioon siltapaikalla vallitsevat ilmasto-
ym. käyttöolosuhteet. Valmistajan tulee toimittaa 
laakereista yksityiskohtaiset tiedot, joita soveltu-
vuutta arvosteltaessa tarvitaan, ellei kysymyksessä 
ole aikaisemmin hyväksytty laakerityyppi ja -merkki. 

Laakeriaineille ja tarvikkeille suoritetta-
vat kokeet saadaan tehdä soveltuvan standar-
di.n (SF5, SIS, DIN, BS) mukaan. Koetulok-
sista tulee ilmetä, että asetetut laatuvaa-
timukset tulevat täytetyiksi. Laatuvaati-
mukset voivat olla suunnitelmassa, jossakin 
standardissa tai tyyppihyväksyntäpäätöstä 
vastaavassa asiakir jassa määriteltyjä. 

Jos laakereiden kelpoisuutta on aihetta epäillä on 
laakerit vaadittaessa purettava valvojan tarkastusta 
varten. 

Jos laakereiden kelpoisuutta ei voida muuten osoit-
taa, on niille tehtävä koekuormitus tai muu käyttö-
kelpoisuustutkimus. 

Teräsnivelissä käytetyistä materiaaleista on esitet-
tävä koetustodistukset. Materiaalien tulee täyttää 
suunnitelmissa niille asetetut vaatimukset. 

Mikäli nivelissä käytetään muita kuin edellä mainit-
tuja materiaaleja, on niistä oltava yksityiskohtaiset 
käyttöselosteet ja materiaalit on hyväksytettävä vai-
vojalla ennen niiden käyttöä. 

Laakerien ja nivelten teräsosat puhdistetaan standar-
din SFS 4957 mukaisesti. Ruiskusinkittävän pinnan 
puhdistusasteen tulee olla Sa 3 standardin SIS 055900 
mukaisesti. Pinnoitejärjestelmänä käytetään: Ruisku-
sinkitys 80 ?m+(2..  .3)xkloorikautsu-, epoksi- tai po-
lyuretaanimaali, kokonaiskalvon paksuus yht. 	20O 
(tai vast.). Pintamaalin värisävy on harmaa (KY 4), 
ellei suunnitelmassa ole toisin määrätty. Liuku- ja 
vierintäpinnat laatoissa ja rullassa liikeosan levey-
deltä jätetään pinnoittamatta. Ne käsitellään TVH:n 
hyväksymällä, tarkoitukseen sopivalla, vettä hylki-
vällä laakerirasvalla tai lakalla, jolla tulee olla 
lisäksi korroosiota estäviä ominaisuuksia. 

	

6.4 	Asermus 

	

6.41 	Yleistä 

Laakereiden asennuksesta on laadittava asennussuunni-
telma vaivojan hyväksyttäväksi ennen asennustöiden 
aloittamista. 
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Ennen laakereiden asennusta on lisäksi todettava, et-
tä niillä on suunnitelmassa vaaditut liikevarat ja 
ennakko sekä liikesuuntaa osoittava merkintä. Ennak-
ko on asetettava niin, että laakerin liike pysyy ra-
kenteen käyttöaikana sille asetetuissa rajoissa. 

Asennussuunnitelmassa on selvitettävä mm. 
laakereiden väliaikaiset tuennat, vaakavoi-
mien huomioonottaminen, asennusjärjestys, 
alustavalumassat ja -valut sekä lämpösuo-
jaus. 

Liikesuuntaa osoittavana merkintänä käyte-
tään esim. ylälaatan yläpintaan stanssattua 
suuntanuolta. Liikevarat on tarvittaessa 
osoitettava kokeilemalla. Sellaisia laake-
reita, joissa kiertyminen perustuu kumin 
muodonmuutoksiin, ei kokeiltaessa pystytä 
yleensä kiertämään, jolloin tarkastuksessa 
todetaan vain rajoittimien asennot. 

Ennakon määrittäminen perustuu siltasuunni-
telmassa annettui.hin arvoihin. Myös laake-
rin kiertymälle voidaan joutua asettamaan 
ennakko. 

6. 42 	Asennustarkkuus 

Rakenne on asennettava laakereilleen siten, että laa-
kereiden rasitukset pysyvät suunnitelluissa rajoissa 
ja että rakenne ei saa tuennasta johtuvia lisärasi-
tuksia. Tarvittaessa on tukivoimien oikeellisuus to-
dettava mittaamalla. 

Sillan omasta painosta syntyvät tukireaktiot 
voidaan mitata useimmissa tapauksissa riit-
tävällä tarkkuudella nostamalla rakenne 
tunkkien varaan ja lukemalla nestepaine, e-
dellyttäen tietenkin, että paineen ja nosto- 
voiman riippuvuus tunnetaan luotettavasti 
esim. vakaustodistuksen perusteella. 

Laakerit on asennettava siten, että ala- ja ylälaatan 
kaltevuudessa on enintään 3 % ero suunnitelman mu-
kaiseen kaltevuuteen verrattuna ja että laakerit ovat 
suunnatut liikesuunnassaan suunnitelman mukaisesti. 

Ellei suunnitelmassa muuta edellytetä, on laakerit 
asennettava siten, että poikkeamat eri suunnissa ovat 
enintään: 
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Paikallavalettavissa betonisilloissa 

- jännemitan suhteen 	± 30 mm 
- sillan pituus- ja poikkisuun- 
nassa alusrakenteen suhteen 	± 30 mm 

- korkeusaseman suhteen 	10 mm 

- 	Elementtisilloissa 

- jännemitan suhteen ± 1 nimim  ja 	± 15 mm 
- sillan pituus- ja poikkisuunnassa 

alusrakenteen suhteen 	± 30 mm 
- etäisyys palkin päästä mitatun 
teoreettisen aseman suhteen 	± 10 mm 

- sillan poikkisuunnassa elementin 
keskilinjan suhteen 	± 10 mm 

- korkeusaseman suhteen 	* 5 mm 

- 	Teräspalkkisilloissa 

- jännemitan suhteen 	± 30 mm 
- sillan pituus- ja poikkisuunnas- 

sa alusrakenteen suhteen 	* 30 mm 
- sillan pituussuunnassa pysty jäy- 
kisteiden määrittämän tukilinjan 
suhteen 	 ± 10 mm 

- sillan poikkisuunnassa pääkannat- 
tajan uuman keskilinjan suhteen 	* 10 mm 

- korkeusaseman suhteen 	± 10 mm 

Lisäksi kolmi- tai useampipalkkisessa sulassa on tu-
kireaktiot mitattava ennen laakerien kiinnitystä oi-
kean korkeusaseman löytämiseksi kullekin laakerille, 
ellei oikeata korkeusasemaa muutoin varmuudella pys-
tytä määrittämään. Tukireaktioiden poikkeama teo-
reettisesta arvosta saa olla tällöin enintään ± 10 %. 

