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ESIPUHE 

ESIPUHE 

Betonipäällysteen kunnon seuranta ja kunnossapito-ohjeet on laadittu 
silmälläpitäen olemassa olevia ja tulevia betonipääfiystekohteita Suo-
messa. Ohjeet on laadittu osana Tiehallituksen Bettie-projektia. Bettie-
projektin tehtävänä on selvittää korkealuokkaisten betoniteiden tuotan-
toedellytyksiä maassamme. Betonipäällysteen kunnon seuranta ja 
kunnossapito-ohjeet on laadittu Tiehallituksen toimesta ja konsulttina 
on toiminut Viatek-yhtiöt Oy / Turun toimisto. Työtä on valvonut ja 
ohjannut Bettie-projektiryhmä, johon kuuluvat seuraavat henkilöt: 

- Kari Moijanen 	 TIEH/Tt 
- Matti Hämäläinen 	 TIEH/Sts 
- Kari Lehtonen 	 TIEH/Skk 
- Reijo Orama 	 TI EH/Geo 
- Kurt Lundström 	 RTY 
- Pentti Lumme 	 RTY 
- Jussi Rahiala 	 TIEL/Turun tiepiiri 
- Anssi Lampinen 	 AL-Engineering 
- Pekka Ala-Tuuhonen 	 Turun Viatek 
- Esa Siivonen 	 Turun Viatek 

Lisäksi lausuntoja on pyydetty eri tiepiirien kunnossapitohenkilöiltä. 

Turun Viatekissa työstä on vastannut rak.ins. Pekka Ala-Tuuhonen. 
Työhön on myös osallistunut ins. Esa Siivonen suunnittelijana. 

Tarkoituksena on ollut saada nopeasti ohjeet, jotka palvelevat jo ole- 
massaolevien betonipäällystyskohteiden kunnon seurantaa ja kunnos- 
sapitoa sekä tulevien korjaustoimenpiteiden kartoitusta ja suunnittelua. 
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JOHDANTO 

1 JOHDANTO 

Betonipäällysteen kunnon seuranta ja kunnossapito-ohjeet on tarkoitet-
tu Suomessa rakennettujen ja suunnitteilla olevien betonipäällystyskoh-
teiden kunnossapidonja korjaustöiden suunnittelun avuksi. Tarkoitukse-
na on ollut laatia yleisohje mikä palvelee betoniteiden kunnossapitäjiä, 
antaa tietoa ja suuntaviivoja betonin päällysrakenteiden kunnos-
sapitostrategian luomisessa sekä korjaustoimenpiteiden suunnittelussa 
ja ajoittamisessa. 

Ohjeiden laadinnassa on käytetty apuna ulkomaisia vastaavia ohjeita ja 
säännöksiä Suomen oloihin soveltaen. Ulkomaisia kokemuksia on han-
kittu tutustumalla korjauskohteisiin ja haastattelemalla kunnossapito- ja 
korjaustöistä vastaavia henkilöitä. Tältä pohjalta on laadittu ohjeet, jotka 
mandollisimman hyvin soveltuisivat meidän oloihimme. 

Betoniteiden kunnossapito- ja korjausmenetelmät poikkeavat jonkin 
verran tavanomaisesta asfalttipäällysteisten teiden vastaavista toimenpi-
teistä. Ohjeen tarkoituksena on osoittaa ne rutiinitoimenpiteet mitä 
betonipäällysteen kunnon seuranta vaatii. Kyseessä eivät ole mitkään 
erityiset toimenpiteet vaan tavanomaiset betoniteihin liittyvät vuosittaiset 
ennaltaehkäisevät kunnostus- ja kartoitustoimenpiteet. Tällä tavoin 
saadaan betoniteiden palvelutaso pidettyä erittäin korkeana sekä 
runsaasti tietoa korjaustöiden ajoitusta ja suunnittelua varten. 

Kuva 1: N. 20 vuotta vanha päällyste on erinomaisessa kunnossa, 
Illinois, USA 
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2 BETONIPÄÄLLYSTEEN OMINAISUUDET 

2.1 Rakenne ja toimintatapa 

2.1.1 Betonipäällystetyypit 

Halkeamaraudoitetuissa betonipääHysteissä laatat ovat 7 - 15 m pitkiä 
teräsverkolla keskeisesti raudoitettuja laattoja. Raudoitus pitää lämpöti-
lavaihteluiden betoniin aiheuttamat hiushalkeamat mandollisimman 
pieninä. Laattojen suurehkon pituuden takia tehdään yleensä joka 
kolmas sauma liikuntasaumaksi. Tämä päällystetyyppi on jäänyt pois 
käytöstä ajomukavuutta heikentävien liikuntasaumojen sekä raudoitus-
verkon korroosion vuoksi. 

Jatkuvasti raudotetuissa betonipäällysteissä asetetaan laattaan pituus-
suuntainen raudoitus, jonka tehtävänä on pienentää betoniin kohdistu-
via vetojännityksiä. Poikkisaumoja ei tässä päällystetyypissä tehdä 
lainkaan, jolloin laattaan saa vapaasti muodostua poikittaisia hiushalke-
amia. Raudoituksensa takia tämä päällystetyyppi on muita päys-
tetyyppejä kalliimpi vaikka laatan paksuus on pienempi kuin raudcHtta-
mattomissa laatoissa. Mutta esimerkiksi Belgiassa tämä päällystetyjppl 
on hyvin kilpailukykyinen ja yleisesti käytetty. 

Esijännitetyissä päällystetyypeissä laatan raudoitukset esijännitetään. 
Näin saadaan valmistettua useiden kymmenien metrien mittaisia yhte-
näisiä laattoja esim. lentokentillä. 

Raudoittamaton, saumateräksin varustettu betonipäällyste on yleisin 
Suomessa käytetty betonipäällystetyyppi. Siinä pituussuuntaisten 
saumojen ankkuriteräksien lisäksi myös poikkisuuntaiset saumat varus-
tetaan saumateräksillä. Betonipäällysteen kunnon seuranta ja kun-
nossapito-ohjeet käsittelee pääasiassa juuri tätä päällystetyyppiä. 

Raudoittamattomia betonipäällysteitä käytetään joissakin maissa myös 
ilman poikkisaumojen saumateräksiä. Saumateräkset asetetaan ainoas-
taan pituussuuntaisiin saumoihin. Kuormansiirto poikkisuuntaisissa sau-
moissa tapahtuu tällöin vain kiviainesrakeiden välityksellä. Päällyste- 
tyypin etuna on muita halvempi hinta, mutta haittana saumojen por-
rastuminen ajan myötä. 

Jyräbetonipäällysteessä maakostea betonimassa levitetään ja tiiviste-
tään asfalttipäällysteen tapaan. Saumat sahataan samoin kuin ylecnsä 
lyhytlaattaisissa päällysteissä, mutta minkäänlaista raudoitusta ei laatols-
sa eikä saumoissa käytetä. 
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Asfaltilla pinnoitetut betonipäällysteet tehdään levittämällä betonipäällys-
teen päälle ohut asfalttikerros. Tämä voidaan tehdä jokaisen betonipääl-
lystetyypin päälle. Tällöin betonilaatan paksuutta voidaan yleensä ohen-
taa betonipinnan epätasaisen kulumisen varalle varatun jyrsintävaran 
verran. Tämä päällystetyyppi tulee kysymykseen vain tapauksissa, jol-
loin betoni ei ole suhteutettu kestämään kulutusta tai silloin kun ei 
haluta päällysteissä värieroja. 

Kuva 2: Betonipäällysteen päällystys asfaltilla 

2.1.2 Päällystelaatan ja sauman rakenne 

Raudoittamattomissa betonipäällysteissä päällystelaatta vaIetaan ilman 
raudoitusta. Kutistumissaumojen väli tulisi olla enintään 25 x laatan 
paksuus, jotta laatan liikkeet jäisivät pieniksi. Laatan paksuus on Suo-
messa yleensä 200 - 260 mm. Laatan leveys määräytyy ajokaistan 
leveyden mukaan. Keskisauma pyritään tekemään keskiviivan kohdalle 
ja laatan ulommainen reuna ulotetaan vähintään 0.5 m reunaviivan 
ulkopuolelle, jossa se voi liittyä esim. asfaltti- tai betonipientareeseen. 

Päällysteeseen sahattavat saumat ovat kutistumissaumoja, joiden liik-
keet ovat enintään 1 mm luokkaa. Liikuntasaumoja tehdään ainoastaan 
kiinteiden rakenteiden, kuten siltojen kohdille. Poikkisuuntaiset saumat 
tehdään yleensä kohtisuoraan keskiviivaa vastaan. 
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Saumateräkset asetetaan suunniteltujen saumojen saumakohtiin ennen 
valua tai valun yhteydessä. Saumaan tehdään kaksi sahausta, joista sy-
vempi ja kapeampi sahaus toimii halkeamanmuodostajana. Matalam-
man ja leveämmän sahauksen pohjafle asetetaan saumanauha, joka es-
tää saumatäytteenä käytettävän elastisen saumamassan valumisen sau-
man pohjalle. Saumanauhan yläpuolinen osa saumaraosta täytetään 
saumamassalla, jonka tarkoituksena on tarttua saumaraon seinämiin ja 
estää veden ja mandollisten epäpuhtauksien pääsy saumarakoon. Työn 
kunnollinen suorittaminen ennaltaehkäisee tulevia korjaustoimenpiteitä. 

2.1.3 Betonipäällysteen alustan rakenne 

Alustan laadulla on ratkaiseva merkitys betonin pitkäikäisyyteen ja 
tulevien kunnossapitotoimenpiteiden laajuuteen. 

Betonipäällysteen alustalla on oltava riittävä kantavuus (E 2  = 125 
MN/m2) pääasiassa työkoneiden takia. Liukuvalumenetelmässä tarvitta-
vat laitteet vaativat työalustalta kantavuutta, tasaisuutta ja tiiveyttä. 

Eroosionkestävyys tulee alustalla olla hyvä. Eroosion aiheuttamat 
epätasaisuudet alustassa voivat ajan oloon aiheuttaa mm. nurkkahal-
keamia laatassa tai saumojen porrastuksia. 

Hyvää kuivatusta vaaditaan sade- ja sulamisvesien nopeaan poisjoh-
tamiseen. Huono kuivatus voi johtaa mm. laatan pumppautumiseen, 
joka edelleen voi aiheuttaa halkeilua ja hammastusta laatassa. 

Laatan reunojen ja saumojen tuenta edellyttää alustalta riittävää ta-
salaatuisuutta. Alustan vedenimukyky tuoreesta päällysteestä tulee 
myös olla samanlainen joka kohdassa. 

Edelleen työteknisistä syistä alustalta vaaditaan riittävää tasaisuutta. 
Alustan tasaisuus vaikuttaa liukumenetelmässä myös päällysteen tasai-
suuteen. 

Yleisimmät materiaalit betonipäällysteen alustana ovat maabetoni, 
asfalttibetoni tai avoin asfalttibetoni. Myös sitomaton alusta on mandolli-
nen. 
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Kuva 3: Vanhan laatan alla on sitomaton alusrakenne, 
Illinois, USA 

2.2 Liikenne- ja kunnossapito-ominaisuudet 

2.2.1 Liikenneominaisuudet 

Oikeilla työmenetelmillä ja oikealla kalustolla betonipäällysteestä saa-
daan tasainen, riittävät kitkaominaisuudet omaava, deformoitumaton ja 
kulumiskestävyydeltään hyvä päällyste. 

Betonipäällysteellä voidaan saavuttaa uutena parempi pituussuuntainen 
tasaisuus kuin asfalttipäällysteillä. Tasaisuudella mitattava palvelutaso 
säilyy pitempään kuin asfaltilla. Parempi tasaisuuden pysyvyys perustuu 
betonipäällysteen jäykkyyteen sekä kykyyn tasata tienrunkoon ajan 
myötä syntyvää epätasaisuutta. 

