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KANNEN PINTARAKENTEET - SYL 6 

A LKUSANAT 

Sillanrakentamisen yleisten laatuvaatimusten kannen pintarakenteita 
koskeva osa on laadittu laatuvastuumenetelmällä rakennettavia siltoja 
varten. 

Julkaisun ensimmäinen luonnos on ollut koekäytössä joulukuusta 1989 
ja sen oli laatinut työryhmä, johon ovat kuuluneet Dl Jouko Lämsä (pj.), 
tieins. Mats Reihe ja Dl Matti Kuusivaara tiehallituksesta, laboratorion 
johtaja Lars Forstön Lemminkäinen Oy:stä, toimistopäällikkö Matti 
Savolainen HKR:sta ja Dl Kyösti Laukkanen (siht.) VTT:n tie-, geo- ja 
liikennetekniikan laboratoriosta. 

Tämän jälkeen tarkistetun asiakirjan on laatinut työryhmä, johon ovat 
kuuluneet edellä mainituista Dl Jouko Lämsä (pj.), Dl Matti Kuusivaara 
ja Dl Kyösti Laukkanen (siht.). 

Asiakirjasta on pyydetty lausunnot mm. kaikilta tiepiireiltä, valtion 
rautateiltä, Helsingin kaupungin rakennusvi rastolta ja eräiltä eristysura-
koitsijoilta sekä materiaalin valmistajilta. 

Helsingissä huhtikuussa 1992 

Suunnitteluosasto, siltayksikkö 
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6.1 YLEISTÄ 

6.1.1 Soveltamisalue 

Tätä osaa sillanrakennuksen yleisistä laatuvaatimuksista noudatetaan 
käytettäessä LVR-menetelmää siltojen kansien pintarakennetöissä. 

SYL 1 :ssa on esitetty sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset ja 
ohjeet, joita noudatetaan myös näiden laatuvaatimusten mukaisissa 
töissä. 

Sitovatlaatuvaatimuksetja ohjeet on esitetty leveällä palstallaja kapealla 
on esitetty sellaiset materiaalit ja ohjeet, joista voidaan valvojan luvalla 
poiketa. 

6.1.2 Käsitteiden määrittely 

Kannen pintarakenteella tarkoitetaan näissä laatuvaatimuksissa sillan 
kansirakenteen yläpuolisia vedeneristys-, suoja- ja päällystekerroksia. 

Eristysalustalla tarkoitetaan kannen yläpintaa, reunapalkin eristettävää 
pintaa ja muita eristettäviä pintoja. 

Kumibitumikermi on vedeneristystarkoituksiin käytettävä, vettä läpäi-
semätön tuote, jonka eristysaineena on kumibitumi ja tukikerroksena 
siltojen eristyksissä yleensä polyesterihuopa. 

Kermieristys on eristettävään pintaan kiinnitetyn aluskermin ja sen päälle 
asennetun pintakermin muodostama vedeneristysrakenne. 

Mastiksieristys on eristysmastiksia käyttäen tehty vedene ristys. 

Eristysmassat ovat yleensä polyuretaani- tai epoksipohjaisia, nestemäi-
sessä muodossa levitettäviä vedeneristysmateriaaleja. 

Massaeristys on siveltävää tai ruiskutettavaa eristysmassaa käyttäen 
tehty vedeneristys. 

Liimausbitumi on kumibitumia KB-100 tai TIEH:n erikseen hyväksymää 
kiinnitysbitumia. 
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Ohutkerrospäällysteet ovat siltakannelle levitettäviä ohuita (5 - 20 mm) 
kerroksia, jotka toimivat sekä vedeneristyksenä että päällysteen 
kulutuskerroksena. 

Kansien pintarakennetöissä noudatetaan soveltuvin osin tiehafiituksen 
(TIEH:n) Päällystystöiden yleisiä laatuvaatimuksia ja työselityksiä [2]. 
Betonitöiden osalta noudatetaan SYL 3:n mukaisia käsitteitä ja määritel-
miä. 

6.1.3 Työnjohto 

Pintarakennetöitä johtavan henkilön tulee olla alaan perehtynyt ja 
vähintään kanden vuoden kokemuksen omaava. Betonitöiden johtamises-
sa noudatetaan SYL 3:n vaatimuksia. 

6.1.4 Tekniset tyäsuunnitelmat 

Rakentajan on vähintään viikkoa ennen työvaiheen aloitusta esitettävä 
valvojalle tiedoksi työsuunnitelmat, joista tulee käydä ilmi ainakin SYL 1:n 
kohdassa 1.3.3 luetellut asiat. 

Työsuunnitelman liitteenä tulee olla terveydelle vaarallisten aineiden 
suomenkielinen käyttäohje, tuoteseloste ja käyttötu rvallisuustiedote. 

Yleisimmät siltakansien pintarakennetyypit on esitetty liitteessä 1. 

Eristystyöstä on laadittava eristyssuunnitelma. Suunnitelmassa tulee 
esittää mm.: 
- 	pinnan ja pinnalle mandollisesti kondensoituneen kosteuden 

kuivatus ennen eristystä 
- 	mandollisten betonipinnan virheiden ja epätasaisuuksien korjaus 
- 	pinnan esikäsittely/tartuntakäsittely 
- 	eristyskerrokset työvaiheittain sekä Ii mityskaavio 
- 	eristyksen asennustapa 
- 	kalusto- ja patatyyppi 
- 	kerrospaksuuden mittaaminen/massamenekin seuraaminen 
- 	eristyksen suojaaminen 
- 	rajakohtien ja läpivientien tiivistäminen 
- 	varautuminen sääolosuhteiden muutoksiin. 
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6.1.5 Laatusuunnitelmat 

Pintarakennetöiden laatusuunnitelma laaditaan SYL 1:n kohdassa 1 .3.4 
tarkoitetulla tavalla. Se sisältää kaikki edellä tarkoitettuihin teknisiin työ- 
suunnitelmiin kuuluvat asiat. 

6.1.6 Dokumentointi ja kelpoisuuden osoittaminen 

Dokumentoinnissaja kelpoisuuden osoittamisessa noudatetaan SYL 1:n 
kohtien 1 .3.5 ja 1 .3.6 määräyksiä. 

6.2 ERISTYS 

6.2.1 Yleiset laatuvaatimukset 

Kannen vedeneristyksen pitää olla vesitiivis. Vesitiiviydellä tarkoitetaan 
sitä, että eristys ja saumat kestävät vuotamatta sään vaihtelut, vedenpai-
neen ja liikenteen aiheuttaman rasituksen sekä lämpötilasta ja kutistu-
masta aiheutuvat rakenteiden muodonmuutokset. 

Eristyskerrosten tulee tarttua alustaansa ja toisiinsa siten, etteivät ne Iluu 
eristysalustan tai toistensa suhteen sillan käyttöönoton jälkeen. 

Valmis vedeneristys on suojattava kohdan 6.3 mukaisesti, ellei TIEH ole 
erikseen hyväksynyt muuta menettelytapaa. Suojaus on tehtävä mandolli-
simman pian, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa eristyksen valmistumi-
sesta. Myös päällysteen alin kerros on syytä tehdä mandollisimman pian 
eristyksen suojauksen jälkeen, jolloin kuplimisriski vähenee. 

6.2.2 Materiaalien laatuvaatimukset 

6.2.2.1 Kumibitumiliuos 

Kumibitumista KB-1 00 ja Iiuottimesta valmistetun kumibitumiliuoksen 
KBL-20/100 on täytettävä taulukossa 1 esitetyt vaatimukset. Kumibitumi- 
liuoksen tulee sisältää vähintään 0,5 paino-% diamiinityyppistä tartuketta. 
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Taulukko 1. Kumibitumiliuoksen laatuvaatimukset. 

Ominaisuus 	Vaatimus Yksikkö Kumibitumi- 	Mene- 
Iiuos 	telmä 
KBL-20/1 00 

Viskositeetti 50°C min-maks mm2/s 12...25 TIE 106 
Rotavaportislaus" 

Tislausjäännäs min til.-% 20 - 
Tislausjäännäksen 
ominaisuudet 

Pehmenemispiste 
Rengas-kuula min °C 70 TIE 104 
Uukoisuus tri- 
kloorieteeniin min paino-% 97 TIE 111 
Palautuma 0 °C min % 50 TIE 451 

Leimanduspiste 
ABEL-PENSKY min 21 TIE 154 

Kuivumisaika maks h 3 TIE 157 
Palavien nestei- 
den luokka min II - 

1) Kumibitumin eristys polymeenä nkkomattomalla tavalla, lämpötila ei yli 220 °C 

TIE-menetelmät on esitetty VTT:n ohjeessa [10]. 

6.2.2.2 Kumibitumit 

Kumibitumi on kumin ja bitumin seos. Kumibitumissa käytetään sty-
reenibutadieenistyreenikumia (SBS-kumia). Kumibitumin KB-1 00 on 
täytettävä taulukossa 2 esitetyt vaatimukset. 

Tiehallituksen hyväksymät padat on lueteltu SILKO-ohjeessa 4.831 
[1]. 



Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset 
	 11 

KANNEN PINTARAKENTEET - SYL 6 

Taulukko 2. Kumibitumien KB-80 ja KB- 100 laatuvaatimukset. 