6.43 Kiinnitys alusrakenteeseen 

Teräs- ja elementtisilloissa laakerien alalaattoja ei 
saa kiinnittää alustaansa ennenkuin päällysrakenne on 
kokonaisuudessaan asennettu paikoilleen, ellei kun-
nityksestä ole asennussuunnitelmassa muulla tavoin 
erikseen sovittu. 

Paikalla valettavissa teräsbetonisilloissa 
laakerilaatat valetaan normaalisti kiinni 
alusrakenteisiin ennen päällysrakenteen be-
tonointia. Myös terässilloissa on suositel-
tavaa kiinnittää laakerit ensin alusraken-
teeseen. 

Laakerit on kiinnitettävä alusrakenteisiin tarkoin 
suunnitelmassa esitetyllä tavalla ja siten, että laa-
kerin alalaatta tulee kauttaaltaan tuetuksi ja sivu- 
voimat voivat siirtyä luotettavasti alusrakenteille. 

Kiinnittämiseen on käytettävä lujuudeltaan ja muilta 
ominaisuuksiltaan tarkoitukseen soveltuvia aineita. 



Laakerilaatan tai muun vastaavan osan kiinnitysvalu 
tehdään TVH:n hyväksymällä sementtipohjaisella juo-
toslaastilla. Juotoslaastin muodonmuutoksesta kovet-
tumisvaiheessa, lujuudesta ja lujuuden kehityksestä 
tulee olla hyväksytyn tutkimuslaitoksen tutkimusse-
loste. Juotoslaastin lujuuden tulee olla 14 vrk:n 
iässä vähintään K50, ellei suunnitelmassa ole toisin 
määrätty. Ellei luotettavia tietoja lujuudesta ja 
muista ominaisuuksista ole saatavissa, on materiaalin 
soveltuvuus osoitettava ennakkokokeilla. 

SILKO-ohjeessa 3.233 "Sementtipohjaiset juo-
toslaastit" on lueteltu TVH:n hyväksymät 
tuotteet. 

Ennen valua on alustavalumassan kovettumisolosuhteet 
varmistettava. Lämpötilaa on tarkkailtava tarvitta-
essa lämpötilamittauksin. 

Tarvittaessa on tuen yläosa lämmitettävä jo 
ennen valua riittävän syvältä vähintään 
+5 ° C:een ja lämmitystä jatkettava massan ko-
vettumisvaiheessa, kunnes riittävä lujuus on 
saavutettu. Lämmitys voidaan tehdä lämpösä-
teilijöi.11ä tai tuen valuun asennetuilla 
sähkövastuksilla. 

Kelpoisuuden osoittamista varten tehdään työn aikana 
työkohdetta kohden vähintään kolme lieriömäistä pu-
ristuslujuuskoekappaletta, joiden halkaisija ja kor-
keus on 100 mm. Koekappaleet säilytetään valukohteen 
vieressä ja testataan 7 vrk:n iässä, jolloin puris-
tuslujuuden tulee olla vähintään 40 MN/m 2 . Kaikkien 
koekappaleiden tulosten on täyttettävä asetettu lu-
juusvaatiinus. Muuten koekappaleiden valmistuksessa 
ja testauksessa noudatetaan standardin SFS 4474 oh-
jeita. 

Laakereita alusrakenteisiin kiinnitettäessä on varau-
duttava kiinnityksenaikaisista lämpötilan muutoksista 
aiheutuviin liikkei.siin. 

Alustan valussa tulee noudattaa massan val-
mistajan ja laakeritoimittajan antamia eri-
tyisohjeita. Alustan täyttyminen vaatii 
tiiviin sivumuotin, jonka reunan tulee nous-
ta jonkin verran laakerin alareunan yli. 
Massa on sullottava huolellisesti ja ilma- 
pusseja ei saa jäädä laatan alle. 

Jos terässilloissa laakerit on kiinnitetty 
päällysrakenteeseen ennen alustavalua, voi-
vat laakeriosia väliaikaisesti yhdistävät 
siteet estää laakerin liikkeet siten,että 
alustavalun kovettumisaikana tapahtuvat läm-
pöliikkeet rikkovat kiinnityksiä ja laakeri. 
voi jäädä irti alustastaan tai joutua vää-
rään asentoon. Varmempi tapa on tällöin tu-
kea laakerit teräskiiloilla alustaansa ennen 



alustavalua ja laskea sillan paino niiden 
avulla laakereille ja alustalle. Tällöin on 
kuitenkin ennakolta selvitettävä laakerin ja 
alusrakenteen saamat rasitukset sekä millä 
tavoin mandollisesti syntyvät vaakaliikkeet 
estetään. 

6.44 	Kiinnitys päällysrakenteeseen 

Paikalla valettavissa teräsbetonisillojssa laakerit 
kiinnitetään päällysrakenteeseen normaalisti kannen 
valun yhteydessä. 

Terässjllojssa laakerit on kiinnitettävä kannatin-
palkkeihin siten, että tukivoimat siirtyvät laakeris-
ta tuki jäykisteille mandollisimman tasaisesti. Tar-
peen vaatiessa on liitospinnat oikaistava työstämällä 
tai käyttämällä erillisiä työstettyjä kiilalevyjä. 
Kosketuspintojen tasomaisuusvaatimus on 0,5 mm. Laa-
kerin kiinnitys palkkiin ei saa heikentää tai vahin-
goittaa laakeria eikä palkkia. Liitoksen pintakäsit-
tely on tehtävä asennus- tai pinnoitussuunnitelmassa 
esitetyllä tavalla. 