Betonin jäykkyyden ansiosta betonipäällyste on myös kantavampi kuin 
asfalttipäällyste. Betonipäällyste muodostaa laattana pääosan tieraken-
teen kantavuudesta eikä sillä ole yhtä suurta vaaraa deformoitua alem-
pien kerrosten heikon kantavuuden takia, kuten asfalttirakenteissa 
tapahtuu. Betonipäällysteessä ei myöskään esiinny lämpötilasta aiheu-
tuvaa deformaatiota. Jäykkänä rakenteena laatta on kuitenkin arka 
ylikuormille. Mitoituskuormaa oleellisesti suurempi kuorma murtaa 
laatan ja aiheuttaa halkeamia. Oikein mitoitettuna laatta kestää murtu-
matta lähes rajattoman määrän mitoitusajoneuvon suuruisia ylityksiä. 
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Betonipäällysteelle saadaan riittävät kitkaominaisuudet karkeuttamalla 
sen pinta rakennustyön aikana. Karkeutus voi tapahtua useilla menetel-
millä; tavallisimpia ovat poikkisuuntainen teräsharjaus, kuviointi telalla, 
pituussuuntainen juuttikankaan veto tuoreella massalla tai pesubetoni-
pinnan tekeminen pintahidastimia käyttämällä. Nastarenkaiden kulutta-
maIla pinnalla kiviaineksen raekoko, kivilaatu ja monet muut materiaali- 
tekijät vaikuttavat betonipäällysteen kitkaominaisuuksiin. 

Melutasoltaan betoni on tutkimustulosten mukaan sama kuin mak-
simiraekooltaan vastaava asfaltti. Betonin melutasoa voidaan alentaa 
valitsemalla sopiva kiviaineksen koko ja pinnan karkeutusmenetelmä. 

Vaaleana päällysteenä betonipäällyste omaa hyvät valonheijastusomi-
naisuudet ja alentaa siten valaistuskustannuksia. 

Nykyaikaisen betonin pakkas-suolakestävyys on todettu hyväksi anka-
rissakin olosuhteissa. Näitä ominaisuuksia voidaan vielä säädellä 
suhteutuksella ja huokostuksella. Keski-Euroopasta ja Norjasta saatu-
jen kokemusten mukaan talvikunnossapidossa käytettävä suola ei ole 
aiheuttanut päällysteelle vahinkoja pitemmänkään ajan kuluessa. 

Nastarenkaiden aiheuttama urautuminen on betonilla noin neljä kertaa 
vähäisempi kuin normaaliasfalteilla. Tämä johtuu betonin paremmasta 
kulutuskestävyydestä sekä siitä, että betonipäällysteillä deformaatio ei 
lisää urautumista. 

2.2.2 Kunnossapito-omnaisuudet 

Betonipäällysteen tuntomerkkeinä on totuttu pitämään hyvää kantavu ut-
ta ja tasaisuutta, pitkää kestoikää ja vähäistä kunnossapidon tarvetta. 
Ensimmäisten sukupolvien betonipäällysteet ovatkin monissa maissa 
saaneet vanhentua ilman, että niiden kunnossapitoon olisi kiinnitetty 
juuri mitään huomiota. 

Kuva 4: N. 15 vuotta vanha päällyste korjattuna ja timanttihiottuna, 
Wisconsin, USA 
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Suunnitellun käyttöiän tai kuormituskertaluvun täyttyessä päällysteisiin 
on alkanut tulla eri syistä vaurioita; saumavikoja, halkeamia, murtumia, 
kulumauria, epätasaisuutta jne. Raskas liikenne yhdessä lämpötila- ja 
kosteusvaihteluiden kanssa väsyttää myös betonipäällysteen. Tämä ti-
lanne on käynyt yhä ilmeisemmäksi 1970-luvun alkuvuosista lähtien, 
kun monissa maissa on alkanut olla enenevässä määrin vanhoja, 
huonokuntoisia betonipäällysteitä, joiden kohtalosta on päätettävä. 

Vanhenevien betonipäällysteiden uudelleenrakentamista pidetään talou-
dellisesti ylivoimaisena, minkä vuoksi kaikkialla etsitään keinoja päällys- 
teiden käyttölän jatkamiseen. Kun betonipäällysteen kunnostamis- ja 
uusimistekniikat eivät ole hallinnassa, on ikää varsin usein jatkettu 
asfalttipaikkauksilla ja -pintauksilla. Betonipäällysteen kunnostamisen 
hankaluus on aiheuttanut myös pidättymistä uusien betonipäällysteiden 
rakentamisesta. 

1980-luvulla on ollut käynnissä voimakasta tutkimus- ja kehitystoimintaa 
sekä käyttökelpoisempien korjaus- ja kunnostusmenetelmien kehittämi-
seksi että betonipäällysteiden pitkäaikaiskestävyyden parantamiseksi. 
Tutkimustyö ja menetelmien testaus jatkuu edelleen eri tahoilla, ja jo 
nyt on löydetty uusia parempia tekniikoita kunnossapitoon ja kunnos-
tukseen. Suunnittelun, rakentamisen ja ennaltaehkäisevän kunnos-
sapidon asiantunteva suorittaminen on kuitenkin avainasemassa pääl-
lysteen pitkäaikaiskestävyyden kannalta. 

Yksi syy betonipäällysteen vähäiseen käyttöön Suomessa on sen 
hankalaksi koettu korjaaminen. Liikennerasitus on pienempi kuin 
maissa, joissa betonipäällysteitä yleensä käytetään, mutta vastaavasti 
ilmastorasitus monella tavalla suurempi. Suomessa nastarengaskulutus 
on merkittävä lisäuhka päällysteiden kestävyydelle. 

Betonipäällysteen uusiminen ja korjaaminen on kallista. Korjaaminen on 
käsityövaltaista ja hankalaakin, ei vähiten liikenteelle aiheutuvan häiriön 
takia. Toimenpiteiden kannattavuus riippuu siitä, miten viisaasti ylläpito- 
strategia valitaan ja millä ammattitaidolla työt tehdään. Tämän vuoksi 
suunnittelussa ja rakentamisen työtekniikoissa tapahtunut kehitys on 
tärkeää. Uusilla betonipäällysteillä tulee olemaan oleellisesti vähäisempi 
korjaustarve ja pitempi ikä kuin edellisen sukupolven päällysteUlä, joissa 
mm. pitkät laatat, raudoitus ja betonin alhainen lujuus ovat osoittautu-
neet heikoiksi kohdiksi. 
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3 BETONIPÄÄLLYSTEEN KUNNON SEURANTA 

3.1 Seurannan tavoitteet 

Betonipäällysteen kunnon seuraaminen on tärkeää monista syistä. 

1. Päällysteen kunnon ja vaurioiden etenemisen seuraami-
seksi 

2. Välittömien tai vuosittaisten korjausten suunnittelemiseksi 

3. Laajempien kunnostushankkeiden ajankohdan ennakoi-
miseksi ja kunnostustoimenpiteiden suunnittelemiseksi 

4. Kun säännöllistä seurantaa tehdään kaikilla betonipääl-
lysteillä saadaan aineistoa sekä suunnittelu- että raken-
tamis- ja kunnossapitomenetelmien kehittämiseksi. 

Tavoitteena on todeta päällystevauriot riittävän ajoissa ja siten ajoittaa 
korjaus- ja kunnossapitotoimenpiteet oikein, jolloin palvelutaso säilyy 
hyvänä mandollisimman pitkään. 

Kunnon seuranta edellyttää, että päällysteen rakenne ja toimintatapa 
tunnetaan tarkasti. Tämä yhdessä toistuvan ja systemaattisen seu-
rannan kanssa helpottaa kunnostustoimenpiteiden suunnittelua ja toi-
menpideajankohtien arviointia. Tällöin vältytään kunnostustoimenpitei-
den laiminlyönniltä ja myös niiden ylilyönniltä. 

Toimenpiteiden suunnittelun apuna ovat kohdassa 6. esitettävät kor-
jausmenetelmät seikkaperäisine ohjeineen. Näitä ohjeita voidaan käyttää 
joko sellaisenaan tai ohjeellisesti käyttää korjaus- ja kunnossapitosuun-
nitelmia laadittaessa. 

3.2 Seurannan toteuttaminen 

3.2.1 Yleistä 

Kunnossapito- ja korjaustöiden tarpeen arvioimisessa käytetään päällys- 
teen seurannan ja vauriokartoituksen standardimenettelytapoja. Vaurio- 
kartoituksen on oltava looginen, systemaattinen ja standardisoitu niin 
että vaurioiden kehitys ja korjaus ja niille sopivat toimenpiteet voidaan 
suunnitella ja suorittaa mandollisimman järjestelmällisesti ja tehokkaasti. 

Betonipäällysteen kunto voidaan arvioida täydellisesti ainoastaan, jos 
sen laattatyyppi (raudoitettu, raudoittamaton tai jatkuvasti raudoitettu), 
saumatyyppi, rakenne ja rakennusaineet ovat tiedossa. Myös päällys- 
teen alustan laatu, pintavesiviemäröinti ja kuivatus pitää selvittää. 
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3.2.2 Tarkastusväli 

Betoniteiden tarkastusväli on 2 - 5 vuotta, johon vaikuttaa tieluokka ja 
tien liikennetiheys. Pääteiden rutiinitarkastus tulee suorittaa vuosittain. 

3.2.3 Tarkastusajankohta 

Vuoden kylmimpänä aikana vauriot näkyvät yleensä parhaiten ja sau-
mat ja halkeamat ovat leveimmillään. Siksi kevättalvi on paras aika 
suorittaa betoniteiden tarkastus. Kunnostus- ja korjaustoimenpiteet 
voidaan suorittaa lämpimämmällä säällä. 

3.2.4 Seurantamenettely 

Tarkastuksen aikana vaurioiden laatu ja sijainti sekä aikaisempien 
korjausten kunto merkitään muistiin. Päällyste tarkastetaan koko levey-
deltä kaista kerraallaan. Esimerkiksi saumatäytteiden kunto voidaan 
arvioida kunnollisesti ainoastaan tarkkailemalla saumaa koko sen 
pituudelta. 

Hyvin vilkkaasti liikennöidyillä, monikaistaisilla teillä kaistojen sulkeminen 
tarkastuksen aikana on välttämätöntä. Asianmukaiset varomerkinnät 
ovat myös tarpeen tarkastusryhmän suojelemiseksi. Vakavien liiken-
nehäiriöiden välttämiseksi tällaisilla teillä rutiinitarkastukset voidaan 
suorittaa öisin. Kaksikaistaisia teitä voi yleensä tarkastaa reuna- ja kes-
kialueelta, mutta olosuhteet voivat tehdä kaistan sulkemisen pakollisek-
si. Vaurioiden suuruus ja laajuus voidaan yleensä arvioida tienpien-
tareelta. 

Kaistojen sulkemisen välttämiseksi alustava tarkastus tien yleiskunnosta 
voidaan tehdä ajoneuvoon asennetulla videokameralla. Sen avulla tun-
nistetaan tiessä alueet, jotka tarvitsevat yksityiskohtaisempaa tarkastus-
ta. Saatua kuva-aineistoa voidaan käyttää myös materiaalina tarkistetta-
essa muutoksia päällysteen kunnossa pitkällä aikavälillä. 

3.2.5 Vauriokartoitus 

Sekä raudoitetuissa että raudoittamattomissa päällysteissä, saumaurat 
muodostavat käytännöllisen ruudukon vaurioiden, korjausten ym. 
kartoittamiseen. Saumojen sijainti pitää olla oikein merkitty moottoritei-
den tai pääteiden paalulukeman tai muun vastaavan seurantajärjestel-
män mukaisesti. Tietojen keräys tarkastuksen aikana helpottuu huomat-
tavasti mikäli laatat on numeroitu silloin kun tie rakennettiin. 