Ominaisuus 	Vaati- 	Yksikkö KB-80 	KB-100 Mene- 
mus 	 telmä 

Tunkeuma 25 °C 
Pehmenemispiste 
Viskositeetti 
180 °C 
Palautuma +5 °C 
-venytetty 100% 
Stabiliteetti 
-pehmenemispis- 
teen muutos Y-A 

0.lmm 30...150 
min °C 77 

maks mm2/s 1000 

min % 50 

maks °C 25 

30...70 	TIE 101 
94 	TIE 104 

20000 	TIE 106 

60 	TIE 451 

15 	- 

TIE-menetelmät on esitetty VTT:n ohjeessa [10]. 

6.2.2.3 Epoksiterva 

Epoksitervan tulee olla valumatonta ja sen tulee sisältää 55.. .70 paino-% 
epoksia ja 40. ..25 paino-% tervaa. Epoksiterva ei saa olla liuotinpohjaista 
eikä ns. maalia. 

Epoksitervan tulee olla yhteensopivaa kumibitumin ja astaltin sisältämän 
bitumin kanssa (DIN 16937, DIN 7864 tai vast.). 

6.2.2.4 Eristysmastiksi 

Eristysmastiksi valmistetaan hiekasta, täyteaineesta ja sideaineesta. 

Eristysmastiksin sideainepitoisuuden on oltava vähintään 15 paino-%. 
Sideaineessa on oltava bitumia ja SBS-kumia. Täytejauheena käytetään 
kalkkikivijauhetta, jota tulee olla niin runsaasti, että eristysmastiksin 
rakeisuuskäyrän 0,074 mm seulan läpäisyprosentti on 25.. .40. Hiekan on 
pääasiallisesti läpäistävä 2 mm seula. 

Eristysmastiksin sideaineen (KB-80) tulee täyttää taulukon 2 ja eristys-
mastiksin taulukon 3 mukaiset laatuvaatimukset. 
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Mastiksin ominaisuuksista tulee varmistua ennakkokokein, joissa 
käytetään samaa kiviainesta ja suhteitusta kuin tulevassa eristystyössä. 
Ennakkokokeita ei kuitenkaan tarvita, jos on käytettävissä aikaisemmin 
samoista materiaaleista tehtyjä, enintään 3 kk vanhoja laadunvalvontako-
keiden tuloksia. 

Taulukko 3. Eristysmastiksin laatuvaatimukset 

Ominaisuus 	Yksikkä Vaatimus Mene- 
telmä 

Koostumus 
- Sideainepit. 	paino-% 	^ 15 	TIE418 

Rakeisuus 
- 0,074 mm 
-2mm 

Ominaisuudet 
Painuma, + 20°C 

Palautuma (eristetystä 
sideaineesta), +5°C 

TIE 419 
läpäisy-% 25.. .40 

^ 90 

mm 	4...12 	TIE 431 

0/ ^ 50 	TIE 451 

TIE-menetelmät on esitetty VTT:n ohjeessa [10]. 

6.2.2.5 Paineentasausverkko 

Paineentasausverkko voi olla polyesteri- tai lasikangasverkkoa, jonka 
silmäkoko on 4...8 mm ja paksuus vähintään 0,7 mm. Lasikangasverkon 
on oltava pi nnaltaan muovikäsiteltyä. 

SILKO-ohjeessa [1] on lueteltu TIEH:n hyväksymät verkot. 
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6.2.2.6 Kumibitumikermit 

6.2.2.6.1 Yleiset laatuvaatimukset 

Kumibitumikermien tulee olla TIEH:n hyväksymiä ja niiden on täytettävä 
SFS-standardissa 5010 [4] esitetyt yleiset laatuvaatimukset, menetelmän 
VTT-2637 mukaan [10] testattava hetkellinen lämmönkestovaatimus 
(taulukot 4ja 5) sekä seuraavassa kohdassa esitetyt kermityyppikohtaiset 
vaatimukset. Kermien taulukossa esitetyistä vaatimusarvoista sallitaan 
em. SFS-standardin mukaiset alitukset. Kermien ominaisuudet tutkitaan 
SFS-standardiri 5011 [5] mukaisesti. 

Kermirullat varastoidaan siten, etteivät niiden ominaisuudet heikkene 
varastointiaikana. 

6.2.2.6.2 Kermityyppikohtaiset laatuvaatimukset 

Kumibitumikermit kiinnitetään tuotteesta riippuen kumibitumilla liimaamal-
la, tuotekohtaisella tartunta-aineella, kermin alapi nnan itsetarttuvan 
liimakerroksen avulla tai kuumentamalla (hitsaamalla) kermin alapinnassa 
oleva liimausbitumi. 

Käyttötarkoituksen mukaan ne luokitellaan aluskermeiksi ja pintaker-
meiksi. SFS-standardin [4] luokituksen mukainen aluskermi on tyyppiä 
K-MS 170,3O00 ja pintakermi tyyppiä K-PS 170/4000. 

Kumibitumilla tai tuotekohtaisella liimausbitumilla liimaamalla kiinnitet-
tävien ja itsekiinnittyvien kermien tulee täyttää taulukon 4 mukaiset 
vaatimukset. Kuumentamalla kiinnitettävien kermien tulee täyttää taulu-
kon 5 mukaiset vaatimukset. 
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Taulukko 4. Liimattavieri ja itsekiinnittyvien kermien laatuvaatimukset. 

Ominaisuudet 

Koostumus 
- tukikerroksen paino 
- kumibitumimäärä 
- tuotteen paino 
Vetolujuus + 23°C 
- pituussuunt.(min.) 
- poikkisuunt.(min.) 
Venymä + 23°C ja 

- 2000 (min.) 
Vedenpaineen kestävyys 
Repäisylujuus (min.) 
Lämmänkestävyys (min.) 
Taivutettavuus (min.) 
Lämmön vaikutus 

pituusmittoihin 
Hetkeil. lämmönkesto 

(VTT-2637) 

Yksikkö K-PS K-MS 
170/4000 170/3000 

g/m2  
170 170 
1500 1500 
4000 3000 

kN/m 
10 10 
8 8 

% 30 30 
kPa 100 300 
N 30 30 

00 +70 +70 
°C/säde mm -25/10 -25/10 

% ±0,6 ±0,6 
00 +200 

Taulukko 5. Kuumentamalla kiinnitettävien (hitsattavien) kermien laatuvaatimukset. 

Ominaisuudet Yksikkö K-PS 
170/4000 
hits. 

K-MS 
170/3000 
hits. 

Koostumus g/m2  
- tukikerroksen paino 170 170 
- kumibitumimäärä 2650 2650 
- tuotteen paino 5150 4150 
Vetolujuus +23 °C kN/m 
- pituussuunt. (min.) 10 10 
- poikkisuunt. (min.) 8 8 
Venymä +23 °C ja 
-20°C (min.) % 30 30 
Vedenpaineen kestävyys kPa 100 300 
Repäisylujuus (min.) N 30 30 
Lämmönkestävyys (min.) °C +70 +70 
Taivutettavuus (min.) °C/säde mm -25/50 -25/50 
Lämmän vaikutus 

pituusmittoihin % ± 0,6 ± 0,6 
Hetkeil. lämmönkesto 00 +200 

(VTT-2637) -________________________ 
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TIEH hyväksyy sallitut kermieristysrakenteet VTT:n suorittamien hyväk-
syntätestien perusteella. Niissä tulee rakenteiden täyttää taulukon 6 
mukaiset vaatimukset. 

Hyväksytyt rakenteet on lueteltu SILKO-ohjeessa [1]. 

Taulukko 6. Kermierislysrakenteiden laatuvaatimukset hyväksyntätesteissä 

Ominaisuus Yksikkö Vaatimus Menetelmä 

Paksuus mm ^ 6 

Halkeamankesto halkeama VTT 2645 
(-30 °C) ei ulotu 

tukikerrokseen 

Puhkaisulujuus N ^ 150 VTT 2646 
(pintakermi) 

Leikkauslujuus N/mm2  ^ 0,08 VTT 2647 

Tartunta alustaan N/mm2  
+ 23 °C ^ 0,4 VTT 2633 
+ 8°C ^ 0,9 

Vedenläpäisy ei vuoda SFS 5011 

Veden imeytyminen % ^ 0,5 VTT 2648 
(SS 236805) 

6.2.2.7 Eristysmassat 

Siveltävien tai ruiskutettavien vedeneristysmassojen tulee olla TIE H :n 
hyväksymiä tuotteita ja niiden tulee täyttää taulukossa 7 esitetyt laatu-
vaatimukset. Massasta tulee olla suomenkielinen käyttöohje, käyttöturval-
lisuustiedote ja tuoteseloste. 

Hyväksytyt tuotteet ovat polyuretaaneja tai epokseja ja ne on lue-
teltu SILKO-ohjeessa [1]. 

Mandollisen tartunta-aineen tulee olla eristysmassan valmistajan suosi-
tuksen mukaista tuotetta. 
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Taulukko 7. Siveltävien ja ruiskutettavien vedeneristysmassojen laatuvaatimukset. 

Ominaisuudet Yksikkä Vaatimus Olo- 
suht. 