Erikoislaakereissa on kuljetuksen ja asennuksen aika-
na laakerin eri osien keskinäisen liikkumisen estävät 
ja laakeriosia toisiinsa liittävät metalliruuvit 
vaihdettava laakeritoimitusten mukana tuleviin alu-
miini- tai muoviruuveihin, ennenkuin laakeri kiinni-
tetään päällysrakenteeseen. Ellei ruuveja ole käy-
tettävissä, täytetään kolot kitillä. 

Kiinnityksen jälkeen on kaikki asennuslevyt ja -ruu--
vit ym. vastaavat apulaitteet poistettava välittömäs-
ti betonin sitouduttua. Työn aikana on myös huoleh-
dittava siitä, että mainitut laitteet eivät estä sil-
lan liikettä. 

Asennustyön lopuksi on kiinnitettävä liikkuvien laa-
kereiden siirtymiä osoittava viisari tai muu sopival-
la kohdistusmerkillä ja asteikolla varustettu osoitin 
paikalleen. 

Tyyppipiirustusten mukaisissa jännitetyissä element-
tipalkkisilloissa ja teräsbetonikantisissa terässil-
loissa, joissa on kumilevylaakerit, on sillan pää 
vuorollaan nostettava kannen päällysteiden laiton 
jälkeen ylös laakeriltaan ja laakereihin syntynyt 
"ennakko" poistettava niin, että laakerit ovat liki- 
määrin keskiasennossa. 

Laakereiden asennuksesta laaditaan pöytäkirja. 

Pöytäkirjaan merkitään mm. laakereiden asen-
not, ennakot, rakenteen ja ilman lämpötila 
asennushetkellä, paikalla valetuissa sil-
loissa betonin maksimilämpötilat kovettumis-
vaiheessa, käytetyt alustavalumassat, lämmi-
tysmenetelmä ja tarkistusmittauspöytäkirja. 
Siirtymämittarit on asennettava siten, että 
laakerin asento voidaan havaita sillan si-
vusta ilman telineitä. 
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7. KONEISTOT JA OHJAAMOT 

7.1 	Suunnitelma 

Koneistot ja ohjaamot sähkölaitteineen tehdään eril-
lisen suunnitelman mukaan. 

7.2 	Materiaalit 

Materiaalien tulee täyttää suunnitelmassa niille ase-
tetut vaatimuksetKäytettävistä aineista ja tarvik-
keista tulee olla koetustodistukset ja hyväksytty 
käyttölupa. Mikäli ohjaamo tehdään paikalla valettu-
na betonirakenteena, noudatetaan materiaalien osalta 
SYT 3500:n vaatimuksia, ellei suunnitelmassa ole toi-
sin määrätty. 

7.3 	Asennus 

Koneistot asennetaan työkohtaisen työselityksen ja 
koneistopiirustusten mukaan. Sähkölaitteiden asen-
nukseen kuuluvat myös lakisääteiset tarkastukset. 
Ohjaama tehdään betonirakenteiden osalta SYT 3500:n 
ja teräsrakenteiden osalta SYT 3800:n mukaisesti, el-
lei suunnitelmissa ole toisin mainittu. 

8. SIIRTYMÄLAATAT 

8.1 	Materiaalit 

Betoniterästen on täytettävä lujuus- ja laatuluokka-
tunnuksen perusteella määräytyvän SFS-standardin mu-
kaiset vaatimukset. 

Betonin osa-aineiden, sementin, runkoaineen, veden ja 
lisäaineiden tulee täyttää paikalla valettavien laat-
tajen osalta SYT 3500:ssa esitetyt vaatimukset ja e-
lementtilaattojen osalta SYT 3600:ssa esitetyt vaati-
mukset. 

8.2 	Laatuvaatimukset 

Siirtymälaatan rakenne esitetään suunnitelmassa. Be-
tonin on oltava pakkasenkestävää, pakkasenkestävyys-
luokka P30, ellei suunnitelmassa toisin mainita. 

Jollei työmaalla muissa rakenteissa käytetä 
1-luokan betonia, voidaan siirtymälaatassa 
käyttää 2-luokan betonia. 

8.3 	Laattojen valmistus 

8.31 	Yleistä 

Siirtymälaatta on valettava (asennettava) niin myö-
häisessä vaiheessa kuin mandollista, jotta penger sen 
alla on ehtinyt laskeutua. 

8.32 	Paikallavaletut laatat 

Tiivistetyn maan päälle levitetään muovikalvo. Siir- 
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tymälaatat tehdään SYT 3500:n mukaisesti, ellei suun-
nitelmassa ole toisin mainittu. 

Siirtymälaattaa ei saa valaa kiinni siipimuureihin. 
Raon tulee olla vähintään 50 mm. 

8.33 

8.4 

Elementt i laatat 

Elementit tehdään SYT 3600:n mukaisesti, ellei suun-
nitelmassa ole toisin mainittu. Kiinnitystappien 
paikat on tarkistettava ennen elementtien valmistusta 
rakenteesta mittaamalla. Alusta on tasattava ja tii-
vistettävä siten, että laatta tukeutuu tasaisesti jo-
ka kohdastaan. 

Kelpoisuuden osoittaminen 

Paikalla valettavien laattojen materiaalien laadun- 
valvonnassa noudatetaan SYT 3500:n ohjeita. Betoni-
massan koostumus, betoniterästen ja betonin osa-ai-
neiden kelpoisuus sekä betonin puristuslujuus ja pak-
kasenkestävyys osoitetaan SYT 3500:n mukaisesti. 

Elementt ilaattojen laadunvalvonnassa ja kelpoi suuden 
osoittamisessa noudatetaan SYT 3600:n ohjeita ja mää-
räyksiä. 