Jatkuvasti raudoitetuissa päällysteissä, joissa ei ole poikkisaumoja, 
laatan reunoihin tehdyt merkinnät ajavat samaa asiaa kuin paaluluke-
mat. 
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3.2.6 Vauriotyypit ja niiden symbolit 

Alla on yhteenveto betonipäällysteissä esiintyvistä vaurioista ja virheistä 
sekä niihin liittyvä tieto, joka liitetään vauriokartoitukseen. Lisäksi esite-
tään vaurioiden symbolit ja viitenumerot tallentamista varten: 

Taulukko 1: Vauriotyypit ja niiden symbolit 

Vauriotyyppi Tieto mikä merkitään 
muistiin tatkastuksen 
aikana (vaurion sijainti 
merkitään aina) 

,Tbdi Wte 
nro 

Pintalohkeilu Pituus, leveys, syvyys .---- Si 
saumoissa ja 
halkeamissa 

Syvä lohkeilu Pituus, leveys, syvyys '' S2 
saumoissa 

Viallinen Saumaraon pituus missä S3 
saumamaSsa vaurioita syntyy 

Saumahalkeilu Pituus ja leveys S4 

Auennut pituus- Pituus ja leveys S5 
suuntainen sauma 

Porrastus Saumojen tai halkemien .__f_i S6 
(stepping) välinen tasoero L 

Sauman tai halkea- Tarkkaile sauman tai —,j S7 
man pystysuora halkeaman liikkumista tai 
liikkuminen värähtelyä silloin kun 

se on liikennöity esim. 
Benkelman palkilla ja 
pane merkille mikäli 
pumppausta voidaan havaita 

Poikkihalkemat Pituus ja leveys, eli kapea, HA1 
keskileveä tai leveä 

Pituushalkeamat Pituus ja leveys, eli kapea, HA2 
keskileveä tai leveä 

Vinosti poikit- Pituus ja leveys, eli kapea, HA3 
taiset halkeamat keskileveä tai leveä 

Nurkkahalkeamat Pituus ja leveys, eli kapea, HA4 
keskileveä tai leveä 

Halkeilut läpi- Pituus ja leveys, eli kapea, HA5 
vientien ja kai- keskileveä tai leveä 
vojen ympärillä 

Painumat Painumien aste (esim. harmitoi , P1 
melko vakava tai vakava), 
laatan pinta-ala, jossa pai- 
numia esiintyy sekä mikäli '" 
tähän liittyy epätavallisen 
paljon halkeilua 

Korroosiosyöpymät Ruosteläiskät laatan 
pinnalla tulee huomioida 

'Paineviat' esim. Vaikutuksen alaisen alueen PM 
puristusmurtumat laajuus 
(blow-up) 

Liian ohut Alue, jossa päällyste on STW P1 
päällyste liian ohut 

(kuormitushalkeamia) 



Betonipääflysteen kunnon seuranta ja kunnossapito-ohjeet 
	 17 

BETONPAALLYSTEEN KUNNOSSAPITO 

fauriotyyppi Tieto merkitään 
muistiin tarkastuksen 
aikana (vaunon sijainti 
merkitiän aina) 

Symboli Wte 
nro 

Pinnan epä- o-ominaisuus merkitään P1 
asaisuus joko hyvänä, kohtuullisena 

tai huonona. Mikäli pinta 
on huonontunut viimeisestä 
tarkastuksesta tämä tulee 
merkitä. Tasaisuusmittaus 
koko päällystejaksolla teh- 
dään IRI-mittarilla. - 

P1 Pintapurkautuma Alueen laajuus 

Hiushalke,Iu Laajuus ja aste, eli harmiton P1 
'Plastic melko vakava tai vakava 
Shrinkage 
Cracking) 

Huono kuivatus Merkitse sijainti L-\ 0  P1 

Sekalaiset Paikalliset purkautumat P1 
pintaviat epäpuhtaudet saumoissa ja 

halkeamissa, liian sileät 
kohdat päällysteessä 
(kitka) jne. 

Alkaisemmat Tyyppi, sijainti ja kunto AK 
korjaukset 

Täytetty TH 
halkeama 

Ohjeen lopussa on liitteenä seurantalomakemalli ja esimerkki sen 
täytöstä. 

3.2.7 Tunnistaminen ja diagnoosi 

Korjaustyö, joka ei ole tekemisissä vaurion syyn kanssa, on todennäköi-
sesti tehoton pitkällä tähtäimellä. Ennen korjausta on siis tärkeätä, että 
vaurio tunnistetaan ja sen syyt määritellään kunnolla, jolloin oikea 
korjaustapa voidaan valita. 

Pinnan huonontumisen syyt ovat tavallisesti näkyvissä, mutta sauma-
vauriot (esim. lohkeilu) tai rakennevauriot eivät aina ole yhtä itses-
täänselviä. Joskus tarvitaan täydentävää tutkimusta varmistettaessa 
vaurion syytä. 

4 BETONIPÄALLYSTEEN KUNNOSSAPITO 

4.1 Yleistä 

Betonipäällysteen kunnossapito- ja korjaustoimenpiteet eroavat asfaltti-
päällysteisillä teillä tehtävistä toimenpiteistä. Kunnossapitotoimenpiteet 
voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan. 

- hoito 
- kunnostus 
- betonipääTiysteen peruskorjaus 
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Kunnossapitotoimenpiteiden suunnittelun pohjana on kunnonseurannan 
pohjalta tehty kuntorekisteri (ks. kohta 3). Kuntorekisteriä hyödynnetään 
kunnossapitotoimenpiteiden ajoittamisesta ja menetelmien valinnassa. 
Kunnossapidon yhteydessä arvioidaan myös vaurioiden syyt. 

4.2 Hoito 

Vuosittain tehtävään päällysteen hoitoon kuuluvat mm. laatan lohkea-
mien ja halkeamien korjaukset, saumojen tarkistus ja puhdistus sekä 
mandolliset saumamassan uusimiset. Tärkeää on, että pienet korjaukset 
tehdään välittömästi, kun tarve todetaan. Tällä tavoin säästetään jatkos-
sa. Vuosittaisiin hoitotoimenpiteisiin kuuluu myös kuntorekisterin päivi-
tys. 

4.3 Kunnostus 

Betonipäällysteen kunnostukseen kuuluvat mm. osasyvien ja täyssyvien 
korjausten suorittaminen sekä urakulumien korjaus. Saumamassojen 
uusimiseen tulee varautua 5 - 8 vuoden välein riippuen tieluokasta. 
Muuten kunnostus on syytä tehdä kerran päällysteen kestoajan kulues-
sa. Korjaussuunnitelmat tehdään kuntorekisterin pohjalta. Kuntorekis-
teriä päivitettäessä hoitotoimenpiteiden yhteydessä on tärkeää, että 
siihen merkitään vaurion laajentuminen vuosittain, jotta korjaustoimenpi-
teet voidaan ajoittaa oikein. 

4.4 Betonipäällysteen peruskorjaus 

Betonipäällysteen peruskorjaukseen voidaan varautua päällysteen käyt-
täiän lopussa (30 - 35 v.). Peruskorjaus voi käsittää esim. laattojen 
vaihtoja, tien kuivatuksen parantamista tai lisäkaistojen rakentamista. 
Betonipäällyste voidaan esim. korjata kokonaisuudessaan ja päällystää 
uudelleen joko betonipintauksella tai asfaltilla. 

Peruskorjaukseen liittyy usein myös tien geometrian parantamista. Ylei-
sesti peruskorjaus on vaativa toimenpide, minkä yhteydessä mm. työn 
aikaisen liikenteen ohjaus vaatii hyvää perehtymistä eri työvaiheisiin ja 
niiden vaatimaan aikaan. 
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Kuva 5: Täyssät korjaukset odottavat uudelleen raudoitusta 
ja betonimassaa, peruskorjaustyömaa Wisconsin, USA 

Kuva 6: Betonin murskaukseen käytettävä jyrsin 
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5 BETONIPÄÄLLYSTEEN VAURIOITUMINEN 

5.1 Kuormittavat tekijät 

Betonipäällysteisiin aiheuttavat kuormitusta, jännityksiä ja rasituksia m n. 
seuraavat tekijät: 

- Liikennetekijät 
- dynaamiset, toistuvat liikennekuormat 
- poikkeukselliset ylikuormat 

- Liikenteen hoito 
- kunnossapitokalusto ja kunnossapitotoimenpiteet esim. 

suolan ja hiekan käyttö, talviauraus 

- Ympäristötekijät 
- lämpövaihtelut (pakkaset, helteet) 
- kosteusvaihtelut (märkä/kuiva) 
- pohjamaan tai alusrakenteen routiminen 
- pohjamaan tai alusrakenteen painuminen 

5.2 Vaurioitumismekanismit 

Vaikka betonipäällyste suunnitellaan ja rakennetaan kestämään kaikki 
5.1. kohdassa esitetyt kuormittavat tekijät ja niiden aiheuttamat rasituk-
set, syntyy päällysteeseen ajan mukaan vaurioita. Päällysteen vanhene-
minen ja kuluminen sekä ajan kuluessa esiin tulevat työ- ja materiaalivir-
heet aiheuttavat yhdessä tai erikseen vaurioita. Pienikin vika voi johtaa 
korjaamattomana yhdessä kuormittavien tekijöiden kanssa varsin vaka-
viin vaurioihin. Tästä syystä on tärkeää, että vauriot tunnistetaan ja 
korjataan mandollisimman varhaisessa vaiheessa. 

5.3 Vauriot ja niidet syyt yleispiirteisesti 

Betonipäällysteen vauriot voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin: 

1. Pintavauriot 
2. Saumavauriot 
3. Rakenteelliset vauriot 

Seuraavassa on lyhyesti taulukkomuodossa esitetty erilaiset vauriotyy-
pit, kuvaukset vauriosta, mandolliset syyt ja aiheutuvat haitat. 
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Taulukko 2: Pintavauriot 

Vauriotyyppi Vaurion kuvaus 
Mandollisia syitä Aiheutuva haitta 

pinnan epätasaisuus PaalLysteessa 	epasa- 
- virheellinen - paLvelutaso Laskee 

annöLListä 	epatasai- 
työsuoritus suutta, 	Joka voidaan Laattojen käyristy- 

Osoittaa 	tasaisuus- 
mittauksjLLa 	tai 	ha- 

mi nen 

vaita silmamaärin 

huono kitka (ei 	Suo- 
essa; 	huom 

tien pinta Liukas 
- kiiLtottuva kiviai- - uLosajovaara nas- 

tarenkaat) nes 
- 	pinnan herjeus 

puuttuu tai huono 
- 	Likaa, 	sen, 	liimaa 

tms. pinnassa 

huono kuivatus tien pinta märkä tai 
- kuivatusjärjestelma - veden roiskuninen 

Lötäköitä 	kauan 	se- tukossa - Vesitiirtovaara 
teiden jäLkeen 

- 	riittärnätön kaL- 
tevuus 

- urakuLuna 

urakuluna betonin 	kuLuniseste 
• nastarengastiiken,,e - vesiliirtovaara 

aiheutuva ura pyörä- 
- uLosajovaara 

Linjojen kohdalLa 

hiusha(kearnat ohuita 	hiushalkeamia 
- tehoton tuoreen - ei 	vaikuta pal- 

laatan pinnassa 
massan suojaus velutasoon 

- runsas suotan - 	 johtaa korjaamat- 
käyttö tomana pinnan pur- 

kautuni in 

pintapurkautunat asteittainen 	pinnan 
- huono suoLapakkas - ajomukavuus aLenee 

rapautuninen; 	ensin kestävyys 	• - keräa vetta, 	joka 
sem.Laasti, 	sitten 
karkeata kiviainesta 

- runsas suoLan köyt- jäatyessaan edel- 
tö Leen 	kiihdyttää 

irtoaa rapautunista 

kuoriutuninen ohuen 	korjausLaas- 
- 	Liian ohut kerros - 	 irtoavat 	kappaleet 

tikerroksen 	ir- 
toaminen suurina kap- 

- väarä Laastin koos- vaarana 
tunus - tasaisuus huononee 

paLeina 

paikalLiset 
purkautunat 

erikokolsia 	usein 
- epähomogeeninen - terävä kuoppa 

pyöreitä 	purkautunia massa - pieni ei 	vaadi 
niJuten terveessä Lea- 

- huono pakkaskes- korjausta, suurempi 
tassa; ilmenevät pian tavyys korjattava heti 
rakentamisen jäLkeen 

- reaktiot massassa 
- Laatan raudoituste- 

rästen 	korroosjo 
(jos Laatassa on 
teräksiä) 
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Taulukko 3: Saumavauriot 

Vaurio tyyppi Veurlon kuvaus Mandollisia syitä Aiheutuve haitta 

Vuoteve sauna seunamasse irti - huono ajuamassa 
- vanhentunut massa 

- saunaan ja 
elustaari p8iisev betontst, pinta- 

vesi pUsee saunaan - vr 	salJnaraon vesi rasittaa ajan 

asioto mittaan taattaa 
(huom. j8tyminen, 
ptmppautunlnen) 

Ytipursueve tai saunamassa pursuna - 	 liian paljon tai - eptasaiatiutte. 
saunat "naputtaa" 

vajaa sauna seunareon reunojen viihn seunamassaa 
- huono saunamessa - epsiisteytt y(puolelle tai 

sauna on vajaa - vör 	saunaraon - vajaa sauna ker5 

nuoto ep5puhtauksia, 
jotka taas 
rikkovat Inatan 
t-eunoj a 

L.eetan retriojen teatte lohkeilee - lasten reunojen - 	 irtoavat kappaleet 
aiheuttavat usein 

tohkeilu (apatling) pituus- 	tai poikki- heikkous, 
kor- vMittömn saunan kohdalla; hienorakeinen 

usein laatan yli- massa pinnassa, jaustarpeen 

kulmista irtona liian syvä poik- 

aetvi 	betonikappa- kisuun. harjeus 

leita saunan kohdalta 
- saunater5tefl 

asennusvirhe tai 
tukkiutuninen 

- kiviä tai ep5puh- 
puhtauksia saunas- 
sa 

Halkeamet saunan leette he(keilee - kiviH tai ep5puh- - halkeitun edetessä 
lanten inurtunis- 

kohdalle saunan lhett uksie saunassa 

(crecking) (lyhyet halkeamet) - saunaterStefl vaara 
kunnossapi- - 	 tisii5 asennnusvirhe 

toa 
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Taulukko 4: Rakenteelliset vauriot 