Menetelmä 

Paksuus mm min ̂  1,5 kohta 6.2.6.4 
ka ̂  2,5 

Tiheys (poikkeama % ^ -3 +20 °C kohta 6.2.3.5 
ohjearvosta) 

Vedenpaine kPa ^ 300 SFS 5011 

Tartunta N/mm2  ka ̂  1,2 +23 °C VTT 2633 
alustaan yks. näyte 
ja päällys- ^ 1,0 
teeseen 

Halkeaman- mm ^ 1,2 5 min VTT 2632 
kestävyys -30 °C (L.C.P.C.) 

Taivutettavuus r= 10 mm VTT 2634 
- vanhentamaton °C ^ -40 (ASTM D 
- UV-vanhennettu °C ^ -40, 1737-79) 

ei olennais- 
ta vännmuu- 
tosta 

Valuvuus mm ^ 1,5 +70 °C VTT 2635 
24h (BS4147) 

Lämmönkesto mm ^ 1,5 +240 °' 'iTT7 
3 mir 

Yhteensopivuus 	 Yhteen- 	 DIN 16937 
bitumin ja kumi- 	 sopiva 	 tai 7864 
bitumin kanssa 	 tai vast. 

6.2.2.8 Muut eristysmateriaalit 

Sillan kannen vedeneristykseen käytettävien muiden eristysmateriaalien 
tulee olla TIEH:n hyväksymiä ja täyttää niille suunnitelmassa asetetut 
vaatimukset. Muita eristysmateriaaleja ovat mm. lyijylevyt. Eristeenä 
käytettävän lyijylevyn tulee olla vähintään 1,0 mm paksua. 
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6.2.2.9 Materiaalien yhteensopivuus 

Jos vedeneristyksessä käytetään eri materiaaleja on eristysmateriaalin 
toimittajan pystyttävä ennakkoon osoittamaan riippumattoman aineen-
koestuslaitoksen tekemien testien tulosten avulla, että materiaalit eivät 
vahingoita toisiaan ja että ne voidaan liittää luotettavasti toisiinsa. Jos 
päällyste tulee suoraan kosketukseen vedeneristyksen kanssa, on eris-
tysmateriaali valittava siten, ettei kuuma päällystemassa vahingoita sitä. 

Bitumi- ja muovituotteiden yhteensopivuudesta on aina oltava riippumat-
toman aineenkoestuslaitoksen tutkimustulos. 

6.2.3 Betonikannen eristys 

6.2.3.1 Eristyssuunnitelma 

Eristystyöstä laaditaan eristyssuunnitelma kohdan 6.1.4 mukaisesti. 

6.2.3.2 Eristysalustal le asetettavat vaatimukset 

Eristettävän pinnan tulee täyttää SYL 3:ssa esitetyt vaatimukset. 

Liitteessä 2 on esitetty ohjeelliset tasaisuusvaatimukset eri 
eristysmateriaaleille. Tasaisuus mitataan 2 metrin oikolaudalla. 
Edellä esitettyjä suuremmat kuopat tasoitetaan sementti-, epoksi-
hartsi- tai muovipohjaisella paikkausmassalla, jolla on hyvä tar-
tunta alustaan. 

Epoksihartsi- ja muovipohjaisten massojen etuna on niiden nopea 
kovettuminen ja kuivuminen. Jos tasausmassassa on muoveja si-
sältäviä lisäaineita tai on käytetty muovipohjaisia paikkausmas-
soja, sirotetaan tuoreen massan pinnalle hienoa kvartsihiekkaa 
eristyksen tartunnan varmistamiseksi. 

Eristettävän pinnan on oltava kuiva ja puhdas ennen eristämistä. Pinnan 
on annettava kuivua ennen eristämistä vähintään 3 viikkoa tai pinnan 
kuivuus on todettava mittauksin. Sateiset päivät on lisättävä kuivumisai-
kaan, ellei pinta ole suojattu sateilta. Sateen jälkeen pinnan on annettava 
kuivua 2 vrk tai kosteus on määritettävä mittaamafla ennen eristystä. 
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Jos pinnalle on levitetty jälkihoitoainetta, on pinnan annettava kuivua 
vähintään kolme vuorokautta suihkupuhdistuksen jälkeen ennen 
eristystyätä. Valvoja määrää eristettävän pinnan kosteuden mitattavaksi, 
jos sateiden tai kylmän ja kostean sään vuoksi on odotettavissa eris-
tysalustan sallittujen enimmäiskosteuksien ylittyminen. Eristystyön aikana 
ilman suhteellinen kosteus saa olla enintään 85 %. Eristettävän pinnan 
lämpötilan tulee olla vähintään 3 °C ilman kastepistelämpätilan yläpuolel-
la. 

Kosteus voidaan määrittää joko absoluuttisena tai suhteellisena ja se saa 
olla eristystöitä aloitettaessa enintään taulukon 8 mukainen. 

Taulukko 8. Eristysalustan suurin sallittu kosteus eristystäitä aloitettaessa. 

Eristys- 	Suhteellinen 	Absoluuttinen 
materiaali 	kosteus 	 kosteus 

0/ 	 0/ 
/0 	 io 

Mastiksi 	^ 95 	 ^ 5,0 
Muut 	 ^ 90 	 ^ 4,5 

Kun kosteus mitataan, määritetään suhteellinen kosteus aina vähintään 
kolmesta kohdasta kannella. Jos kannen pinta-ala on yli 500 m 2, lisätään 
mittauspisteitä yksi alkavaa 500 m 2  kohti, kuitenkin enintään 6 mittauspis-
teeseen. 

Edellä esitetyt vaatimukset koskevat myös kannen pinnan paikattuja 
kohtia. Suhteellisen kosteuspitoisuuden mittaus on varmistettava aina 
vähintään yhdellä absoluuttisen kosteuden mittauksella. 

Tartunnan varmistamiseksi eristettävästä pinnasta poistetaa 
sementtiliima, mandollinen jätkihoitoaine, irtopöly, öljy, rasva 
muut vieraat aineet ennen eristystä. 

6.2.3.3 Kermieristys 

Eristettävälle pinnalle levitetään tartunta-ainetta 0,1 ...0,3 kg/m 2 . 

Kermieristys tehdään TIEH:n hyväksymällä rakenneyhdistelmällä. Kermin 
tartunta eristysalustaan mitataan vetokokeella noudattaen soveltuvin osin 
mcre?tEm.ä VTT-2632.. Trtuntavoimap tu'ee o!!a k.ivan 1 mjkainen. 
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Kermien tulee olla oikein limitettyjä ja tasaisia, ryppyjä ei saa esiintyä. 
Alustan ja kermin väliin ei saa jäädä kuplia. Saumat tulee tehdä tiiviiksi. 
Ylikuumenemisen seurauksena palaneet tai poimuuntuneet kohdat on 
vaihdettava virheettämiksi, kuplat on puhkaistava ja puhkaisukohta on 
paikattava vastaavalla kermillä. 

Kermin limityksen tulee olla vähintään 100 mm pituussuuntaan (si-
vusauma) ja 150 mm poikkisuuntaan (päätysauma). Päälle tuleva kermi 
on lirnitettävä vähintään 200 mm alla olevan kermin saumoihin verrattu- 
n a. 

Reunapalkin sisäreunaan ja siitä lukien eristyksen päälle 250 mm 
leveydeltä tehdään aina eristyksen kiinnitystavasta riippumatta kaksinker-
tainen epoksiterva- tai kumibitumisively 2x1 kg/m 2 . Kumibitumin tulee 
täyttää kohdan 6.2.2.2 ja epoksitervan kohdan 6.2.2.3 mukaiset laatuvaa-
timukset. 

Kermieristys on suojattava kohdan 6.3 mukaisesti. 

Jos alustan epätasaisuudet on tasoitettu muovia sisältävällä ja tiiviin 
pinnan muodostavalla paikkausmassalla, ei paikattuja kohtia sivellä 
tartu nta-aineella. 

1.6 

1.4 

1 
0.2 

5 	7 	9 	11 	13 	15 	17 	19 	21 	23 	25 
6 	8 	10 	12 	14 	16 	8 	20 	22 	24 

PINTALAMPOTILA ( c) 

Kuva 1. Tartuntalujuusvaatimuksen riippuvuus betonia/ustan pinfalämpötilasta. 
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Kermin päällä ei saa alaa autolla ennen kuin kermit on suojattu. Pakot-
tavassa tapauksessa tästä voidaan poiketa vain levittämällä kermien 
päälle t> 5 mm paksut vanerilevyt auton pyörien alle. Tällöinkään autoa 
ei saa seisottaa eristyksen päällä. 

6.2.3.4 Mastiksieristys 

6.2.3.4.1 Yleistä 

Mastiksieristystä käytettäessä sillan kansi varustetaan paineentasausput-
kiila SYL 7 kohdan 7.7.5 mukaisesti. 

6.2.3.4.2 Paineentasausverkko 

Verkko kiinnitetään pisteliimaten kumibitumilla siten, ettei se pääse mas-
san levitysvaiheessa poimuuntumaan. Käytettävän kumibitumin KB-1 00 
tulee täyttää kohdan 6.2.2.2 mukaiset laatuvaatimukset. 

6.2.3.4.3 Mastiksin levittäminen 

Levitetyn mastiksin määrän keskiarvon on oltava koko sillan kannella vä-
hintään 40 kg/m2  yhtenä kerroksena tehtäessä. Jos mastiksi levitetään 
kahtena kerroksena, on massamäärän keskiarvon oltava vähintään 55 
kg/m 2 . 