SUOJALAI TTEET 

Kaiteet ja johteet 

Materiaalit 

9.1 

9.11 

Kaideterästen on täytettävä lujuus- ja laatuluokka-
tunnuksen perusteella määräytyvän SFS-standardin mu-
kaiset vaatimukset.Kuumasinkityksen takia terästen 
tulee olla piillä (Si) tiivistettyjä. Vrt. SYT 3800. 

9.12 	Valmistus 

Kaiteiden valmistuksessa noudatetaan SYT 3800 sovel-
tuvin osin.Kaiteiden tyyppi ja rakenne esitetään 
suunnitelmassa. 

Pintojen ja liitosten viimeistelyyn on kiinnitettävä 
erityistä huomiota, mm. kaikki terävät reunat on 
viistettävä. Yläjohteen jatkoshitsien yläpinta on 
hiottava perusaineen tasoon ja hitsausroiskeet pois-
tettava ennen pintakäsittelyä. Kaiteiden yläjohtees-
sa ja pylväissä päittäishitsien tulee täyttää stan-
dardin SFS 2379 luokan WB laatuvaatimukset. Nämä 
hitsit on tarkastettava ultraääni- tai röntgentutki-
muksilla, mikäli on aihetta epäillä hitsien kelpoi-
suutta. Muilta osin kaiteiden hitsien on täytettävä 
standardin SFS 2379 luokan WC vaatimukset. 

Kaiteet kuumasinkitään SYT 3800:n ja standardin SFS 
2765 mukaisesti, jolloin rakenteissa, joiden ainepak-
suus t >5 mm, on sinkityksen määrä> 115 .im (Znk 
800) ja t <. 5 mm on sinkityksen määrä > 80 im (Znk 
500). 	- 



Jos suunnitelmassa on erikseen määrätty kaiteet maa- 
lattavaksi kuumasinkityksen päälle, on maalaus tehtä- 
vä hyväksytyn pintakäsittelysuunnitelman mukaisesti. 

Pinnoituksessa käytetään SYT 3800:n rasitusluokan M4 
pinnoiteyhdistelmää 4.3. 

Kaidepylväiden alapäät pinnoitetaan vähintään 
400 mm:n matkalta kuumasinkityksen päälle tulevalla 
epoksipikimaalilla, kalvonpaksuus > 150 jim, jos kai-
depylväs kiinnitetään valulla varauskoloonsa. Jos 
reunapalkin yläpinta suojataan polyuretaanipohjaisel-
la eristysaineella, pinnoitetaan myös kaidetolppa 
> 100 mm reunapalkin yläpinnasta ylöspäin samalla ma-
teriaalilla. 

	

9.13 	Asennus 

	

9.131 	yleistä 

Kaide on aina asennettava tien reunan suuntauksen ja 
tasauksen mukaisesti vaikka rakenne, johon se kiinni-
tetään olisi tehty siitä poikkeavasti (esim. suora 
sillan päällysrakenne suurisäteisessä kaarteessa). 
Pylväät ja säleet asennetaan pystysuoraan. Kaidepyl-
väitä ei saa pakottaa paikoilleen väkisin esim. lyö-
mällä. 

Kaiteen yläjohde on aina asennettava niin, etteivät 
kansirakenteeseen sen valmistusvaiheessa syntyneet 
tasauksen epätasaisuudet näy kiinnitetyssä johteessa. 
Myös betonin pitkäaikaiset muodonmuutokset on tarvit-
taessa otettava huomioon. 

Tiekaiteen johteessa (kapea teräsjohde) tulee olla 
sama liikevara kuin kaiteen yläjohteessa. Yksi ka-
pean teräsjohteen jatkoksista on sijoitettava samaan 
pylväsväliin kaiteen liikkuvan jatkoksen kanssa. 
Tarvittaessa on suurennettava kapean teräsjohteen 
pultin reikiä tai käytettävä erityistä johteen jat-
kososaa. Reiän suurentamisessa on soveltuvin osin 
noudatettava standardin SFS 3200 määräyksiä. Reikää 
ei saa suurentaa polttamalla. 

Teräskantisessa sillassa kaide kiinitetään hitsillä 
kansilevyyn vasta sillan asennuksen jälkeen, ellei 
suunnitelmassa ole toisin mainittu. Asennusvaiheessa 
on tällöin ennakoitava myös ne taipumat, jotka kaide-
johteisiin syntyvät kannen päällysteiden aiheuttamas-
ta oman painon lisäyksestä. Kiinnityshitsin suuruus 
ja luokka esitetään suunnitelmapiirustuksissa. 

Kaiteiden asennushitsit ja -reiät suihkupuhdistetaan 
asteeseen Sa 3 ja pintakäsitellään ruiskusinkityksel-
lä ja vinyylilakkauksella standardin SFS 3107 mukai-
sesti tai 3-kertaisella yksikomponenttisella sinkki-
pölymaalikerroksella (ks. SILKO-ohje Kaiteen paikka- 
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maalaus, 2.351"). Pinnoitteen paksuuden tulee vasta-
ta muun kaideosan pinnoitepaksuutta. Kaidejohteiden 
kiinnitysruuvien tulee olla kuumasinkittyä standardin 
SFS 4449 mukaan. 

Betonikantisen sillan kaide kiinnitetään joko valu-
massalla tai ruuvikiinnitystä käyttäen. Valumassalla 
kiinnitys voi tapahtua joko painevaluna tai juotosva-
luna.Yksityiskohtainen kiinnitystapa esitetään beto-
nityösuunnitelmassa. Kaidepylvästä ei saa hitsata 
kiinni reunapalkin teräksiin. 

Jos kaidepylvään kiinnitys siirtyy talven yli, on 
kaidekolo aina varustettava tippuputkella. Lisäksi 
on aukinaiset kaidekolot huolellisesti suojattava 
talven yli jäätyvän veden aiheuttamilta vaurioilta. 

Ruuviki innitys 

Kaidepylväs asennetaan ruuvikiinnitystä käyttäen (ku-
va 8), mikäli suunnitelmassa on niin esitetty. Ruu-
viryhmät on asennettava niin tarkasti, että kaide 
saadaan asennettua juohevasti oikeaan paikkaansa. 