Vaurlotyyppi Vaurion kuvaus Mandollisia syitä Aiheutuva haitta 

Poikkihalkeama laatan reunasta 	reunaan atimitoitettu paksuus - ei väLitöntä hait- 
(transverse cracking) ulottuva suora tai vino- - 	Liian pitkä laatta taa liikenteelle 

haLkearna - 	Liian - ajan oloon halkei- 
myöhäinen lun edetessa 
saunan sahaus kuonmnsi i rtokyky 

• (aatan väsyminen heikkenee 
- huono betoni 

Pituushatkeama keskisaunan suuntainen - 	Liian Levea 	Laatta - haLkeitui edetessä 
(longitudinal cracking) usein monen Laatan pitui- - 	liian mataLa sauna voi 	tulta haitat- 

nen hatkeama - keskisaunan väärä Lisia kaltevuus- 
sijainti 	ajolinjoihin eroja 	tai 	sauna 
nähden voi aueta 

- tien reunan painuna 
- tien routiminen 

Nurkkahalkeama poikkisauTiasta laatan - nurkan ytikuormitus - nurkkahatkeama 
(corner cracks) reunaan tai keskisau- - huonokuntoinen sauna pahenee helposti, 

maan ulottuva halkeama • eroosio alustassa lohkeamavaara' 

Verkkohatkeilu pahasti 	ristiin halkeil - ylikuormitettu top- - koko paatLyste 
(third stage lut Laatta, 	laatan osat puunkäytetty laatta uusittava heti 
cracking) irti 	toisistaan - alustan kentavuus huono 

Porrastus menosuunnan puoleinen - routiminen - ajomukavuus huo- 
(faulting, 	stepping) laat€a painuu alas ja - eroosioherkkä alusta nonee, "naputta- 

sanan kohdalla syntyy - saunaterästen puuttu- va" paätlyste 
pykälä minen - 	laatta viottuu 

inuutenk i n 

Punppautuminen veden ja maa-aineksen - eroosioherkkä alusta - 	hatkeitua ja 
(piJnping) pursuaminen poikkisau- - huono kuivatus harrinastusta 

moista raskaan ajoneuvon - huono alustan kantavuus laattaan 
alla 

laatan keinuninen laatan päitten pystysuora - samat syyt kuin - 	johtaa porras- 
(slab rocking) liike raskaan ajoneuvon puTppautunisessa tukseen 

alla 

Rapautumisreaktio Sarja eteneviä hiushaL- - kiviaineksen ja semen- - betcnin kmniaLlinei 
laatassa keamia saunan 	läheltä tin reaktioista johtu- rapautuninen joka 
(D-cracking) va rapautuninen, jota auttamattomasti 

vesi 	ja jäätyminen no- tuhoaa taatan 
peuttavat (ei tavattu 
suomalaisilla kivila- 
jeilla) 

Puristusmurtuna Poikkisaunan tuhoutuninen, - puristusjännitysten - tapahtuu 
(blow-up) jolloin laatta nousee keskittyminen äkillisesti 	ja 

saunan kohdalla - laajennussaunan väärä katkaisee 	(ii 
rakenne kenteen 

- vaatii 	ainakin 
kanden laatan 
uusimisen koko- 
naan 

Painurna, kohouma haitallinen pituus- 	tai - 	routa tai 	alustan - alentaa ajomu- 
poikkikaltevuus painuninen kavuutta 

- 	laatta ha(kei- 
tee 
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5.4 Vaurioiden kuvaus 

5.4.1 Pintavauriot 

1.Pinnan epätasaisuus 

Laatan pinnan epätasaisuudet voivat esiintyä kohoumina tai painumi-
na,jotka ovat muodostuneet joko laatan rakentamisen aikana tai saumo-
jen ja halkeilujen porrastuksen seurauksena tai painumien aiheuttamas-
ta epätasaisuudesta. Myös laattojen käyristyminen aiheuttaa kohoumia 
tai painumia. 

Vauriotyyppi Syyt Korjausmenetelmät 

Kohoumat Rakennevirhe Kohoumat poistetaan timantti- 
Routa hionnalla 

Painumat Rakennevirhe 

Routa Pohjamaan 
painuminen 

2.Huono ktka 

Betoniteiden kitka riippuu laatan pintarakenteesta, pinnan tyypistä ja 
karkeudesta, kiviaineksesta yleensä ja sen muodosta ja koosta. Kitkan 
huononeminen johtuu liikenteen aiheuttamasta pinnan hioutumisesta ja 
esim. kiviaineksen laadusta. Suomessa huono kitka ei ole ongelma, 
koska nastarenkaiden käyttö talvisaikaan karhentaa kesäalkaan mah-
dollisesti hioutuneet laatat. 

Vauriotyyppi Syyt Korjausmenetelmät 

Huono kitka Uikenteen ai- Kitkauritus, pinnan 
heuttauttama karhentaminen mekaanisesti 
hioutuminen 

Huono kiviai- Päällysteen uusiminen 
nes tai pinnan karhentami- 
Väärä suhteu- nen mekaanisesti 
tus 

3. Huono pintakuivatus 

Huono pintakuivatus johtuu riittämättömästä pintakaltevuudesta, ura- 
kulumisesta tai tien kuivatusjärjestelmän riittämättömyydestä. 
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/auriolyyppi Syyt Kojausmenetelmät 

Tien pinta Riittämätön kai- Kaltevuuden parantaminen 
märkä koko tevuus timanttihionnaila 

IueeIta 
Kuivatus riittä- 
mätön Kuivatuksen parantaminen 

salaojituksellatukkeutumanaukaisu 

L.täköitä tai Urakulumat Unen poisto timantti- 
,esi seisoo urissa Pinnan epätasal- hionnalla 

suudet 

4. Urakulumat 

Urakulumat johtuvat nastarenkaiden käytöstä sekä raskaan liikenteen 
kuormituksesta. Betonin huono kiviaines ja alhainen lujuus edesauttavat 
urakulumista. 

/auriolyyppi Syyt Korjausmenetelmät 

Urakuluma Nastarengaskulu- Unen mekaaninen poisto 
tus timanttihionnalla 

Betonin huono 
kiviaines Uudelleen pintaus 

betoniila tai 
asfaltiila. 

Betonin alhainen 
lujuus 

5. Hiushalkeamat 

Hiushalkeamat ovat lyhyitä ja vinoja halkeamia eivätkä ylety laatan 
reunoihin saakka. Aluksi ne ovat melko matalia, mutta myöhemmin läm-
pötilan vaihteluiden sekä kosteusvaihteluiden seurauksena jotkut niistä 
voivat laajeta koko laatan leveydelle ja syvyydelle. 

Hiushalkeamat syntyvät muutaman tunnin kuluessa laatan valamisesta 
ennenkuin betoni on kovettunut. Yleensä ne ilmenevät seurauksena 
siitä, että betonin pinnassa tapahtuu tilavuusmuutoksia veden liian 
nopean haihtumisen seurauksena. Nopeat lämpötilan muutokset voivat 
pahentaa tilannetta. Siksi tehokas jälkihoito on tarpeen. 

Hyvin pienet ja kapeat hiushalkeamat eivät yleensä laajene itsestään 
eivätkä kaipaa hoitotoimenpiteitä, varsinkaan jos ne esiintyvät jatkuvasti 
raudoitetuissa laatoissa. Melko vakavat hiushalkeamat kuitenkin tulee 
hoitaa alla kuvatulla tavalla riippuen halkeaman suuruudesta. 
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auriotyyppe Syyt Korjausmenetelmät 

Hiushalkeilu Tehoton tuoreen 
massan suojaus 

Halkeaman täyttäminen 
epoksi-imeytyksellä 

6. Pintapurkautumat, kuoriutuminen, paikalliset purkautumat 

Betoniteiden pintapurkautumien tavallisin syy on betonin huono pakkas-
suolakestävyys. Maatiesuolan ja kemikaalien käyttö lisää purkautumia. 
Betonin tulisi sisältää riittävän paljon sementtiä ja vesisementtisuhteen 
tulisi olla pieni. Liian suuri veden käyttö betonhlaatan pintaviimeistelys-
sä heikentää pinnan lujuutta. Tämä vaikuttaa betonin kestävyyteen huo-
nontavasti. 

Vauriotyyppi Syyt Korjausmenetelmät 

Pintapurkautumat Huono pakkas-suola- Osasyväkorjaus, mekaaninen 
kestävyys pinnan poisto ja ohut massapin 

taus 

Kuoriutuminen Uian ohut kor- Syvempi korjaus, tarvittaessa 
jauslaastikerros jopa täyssyväkorjaus, jos rapau 

tuminen on päässyt pitkälle 
Huono sidonta 
laatan ja kor- 
jausmassan 
välillä 
Väärä laastin 
koostumus 

Paikalliset Ks. edellä + Ks. edellä.Pienet pur. 
purkautumat epähomogeeninen kautumat 

massa eivät vaadi korjausta 

.fr 	. 

- - 	 . 	 - 

. 
,. 

,- 

Kuva 7: Suolan ja pakkasen aiheuttama pintapurkautuma 
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5.4.2 Saumavauriot 

1. Vuotavat saumat 

Betonipääfiysteissä käytetään neljää saumatyyppiä. Ne ovat liikun-
tasauma, puskusauma, kutistumissauma ja pituussauma. Saumaraken-
teet mandollistavat laattojen muodonmuutokset. Siksi on tärkeätä pitää 
saumat toimintakelpoisina. Vuotavat saumat johtuvat saumatäytteen ir-
toamisesta tai puuttumisesta. Pintavesi ja sen mukana hienot ainesosat 
pääsevät saumoihin aiheuttaen sauman tukkeuman ennemmin tai 
myöhemmin. Tämä johtaa taas muihin vakavampiin saumavaurioihin. 

Vauriotyyppi Syyt Koijausmenetelmät 

Vuotava sauma Huono saumamassa Vanhatäyte poistetaan ja saumara 
ko puhdistetaan perusteellisesti j 
täytetään uudelleen 

Väärä saumaraon 
muoto 

Työvirheet alkupe- 
räisessä saumauk- 
sessa (tarturitaviat) 

Kuva 8: Lievää lohkeilua vuotavassa saumassa 
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Kuva 9: Ylipursuava liikuntasauma 

2. Ylipursuava tai vajaa sauma 

Kuumina kesäpäivinä laattojen laajentuessa täytteet voivat pursua 
sauman yli. Jos tämä tapahtuu, voi liikenne vaurioittaa saumatäytettä tai 
se voi hävitä kokonaan. Tämän vuoksi, saumatäytteen yläpinta pitäisi 
olla hiukan laatan yläpintaa alempana. Vajaat saumat toisaalta keräävät 
epäpuhtauksia, jotka voivat vahingoittaa laatan reunoja. 

Vauriotyyppi Syyt Kojausmenetelmät 

Ylipursuava sauma Uian paljon sau- Vanha täyte poistetaan 
mamassaa ja saumarako puhdistetaan 
Saumanauhan perusteellisesti ja täyte- 
puuttuminen tään uudelleen 
Väärä saumamuoto 

Vajaa sauma Ulan vähän Ks. edellä 
saumamassaa 

Työvirheet 

Väärä saumaraon 
muoto 

Saumanauhan puut- 
tuminen 
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3. Laatan reunojen lohkeilu 

Laattojen reunojen lohkeilu voi johtua monesta syystä. Korjaamattomina 
ne huonontavat sauman ja saumatäytteen toimivuutta. TälFöin vesi ja 
hienoainekset pääsevät saumaan, mikä johtaa sauman rikkoutumiseen. 
Tämä huonontaa sekä sauman toimintaa että ajomukavuutta. 

Lohkeilun tärkeimmät syyt ovat saumareunojen heikko betoni, hienoai-
neksen tunkeutuminen saumarakoon ja mekaaniset vauriot laatan 
reunoissa. 

Lohkeilu, joka johtuu puristumattoman aineen tunkeutumisesta sauma-
rakoon ilmestyy yleensä yllättäen ja lohkeamat ovat usein kiilan- 
muotoisia betonikappaleita. 