Eristyksen paksuuden tulee oHa keskimäärin suunnitelman mukainen ja 
joka kohdassa vähintään 14 mm. Mastiksieristyksen pinnan kaltevuuden 
tulee olla sellainen, ettei vesi jää seisomaan lätäköiksi sen päälle. 
Valmiin mastiksipinnan tulee olla kauttaaltaan kiiltävän ja pinnassa ei saa 
esiintyä huokosia eikä halkeamia. 

Mastiksi levitetään käsityönä kolaten viimeistään 32 tunnin kuluessa 
kumibitumin lisäyksen jälkeen. Tippuputkien tukkeentuminen on estettävä 
mastiksia levitettäessä. 

Reunapalkin sisäpinta ja ̂ 250 mm mastiksin yläpintaa sivellään 
mastiksin levittämisen jälkeen kohdan 6.2.3.3 mukaisesti epoksiterval la 
tai kumibitumiila KB-100. 
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Mastiksieristyksen päällä ei saa ajaa moottoriajoneuvolla ennen kuin 
eristys on suojattu kohdan 6.3 mukaisesti. 

6.2.3.5 Massaeristys 

Eristettävälle pinnalle levitetään tartunta-ainetta tuotekohtaisen ohjeen 
mukainen määrä. 

Eristyksen tiheys ei saa aUttaa optimia yli 3 %. 

Optimitiheyden määrittää VTT tuotekohtaisesti ennen työn 
aloittamista. Ainatyövuoron alkaessa koelevitetään eristysmassaa 
ensin n. 1 m 2  suuruiselle muovikelmulle kerrospaksuuden ja 
tiheyden säätää varten. Tämä koe-eristys irrotetaan materiaalin 
kovetuttua riittävästi. Irrotetusta eristyksestä leikataan kolme 10 
cm x 10 cm suuruista koepalaa, joista mitataan eristyksen pak-
suus työntötulkilla. Tämän jälkeen koepalat upotetaan testinestee-
seen, jonka tiheys on 3 % alhaisempi kuin VTT:n määrittämä 
eristysmassan optimitiheys. Jos näytepalat eivät uppoa testines-
teeseen, ei eristysmassan tiheys täytä laatuvaatimusta. Tällöin 
tulee ruiskutuslaitteistoa säätää ja tehdä uusia koepaloja, kunnes 
vaadittu tiheys saavutetaan. 

Hyväksytyn tiheyden omaavasta eristysmassanäytteestä leika-
taan mandollisia myöhempiä tutkimuksia varten kaksi 250 mm x 
400 mm suuruista näytettä. 

Enstysmateriaalin osa-aineista sekä tartunta-aineesta otetaan 
työmaalla mandollisia myöhempiä tutkimuksia varten eri astioihin 
näytteet, jotka riittävät 2,5 kg massaseoksen valmistamiseen. Tar-
vittaessa näytteistä tutkitaan materiaaliominaisuudet VTT:llä. 

Massa ruiskutetaan yleensä kahtena risti kkäisenä kerroksena. 
Jos ylempi kerros ruiskutetaan seuraavana päivänä, kerrosten vä-
linen tartunta varmistetaan tartunta-ainekäsittelyltä. Ru iskutus-
kaistat limitetään vähintään 50 mm. Eristystyössä noudatetaan 
tarkasti tuotekohtaisia ohjeita. 

Eristystä ei saa tehdä sateella ja eristettävän pinnan lämpötilan tulee 
eristyshetkellä olla tuotteen käyttäohjeen mukainen, yleensä vähintään 
^5 00 
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Kerrospaksuuden tulee olla keskimäärin vähintään 2,5 mm ja joka koh-
dassa vähintään 1,5 mm. 

Huomattavat paksuuserot näkyvät yleensä pinnan värivaihteluna. 
Levityksen aikana sitoutumattoman massan paksuutta seurataan 
kampatulkilla. Jokaisen yksittäisen mittaustuloksen tulee täyttää 
paksuusvaatimus. Jos havaitaan yksittäinen tulos, joka ei täytä 
vaatimusta, mitataan paksuus kolmesta lisäkohdasta 30 cm 
etäisyydellä vaatimuksen alittavasta kohdasta. Jos jokainen 
kolmesta lisämittauksesta antaa vaatimuksen täyttävän paksuus- 
tuloksen, katsotaan em. yksittäinen alitus mittausvirheeksi ja 
jätetään huomiotta. Jos em. lisämittauksista löytyy toinen 
paksu udenalitus, selvitetään al ittavan kerrospaksuuden laajuus ja 
ruiskutetaan sille riittävä lisämassamäärä välittömästi. Paksuutta 
seurataan myös massamenekin perusteella. 

Eristyksen tartunta eristysalustaan ja päällysteeseen tulee olla 
-keskimäärin ̂  1,2 N/mm2  
-joka kohdassa ̂  1,0 N/mm2. 

Eristyksen pinnan on oltava väriltään tasalaatuinen ja kiiltävä. Eristykses-
sä ei saa olla huokosia, kuplia eikä kuplien puhjetessa syntyviä neula-
maisia reikiä. Vialliset kohdat on poistettava ja eristys uusittava niiltä 
osin. 

Suuret, yhtenäiset huokosalueet saa korjata vain ruiskuttamalla päälle 
uusi tilatun paksuinen eristyskerros. 

Ellei eristys ole ultraviolettisäteilyä kestävää tai jos ulkonäkäsyistä 
halutaan pinnan väriä muuttaa, on näkyviin jäävät eristyspinnat suojatta-
va suunnitelman mukaisella, UV-säteilyä kestävällä pinnoitteella, jonka 
märkäkalvon paksuus on ̂  80 tim. Eristyksen pinnan tulee olla kuiva ja 
puhdas ennen pinnoitusta. 

6.2.3.6 Muu eristys 

Työssä noudatetaan työkohtaisia laatuvaatimuka. 
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6.2.4 Teräskannen eristys 

6.2.4.1 Yleistä 

Eristystyöstä laaditaan suunnitelma kohdan 6.1.4 mukaisesti. 

6.2.4.2 Eristysalustalle asetettavat vaatimukset 

Teräspinnan esipuhdistuksessa noudatetaan standardin SFS 4957 [6] 
ohjeita ja vaatimuksia. 

Puhdistettu ja kuivunut teräspinta suihkupuhdistetaan asteeseen Sa 2,5 
(SIS 055900) [7]. Puhdistus on tehtävä kuivissa olosuhteissa, tarvittaessa 
suojakatoksessa. 

S uih kupuhdistuksen jälkeen on teräspinta suojattava välittömästi kumi-
bitumiliuoksella, määrä 0,1 - 0,3 kglm 2. Kiinnitysteräkset on suojattava 
kuten muukin teräspinta. Kumibitumiliuoksen tulee täyttää kohdan 6.2.2.1 
laatuvaatimukset. 

6.2.4.3 Mastiksieristys 

Alemmaksi eristyskerrokseksi levitetään kumibitumia KB-1 00, vähintään 
3 kglm2. Kumibitumin tulee täyttää kohdan 6.2.2.2 laatuvaatimukset. Sitä 
levitetään kuivalle alustalle olosuhteissa, joissa ilman lämpötila on 
vähintään +5 °C. Levityslämpötilan on oltava 180...210 00.  Myös 
mandolliset kiinnitysteräkset on käsiteltävä kauttaaltaan kumibitumilla. 

Kumibitumin päälle levitetään eristysmastiksi, jonka tulee täyttää kohdan 
6.2.2.4 laatuvaatimukset. Mastiksin keskimääräisen massamenekin ilman 
kiinnitysteräksiä olevalla siltakannella on oltava vähintään 40 kg/m 2  ja 
eristyksen paksuuden joka kohdassa vähintään 14 mm. Kiinnitysteräksillä 
varustetulla siltakannella on vastaava massamäärävaatimus 35 kg/m ja 
paksuusvaatimus 12 mm. Jos mastiksi levitetään kahtena kerroksena, on 
levitettävän massan määrän keskiarvon oltava vähintään 55 kg/m 2 . 

Mastiksin päälle levitetään tartuntasirotetta (raekoko 6... 12 mm) 
keskimäärin 10 kg/m 2 . Sirotetta ei jyrätä. 
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Valmiin mastiksin tulee täyttää kohdan 6.2.3.4.3 vaatimukset. Sillan 
reunoissa ja päissä saumat tiivistetään kaksinkertaisella kumibitumisive-
lyllä KB-100 (2x1,O kg/m 2). 

6.2.4.4 Massaeristys 

Eristysmateriaalin tulee täyttää kohdan 6.2.2.7 ja valmiin eristyksen 
kohdan 6.2.3.5 mukaiset laatuvaatimukset. 

Esimerkkinä massaeristyksistä mainittakoon polyuretaani-, 
epoksi- ja tervaepoksipohjaiset eristykset. 

6.2.5 Puukannen eristys 

6.2.5.1 Yleistä 

Eristystyöstä laaditaan suunnitelma kohdan 6.1.4 mukaisesti. 

6.2.5.2 Eristysalustal le asetettavat vaatimukset 

Kannen puutavarassa käytetyn lahonsuojausaineen ja käytettävien eris-
tysmateriaalien yhteensopivuus on aina varmistettava. 