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvit on 
korroosiovaaran takia eristettävä muista teräksistä 
asettamalla aluslevyjen alle kumi- tai muovitiiviste. 
Ruuvit voivat olla myös haponkestävästä teräksestä 
valmistettuja. 

1 Kaidepylväs 

2 Kaidepylväari asenrusIevy 
ennen reunapalkin valua 

3 Kiinnitysruuvi 

1, Alusmutteri + kumi— tai 
muovitiiviste 

5 Aluslaatta 

6 Kiinnitysmutteri 

7 Asennustevyn alustan valu 

Kuva 8. Kaiteen ruuvikiinnitys 
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Pylvään kiinnitysruuvit asennetaan ennen 
reunapalkin valua paikalleen esim. vanerista 
asennuslevyä apuna käyttäen. Ruuvien kier-
teet on suojattava betonilietteeltä esim. 
teipillä. Asennuslevy tulee pyivään alusmut-
tereiden (matala mutteri) päälle. Asennusle-
vyn ja reunapalkin yläpinnan väliin jätetään 
n. 50 mm rako. Ruuviryhmässä alusmutterit on 
kierretty sitä ennen tarkasti samaan korkeu-
teen. Ruuviryhmä kiinnitetään asennuslevyllä 
tiukasti oikeaan asemaansa ja siten, että 
pylväs tulee aina pystysuoraan. Valuvaihees-
sa betoni tiivistetään huolellisesti ruuvi-
ryhmän kohdalta ja reunapalkin pinta hierre-
tään mandollisimman hyvin myös asennuslevy-
jen alta. Asennuslevyt poistetaan mandolli-
simman pian valun jälkeen, jolloin betoni-
roiskeet on vielä mandollista puhdistaa ve-
sipesulla ruuveista. 

Tämän jälkeen vaaitaan ruuviryhmien korkeu-
det ja etsitään se ruuviryhmä, joka poikkeaa 
eniten suunnitellusta korkeusasemasta. Pyl-
väiden lopullinen korkeusasema määritetään 
sen mukaan nostamalla tai laskemalla alus-
mutterei.ta. 

Ennen kaidepylvään kiinnitystä asennetaan 
tarvittavat kumi- tai muovitiivisteet alus-
muttereiden päälle. Sen jälkeen kaidepylväät 
nostetaan kiinnityslevyineen paikalleen ja 
tehdään vielä lopuliiset aseman säädöt. En-
nen kiinnitysmuttereiden kiristystä asenne-
taan yläjohde ja kapea teräsjohde paikal-
leen. Lopuksi kiristetään kiinnitysmutterit 
kiinni ja tehdään juurikorokkeen valu. Valu- 
muotti tehdään esim. peilistä, joka tuetaan 
ympäriltään lautakehikolla. 

9.133 	Kiinnitys painevaluna 

Kaidepylvään kiinnitys betoniin varsinaisessa valussa 
jätettyyn koloon suositellaan tehtäväksi painevaluna 
yhdellä kerralla (kuva 9). 

Ennen valua on kaidekolon reunoista poistettava kaik-
ki irtonainen aines ja sementtiliima. Kaidepylväs on 
asennettava siten, että pylvään ja kovettuneen beto-
nin välillä on vähintään 20 mm tyhjätila joka suun-
taan. Kaidepylväs kiilataan teräskiiloilla asemaansa 
ennen valua. Kiilojen etäisyyden reunapalkin yläpin-
nasta on oltava vähintään 80 mm. Kiiloja ei saa hit-
sata kiinni reunapalkin teräksiin. 

Vaihtoehtoisesti voidaan valu tehdä myös kandessa 
vaiheessa (kuva 9). Ensimmäisessä vaiheessa noste-
taan valu enintään 80 mm korkeudelle reunapalkin ylä- 
pinnasta lukien. Kaidepylväs kiilataan kiiloilla a-
semaansa ennen valua ja yläosan kiilat poistetaan, 
kun massa on saavuttanut riittävän lujuuden pylvään 
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paikallaan pysyttämiseksi. Ennen toista valua on 
työsauma puhdistettava sementtiliimasta ja irtonai-
sista aineksista. Toisessa vaiheessa vaietaan loppu-
osa varauskolosta pylvään ulkopuolelta juotosvaluna 
ja tehdään juurikoroke sekä täytetään kaidepylväs si-
sältä painevalureiän tasoon saakka.Muutoin noudate-
taan niitä ohjeita, jotka on annettu tehtäessä valu 
yhtenä valuna. 

Pai nevalur.ikä _. . .• . 	.  0 

001 0 

0 	

0 

_______ 120 0 1 
0 	0 

0 	 0 

Teräs kiila 

Tilapäinen kii 
la. Kiila poiste-
taan ennen ylä-
osan valua. 

Kuva 9a. 	Kaiteen kiinnitys pai- 	Kuva 9b. 	Kaiteen kiinnitys pai- 
nevaluna yhdellä ker- 	nevaluna kandessa vai- 
taa 	 Iheessa. 

Valu tehdään kaidepylvääseen etukäteen poratun reiän 
( 20 mm) kautta. Reiän tulee olla juurikorokkeen 
pinnan yläpuolella ajosuunnasta katsoen pylvään vas-
takkaisella puolella. Kaidepylvään ja kolon pohjan 
väliin tulee asennettaessa jättää n. 20 mm rako, jot-
ta valulaasti pääsee nouseman pylvään ulkopuolelta 
ylös. 

Valulaastin on oltava pakkasenkestävää ja kutistuma-
tonta laastia K35. Pakkasenkestävyys saavutetaan 
käyttämällä paisuttavaa ja lisähuokoistavaa lisäai-
netta tai käyttämällä sementtipohjaista juotoslaastia 
(ks. ILK0 3.233), jolla saadaan luotettavampi loppu-
tulos. 

Laastin osa-ainesten suhteina voidaan käyt-
tää esim. 1:1:0,45 (sementti:kiviaines:ve-
si). Kiviaineksen maksimiraekoko 2 mm. 
Paisuttavaa lisäainetta lisätään käyttöse-
losteen mukaan. 