Laattoihin ilmestyvä pintalohkeilu on korjattava ennen kuin se heikentää 
saumarakennetta niin suuressa määrin, että pintavesi tai muu epäpuhta-
us pääsee tunkeutumaan saumaan. Tämä on todennäköistä lohkeilun 
ollessa 20 mm syvempi. 

Syvä lohkeilu saumoissa leviää yleensä laatan keskelle saakka ja voi 
laajeta. Tämä johtuu joko saumateräksen ylikuormittumisesta tai kiviai-
nesten tunkeutumisesta saumarakoon. 

Vauriotyyppi Syyt Koijausmenetelmät 

Lohkeilu poikki- Heikko betoni, Pieni pintalohkeilu voidaan 
tai pituussauman joka ei ole poistaa sahaamalla ja hiomalla 
reunassa tai laa- tarpeeksi saumarakoa paikallisesti 
tan reunassa tiivistä tai 40 mm leveäksi, jos kyseessä on 

kestävää poikkisauma, 30 mm leveäksi jo 
kyseessä on pituussauma 

Soran, kivien 
tai lian tunkeu- 
tuminen sauma- 
rakoon 

Syvä lohkeilu ku- Saumateräksen Poikkisuuntainen täyssyvä- 
tistumis- ja liikunta- ylikuormitus korjaus 
saumoissa 

Kiviaineksen 
tunkeutuminen 
saumarakoon 

Syvä lohkeilu Kuten edellä Täyssyvä korjaus 
laatan ja sauman 
reunalla 



30 
	

Betonipäillysteen kunnon seuranta ja kunnossapito-ohjeet 
BETONIPÄÄLLYSTEEN VAURIOITUMINEN 

5.4.3 Rakenteelliset vauriot 

1. Yleistä 

Rakennevauriot ilmenevät pääasiallisesti erityyppisinä halkeamina 
laatassa sekä painumina ja porrastuksina. Paikalliset purkautumat 
lasketaan rakennevaurioihin. 

Laatoissa ei tulisi esiintyä minkäänlaisia halkeamia. Vaikka kapeat 
halkeamat eivät vaadi hoitoa, ne yleensä laajenevat raudoittamattomissa 
laatoissa hyvin lyhyessä ajassa ja siksi niitä tulee tarkkailla. Keskileveät 
ja leveät halkeamat korjataan siten, että estetään veden, soran yms. 
tunkeutuminen laattaan. Tarvittaessa kuormansiirtokyky palautetaan 
raudoituksella. 

Rakennehalkeamat luokitellaan halkeaman pintaleveydestä riippuen 
kolmeen luokkaan: 

Kapeat halkeamat 	(< 0,5 mm) 
Keskileveät halkeamat (0,5 - 1,5 mm) 
Leveät halkeamat 	(yli 1,5 mm) 

Kapeissa halkeamissa kiviaineslukitus toimii ja niillä on vielä tämän takia 
kuormansiirtokykyä. Ne ovat myös liian kapeita veden, soran ym. tun-
keutumiseksi laattaan. 

Keskileveiden halkeamien oletetaan pitävän ainoastaan osittaisen kuor-
mansiirtokyvyn, sillä niissä kiviaineslukitus on vähentynyt. Keskileveissä 
halkeamissa veden ym. tunkeutuminen halkeamaan on mandollista. 

Leveillä halkeamilla ei kiviaineslukitus enää toimi ja siksi niissä ei ole 
kuormansiirtokykyä. Ne mandollistavat helposti veden, soran ja sepelin 
tunkeutumisen. Laatan halkeamien leveys mitataan kylmällä säällä, kun 
ne ovat leveimmillään. 

2. Poikkihalkeamat 

Rakentellisesti vaarallisia poikkihalkeamia voi muodostua monesta 
syystä. 

Vaunotyyppe Syyt Korjausmenetelmät 

Poikkihalkeilu Uian pitkä Keskileveät halkeamat 
laatta - sauma sahataan tai piikataan 

auki ja täytetään asianmukaisesti 
Saumaterästen 
vääriflaSeflfluS 

Leveät 	halkeamat 	- 	 tehdään 
poikkisuuntaitainen 	täyssyvä 
korjaus 

Kutistumissaumojen korjaus 
liian myöhäinen sahaus 

Alustan kantavuus huono 
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Kuva 10: Halkeama korjataan täyssyvällä korjaukse/la 

Kuva 11: Korjattu villi halkeama, Minnesota, USA 
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3. Pituushalkeilu 

Kun laatassa muodostuu pituushalkeamia (ei niinkään pituussaumois-
sa), ne tulevat todennäköisesti laajentumaan ilman hoitoa. Leveät 
halkeamat mandollistavat veden ja soran sisäänpääsyn ja niiden ole-
massaolo jommassakummassa rengasurassa on erityisen huolestut-
tavaa. Pituushatkeamien ja poikkihalkeamien risteäminen on vaarallista 
lohkeiluriskin takia halkeamien kohtaamispisteessä, varsinkin kun ne 
kohtaavat vinosti. 

Laattojen pituushalkeiluun on monta mandollista syytä. 

fauriotyyppi Syyt Korjausmenetelmät 

Pituushalkeama Liian leveä Kapeat halkeamat 
laatta raudoittamattomissa 

laatoissa sekä keskileveät halkea- 
mat tulisi 	korjata 	poikittaisella 
raudoituksella 

Painuma Leveät 	halkeamat 	kaiken- 
tyyppisissä laatoissa tulisi 
korjata pituussuuntaisinatäyssy- 
vinä korjauksina tai 	uusimalla 
koko laatta 

4. Vinot halkeamat 

Vinoja halkeamia ovat kaikki monisuuntaiset täyssyvät halkeamat, jotka 
eivät ole poikittaisia, pituussuuntaisia tai nurkkahalkeamia. 

Vinon halkeilun tavallisin syy on tienalustan painuma tai nousu. Yleensä 
tämä vaihtelee laatan leveydellä ja tästä aiheutuva halkeilun suunta on 
yleensä vaihtelevaa. Kapeat ja keskilevät halkeamat raudoittamattomis-
sa laatoissa voidaan korjata poikittaisella raudoituksella. Leveät, monin-
kertaiset halkeamat kaikentyyppisissä laatoissa vaativat joko laatan 
uusimista tai täyssyvää korjausta. 

Vauriotyyppi Syyt Koijausmenetelmät 

Vino halkeilu Pdustan painu- Kapeat halkeamat 
minen ja keskileveät halkeamat 

laatoissa vaativat joko injektoin- 
tia epoksilla tai korjauksen poi- 
kittaisella raudoituksella 

Leveät halkeamat vaativat joko 
laatan uusimista tai täyssyväri 
korjauksen 
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5. Nurkkahalkeilu 

Yksittäisiä, täyssyviä halkeamia, joiden pituus vaihtelee noin 0,3 - 2,0 
metriin, voi ilmetä laattojen nurkkien kohdalla tai poikkisaumojen yh-
dellä tai molemmilla puolilla monesta syystä. Nurkkahalkeilut voivat 
mandollistaa veden tunkeutumisen saumaan ja aiheuttaa alustan 
paikallista huononemista ja jopa siitä seuraavaa pumppausilmiöitä. 

Vauriotyyppi Syyt Korjausmenetelmät 

Nurkkahalkeilu Kuormansiirto- Nurkka- tai vino 
kyvyn puuttu- täyssyvä korjaus riippuen 
minen saumassa kumpi on sopivampi 

Saumateräs ei 
pääse liikku- 
maan saumassa 

Laatat eivät 
ole suorakul- 
mion muotoisia 

Piustan kanta- 
vuus vähentynyt 
ylikuormitus 

6. Laatan liike pystytasossa, pumppausilmiö ja painuminen 

Laatan liikkuminen pystytasossa kuormituksen johdosta on tavallisim-
min seuraus alustan huonosta kantavuudesta tai huonoista saumoista. 
Lisäksi pumppausilmiö voi olla merkki siitä, että päällysteen alusrakenne 
tai tien kuivatus on huono. Huono kuivatus tulee korjata ennen laatan 
korjaamista. 

Wuopi S Koausmenetelmät 

Laatan liik- Huono alustan Laatan alapuolinen injektointi 
kuminen kantavuus 

Huono kuorman Täyssyvä korjaus 
siirtokyky 
saumaterästen 
puuttumisen 
takia 

Pumppausilmiö Huono päällys- Kuivatukseri uusiminen tai alustan 
teen tai alus- parantaminen 
tan kuivatus 

Painuma AJustan painuminen Paikallistettu painuma 
tai liikkuminen tulisi hoitaa laatan nostamisella 

Vakava painuma voidaan hoita 
joko uusimalla laatta tai uudelleen 
päällystämällä painumakohta 

Porrastus sau- Saumaterästen Laatan alapuolinen injektointi 
moissa ja halkeamissa puuttuminen ja täyssyvä korjaus 
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5.4.4 Muut vauriot 

1. Yleistä 

Muita betonipäällysteissä esiintyviä vaurioita ovat edellä esitettyjen 
lisäksi mm. saumakoriasennusvirheet sekä betonin ja asfaltin sauma-
kohdissa esiintyvät erilaiset vauriot. 

2. Saumakonasennusvirheet 

Aikaisemmin, kun betonin levityskalusto ei ollut niin kehittynyttä kuin 
nykyisin, asennettiin saumaraudoitukset käyttäen hyväksi erillistä 
'saumakoria' eli eräänlaista saumaterästen tukirakennetta. Kant pääse-
vät helposti liikkumaan betonin valun aikana ellei niitä asianmukaisesti 
kiinnitetä alusrakenteeseen. Tästä on Suomessa näyttönä vuonna 1984 
rakennettu betonikoetieosuus vt:lla 12 välillä Villähde - Nastola. Sauma-
korin liikkuminen ja kaatuminen valun aikana on aiheuttanut saumate-
rästen nousemisen päällysteen pintaan ja saumasta alkavan halkea-
man. 

Iauriotyyppi Syyt Ko4ausmenetelmät 

Saumaterästen Saumakorin Täyssyväkorjaus vaurion kohdalh 
ilmestyminen asennusvirhe 
aatan pintaan 

3. Betonilaatan ja asfaltin saumakohdassa esiintyvät vauriot 

Betonilaatan ja asfaltin saumakohdassa esiintyvät vauriot johtuvat 
useimmiten alustan huonosta kantavuudesta. Viallinen saumarakenne 
päästää myös vettä saumaan ja aiheuttaa vaurioita. 

Iauriotyyppi Syyt koijausmenetelmät 

Painuma asfaltti- Alustan huono Pientareennostoasfalttimassalla 
pientareen ja kantavuus tarvittaessa alusrakenteen vah- 
betonin raja- vistaminen 
ohdassa 

staltti murtunut Mekaaninen 1 	Uusintaniassaus, sauman korjaus 
;auman kohdalla rasitus, veden 

jäätyminen 
saumassa 

Betoni murtunut " Betonilaatan 'siistimissahaus' 
auman kohdalta sauman kohdalla, uusintamas- 

saus, sauman korjaus 



BetonipMllysteen kunnan seuranta ja kunnossapito-ohjeet 
	 35 

VAURI0DEN KORJAAMINEN 

6 VAURIOIDEN KORJAAMINEN 

6.1 Vaurioiden korjausmenetelmät 

6.1.1 Yleistä 

Ennen varsinaisen korjaustyön aloittamista on tehtävä seuraavat toi-
menpiteet: 

1. Kerättävä kaikki suunnitteluaineisto kohteesta 
2. Vauriokartoitus (ks. kohta 3.2) on saatettava ajan tasalle 
3. Kerääntyneen aineiston läpikäyminen 
4. Lopullinen päätös korjausten laadusta ja laajuudesta 
5. Paikkausmateriaalien laboratoriotestit 

6.1.2 Yleisimmät korjausmenetelmät 

Betonipäällysteen yleisimmät korjausmenetelmät ovat seuraavat: 

1. Saumojen uudelleentäyttö 
2. Kapea saumakorjaus 
3. Laattojen osasyvät korjaukset 
4. Laattojen täyssyvät korjaukset 
5. Pitkittäishalkeamien korjaukset 
6. Urakulumien korjaus (timanttihionta) 
7. Kuivatuksen parantaminen 
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Korjauskohteissa joudutaan tekemään usein useampia erityyppisiä kor-
jauksia. Suomen oloissa tulee timanttihionta yhdistettynä erilaisten 
halkeamien korjaukseen olemaan yleisintä. 