Eristysalustassa ei saa olla yli 2 mm korkeaa paikallista hammastusta. 
Alustan tulee olla puhdas ja kuiva eikä eristystä saa tehdä sateella. Kun 
käytetään siveltäviä ja ruiskutettavia eristysmassoja, on pinta suihkupuh-
distettava. 

6.2.5.3 Kermieristys 

Eristys tehdään kohdan 6.2.3.3 vaatimusten mukaisesti. Aluskerminä ei 
saa käyttää kuumentamalla kiinnitettävää (hits.) kermiä. 

6.2.5.4 Mastiksiseristys 

Eristettävälle pinnalle levitetään sivelemällä tai harjaamalla kumibitumili-
uosta KBL-20/100 tartunta-aineeksi 0,1 -0,3 kg/m2. 
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Eristysmastiksi levitetään kohdan 6.2.3.4 vaatimusten mukaisesti. 
Paineentasausve rkko jätetään kuitenkin pois. 

6.2.5.5 Massaeristys 

Eristysmassan tulee täyttää kohdan 6.2.2.7 vaatimukset materiaalin ja 
kohdan 6.2.3.5 vaatimukset vai mun rakenteen osalta. 

6.2.6 Kelpoisuuden osoittaminen 

6.2.6.1 Yleistä 

Kelpoisuuden osoittamiseksi tehtävät mittauspöytäkirjat, näkähavainnot 
ja laboratoriokokeiden tulokset liitetään sillan laatu raporttiin. 

Taulukossa 9 on lueteltu eristyksen kelpoisuuskokeet rakenneosittain se-
kä tarvittaessa mandollisesti myöhemmin tehtäviä kokeita varten otettavat 
näytteet. Näytteet ottaa rakentaja valvojan läsnäollessa. Ku mibitumiliuos-, 
kumibitumi- ja mastiksinäytteet lähetetään siltatyömaalta VTT:n tie-, geo-
ja liikennetekniikan laboratorioon. Näytteiden lähettämisessä noudate-
taan päällystystöiden yleisiä laatuvaatimuksia ja työselityksiä [2]. 

Taulukossa 9 mainittujen näytteiden lisäksi otetaan tarvittava määrä 
lisänäytteitä materiaalierästä, jonka epäillään poikkeavan laatuvaati-
muksista. Lisänäytteitä voidaan ottaa myös mandollisia myöhemmin 
harkittavia lisätutkimuksia varten. 

Mandollisia myöhempiä tutkimuksia varten otettavat näytteet säilyttää 
tilaaja takuuajan loppuun asti. Takuuajan jälkeen näytteet hävitetään tai 
palautetaan rakentajalle. Ongelmajätteiden hävityksessä on otettava 
huomioon niiden käsittelyä koskevat viranomaismääräykset. 

6.2.6.2 Kermieristys 

Kumibitumin ja kumibitumiliuoksen kelpoisuus osoitetaan siltapaikalla 
otetuista sideainenäytteistä. Kumibituminäytteitä otetaan padasta vähin-
tään 1 kpl/silta välittömästi ennen aineen levitystä. Näytteistä tutkitaan 
taulukon 2 mukaiset ominaisuudet. Kumibitumiliuosnäytteestä tutkitaan 
taulukon 1 mukaiset ominaisuudet. 
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Aluskermin tartunta alustaan tutkitaan kolmella tartuntavetokokeella jo-
kaista alkavaa 1000 m2  kohden. Jos em. koesarjan yksittäisessä vetoko-
keessa mitattu arvo jää alle vaatimuksen, tehdään 2 lisäkoetta noin 1 m 
etäisyydeltä tästä kohdasta, jotta saadaan selville, onko kyseessä huono 
tartunta vai johtuiko tulos muusta syystä. Jos lisäkokeissa saadaan edel-
leen huonoja tuloksia, selvitetään huonosti tarttuneen alueen laajuus ja 
eristys korjataan siltä osin. 

Kuplineet kohdat on aina korjattava. Ylikuumennuksen seurauksena vau-
rioituneet tai poimuuntuneet kermit on heti poistettava ja korvattava 
virheettömillä. 

6.2.6.3 Mastiksieristys 

Masti ksieristyksen kelpoisu us osoitetaan massanäytetutkimuksin, pak-
suusmittauksin, silmämääräisin tarkastuksin ja vesikokeella. 

Eristystystyön aikana mastiksista otetaan massanäyte (n. 5 kg) kutakin 
alkavaa 1500 m 2:n pinta-alaa kohti, kuitenkin vähintään 2 näytettä. 
Näytteistä tutkitaan kohdan 6.2.2.4 mukaiset ominaisuudet. 

Valmiin mastiksieristyksen kelpoisuus todetaan silmämääräisesti. Pinnan 
tulee olla kauttaaltaan kiiltävä. Pinnassa ei saa esiintyä huokosia eikä 
halkeilua. 

Mastiksin vedenpitävyys tarkastetaan vesikokeella. Eristyksen tulee kes-
tää vuotamatta 300 mm:n vesipatsaan staattinen paine (=3 kPa) ja kaste-
lu kanden tunnin ajan. 

6.2.6.4 Massaeristys 

Eristyksen tulee olla kauttaaltaan kiinni alustassaan. Tartunta tutkita. 
kolmella tartuntavetokokeella jokaiselta alkavalta 500 m 2:ltä. Ellei en 
kolmen kokeen keskimääräinen tartunta täytä vaatimusta, tehdään tarvit-
tava määrä lisäkokeita heikon tartunnan alueen laajuuden selvittämiseksi, 
syy selvitetään ja eristys uusitaan siltä osin. 

Jos em. koesarjan yksittäisessä vetokokeessa mitattu arvo jää alle vaati- 
muksen, tehdään 2 lisäkoetta noin 1 m etäisyydeltä tästä kohdasta, jotta 
saadaan selville, onko kyseessä huono tartunta vai johtuiko tulos muusta 
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syystä. Jos lisäkokeissa saadaan edelleen huonoja tuloksia, selvitetään 
huonosti tarttuneen alueen laajuus ja eristys korjataan siltä osin. 

Jos eristysmassa tai sen liimaus sisältää bitumia tai tervaa, tulee 
tartuntakokeen aikana betonikannen pinnan lämpötilan eristyksen alla 
olla välillä +5...+25 °C. 

Massaeristyksillä voi tartuntavetolaikan halkaisija olla 28...50 mm. 
Halkaisija valitaan mandollisimman suureksi ottaen huomioon ve-
tolaitteen maksimivetokyky ja eristyksen tartuntalujuus. 

Valmiin eristeen paksuus mitataan jokaiselta alkavalta 250 m2 :n mittaus- 
alueelta. Kultakin tällaiselta alueelta mitataan paksuus 1 0:sta valvojan 
osoittamasta kohdasta. Mittaus tehdään tarkoitukseen sove Ituval la m it-
tauslaitteella. Mandolliset mittausreiät on paikattava heti kunkin mittauk-
sen jälkeen. 

Paksuudenmittaus on suositeltavaa tehdä heti eristysmassan 
kovetuttua, jotta reikien paikkauskin voidaan tehdä heti. 

Ennen kuin eristykseen tehdään reikää paksuudenmittausta var-
ten, on kohta merkittävä selvästi erottuvaksi esim. tussilla. Heti 
kokeen jälkeen on reikä paikattava eristyksen kanssa yhteensopi-
valta paikkausmassalla, koska myöhemmin ei kaikkia yksittäisiä 
pieniä reikiä löydy laajalta sillan kannelta. 

6.2.6.5 Muu eristys 

Lyijylevyeristyksen kelpoisuutta seurataan työn aikana silmämääräisesti 
toteamalla, että levy on kauttaaltaan kiinni alustassaan ja saumat ovat 
tiiviitä. Tartunta alustaan mitataan vetokokeella kuten kermeillä. 

Muun eristyksen kelpoisuus osoitetaan suunnitelmassa esitetyllä tavalla. 
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Taulukko 9. Eristystöiden kelpoisuuskokeet ja tarkastukset työn aikana 

Rakenneosa Ominaisuus Toimenpide Näytemäärä 

AINA TUTKITTAVA 

Kaikki alustat tasaisuus mitta. 

Betonialusta lätäköityminen vesikoe ^ 1 kpVst 

Betonialusta halkeamat mittaus 

Kermieristys tartunta mittaus 3 kpUalkava 1000 
-kumibitumi laatuominais. m 4 ' 
-kumibitumiliue" 

Mastiksieristy: 
-massanäyte 

rakeisuus - 

painuma -" 

palautuma - 

-eristys paksuus määritys 
vedenpit. vesikoe ^ 1 kpl/sUta 

Massaeristys tiheys määritys 1 kpl/työpäivä 
tartunta - 	 - 3 kpl/alkava 500 m 2  
paksuus - 	 - 10 kpl/alkava 250 m 2  

TARVITTAESSA TUTKITAAN 

Eristysalusta 	kosteus 	mittaus 	3-6 kpl /silta 

Materiaalit 	laatuvaatimus- määritys 
ominaisuudet tai 

tarkastus 

NAYTTEET MAHDOLLISIA MYOH EMPIA TUTKIMUKSIA VARTEN 

Bit.sideaineet 	 varastointi 2,5 kg 
Liimausbitumi 	 ja 	1 rulla 
Kermit 	 tarvittaessa 
Massaeristys 	 tutkiminen 
- osa-aineet 	 2,5 kg massaa varten 
- valmis eristys 	 2 kpl koko 

250mm x 400mm 
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6.3 ERISTYKSEN SUOJAUS 

6.3.1 Yleiset laatuvaatimukset 

Eristyksen suojauksen tulee tarttua alustaansa ja päällysteeseen siten, 
etteivät ne liu'u toistensa suhteen sillan käyttäänoton jälkeen. Suojaker-
roksen yläpinnan tasaisuuden ja kaltevuuden tulee olla sellainen, ettei 
vesi jää seisomaan lätäkäiksi sen päälle. 