Painevalun jälkeen on varmistuttava siitä, että kai-
depylvään valureikä jää auki, jolloin mandollisesti 
pylvään sisään pääsevä vesi pääsee poistumaan sen 
kautta. 
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Juurikoroke tehdään yleensä ilman muottia. Valumas-
san notkeus on juurikorokkeen osalta säädettävä ko-
keilemalla notkistinta lisäten (ei vettä) sellai-
seksi, että juurikorokkeen yläpinta voidaan muotoilla 
teräslastalla pylväästä ulospäin viettäväksi. 

	

9.134 	Kiinnitys juotosvaluna 

Kiinnitys voidaan tehdä myös pylvään ulkopuolelta 
juotosvaluna. Kiinnitys voi tapahtua joko yhdessä 
(kuva lOa) tai kandessa vaiheessa (kuva lOb). 

__ 	 ____ 	 luut. __ 

Ih1U4F uuIfff[. 
-. - 1 	 ___ 4i_: .- xi 1 ; 1II.1_ 9 	

14rssJiI.yl. . 	._m/fj4r 
1fif.tT.iiM.11tu 	 7AbIIF.III 

	

• 	

- 	 _. 
9 	•_1[ 

•1= 	 1 
Kuva lOa. Kaiteen kiinnitys juo-

tosvaluna yhdellä ker-
taa. 

Kuva lOb. Kaiteen kiinnitys juo-
tosvaluna kandessa 
vaiheessa. 

Valumassana käytetään sementtipohjaista juotoslaastia 
(ks. SILKO 3.233), jonka tulee olla pakkasenkestävää 
ja kutistumatonta. Jos kaidekolo on varustettu tip-
puputkella, työnnetään reunapalkin altapäin tippuput-
keen tiiviisti sijoittuva muoviputki, joka ulottuu 
vähintään 40 cm kaidepylvään sisään. Valumassan ko-
vetuttua poistetaan muoviputki. Muilta osin noudate-
taan asennustyössä kohtien 9.131 ja 9.133 ohjeita. 

9.2 	Reunatuet 

Reunatukien materiaalit ja paikat on esitetty suunni-
telmassa. Betonisten reunatukien valmistuksessa ja 
kelpoisuuden osoittamisessa noudatetaan Suomen kun-
nallisteknillisen yhdistyksen julkaisun: "Betoni set 
reunatuet ja päällysteet, julkaisu 14, 1986" ohjeita. 
Kivestä valmistettujen reunatukien tulee täyttää 
standardin SFS 4159 vaatimukset. 

Asennus tehdään suunnitelmassa ja työkohtaisessa työ-
selityksessä annettujen ohjeiden mukaisesti. 
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9.3 	Muut suojalaitteet 

Avattavien siltojen puomilaitteet ja liikennevalojär-
jestelmät sähkönjakelukeskuksineen ja -kaapeleineen 
esitetään suunnitelmassa. Puomien teräsmateriaalit 
tulee selvittää SYT 3d00:n mukaisesti. Koneistojen 
ja sähkölaitteiden tulee täyttää suunnitelmassa niil-
le asetetut laatuvaatimukset. 

Puomien valmistus- ja asennustyöt tehdään työkohtai-
sen työselityksen ja valmistajan ohjeita noudattaen. 
Sähkölaitteiden asennukseen kuuluvat myös lakisäätei-
set tarkastukset. 

Sähköistetyn radan ylittävien siltojen suojaukset 
tehdään rautatiehallituksen hyväksymien suunnitelmien 
mukaan. 

10. 	MUUT VARUSTEET JA LAITTEET 

10.1 	Yleistä 

Laitteet on kiinnitettävä joko betonoitaessa tai jä-
tettävä niitä varten aukot tai varaukset. Jälkeenpäin 
tehtävät kiinnitysvalut tehdään SYT 3500:n mukaises-
ti. Aukkojen ja varausten lisääminen siitä, mitä 
suunnitelmassa, on esitetty, on käsiteltävä suunnitel-
man muutoksena. 

Aukkojen ja varausten kohdalle sattuvia teräksiä ei 
saa siirtää sivuun tai katkaista ilman valvojan lu-
paa. Katkaistut teräkset on yleensä korvattava aukon 
viereen sijoitetuilia lisäteräksillä. Veden jäätymi-
nen varauksissa on estettävä. 

Varusteiden ja laitteiden teräsmateriaalit tulee sel-
vittää ja pinnoitukset tehdä SYT 3800:n mukaisesti. 

10.2 	Panosputket ja -kiinnikkeet 

Panosputkien ja -kiinnikkeiden paikat ja materiaalit 
on esitetty suunnitelmassa. 

Panoskiinnikkeiden on oltava kuumasinkittyjä, ellei 
suunnitelmassa ole toisin mainittu. Panosputket ja 
-kiinnikkeet asennetaan tukiin ennen valua ja vaie-
taan kiinni kantavaan betonirakenteeseen TVH:n ohjeen 
"Ohjeet panostilojen rakentamisesta siltoihin" mukai-
sest i. 

10.3 	Tippuputket 

Tippuputkien paikat esitetään suunnitelmassa. Ennen 
putkien asennusta on kuitenkin tarkistettava, ettei-
vät ne sijaitse rakenteiden toiminnan tai alla kulke-
van liikenteen kannalta sopimattomissa paikoissa. 
Liitteissä nro 2a ja 2b on esitetty ohjeellisesti 
tippuputkien paikat. 



Tippuputket tehdään ruostumattomasta teräksestä stan-
dardin SFS 725 ja voimassaolevan tyyppipiirustuksen 
mukaisesti, ellei suunnitelmassa ole toisin määrätty. 
Pintojen viimeistelytila on standardin SFS 700 mukai-
nen 2.D. Hitsaus on tehtävä ruostumattomia lisäai-
neita käyttäen kyseisen teräslaadun standardin ohjei-
ta noudattaen ja hitsisaumat on peitattava tarkoituk-
seen sopivalla peittauspastalla valmistajan ohjeiden 
mukaan. 