6.1.3 Korjausmenetelmien kuvaukset 

Seuraavassa on kuvailtu työvaiheittain eri korjausmenetelmiä. Korjaus-
töiden yksityiskohtaista suunnittelua varten on laadittu tyyppipiirustuk-
set/työtapaselostukset kustakin korjausmenetelmästä. Kunnossapito ja 
korjausmateriaalit on esitetty kohdassa 6.2 

1. Saumojen uudelleentäyttö 

a. Paista entinen täyte ja saumanauha kokonaan sauma-
raosta 

b. Mikäli tarpeellista, saumarakoa voidaan syventää ja 
leventää sahaamalla se korkeintaan 20 mm leveäksi 

c. Puhdista saumarako (välittömästi mandollisen sahauksen 
jälkeen) 

d. Puhdista sauman sivut erittäin huolellisesti hiekkapuhal-
luksella, teräsharjauksella tai jyrsimällä. Tämän jälkeen 
sauma on puhdistettava vielä painepesulla 

e. Puhdista saumarako perusteellisesti puhtaalla paineilmal-
la, vähintään 0,5 N/mm 2  paineella. 

f. Asenna sauman pohjalle asianmukainen saumanauha 

g. Käsittele saumaraon seinämät huolellisesti saumatäyt 
teen esikäsittelyaineella tartunnan varmistamiseksi 

h. Täytä sauma asianmukaisella saumamassalla. VäItä ali- 
ja ylitäyttöjä. Mandollinen ylitäyttö leikataan pois massan 
kovettua. 

Kuva 13: Sauman täyttö 
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a. Vanha saumatäyte, saumanauha tai saumalevy revitään 
tai jyrsitään pois 

b. Korjattavan alueen ympärille merkitään vähintään 150 x 
150 mm suorakulmainen tai neliömuotoinen alue, siten 
että vauriokohdan ympärillä joka puolella on vähintään 
50 mm tervettä betonia. 

c. Vähintään 20 mm tai tarpeen vaatiessa 30 mm 'eveä ura 
sahataan saumaa pitkin. Sen tulee ylettyä vähintään 10 
mm korjauksen alapuolelle ja 10 mm sen ulkopuolelle 
molemmin puolin. 

d. Paikan reunoille sahataan urat timanttisahalla vähintään 
10 mm:n syvyydelle. Paikattavan alueen reuna tulisi olla 
pystysuora. 

e. Betonimassa jyrsitään/piikataan vaurion kohdalta ter-
veeseen betoniin saakka. Korjauksen pinta tulisi olla 
suhteellisen tasainen. 

f. Saumaan sahattuun uraan asennetaan ohut bituliittilevy 
siten, että sen yläreuna on betonhlaatan yläpinnan tasalla. 

g. Paikattava alue puhdistetaan puhtaalla paineilmalla pölyn 
ja irronneen betonin poistamiseksi. Mandollinen jäljelle 
jäänyt osittain irtonainen betoni poistetaan teräsharjauk-
sella. Tämän jälkeen alue puhdistetaan toistamiseen 
paineilmalla. 

h. Paikattava alue ja Sitä ympäröivä alue kastellaan huolel-
lisesti, jotta ne pysyisivät kosteina paikkaukseen saakka. 

Mandollinen ylimääräinen vesi poistetaan korjattavan 
alueen pinnalta harjaamalla tai paineilmalla. 

Puhdistettuihin pintoihin harjataan hienoa sementtilaastia 
tai sopivaa tartunta-ainetta. 

k. Paikkausmassa, joka on samaa laatuluokkaa kuin paikat-
tava betoni, levitetään notkeana välittömästi pintakäsittelyn 
jälkeen 20 %:n ylitäytöllä ja tärytetään perusteellisesti. On 
pidettävä erityistä huolta siitä, että korjauksen nurkat ja 
reunat tiivistyvät hyvän tartunnan varmistamiseksi vanhan 
betonin kanssa. Tasoittaminen tehdään hiertämällä. 

Paikkauksen korkeus ympäröivään alueeseen nähden 
tulee olla ± mm. Korjauksen pinnoitus tehdään vanhaa 
pintaa vastaavaksi. 
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m. Korjausalue käsitellään välittömästi jälkihoitoaineella, 
joka estää hyvin betonin liian nopean kuivumisen. 
Tarvittaessa alue peitetään geotekstiilillä, mikä pidetään 
kosteana n. 1 vrk:n ajan tai muovikalvolla. 

n. Betonin kovetuttua poistetaan saumaan asennettu 
bituliittilevy ja sauman uudelleen täyttö tehdään kohdan 
6.1.3.1 mukaisesti. 

- 

1 

k1 

Kuva 14: Paikattavan kohdan piikkaus käynnissä 

3. Laattojen osasyvät korjaukset 

a. Määrittele viallisen betonin laajuus koputtamalla terästan-
golla betonilaattaan. 

b. Merkitse vähintään 150 x 150 mm suuri suorakulmion tai 
neliömuotoinen alue vaurion ympärille. Merkitty alue tulisi 
ylettyä vähintään 50 mm viallisen betonin ulkopuolelle. 

c. Paikan reunoille sahataan vähintään 10 mm syvät aloitus- 
raot timanttisahalla. Raot tulee olla niin tehtyjä, että ne 
muodostavat korjaukselle suorakulmaiset kulmat. 

d. Betonimassa piikataan tai jyrsitään vaurion kohdalta ter-
veeseen betoniin saakka yksi- tai moniteräisellä jyrsintä-
laitteella. Pinnan tulisi olla kohtuullisen tasainen. 
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e. Paikattava alue puhdistetaan puhtaalla paineilmalla pölyn 
ja irtonaisen betonin poistamiseksi. Jäljelle jäävä osittain 
irtonainen betoni tulee poistaa teräsharjauksella. Tämän 
jälkeen alue puhdistetaan toistamiseen paineilmalla. 

f. Mikäli paikattava alue ulottuu laatan reunoihin saakka, 
tulisi reunoihin asentaa saumanauha tai vastaava. 

g. Paikattava kohta kastellaan huolellisesti, niin että se ja 
sitä ympäröivä alue pysyvät kosteina paikkaukseen 
saakka. 

h. Mandollinen ylimääräinen vesi poistetaan korjattavan 
alueen pinnalta harjaamalla tai paineilmalla. 

i. Puhdistetut pinnat pintakäsitellään harjaamalla niihin 
hienoa sementtilaastia tai sopivaa tartunta-ainetta. 

j. Paikkausmassa, joka on samaa laatuluokkaa kuin paikat-
tava betoni levitetään välittömästi pintakäsittelyn jälkeen 
20 %:n ylitäytöllä ja tärytetään perusteellisesti. Nurkat ja 
reunat on tiivistettävä huolella hyvän tartunnan varmista-
miseksi vanhan betonin kanssa. Tasoittaminen nurkissa 
ja reunoissa tehdään pienillä alueilla hiertämällä. Suurilla 
alueilla käytetään myös tärypalkkia. 

k. Täytteen korkeus jätetään ympäröivän laatan tasolle sitä 
ympäröivää kovaa betonia vastaan. Korjauksen pinnoitus 
tehdään vanhaa pintaa vastaavaksi. 

1. Korjausalue käsitellään välittömästi jälkihoitoaineella, joka 
estää hyvin betonin liian nopean kuivumisen. Tarvittaessa 
alue peitetään geotekstiilillä, mikä pidetään kosteana n. 
1 vrk:n ajan. 

4. Laattojen täyssyvät korjaukset 

a. Vauriokohdan ympärille merkitään suorakaiteen muotoi-
nen alue. 

b. Uusittavan alueen reunat sahataan pystysuoraan koko 
laatan syvyydelle, pitäen huolta, ettei sahaus laajene 
viereisiin laattoihin. Useampia sahauksia voidaan tehdä, 
jotta laatat voidaan poistaa sopivissa kappaleissa. 

c. Betoni poistetaan varovasti uusittavalta alueelta jäljelle 
jäävää laattaa vahingoittamatta ja varoen alustan häiriin-
tymistä. 

d. Mandolliset saumahalkeilut ja -raot uusittavan alueen 
sivuiU nuhdetn i ylit ntn. 
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e. Laatan paljastettuun pystysuoraan pintaan porataan 150 
- 200 mm pitkiä reikiä 250 mm:n välein. Reiät tulee olla 
laatan sivujen ja pinnan kanssa samansuuntaisia. Reikien 
halkaisijan ei tulisi olla liian paljon käytettävien sauma-
teräksien halkaisijaa suurempi. Pituussaumateräksiä 
varten porataan reiät (syvyys 400 - 500 mm). Jokaista 
alkavaa metriä kohden porataan yksi reikä. Reiät sijoite 
taan tasavälein. 

f. Mikäli tarpeellista, tien alusta ja eristyskerros uusitaan. 
Korjattu alue tiivistetään hyvin, sidotun kerroksen käyttöä 
suositellaan. 

g. Poratut reiät puhdistetaan paineilmalla. 

h. Kun poratut reiät ovat kuivia, ne käsitellään ja tukitaan 
hartsilaastilla. Uudet saumateräkset asennetaan saman 
suuntaisesti laatan pintaan ja reunoihin nähden. Sauma 
terästen asennuksen yhteydessä käytetään pyöreitä 
asennuslappuja estämään laastin poispääsy reiästä. 

1. Saumaterästen päät sivellään liukastusaineella, jotta ne ei-
vät tarttuisi. (Tätä ei tehdä pituussaumateräksille.) 

j. Joustava saumalevy kiinnitetään ajoradan suuntaisiin 
reunoihin tukevasti paikoilleen. 

k. Kutistumissauman syntymisen mandollistavat väliaikaiset 
saumanauhat kiinnitetään ympäröivän laatan yläreunoi 
hin. 

1. Verkkoraudoitukset asennetaan paikoilleen, mikäli tarpeel-
lista. 

m. Päällystebetoni levitetään ja tasoitetaan sopivaan ylitäyt-
töön. Massa tiivistetään perusteellisesti sauva- ja pinta-
täryttimellä. Nesteytetyn betonin käyttöä suositellaan. 
Paikkauksen korkeus ympäröivään pintaan tulee olla 
samalla tasolla. 

n. Pinta viimeistellään muun ajoradan pintaa vastaavaksi ja 
käsitellään asianmukaisesti jälkihoitoaineella. 

o. Väliaikainen saumanauha poistetaan ja saumaraot täy-
tetään asianmukaisesti. 



L(.)i 

VAURIOIDEN KORJAAMINEN 

Kuva 15: Täyssytä korjaus; saumaterästen poraus käynnissä 

? _______ 

Kuva 16: Täyssyvä korjaus; saumateräkset asennettu, alusta 
tiivistetty, valu nesteytetyllä betonilla voi alkaa 
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5. Halkeamakorjaukset 

5.1 Pitkittäishalkeamien korjaukset 

a. 25 - 30 mm leveitä ja 470 mm pitkiä uria piikataan 600 
mm välein suorassa kulmassa pituussaumaan nähden. 
Unen syvyyden tulisi olla sellainen, että saumateräkset 
voidaan upottaa pinnan alapuolelle 1/3 - 1/2 laatan 
syvyydestä. 

b. Unen molempiin päihin porataan reikä, jonka halkaisija 
on vähintään 25 - 30 mm ja syvyys 50 mm. 

c. Urat puhdistetaan puhtaalla paineilmalla. 

d. Kun urat ovat kuivia, ne käsitellään tartunta-aineella. 
Halkeamaraudoitukset upotetaan uran pohjalle hartsilaas-
tim ja peitetään samalla aineella vähintään 30 mm paksul-
la kerroksella. 

e. Unen sivut pmntakäsitellään ja täytetään perusteellisesti tii-
vistetyllä hartsi- tai sementtilaastilla. 

Korjauskohta jälkihoidetaan asianmukaisesti ja avataan 
liikenteelle betonin kovetuttua. 

g. Halkeama avarrussahataan ja se täytetään asianmu-
kaisesti. 

5.2 Poikittaishalkeamien korjaus 

Poikittaishalkeaman korjaustapa riippuu halkeaman leve;destä. 

a. Halkeaman ollessa alle 0.5 mm se avarrussahataan tai 
piikataan/koverretaan ja täytetään asianmukaisesti sau-
mamassalla. 

b. Halkeaman ollessa keskileveä 0.5 mm - 1.5 mm se 
sahataan tai piikataan/koverretaan auki ja täytetään 
asianmukaisesti saumamassalla. Halkeamaan tulee 
asentaa saumateräkset kuormasiirtokyvyn varmistami-
seksi. Saumaterästen asennus tapahtuu kohdan 5.1 
mukaisesti. Saumaterästen keskinäinen väli tulee tässä 
tapauksessa olla 250 mm. Saumateräkset tulee asentaa 
pituussauman suuntaisesti. 

c. Halkeaman ollessa yli 1.5 mm leveä tehdään täyssyvä 
korjaus, koska se on menettänyt kuormansiirtokykynsä. 
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6. Urakulumien korjaus 

Urakulumien korjausmenetelminä keskitytään tässä ohjeessa pääliys-
teen timanttihiontaan ja urapaikkaukseen. Urakuluma on poistettava 
kun oheisen taulukon arvot ylitetään. 