Suositeltavia eristyksen suojaustapoja on esitetty taulukossa 10. 
Näistä voidaan poiketa TIEH:n hyväksynnän perusteella. 

Taulukko 10. Eristysten suojaustapoja 

Eristystyyppi 

Kermieristys, jossa 
pintakermi on K-PS 
tai muu hyväksytty kermi 

Kermieristys maakantisella 
sillalla, jossa pintakermi 
on K-PS 

Mastiksieristys 

Polyu retaanieristys 

Epoksieristys 

Lyijyeristys 

Muu eristys 

Suojaukset 

Asfalttibetoni AB 6/50 
tai hyväksytty suojakermi 

Kuitukangas ja hiekka 

Tasausmassa TAS 12/50 

Ei erillistä suojausta, 
mutta 1. päällystekerr. VA 

Hyväksytty suojakermi 

Kuitu kangas ja hiekka 

Erillisen, hyväksytyn 
suunnitelman mukaan 

6.3.2 Astalttibetoni AB 6/50 

Eristyksen suojakerroksena käytettävän asfalttibetonin tulee täyttää 
päällystystöiden yleiset laatuvaatimukset [2] lukuunottamatta tasaisu us-
vaatimusta, joka on 6 mm/ 5m sillan pituussuunnassa ja 3 mm/ 2 m sil-
lan poikkisuunnassa. Astalttibetonin kiviaineksen rakeisuuden tulee olla 
kuvan 2 mukainen. 
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Massan levityksessä ei saa käyttää tela-alustaista levitintä. Massa on 
tiivistettävä enintään 4 t painoisella valssijyrällä ilman tärytystä. Massan 
jyräyslämpötila saa olla korkeintaan +150 °C levitetystä massasta mitattu-
na. 

ASFALTTIBETDNI AB 6 

Kiviainesseos: 	taytejauhe, 	vahint6n 4 paino-% 
hiekka, 	enintaars 35 
murske, 	vahintaars 55 

Sideaine: 	biturni 	B-200 

ceo hiekka sora 
GEO 

heno 	keskkarkea 	karkea meno keskkarkea 	karkea — 

heta 	0.2 	 hiekka 	 2 sora 	 20 	kiviä 
RT 

korkea hieno 	0.6 	karkea 
-—- ----- 

hieno 	6 	korkea pieniä 
- 

J_80 -4---- 6 

Z_ 50- - _1J1!. - - - 

40---—- 

3Ø--—p —-----------—----—-------30 

20 --- - ----------- — -——----- 20 

I0 iiii - iiiiiiii1iiiiii I0  
0.074 0.125 	0.25 	0.5 	1 	2 	4 	6 	6 	2 	6202532 	64 mm 

±2 	 ±4 	±5 	tS 

Sallitut poikkearnat 	sovitusta Ohjekyrasta 

AB 6 	 Tutkimusmenetelm8 

Massamaär8 yleensa 	50 
(k g / rn a 

Sallittu 	tyhjätila 	alle 	10 	TIE 	415 
(tilavuus 	-%) 

Sideainepitoisuus 	7,3 	 TIE 418 
(paino-%, 	sallittu 	 TIE 	420 
hajonta 0,4 %) 

Kuva 2. Asfalltibetonin (AB 6/50) rakeisuus 
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6.3.3 Suojakermi 

Eristyksen suojakerroksena käytettävän suojakermin tulee täyttää 
taulukossa 11 esitetyt SFS-standardin [3] mukaiset laatuvaatimukset 
sekä menetelmän VTT-2637 [10] mukainen hetkeuisen lämmönkestävyy-
den vaatimus. 

SILKO-ohjeessa [1] on lueteltu TIEH:n hyväksymät suojakermit. 

Suojakermi voi olla liimattava, kuumentamalla kiinnitettävä (hits.) tai 
itseliimautuva. Kermi kiinnitetään kohdan 6.2.3.3 mukaisesti. Jos kermi 
kiinnitetään liimaamalla, bitumin on täytettävä taulukon 2 kumibitumin 
KB-100 laatuvaatimukset. 

Tippuputkien kohdilla suojakermistä leikataan 300 mm x 300 mm pala 
pois. 

Taulukko 11. Suojakermin laatuvaatimukset. 

Ominaisuudet 	Yksikkö PX 120/3800 
	

PX 120/3800 
liimatt. tai 
	

hits 
itseliimautuva 

g/m 2  Koostumus 
- tukikerroksen paino 
- bitumin määrä(min.) 
- neliömassa (min.) 

120 120 
1500 2650 
3800 4950 

kN/m 
7 7 
5 5 

2 2 

N 20 20 
°C +70 +70 

°C/säde mm 0/25 0/25 
°C 200 200 

Vetolujuus +23°C 
- pituussuunt. (min.) 
- poikkisuunt. (min.) 

Venymä ̂ 23°C (min.) 

Repäisylujuus (min.) 
Lämmönkestävyys (min.) 
Taivutettavuus (min.) 
Hetkeli. lämmönkesto 
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6.3.4 Kuitukangas ja hiekka 

Suojattaessa kermieristys kuitukankaalla ja 20 mm :n hiekkakerroksella 
kuitukankaan tulee täyttää "VTT-GEO"-kuitukankaan käyttöluokan 3 
laatuvaatimukset. Käytettävästä kankaasta tulee olla VTT:n tutkimusse-
lostus. Kuitukangas kiinnitetään pisteliimauksella alla olevaan kermiin. 
Liimausbitumin tulee täyttää kohdan 6.2.2.2 mukaiset kumibitumin KB-
100 laatuvaatimukset. Hiekan maksimiraekoko saa olla enintään 2 mm. 

6.3.5 Tasausmassa TAS 12/50 

Tasausmassaa TAS 12 käytetään mastiksieristyksen suojauksena. S 
tulee täyttää TIEH:n pääuystystöiden yleiset laatuvaatimukset [2] 
noudattaa rakeisuudeltaan kuvan 3 ohjekäyrää. Massamäär 
keskimäärin 50 kg/rn 2 . 

Tasausmassan levityksessä ei saa käyttää tela-alustaista levitintä. Ta 
sausmassa on levitettävä käsityönä kolaten aina, kun mastiksieristyksen 
lämpötila tasausmassan levityshetkellä on yli +20 °C. 

Massa tiivistetään enintään 4 t painoisella valssijyrällä ilman tärytystä. 

6.3.6 Massaeristyksen suojaus 

Polyuretaanieristys ei vaadi erityistä suojakerrosta. Eristyksen päälle 
levitetään suoraan kohdan 6.4 mukainen valuastaltti (VA), jonka lämpötila 
päällystystöiden työselityksestä poiketen on levityshetkellä 220.. .240°C. 

6.3.7 Muiden eristysten suojaus 

Muut eristykset suojataan erillisen, hyväksytyn työsuunnitelman mukai-
sesti. 
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TASAUSMASSA 	TAS 12 

Kijiainekseri tulee olla muraketta 

Sideaine: 	bitr.it 	5-80 	ja 	5-120 

hekIa lori 
GEO GEO 	

kesk.a,ke1 	karkea kekkarka 	kMkea - 
RT  1 	heta 	0.2 	hiekkj 	 2 lora 20 	kiva RT 

k.arkea heo 	0.6 	karkea heno 	6 karkea 1 

H' 1 HH 
il'_ E JI$ 

E E 11 1 I ' 

iilI:E _____ 
0.074 	0.125 	0.25 	0.5 	1 	 2 	4 	6 	6 	2 	6202532 	64fflfl' 

±2 	 ± 	 5 

Sallitut pokkeaioat aovitusta ohjekayastä 

Tutkimusmenetelrna 
Massamaara y1eens 	 50 
(kg/rn 

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

Sideairtepitoisuus 	 4,8 TIE 418 
(pairto-% sallittu TIE 420 
hajonta 0,4 %) 

Kuva 3. Tasausmassan (TAS 12/50) rakeisuus 
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r 

kerrospäällysteisiin. Asfalttipäällysteitä tehtäessä noudatetaan TIEb 
Päällystystäiden yleisiä laatuvaatimuksia ja työselityksiä [2], siltasuunni-
telmaa sekä jäljempänä annettuja ohjeita. Yleisimmät siltapäällystetyypit 
on esitetty liitteen 1 kuvissa 1-14. 

SilloiUa ei saa käyttää asfaitin levityksessä kuumennuspintauslaitteistoa 
eikä kuumentavaa monitoimilevitintä. Päällystettä jyrsittäessä ja jyrättä-
essä tulee varoa vaurioittamasta liikuntasaumalaitteistoa. 

Päällysteen tulee tarttua 

makohdat korjattava heti työn aikana. 

Karhennetun betonipäällysteen suurin saHittu epätasaisuus on 3 mm suu-
rempi kuin asfalttibetonin vastaava arvo. 