Tippuputket asennetaan yleensä ennen valua ja vaie-
taan kiinni kantavaan betonirakenteeseen. Tippuput-
kien yläpinnan korkeustason asennustarkkuus on +0 mm, 
-10 mm suunnitelman mukaiseen tasoon verrattuna. 

Työn aikana on tarkastettava, ettei kannelle keräänny 
vettä, vaan se pääsee poistumaan tippuputkista. Tar -
peen vaatiessa on putkia asennettava lisää tai ryh-
dyttävä muihin toimenpiteisiin viemäröinnin paranta-
miseksi. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, 
että vesi pääsee myös sillan päissä virtaamaan lähim-
pään tippuputkeen, jolloin tippuputkien keskinäisen 
etäisyyden sillan poikkisuunnassa tulisi olla 
3. . .6 m pinnan kaltevuudesta riippuen. Kannen päissä 
olevien tippuputkien alapään tulee ulottua vähintään 
100 mm maatuen etumuurin ulkopuolelle. Tarvittaessa 
on kansilaatan yläpintaa sopivasti muotoiltava put-
kun viettäväksi ja veden virtausta estävät nystyrät 
poistettava esim. hiomalla. Jos pintaa muotoillaan 
betonin kovettumisen jälkeen tehdään korjaus sement-
tipohjaiselle juotoslaastilla. Massan tarttuvuus ko-
vettuneeseen betonipintaan on sitä ennen varmistetta-
va. Reikien poraaminen valmiiseen rakenteeseen on 
yleensä käsiteltävä suunnitelman muutoksena. 

SILKO-ohjeessa 2.611 "Tippuputken teko pääl-
lysrakenteeseen" on annettu tarkempia työoh-
jeita. 

10.4 	Pintavesiputket 

Pintavesiputkien paikat ja rakenne esitetään suunni-
telmassa. Ennen putkien asennusta on kuitenkin tar-
kistettava, etteivät ne sijaitse rakenteiden toimin-
nan tai alla kulkevan liikenteen kannalta sopimatto-
missa paikoissa. 

Pintavesiputket tehdään haponkestävästä teräksestä 
standardin SFS 757 mukaisesti. Pintojen viimeistely- 
tila on standardin SFS 700 mukainen 2D. Hitsaus on 
tehtävä ruostumattomia lisäaineita käyttäen kyseisen 
teräslaadun standardin ohjeita noudattaen ja hitsi-
saumat on peitettävä tarkoitukseen sopivalla peit-
tauspastalla valmistajan ohjeiden mukaan. 

Pintavesiputket asennetaan ennen valua ja valetaan 
kiinni kantavaan betonirakenteeseen. Betoni putken 
ympärillä tiivistetään huolellisesti. Pintavesiput-
kien yläpinnan korkeustason asennustarkkuus on 
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+0 mm, -10 mm suunnitelman mukaiseen tasoon verrattu-
na. Putken yläpinnan säleet on asennettava sillan 
poikkisuuntaisesti. 

Paineentasausputket 

Paineentasausputkia tarvitaan, jos vedeneristys teh-
dään mastiksista. Putket tehdään ruostumattomasta te-
räksestä standardin SFS 725 ja voimassa olevan tyyp-
pipiitustuksen mukaisesti, ellei suunnitelmassa ole 
muuta määrätty. Putkien alapää on ulotettava 20 mm 
kannen alapinnan alapuolelle ja yläpään korkeustason 
asennustarkkuus on oltava +0 mm, -5 mm suunnitelman 
mukaiseen tasoon verrattuna. 

Putkien paikat esitetään suunnitelmassa. Liitteessä 
2a on esitetty ohjeellisesti paineentasausputkien 
sijainti kannessa. 

Kaapeliputket ja -hyllyt 

Kaapeliputkien ja -hyilyjen paikat ja materiaalit e-
sitetään suunnitelmassa. 

Putket ja kaapelihyilyjen tartuntakiinnikkeet asenne-
taan rakenteeseen ennen valua ja vaietaan kantavaan 
betonirakenteeseen kiinni suunnitelmassa annettujen 
erityisohjeiden mukaan. Liikuntasaumojen kohdilla on 
varmistauduttava siitä, että liikkeen mandollista-
vaan suojaputkeen ei pääse betonia valuvaiheessa ja 
että kaapeliputki pääsee vaiun jälkeen vapaasti liik-
kumaan suojaputken sisällä. Putken alimpaan kohtaan 
tulee asentaa mandollisesti putkeen pääsevän veden 
poistoputki. 

Hyllyjen tulee olla kuumasinkittyjä tai alumiinisia. 
Kaapelihyllyjen tartuntakiinnikkeiden tulee olla kuu-
masinkittyjä. Sama koskee kaikkia kaapeleiden kun-
nikkeitä ja suojuksia. 

Vaaitustapit 

Vaaitustapit asennetaan valuvaiheessa SYT 3000 mukai-
sesti. 

Vaaitustappien on oltava ruostumattomasta materiaa-
lista (esim. messingistä) valmistettuja. Tapit on 
asennettava siten, että ne eivät kosketa betoniteräk-
sun. 

10.8 	Pylväiden kiinnityslaitteet 

Pylväiden paikat ja kiinnityslaitteiden rakenne esi-
tetään suunnitelmassa. Kiinnityslaitteen osien tulee 
olla kuumasinkittyjä, ellei suunnitelmassa toisin 
maj n 1 t a. 



10.9 	Tarkastusluukku 

Tarkastusluukun paikka esitetään suunnitelmassa. 
Luukku tehdään tyyppipiirustuksen R15/DM1 mukaan kuu-
masinkittynä ( > 115 pm), ellei suunnitelmassa toisin 
maarata. 

Tarkastusluukku karmeineen asennetaan paikalleen en-
nen valua ja vaietaan kantavaan betonirakenteeseen 
kiinni SYP 3500 mukaisesti. Valun jälkeen tarkaste-
taan, että luukku avautuu ja sulkeutuu moitteettomas-
ti. Luukku ja ovi on oltava lukittavia. 