Tiepäällysteiden suurimmat sallitut ura;vyyde, n 

	

oikoauta 	uramittail 	- - - 
KVL autoa/vrk 	 rbopeusrajoitus km/h 

<60 1 80 1 100 1 120 1 <60 1 80 1100 	120 

lie 1500 	 36 	26 	22 	18 	32 	23 	20 	16 
500.6000 	32 	23 	20 	16 	29 	21 	18 	14 
116000 	 28 	20 	17 	14 	25 	18 	15 	13 

6.1 Timanttihionta 

Timanttihionnan suoritus on hyvin pitkälti konekohtaista, joten tässä 
ohjeessa keskitytään vain tarvittavaan aineistoon tarjouspyyntöä varten 
sekä työn tasaisuusvaatimuksiin. 

A. Tarjouspyynnössä on esitettävä seuraavat asiat: 

- päällysteen rakennusvuosi 
- päällystetyyppi 
- saumojen välimatka 
- kiviaineslaadut, raekoot, määrät 
- kiviaineksen kovuus 
- betonin toteutunut puristuslujuus 
- betonin mandolliset lisäaineet 
- urakuluma mitattuna oikolaudalla uran keskeltä 
(mm) 

- arvioitu keskimääräinen hiontasyvyys (mm) 
- tien tasaisuusmittaustulokset (tien pitkittäis-

profiilin nykytilanne) 
- muiden tehtävien korjausten (osasyvät/täyssy-

vät korjaukset) pinta-alat ja paikat 

B.Tasaisuusvaatimukset ovat samat kuin uudella päällysteel-
lä. Yleisesti timanttihionnalla saavutetaan hyvä tasaisuus. 
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Kuva 17: Timantti/yrsinkone 4/ässä; timanttilaikat kandella akselilla 
koneen takaosassa 

6.2 Urapaikkaus betonilla 

Urapaikkaus betonilla on varsinkin Norjassa hyvällä menestyksellä 
käytetty korjausmenetelmä. Urapaikkausta käytetään lähinnä silloin kun 
katsotaan ettei timanttihionta ole syvien unen johdosta taloudellinen 
menetelmä. 

a. Urautuneeseen betoniin jyrsitään min 30 mm syvä 
kaukalo, joka puhdistetaan huolellisesti. Kaukalon 
reunojen lohkeilua on varottava jyrsittäessä. 

b. Kaukaloiden väliin jäävän tai kaukalon ja pituussauman 
väliin jäävän ehjän päällysteen betonin leveys on oltava 
vähintään 0.20 m. 

c. Kaukalo täytetään paikkausmassalla, paikkausmassana 
käytetään tätä varten suhteutettua kuitubetonia. 

d. Paikkausmassan kuivuttua päällyste timanttihiotaan 
tarvittavan tasaisuuden saavuttamiseksi. 

e. Timanttihionnan jälkeen poikki- ja pituussaumojen urat 
sahataan vanhoihin kohtiin ja saumataan. 

Urapaikkaus voidaan tehdä joko pelkästään unen kohdalle 
kahtena kapeana paikkauksena tai yhtenä leveänä paik-
kauksena kaistan kohdalle. 
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Betonitien kuiva'" 
toimenpiteeseer 

- pintcu\u 	 i ILdI 

- tien alusrakenteen kuivatuksen parantaminen 

Huono pintakuivatus johtuu yleisesti laatan yläpinnan pienestä sivu-
kallistuksesta. Tätä voidaan parantaa timanttihiomalla ko. osuus esim. 
poikkisuuntaisesti siten, että tarvittava sivukaltevuus saavutetaan. Ennen 
tätä toimenpidettä on selvitettävä, ettei laatan oheneminen pientareen 
kohdalla ole niin iso, että laatan reuna ei enää täytä mitoitukseliisia 
vaatimuksia. 

Tien aIusrakenteen kuivatuksen parantaminen tehdään yleensä asenta-
maila salaojat tien pientareilte. Samalla pientareella suoritetaan massan- 
vaihto. 

Kuva 18: Kuivatusta parannetaan asentamalla salaojat 
jälkikäteen, Illinois, USA 

8. Laattojen nosto 

Laattojen nosto painumien korjaamiseksi voi tapahtua kandella tavalla. 
Laatta nostetaan mekaanisesti siihen asennetuista nostorei'istä ja 
syntynyt tyhjiö täytetään atipaine- tai painelaastituksella. Toinen tapa on 
porata painuneeseen laattaan injektointireikiä ja nostaa laatta kokonaan 
alle puristuvan laastin paineella. Molemmat nostomenetelmät ovat 
erikoismeneteimiä, jotka vaativat tätä tarkoitusta varten kehitetyn erikois-
kaluston ja erityisosaamista työmenetelmien suhteen. Tämän vuoksi on 
työ teetettävä erikoisurakoitsijalla. 
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6.2 Kunnossapito ja korjausmateriaalit 

6.2.1 Yleistä 

Kunnossapito- ja korjausmateriaalien ominaisuudet on valittava mandol-
lisimman tarkasti korjauskohteen ominaisuuksia vastaaviksi. Väärien 
materiaalien käyttö voi johtaa uusiin vaurioihin, riippumatta siitä, kuinka 
hyvin korjaustyöt on tehty. 

Materiaalien on oltava luotettavia ja kestäviä, jotta ne kestäisivät lii-
kenteen ja sääolosuhteiden vaikutuksia. Niiden on kestettävä mekaa-
nista rasitusta, jäätymistä ja sulamista sekä tiesuolan käyttöä. Materiaa-
lien tulee olla myös helppoja varastoida, eikä niiden käyttö saa vaatia 
mitään erikoistyöökaluja. 

6.2.2 Saumamateriaalit 

Saumamateriaalit ovat joko kuumina tai kylminä käsiteltäviä aineita tai 
esipuristettuja listoja. Kuumina käsiteltävät materiaalit vaativat erityisiä 
laitteita kuumennukseen ja levitykseen. Tämän vuoksi pienissä korjauk-
sissa olisi soveliaampaa käyttää kylmiä saumamateriaaleja. 

Saumamateriaalien käyttöikä riippuu mm. saumassa tapahtuvan liikkeen 
määrästä. Tämän vuoksi on selvitettävä käytettävän tuotemerkin muo-
donmuutoskyky ilman, että se puristuu ulos tai irtoaa sauman reunois-
ta. Materiaalien on myös kestettävä lämpötilan vaihteluja, tiesuolan ja 
muiden kemikaalien käyttöä sekä mekaanista rasitusta. Käytettävästä 
materiaalista on ehdottomasti vaadittava tuoteseloste sekä mandolliset 
riippumattomien tutkimuslaitosten koestustulokset. 

Saumamateriaalien päätyypit on esitetty seuraavassa taulukossa: 

Taulukko 5: Saumamateriaalien päätyypit 

Tyyppi Kemiallinen Fyysinen 
yppi 

Elinikä 

Kuumana käsiteltävä PVC/polymeeri elastinen keskink. 
kumibitumi plastinen lyhyt 

Kylmänä käsiteltävä polysulphiitti elastinen keskink. 
polyuretaani elastinen keskink. 
silikoni elastinen pitkä 

Esipuristetut listat polykloropheni elastinen pitkä 

Joidenkin saumamateriaalien käyttö vaatii erillisen tartunta-aineen 
käyttöä ennen varsinaisen täytteen asentamista. Tämän vuoksi on tär-
keää, että käytetään saman valmistajan tuotteita ja noudatetaan tarkasti 
annettuja ohjeita ja määräyksiä. 
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6.2.3 Korjausbeton 

Laattojen täyssyvissä korjauksissa käytettävien korjausbetonien tulis 
olla koostumukseltaan ja lujuudeltaan mandollisimman paljon betonilaat-
taa vastaavia. Pienimmissä korjauksissa massan työstettävyyden 
parantamiseksi on tarpeellista muuttaa betonin suhteutusta tai käyttää 
betonin lisäaineita esim. nesteyttimiä. 

Korjaukselle varattu aika vaikuttaa myös massan koostumukseen. Ajan 
pituudesta riippuen on käytettävä nopeasti tai erittäin nopeasti kovet-
tuvaa betonia. Kiihdyttimien yms. lisäaineiden käyttö vaatii huolellista 
työstötekniikkaa ja jälkihoitoa. Nopeasti kovettuvan betonin käyttö vaatii 
ennakkokokeita ennen varsinaiseen korjaustyöhön ryhtymistä. 

6.2.4 Korjauslaastit 

Laattojen osasyvissä korjauksissa käytettävät laastit voidaan jakaa 
kahteen ryhmään; sementtilaastit ja epoksilaastit. Sementtilaastin koos-
tumus vaihtelee korjattavan alueen syvyydestä riippuen. Max. raekoko 
ei saisi kuitenkaan ylittää 8 mm. Oheisessa taulukossa esitetään arvot 
laastin koostumuksesta. 

Taulukko 6: Laastin koostumusaivot 

Alueen syvyys Sekoitussuhde Suurin Kiviaineksen osuus raekoottain 
sementti/kivi- raekoko (paino%:na) 
aines (paino- (mm) 0.25 	1 	2 	4 	8 
osina) nwn mm mm mm mm 

Pohjustus 1:0 ... 	1:1 1 100 - - - 

10mm 1:2.1:2,5 2 .14 65- 100 - 
75 

20mm 1:3... 	1:3,5 4 ...10 45- 65- 100 
60 80 

> 2Omm 1:3,5... 1:4 8 ...8 30- 45- 65- 1 
45 60 80 

Vesisementtisuhde tulee olla alle 0.45. Mandollisimman pienen vesimää-
rän käyttö on tärkeää kuivumiskutistumisen vähentämiseksi. Kiviainek-
sen tulee olla puhdasta ja savetonta. 

Epoksilaastien käytössä on huomioitava seuraavat seikat: 

Useimpien epoksilaastien lämpölaajenemiskerroin on 
monta kertaa suurempi kuin betonin. Tämä voi aiheuttaa 
laajojen massapintauksien epäonnistumisen. Epoksilaas-
tim suositellaan sekoitettavaksi kiviainesta, jotta lämpö-
laajenemiskerroin saataisiin pudotettua mandollisimman lä-
helle betonin lämpölaajenemiskerrointa. 
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- Epoksilaastit yleisesti kutistuvat voimakkaasti kuivuessaan. 
Tämä voi aiheuttaa korjauksen epäonnistumisen. 

- Epoksilaastin ja vanhan betonin väliin jäävä kosteus voi 
johtaa paikkauksen hajoamiseen pakkasella ja/tai huo-
nontaa sen tartuntaa betoniin. 

- Epoksilaastin ominaisuuksien on vastattava niin hyvin kuin 
mandollista paikattavan betonin ominaisuuksia. Epoksi-
laastia ei saa käyttää alle 5 mm syvissä korjauksissa 

Ulkomaiset kokemukset osoittavat, että epoksilaastia ei saisi käyttää 
kuin pienissä saumojen reunakorjauksissa ja ohuissa massapintakor-
jauksissa, jotka ovat korkeintaan 1 m 2  suuruisia. 

Epoksilaasti on sopivin ja käytännöllisin materiaali asennettaessa sau-
materäksiä täyssyvien ja pitkittäishalkeamien korjauksissa. 

Epoksilaastin käytössä niin kuin muic3nkin korjausmateriaalien käy-
tössä on tärkeätä, että noudatetaan 'lmistajan ohjeita ja määräyksiä. 

6.3 Tilapäiset korjaukset 

6.3.1 Yleistä 

Tflapäisiä ja hätäkorjauksia voidaan joskus joutua tekemään, jotta teillä 
voidaan liikenneturvallisuutta vaarantamatta liikennöidä. Nopeat korjauk-
set tehdään tavallisesti käyttämällä erilaisia asfalttimateriaaleja tai hyvin 
nopeasti tai nopeasti kovettuvia betonimassoja. Täytyy kuitenkin muis-
taa, että nämä korjaukset ovat vain väliaikaisia siihen asti, kunnes kun-
nolliset korjaustoimenpiteet voidaan tehdä esim. säätilan sen salliessa. 
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Kuva 19: Väliaikainen korjaus asfalttirnassalla 

6.3.2 Korjausten suoritus 

Yleensä hätä- ja tilapäiskorjaukset joudutaan tekemään hyvin nopeasti 
ja ilman ennakkovalmisteluja. Tästä huolimatta on tärkeää, että mm. 
kaikki irtonaiset betonikappaleeet irrotetaan ja korjattava alue puh-
distetaan huolellisesti ennen materiaalin levitystä. Joskus saattaa olla 
tarpeellista muotoilla korjauskohta sellaiseksi, että voidaan varmistua 
korjausmateriaalin pysyvyydestä. 