Päällysteessä ei saa olla sellaisia toistuvia epätasaisuuksia, jotka aiheut-
tavat haitallista värinää ajoneuvoon, haitallisia pitkiä aaltoja eikä jyrä-
ysjälkiä. 

Ajoradan pinnan tulee olla niin tasainen ja viettokaltevuuden niin suuri, 
ettei vesi muodosta lätäköitä ajoradalle. 

6.4.2 Asfalttipäällysteet 

6.4.2.1 Materiaalien laatuvaatimukset 

Asfalttipäällysteide n (asfalttibetoni, valuasfaltti, kum iasfalttibetoni, ku mi-
valuasfaltti) tulee täyttää päällystystöiden yleiset laatuvaatimukset [2]. 

Kumiastalttibetonin (KBAB) sideaineena on käytettävä kumibitumia KB-70 
ja kumivaluasfaltin sideaineena (KBVA) kumibitumia KB-80. Niiden on 
täytettävä taulukon 12 mukaiset vaatimukset. Kumia sisältävien asfaltti- 
massojen korkein sekoituslämpötila on +210°C. 
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Asfalttipäällyste salaojitetaan SYL 7:n kohdan 7.7.6 mukaisesti. 

Taulukko 12. Kumiasfalthbetonin ja kumivaluasfaltin sideaineen laatuvaatimukset. 

Ominaisuus 	Vaati- 	Yksikkö KB-70 KB-80 Menetelmä 
mus 

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

Pehmenemispiste min. 	°C 	60 	77 	TIE 104 

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

Palautuma, 
+5°C 

Stabiliteetti 
-pehm. pisteen 
muutos Y-A 

min. 	% 	25 	50 	TIE 451 

maks. 	°C 	15 	25 	- 

6.4.2.2 Kelpoisuuden osoittaminen 

Sillan päällystäminen voi kuulua osana laajempaan tien päällys-
tystyöhön. Jos tällöin siltapäällystelaji on sama kuin tieosalla, vai-
votaan koko päällystystyötä kokonaisuutena ja osoitetaan sen 
kelpoisuus yhteisten näytteiden, tarkastusten ja mittausten 
perusteella. 

Sillan päällystäminen voi olla myös erillinen työ tai pääliystelaji voi 
poiketa päällystettävän tieosan päällysteestä. 

Siltapäällysteen laadunvaivontaja kelpoisuuden osoittaminen toteutetaan 
Päällystystöiden yleisten laatuvaatimusten ja työsetitysten [2] mukaisesti 
seuraavin täsmennyksin ja poikkeuksin: 

- Tasaisuus mitataan oikolaudalla ja sivukaltevuus vesivaa'aiia ja tarvit-
taessa vesikokeelia, 

- Kumibitumia sisäitävästä massasta otetaan yksi (2,5 kg) näyte, josta 
tutkitaan sideaineen palautuma sekä yksi (10 kg) näyte, josta tutkitaan 
tauiukon 12 mukaiset ominaisuudet. 
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- Massanäytteitä otetaan asfalttibetonista yksi kutakin alkavaa 250 tonnia 
kohti ja valuasfaltista yksi kutakin alkavaa 100 tonnia kohti. Kustakin 
kerroksesta on otettava vähintään yksi näyte. Massanäytteestä tutki-
taan sideainepitoisuus ja rakeisuuskäyrä. Valuasfalttinäytteestä tutki-
taan myös painuma. 

- Poranäytteitä ei oteta alle 500 m 2  päällysteistä, ellei ole perusteltua 
syytä olettaa päällysteen ominaisuuksien olevan alle vaatimustason. 
Pinta-alaltaan 500 - 4000 m2:n asfalttibetonipäällysteestä otetaan yksi 
ja yli 4000 m 2:n päällysteestä kolme kaistanäytesarjaa. Porattaessa ei 
saa rikkoa eristyksen suojausta tai eristystä vaan näyte otetaan 
ainoastaan ku lutuskerroksesta. Poranreiät on paikattava. Pora-
näytteistä tutkitaan päällysteen paksuus, tyhjätila ja sideainepitoisuus. 
Valuasfaltista ei porata näytteitä. 

Laaturaporttiin on liitettävä Päällystystöiden yleisten laatuvaatimusten ja 
työselitysten [2] mukaiset työtä koskevat laboratoriotulokset, pinta-ala- ja 
tasaisuusmittauspäytäkirjat, työvirheluettelot, tyävuoroil moitukset sekä 
loppuilmoitus. 

6.4.3 Betonipäällyste 

6.4.3.1 Materiaalien laatuvaatimukset 

Beto nipäällysteen materiaalien on täytettävä SYL 3:n mukaiset vaatimuk-
set. Käytettävillä kuiduUla tulee olla TIEH:n hyväksyntä. 

Lisäksi runkoaineena käytettävän kiviaineksen on täytettävä 'Betonin 
kiviainesten luokitusohjeiden (by 20)" [12] 1-luokan ja päällystekiviaines-
luokituksen [13] 11-luokan mukaiset vaatimukset. 

6.4.3.2 Päällysteen laatuvaatimukset 

Betonipäällysteen pinnan on ennen karhennusta täytettävä "Betonipin-
tojen luokitusohjeiden (by 13)" [11] puuhierretyn pinnan vaatimukset. 
Pinnan tasaisuuden ja kaltevuuden tulee kuitenkin täyttää kohdassa 6.4.1 
esitetyt vaatimukset. Poikkisuuntaisen karhennuksen syvyys tulee olla 
2-3 mm. 

Betonipäällysteessä käytetään pakkasenkestävää betonia, lujuusluokka 
K50-1, pakkasenkestävyysluokka P50. 
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Betonipäällysteen rakenne on liitteen 1 kuvan 12 a tai b mukai-
nen. 

6.4.3.3 Työnsuoritus 

6.4.3.3.1 Betonityösuunnitelma 

Betonipäällysteen betonitöistä laaditaan beton ityösu unnitel ma noudat-
taen soveltuvin osin SYL 3:n ohjeita. 

6.4.3.3.2 Raudoitus 

Raudoituksen suurin sallittu sijaintipoikkeama pystysuunnassa on 
±5 mm. 

6.4.3.3.3 Betonin valmistus, betonointi Ja Jälkihoito 

Betonin valmistuksessa, betonoinnissajajälkihoidossa noudatetaan SYL 
3:n ohjeita. 

Päällyste saumataan kohdan 6.4.5 mukaisesti betonin kovetuttua ja 
ku ivuttua. 

6.4.3.4 Kelpoisuuden osoittaminen 

Betonimassan kelpoisuus osoitetaan SYL 3:n mukaisesti. Pinnan tasai-
suus mitataan oikolaudalla, kaltevuudet vesivaa'alla ja tarvittaessa 
vesikokeella. 

Betonipäällysteen saumausmateriaalien kelpoisu us osoitetaan kohdassa 
6.4.5.3 esitetyllä tavalla. 
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6.4.4 OhutkerrospäälIyste 

6.4.4.1 Päällysteen laatuvaatimukset 

Ohutkerrospäällysteiden tulee täyttää taulukossa 13 esitetyt vaatimu 
Ohutkerrospäällysteen tulee olla vesitiiviin kohdan 6.2.1 mukaise 

Kannen päällysteenä voidaan käyttää TIEH:n hyväksymä 
nitelman mukaista ohutkerrospäällystettä. Hyväksytyt tuotLe:L 
lueteltu SILKO-ohjeessa [1]. 

Ohutkerrospäällysteen alustan on täytettävä kohdan 6.2.3.2 mukaiset 
kosteus- ja lämpötilavaatimukset. Päällysteen yläpinnan on täytettäw 
kohdan 6.4.1 mukaiset asfalttibeton ipäällysteen tasaisuusvaatimukset. 

Päällysteestä on oltava suomenkielinen käyttöohje ja tuoteseloste, joista 
ilmenevät mm. osa-aineet ja niiden määrät, sekoitusaika sekä sekoitus- 
ja työvaihelämpätilat ja sekoitetun massan käyttöaika. Käytettävistä 
materiaaleista on työmaalla oltava työsuojeluhallituksen vahvistaman 
lomakkeen mukainen käyttäturvallisuustiedote. Jokaisesta päällystys- 
työstä tehdään tekninen tyäsuunnitelma, joka toimitetaan valvojaHe 
hyväksyttäväksi ennen töiden aloittamista. 

Ohutkerrospääl lyste on aina karkeutettava kulutusta kestävällä kiviainek-
sella. 

6.4.4.2 Kel poisu uden osoittaminen 

Ohutkerrospäällysteen kelpoisuus osoitetaan samalla tavoin kuin mas-
saeristysten kelpoisuus, ks. kohta 6.2.6. 

Ohutkerrospäällysteen paksuus mitataan ennen karkeutuskiviaineksen 
levitystä. 
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1 aulukko 13. Ohutkerrosp3aiiysieidtn laatu vaatimuk 

Ominaisuudet Yksikkö Vaatimus Olosuht. Menetelmä 

KAIKKI SILLAT 

Paksuus mm ^ 5 kohta 6.2.6.4 

Tiheys % <-3 +20°C kohta 6.2.3.5 
(poikkeama 
ohjearvosta) 

Vedenpaine kPa ^ 300 SFS 5011 

Tartunta N/mm2  ka ̂  1 ,5 VTT-2633 
alustaan yks ̂  1,0 

Kulutus- cm3  ^ 6 ajoradat TIE 408 
kestävyys ^ 16 jk^pp-tiet 

BETON IKANTISET SILLAT, LISÄVAATIMUKSET 

Halkeaman- mm ^ 0,4 -30°C VTT 2632 
kestävyys (L.C.P.C.) 