10.10 	Törmäyssuojat ja kosketussuojaseinaniät 

Törmäyssuojan tarkka korkeusasema ja sijainti sillan 
reunoilla esitetään suunnitelmassa. 

Törmäyssuoja valmistetaan ja asennetaan suunnitelmas-
sa annettujen määräysten mukaan. Valmistuksessa nou-
datetaan lisäksi soveltuvin osin SYT 3800:n määräyk-
siä. 

Kosketussuojaseinämä tehdään suunniteiman ja tyyppi- 
piirustusten Srj 5301:2, 3 ja 4 mukaisesti. 

11 	SILTAAN LIITTYVXT RAKENTEET 

11.1 	Sadevesikourut ja -viemärit 

Sadevesikourujen ja viemärien rakentamisesta annetaan 
tarkempia neuvoja SILKO-ohjeessa 1.601 "Sillan ja 
siltapaikan kuivatus". Siltapaikan kuivatusjärjestel-
mä on rakennettava em. ohjeita noudattaen, vaikkei 
suunnitelmassa ole siitä mainittukaan. 

11.2 	Keilat, eroosiosuojaukset 

SILKO-ohjeessa 1.901 "Siltapaikan viimeistely" anne-
taan yksityiskohtaista tietoa luiskien verhousmateri-
aaleista ja keilojen teosta. 

Eroosiosuojaukset tehdään SYT 3100-3300 "Maarakennus-
työt" määräyksiä noudattaen eilei siltasuunniteimassa 
ole muuta määrätty. SILKO-ohjeessa 1.901 annetaan 
myös ohjeita eroosiosuojausten tekoon. 
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VI ITELUETTELO 

Tie- ja vesirakennushallitus 

- 	Sillanrakennuksen yleinen työselitys SYT 3000: 

Yleistä TVH 732218 

- 	Sillanrakennustöiden yleinen työselitys SYT 3500: 

Paikalla valetut betonirakenteet TVH 732215 

- 

	

	Sillanrakennustöiden yleinen työselitys SYT 3800: 

Tersrakenteet TVH 732211 

- 	Pllystystöiden työselitys TVH 742802 

- 	Tienpllystysurakan urakkaohjelma TVH 741461 

- 	Pä11ystystöiden valvontaohje TVH 742815 

- 	SILKO-ohje 2.832 "Päl1ysteen halkeaman sulkeminen" 

- 	SILKO-ohje 2.732 "Reunapalkin ja pä1lysteen välisen 

sauman tiivistminen" 

- 	SILKO-ohje 2.711 "Reunapalkin liikuntasauman 

sulkeminen muovinauhalla" 

- 	SILKO-ohje 2.351 "Kaiteen paikkamaalaus" 

- 	SILKO-ohje 2.613 "Reunasalaojan teko" 

- 	SILKO-ohje 2.614 "Poikittaisen salaojan teko" 

- 	SILKO-ohje 1.601 "Sillan ja siltapaikan kuivatus" 

- 	SILKO-ohje 1.901 "Siltapaikan viimeistely" 

- 	SILKO-ohje 1.801 "Vedeneristykset" 

- 	SILKO-ohje 3.234 "Muovipohjaiset juotosmassat" 

- 	SILKO-ohje 3.233 "Sementtipohjaiset juotoslaastit" 

- 	SILKO-ohje 2.236 "Halkeaman injektointi" 

- 	SILKO-ohje 2.239 "Halkeaman sulkeminen imeyttämällä" 

- 	SILKO-ohje 3.814 "Kumibitumimastiksi" 

Sisäas iainministeriö 

- 	Betonirakenteet, ohjeet 1981, B4 



Standardit 

- 	Bitumikermit, Pintarakenteet. Alus- ja välikermit 

SFS 2427 

- 	Rostgrader hos stlytor och noggrannhetsgrader vid 

stlytors förbehandling för rostskyddsmlning 

SIS 05 59 00 

- 	Hitsaus, Teräsrakenteiden hitsausliitokset. 

Hitsiluokat, SFS 2379 

- 	Teräsrakenteiden suunnitteluohjeet, SF5 3200 

- 	Metallien pinnoitteet, Teräksen ja valuraudan 

kuumasinkkipinnoitteet, SFS 2765 

- 	Metallien pinnoitteet, Sinkki- ja alumiiniruiskutus 

teräksen ja valuraudan korroosioestoon, SF5 3107 

- 	Metallien pinnoitteet, Kierteitettyjen 

teräskappaleiden kuumasinkitys, Metriset 

pulttikierteet, SFS 4449 

- 	Kivestä valmistetut reunatuet, SFS 4159 

- 	Austeniittiset ruostumattomat levyteräkset, 

Teräslaadut ja merkintä, SFS 700 

- 	Austeniittinen ruostumaton teräs 725, SFS 725 

- 	Austeniittinen ruostumaton teräs 757, SFS 757 

- 	Betoni, puristuslujuuden testaus, SFS 4474 

Valtion teknillinen tutkimuskeskus 

- 	VTT:n tie- ja liikennetekniikan laboratorion julkaisu 

nro 50/1979, Asfalttipäällysteiden testausmenetelmät 

Suomen Betoniyhdistys ry. 

- 	Betonipinnat, luokitusohjeet, by 13 

- 	Betonin lisäaineet, luokitus- ja käyttöohjeet, by 14 

- 	Betonin kiviainesten luokitusohjeet, by 20 

Suomen Kunnallistekninen yhdistys 

- 	Betoniset reunatuet ja päällystetuotteet, julkaisu 

nro 14, 1986 
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Kuva 13. Puukantisen sillan ajorata. 
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Liite 2a 

Mastiksieristeinen pintarakenne: Paineentasaus-

ja tippuputkien sijoitus. 

6m, 	12m Yksipuolinen kaltevuus 
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Liite 2b 

Muu kuin mastiksieristeinen pintarakenne: 

Tippuputkien sijoitus. 

6m, i-fl 12m Yksipuolinen kaltevuus 
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