Korjausmateriaaleina käytetään tilapäiskorjauksissa bitumisora- tai 
asfalttimateriaaleja. Myös nopeasti tai erittäin nopeasti kovettuvien 
betonimassojen käyttö on mandollista. Materiaali on valittava erikseen 
joka kohteeseeen. 

Hätä- ja tilapäiskorjausten suoritukseen pätevät samat työvaiheet kuin 
Kohdassa 6.1.3 on esitetty. Korjausten käyttöikä on kuitenkin korkein-
taan 12 kk. Varsinaiset pysyvät korjaukset asianmukaisilla materiaaleilla 
on tehtävä heti, kun sää- ja muut olosuhteet sen sallivat. 
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7 LIITTEET 

1. Seurantalomake 
2. Seurantalomakkeen täyttömalli 
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1. Sauman uudelleen täyttä 
2. Kapea saumakorjaus 
3. Laatan osasyvä korjaus 
4. Laatan täyssyvä korjaus 
5. Pitkittäishalkeaman koru 
6. Urakulumien korjaus 
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Saurnaterksen asennuksen 
aikana kytettÖv asennus-
loppu, poistetaan ennen valua 

0 
EstO injektointi-
laastin pursuamisen 
saumoterksen 
reistÖ. 

LAATAN TÄYSSYVÄ KORJAUS 

Lautan soumat 

min 1 .00m __ - 	\\ 	\ 

Lmin 

min 1 .00m ___ 

O.30m 
Vouriokohto 

± 
__- 	. 
Vouriokohta 	: Tyssyvn kor- / 

jauksen min.leveys 

___ 

=LaotQn leveys 

_________ _________ ______:;___ 

1 HKLJNTASAEiMA 
KUTISTUMISSAUMA 

Lopullinen 
sahattu 
se u mc ura 

- Korjattova alue merkitn koko lautan levyiseksi, vohintaon 1 m:n 
pituiseksi ja poikkisauman kohdalla vOhintÖn O.30m sauman yli. 

- Uusittavon alueen reunat sahotoori pystysuoraan koko lautan 
syvyydeltø ja betoni poistetaan varovasti uusittavolta alueelta 
jljelIejv betonilaottaa vahingoittumatta. 

- Lautan poikkisaumoihin porataan 250-300mm pItkin reikiO 
250mm:n vlein poikkisauman soumoteröksille. 

- Pituussuuritaiseen sivuun porataan 400-450mm pitk reik 
jokaista alkovaa metrin kohden. Reit sijoitetaan tasovlein. 

- Puhdistettuihin jo kuivattuihirt r&kiin injektoidacin soumaterkset 
ottaen huomioon sauman laatu ( kutistumis-, liikunta- tai 
pituussauma ). 

- Injektoinnissa voidaan kyttÖ apuna asennuslappua, joko kiinnitetÖn 
tiiviisti saumoterksen ympriUe vanhaa betonilaottaa vasten. 

- Saumaterkset tulee kasitellö ennen asennusta asianmukaisesti 
tartuntaa estvaliö aineeVa ( HUOM. ei pituussauman teraksia ). 

- Kutistumissaumaon kiinnitetn laatan ylöreunaan kutistumissauman 
saumaroon syntymiseksi vliaikainen saumanouho. 
Liikuntosoumaan kiinnitetÖn lautan sivuun liikuntcisaumoan kuuluva 
bituliittilevy. 
Pituussaumoon kiinnitetn betonipintojen tartunnan estömiseksi ohut 
levy koko reunori korkeudelle ( esim. kumibitumikermi ). 

Mandollinen 
ro udoitusverkko 

Völiaikainen 
soumanauho 

1. 

j,• 4 
250mm 

Iz1  

25 L=500 1 * 
Korroosiosuojattu 
soumaterös 

PTUUSSAUMA 

- Korjaukseen tulevat mandolliset verkkoraudoitukset asetetaan paikoil-
leen ja uusi p011yste vaietaan. 

- Pinta viimeistellÖn jo ksitetlÖOn jölkihoitoaineella. 

- Vliaikoiset soumanauhat poistetaan jo suoritetaan varsinainen 
sou mous. 

25Ommjllih,/ 

1 Muovf '  tai K 1 
vapaa liikunta-1 
tila pit.suunn. 
vh. 2Omm 

Bituliittilevy 

25 L=500 
Korroosiosuojattu 
se umaters 

'. 

L616 L=800 A5q9-1,jjI 
/ 

' 'rroos 400mm L lSOmm 

/ 

Saumaan asennettu ohut 
levy tartunnan estmiseksi 
betonipintojen vffli 
esim. kumibitumikermi Laatan täyssyva korjaus 



PITK1TTLSHALKEAMAN KORJAUS 

Laatan saumot 

Holkeoma 

Hclkeamon 
korjousraudoitukset 600mrn 

Päällysteeseen piikatoan 25-3Omm leveitä ja 470mm pitkiä 
ur!a 600mm:n välein laaton poikksuuntaan koko halkeomon 
matkalle. Unen tu!ee oUa tarpeeksi syviä, jotta terökset 
voidaan upottaci 1/3-1/2 syvyydelle aaton poksuudesto. 

- Unen pöhin poratoan rejöt, joiden halkoisija on vähintään 
25-3Omm ja syvyys 5Ornm. 

- Puhdistettuihin ja kuivottuihiri uriin asetetaan epoxiloostia, 
johon halkeomaraudat a5etetaan. Laostin tulee peittää 
raudat vahintöön 3Omm:n poksuudeila. 

- Halkeomarautojen tulee olla korroosiosuojattuja ja vahintöön 
if 1 6. Halkeamoroudoilla tulee olla hyvä tartuntokyky. 

Urat täytetään epoxi— tai sementtiloostilla. 

Halkeomot ovorrussohotoan jo soumctoon saumomossaUo. 

pituus 470mm 
leveys 25-3Omm 

Halkeaman avarrussahous 
ja saumatävte 

P&t&aasti 	___ _______ 

SOmm 	 16 
	 hi 

korroosiosuojottu 

min 25mm 

Pitkittäishalkeaman korjaus 



ESIMERKKI URAKULUMEN KORJAUKSESTA TMANTTHtONNALLA 

Tsv 

Tsv 

/ 
/ 

// 

/ 
Ura kulu m at 

\ 

\ \ 
\\ 

Timanttihionta on yleisin tapa korjata uroutunut päällyste. Jyrsintö-
menetelmiö käytetään lähinnä betonin uudelleenpööllystämisessö joko 
asfaltilla tai betonifla. 

Betonipööllystettö suunniteltaessa on mitoituksesso otettu huomioon 
yksi tai useampi pööllysteen hionta/jyrsintäker-ta. Ennen hiontaa/ 
jyrsintöä on selvitettävä pööllysteen jyrsintövaro ja mandolliset 
aikaisemmat hionta/jyrsintöpaksuudet. 

Tsv 

Hiottova betonikerros 

Urakulumien korjaus 



- Paikkousalueen on oltava vh. 150x150 mm2 suorakulmainen toi 
nelinmuotoinen alue. 

- Betoniin merkittyj poikkouksen reunaviivojo pitkin sahataan vøh. 
10 mm syvo ura, joka rajaa poikattavan/jyrsittovon alueen. 

- Betoni piikataan/jyrsitÖn pohjaltoan mandollisimman tasaiseksi 
terveeseen betoniin saakka. 

- Alue puhdistetaan ja paikataan. 

- Vauriokohdan ymprille merkitcön paikattova alue, jonka sisölle on 
joka puolelle vaurion ympärille jootöva vöh. 50 mm ehjø tervettö 
betonio. 

REU NASAHAU KSET 
min lOmm 	min 5Omm 

4 . 

4 
. 4 

JYRSITTY JA PAlKATTU 
VAURIOKOHTA 

Laatan osasyvä. korjaus 



min. 0,20m 

TT1J min. 

min. 0,20m 
J. 	min. 0,20m 

___Uraikus 

• ..... ...... .. 	..• ... ..• 	
.. 	\Kskisaumo 

Urapaikkaus 

______ ____________________ ______________ 	min. 0 1 20m 

- Uroutuneeseen p011ysteeseen jyrsitÖn 30 mm syvo 
kaukalo, joka puhdistetoan huolellisesti. 

- Kaukalori reunojen lohkeilua on varottava. 

- Kaukaloiden völiin jÖvÖn tai koukalon ja pituussuuntaisen 
sauman völiin jöavon ehjøn pööllystebetonin leveys on 
oltava vÖhintn 0.20 m. 

- Koukalo tÖyteton paikkausmassolla. Massano kÖytetOn 
kuitubetonia. 

- Poikkisaumojen urat sahataan vanhoihin kohtiin ja 
saumotaon. 

- Uropaikkaus voidaan tehdö joko pelköstöön unen kohdalle 
kahtena kapeona paikkouksena tai yhtenä leveøna paik-
kauksena ajouran kohdalle. 

- Paikkouksen jölkeen pööllyste timanttihiotaan tasaisuuden 
saavuttamiseksi. 

m 

Urapaikkaus betonilla 



KAPEAN SAUMAKORJAUKSEN SAHAUKSET 

min l5Omm 

min 
______________ ________ 	 Urosahous 

.1; 9flmrn. 

- Vanha saumatyte, soumanauhci toi soumalevy poistetaan ja 
vauriokohtaan merkitOn vhintCn 150x150 mm2 suorakulmaineri 
tai nelibnmuotoinen paikkousolue. 

- Reunasahaus uloitetaan vÖhintÖn 50 mm vouriokohdan 
ulkopuoieUe. 

- Saumoo pitkin sohataan 15...20 mm leveä ja vhintøn 10 mm 
korjauksen alapuolelle ulottuva ura. Urosohouksen tulee utottua 
vhintOÖn 10 rnrn poikkausalueen ulkopuolelle. 

- Merkittyö paikkausolueen reunaa pitkin sohatoan vhintÖÖn 10 mm 
syv reunosahaus, joka rajaa jyrsittøvön/piikcttovan alueen. 

- Poikkousalue piikataan/jyrsitöön terveeseen betoniin saakka. 

- Alue puhdistetaan huolellisesti ja soumauraan asennetaan 
paikkousmassan Ievittmisen ajaksi völiaikainen soumatyte, 
joka poistetaan varsinaisen saumauksen yhteydessø. 

- Alue poikatoan ja soumasta poistetaan völioikainen saumotayte 
ja osennetoan saumonauho jo saumotyte. 

LEVITETTY PAI KKAUSMASSA KAPEASSA SAU MAKORJAU KSESSA 

Korjauksen 
ajaksi asennettu 

Jvrsittv/aiikattu ia aaikattu korjaus 	 bituliittilevy 

 

Kapea saurnakorjaus 
1 



D 2Omm,1,  

Ii 
	\ Mandollinen 

b 	 1 	\ levennys— ja 	C 

1 	\iennyssahaus 	€ 

__ __- 	 1 
K o rj a tta v a 
k u ti st u mi s s a u m a 	 a) Poisto entinen töyte ja soumonouho kokonaan saumaroosto 

b) Miköli tarpeellista, soumarokoa voidaan syventø ja leventO 
sahoamalla se korkeintaan 2Omm leveäksi. 

c) Puhdista soumorako ( vIittmsti mandollisen sahauksen jölkeen ). 

d) Puhdista saumon sivut erittain huolellisesti hiekkopuhalluksello, 
teröshorjauksel!a tai jyrsimfla. TÖmn jølkeen sauma on puhdistet-
tavo poinepesulla. 

e) Puhdista soumoroko perusteellisesti puhtaalla poineilmalla, vhintøøn 
0.5 N/mm2 poineella. 

f) Asenna sauman pohjalle asianmukoinen saumanouha. 

g) Ksittele saumaraon seinömøt huolellisesti sa umatäytteen esiksit-
telyaineella tartunnan varmistamiseksi. 

h) Töytö saumo osianmukaisella saumomossalla. VÖlt oli— ja ylitayttöj. 

So umaters 

 

Sauman uudelleentäyttö 
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