Staattinen °C - 20 kaari VTT-2631 
taivutus h= 1 cm 
(vain Iiittop. 
sillat) 

TERÄS- JA PUUKANTISET S ILLAT, LISÄVAATI MUKSET 

Dynaaminen sykii >2xi05  -20 °C - 

taivutus1  

Staattinen °C - 20 kaari VTT-2631 
taivutus h= 1 cm 

myös riippusillat 
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6.4.5 Päällysteen saumat 

6.4.5.1 Yleiset laatuvaatimukset 

Päällysteen saumoissa käytetään TI EH :n hyväksymiä tartunta-aineita, 
saumausmassoja ja -nauhoja. Massasta tulee olla suomenkielinen 
käyttöohje, käyttöturvallisuustiedote ja tuoteseloste. Saumausmassoille 
asetetut vaatimukset on esitetty taulukossa 14. 

Hyväksytyt saumausmassat ja tartunta-aineet eri tyyppisiin pääl-
lystesaumoihin on lueteltu SILKO-ohjeessa [1]. 

Saumassa käytettävän materiaalin on tiivistettävä sauma vesitiiviiksi. 
Vesitiiviys tarkastetaan staattisella vesikokeella. Sauman tulee kestää 
vuotamatta 300 mm vesipatsaan (=3 kPa) paine kanden tunnin ajan. 

Saumausmassalla on oltava hyvä tarttuvuus tartuntapintoihin sekä hyvä 
vanhenemisen kesto. Sau mausmassan on säilytettävä toimintakykynsä 
lämpötila-alueella -40°C.. .+70°C. Sen tulee kestää sillalla esiintyvien 
tiesuolojen, öljyn, bensiinin, laimeiden happojen ja emästen sekä otsonin 

'rrn !\'r 

laatuvaatimuksia, joten tilaaja päättää niiden hyväksymisen erikseen 
tuoteko htaisesti. 

6.4.5.2 Saumaus 

6.4.5.2.1 Saumaus massalla 

Sauman tartuntapintojen tulee olla puhtaat, kuivat ja kiinteät. Betonisten 
saumauspintojen on täytettävä kohdan 6.2.3.2 mukaiset kosteus- ja läm-
pötilavaati mukset. 

Saumaraot on puhdistettava välittömästi ennen saumausta. Jos 
saumaan asennetaan pohjatäyte tai alusnauha, tulee sen oikea 
syvyysasema ja asento tarkastaa mittaamalla. Sauman tartunta- 
pinnat käsitellään TI EH :n tuotekohtaisesti hyväksymällä tartunta- 
aineella, ellei sitä ole nimenomaan kielletty. 

Saumaraot täytetään saumausmateriaalilla kanden viikon 
kuluessa päällystämisestä, käytännössä heti, kun saumapinnat 
ovat kuivia. 
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Päällyste saumataan massan valmistajan ohjeita noudattaen. KumK 
mia sisältävien massojen sulatuksessa ei saa ylittää suurimpia sallittuja 
lämpötiloja.Sau mausmassan työskentely- ja kovettumislämpötilan tulee 
olla ̂  +5°C. Tarvittaessa on käytettävä lämmitystä. 

S 1 LKO-ohjeissa [1] annetaan yksityiskohtaisia ohjeita saumaus-
työn vaiheista. 

Saumausmassan yläpinnan tulee olla päällysteen yläpinnan tasossa pait-
si ajoradan osalla olevissa päällysteen liikuntasaumoissa, joissa sen 
tulee jäädä 3.. .5 mm päällystepinnan alapuolelle. 

Taulukko 14. Saumausmassojen laatuvaatimukset. 

Saumatyyppi Lämpö- 
1 2 3-4 5 tila 

Ominaisuudet Yks. V a a t 1 m u s Menetelmä 

Elastisuus % 160 160 - 160 +23 VTT-2639 
% 160 125 - 125 -20 (1S08340) 

Tartunta- % 200 100 15 100 +23 VTT-2638 
venymä % 150 60 15 60 -25 (1S08339) 

Kutistuma % ^10 - ^10 ^10 VTT-2640 
(NTBUILD 

015) 

Taivutettavuus °C -40 -30 - -30 VTT-2641 
(ASTM D 
1737-79) 

Pehmenemis- °C - - ^70 ^70 VTT-2644 
piste TIE 104 
(polymeeribit.) 

Valuvuus mm ^ 1 ,5 - - - +50 VTT-2643 
(ISO 7390) 

) tartunta- ja venyvyyskokeessa on koekappaleen suurin sallittu irto-
ama 50 % 

) saumatyypit esitetty kuvassa 4. 
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Kuva 4. Siltakannen saumatyyppejä. 

1 	Reunapalkin saumat 
(liikevara ̂  ±20 % sauman leveydestä) 

2 

	

	Pienet päällysteen liikuntasaumat 
(liikevara ̂  ±10 % sauman leveydestä) 

3 

	

	Reunapalkin, tukikaistan tai reunuksen ja päällysteen väliset 
sekä ajotielaatan saumat 

4 	Päällysteen kutistumissaumat sekä halkeamieri sulkeminen 
5 	Teräsbetonisten kansielementtien saumat 

6.4.5.2.2 Saumaus nauhalla 

Sau mausnauhaa saa käyttää valuasfaltti- ja kumivaluasfalttipäällysteissä. 

Sauman tartuntapintojen tulee olla kuivat, puhtaat ja kiinteät. Pinnat on 
siveltävä ennen saumausnauhan kiinnitystä valmistajan ohjeiden mukai-
sella tartu nta-ai neella tarttuvuuden parantamiseksi. Reunapalkin 
sisäpin nan ja päällysteen välisessä sau massa saumausnauhan yläpinnan 
tulee jäädä nauhan asennusvaiheessa 3. .5 mm päällysteen yläpintaa 
ylemmäksi ja muualla yläpinnan tasoon. 
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keiposuuden osoittamÄnen 

Sau man kelpoisuus todetaan silmämääräisesti lukuunottamatta vesitiiviyt-
tä, joka todetaan vesikokeella. Jos on perusteltua syytä epäillä materiaa-
lin kelpoisuutta, tutkitaan se laboratoriokokein. 

Saumausmassan osa-aineista on otettava eri astioihin näytemäärä, joka 
riittää 2 kg:n massamäärän valmistamiseen. Näytteestä tutkitaan tarvitta-
essa taulukon 14 mukaiset ominaisuudet. 

Saumausnauhasta otetaan varastoon 2 m pala ja tartunta-ainetta 1 litra 
mandollista myöhempää tutkimusta varten. 
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Kuva 3. Betoni kant isen sillan ajorota. Polyuretaanaeristeinen pintarakenne 
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Kuva 5. Kevyen liikenteen betonikantiset sillat. Kermieristeinen pintarakenne. 
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Kuva 6. Kevyen Liikenteen betonikantiset siilat. Mastiksieristeinen pintarakenne. 
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Kuva 9. Teräskantisen kevyen liikenteen sillan pintarakenne ilman kainnitys-

teräksiä. 
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BETONIKANTISEN SILLAN ERISTYSA! 
('!J !t 	 !! V(C 1 	 MrT! 

astiksieriyj 

1) pyörtävä kohouma 	
h 4 gnm/2,O m 	- mastiksikerros voi jäädä 

liian ohueksi, kun erja- 
________ 	hiotoon 	 tyksen pinta kolataan 

suora)Si 

2,Om t.  
2) terävä harjanne 	

h 3 mm 	- mastiksikerros voi murtua 
- 	 te.,ävan harjanteen kohdalta 

	

hioloan 	 (lovivaikutus) 

3) terävä taite 

	

hiotoan 	h 4 snmf2,O 	- mastiksikerros voi jäädä 
iian ohueksi, kun eris-

tyksen pinta kolataan 
suoraksi 

2.Om 

4) porrastunut pinta 	 - inastiksikerros voi jäädä 
liian ohueksi tai murtua 

	

äytetään 	 harjanteen kohdalla 

5) betoniroiskeet, kivet yms. 
- hiotaan pois 	 h 3 

1JlfI1/f/I7,7 q7ITll7//l///I///l 

6) kuopat 
- kuopat paikataan siten, 

ettei vesi laminikoidu 

Kermierj: 
1) terävä harjanne tai taite harjanteen korkeus - terävä harjanne voi rikkoa 

hiotaon ei ole rajoitettu kermin 

rtksi 

2) porrastunut pinta h 	4 mm - kermi voi jäädä irti alus- 
tasta pykälän vierestä 

töytetöön - korkea pykälä voi rikkoa 

h kermin 

3) betoniroiskeet, kivet yms. h 	2 mm - voivat rikkoa kermin 
- hiotaan pois 

4) kuopat 
- kuopat on aina paikattava 

siten, ettei vesi lammikoidu 

Po1yuretaanieriSty: 

Kuten mastiksieristyS kohdat 
2, 4 ja 5. 
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