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ALKUSANAT 
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6 KANNEN PINTARAKENTEET 

6.1 YLEISTÄ 

6.1 .1 Soveltamisalue 

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

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

Sitovat laatuvaatimukset ja ohjeet on esitetty leveällä paistalla ja kapealla 
on esitetty urakoitsijalle hyödyllistä informaatiota ja ohjeita, ja työmenetet-
miä, joista voidaan valvojan luvalla poiketa. 

Kansien pintarakennetöissä noudatetaan soveltuvin osin laitoksen 
Päällystystöiden yleisiä laatuvaatimuksia ja työselityksiä [2]. Betonitöiden 
osalta noudatetaan SYL 3:n mukaisia käsitteitä ja määritelmiä. 

6.1.2 Käsitteiden määrittely 

Sen lisäksi, mitä on esitetty SYL 1:n kohdassa 1.1.3, tässä on määritelty 
seuraavat käsitteet. 

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

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

Kumibitumi on bitumi, jonka ominaisuuksia on muutettu polymeerilisäyksel-
lä siten, että bitumi saa kumimaisia ominaisuuksia. 

Kumibitumikermi on vedeneristystarkoituksiin käytettävä, vettä läpäisemä-
tön 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 vedeneristys. 

Eristysmassat ovat yleensä polyuretaani-, akryyli- tai epoksipohjaisia, 
nestemäisessä muodossa levitettäviä vedeneristysmateriaaleja. 



Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset 
KANNEN PINTARAKENTEET - SYL 6 

Massaeristys on siveltävää tai ruiskutettavaa eristysmassaa käyttäen tehty 
vedeneristys. 

Liimausbitumi on kumibitumia KB 100 tai TIEL:n erikseen hyväksymää 
kiinnitysbitumia. 

Ohutkerrosoäällvsteet ovat siltakannelle levitettäviä ohuita (5 - 20 mm) 
kerroksia, jotka toimivat sekä vedeneristyksenä että päällysteenä. 

EDoksitiivistys on betonisen siltakannen kaksinkertainen epoksikäsittely, 
jonka tehtävä on tiivistää betonin pintaa eristyksen kuplimisen estämiseksi. 

6.1.3 Työnjohto 

Pintarakennetöitä johtavan henkilön on oltava alaan perehtynyt ja vähintään 
kanden vuoden kokemuksen omaava. Betonitöiden johtamisessa noudate-
taan SYL 3:n vaatimuksia. 

6.1.4 Tekniset työsuunnitelmat 

Urakoitsijan on vähintään viikkoa ennen kunkin työvaiheen aloitusta 
toimitettava valvojalle työsuunnitelmat, joista tulee käydä ilmi ainakin SYL 
1:n kohdassa 1 .3.3.3 luetellut asiat. 

Yleisimmät siltakansien pintarakennetyypit on esitetty liittees-
sä 1. 

Eristystyöstä laadittavassa eristyssuunnitelmassa esitetään mm.: 
- pinnan ja pinnalle mandollisesti kondensoituneen kosteuden kuivatus 

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

6.1.5 Laatusuunnitelmat 

Pintarakennetöiden laatusuunnitelmat laaditaan SYL 1:n kohdassa 1 .3.3 
tarkoitetulla tavalla. 
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6.1.6 Dokumentointi ja kelpoisuuden osoittaminen 

Dokumentoinnissa ja k&poisuuden osoittamisessa noudatetaan soveltuvin 
osin SYL 1:n kohdan 1 .3.4 vaatimuksia. 

6.2 ERISTYS 

6.2.1 Yleiset laatuvaatimukset 

Kannen vedeneristyksen on oltava vesitiivis. Vesitiiviydellä tarkoitetaan sitä, 
että eristys ja saumat kestävät vuotamatta siltapaikalla vallitsevat ilmasto- 
olosuhteet, vedenpaineen ja liikenteen aiheuttaman rasituksen sekä läm pöti-
lasta ja kutistumasta aiheutuvat rakenteiden muodonmuutokset. Eristysma-
teriaalin tulee olla tielaitoksen hyväksymä. Hyväksyntävaatimukset on 
esitetty liitteissä 3-1 1. 

SILKO-ohjeissa (kansio 3) [1] ja sitä täydentävissä kirjeissä on 
lueteltu tielaitoksen hyväksymät eristysmateriaalit. 

Liitteissä 3-1 1 esitetyt vaatimukset ovat kelpoisuusvaatimuk-
sia vain niiltä osin kuin kohdassa 6.2.6 on erikseen sanottu. 

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

Valmis vedeneristys on suojattava kohdan 6.3 mukaisesti, ellei tilaaja ole 
erikseen hyväksynyt muuta menettelytapaa. Suojaustapa ja -materiaali 
esitetään suunnitelma-asia kirjoissa. 

Suojaus on tehtävä mandollisimman pian, kuitenkin viimeistään viikon ku-
luessa eristyksen valmistumisesta. 

Päällysteen alin kerros on syytä tehdä mandollisimman pian 
eristyksen suojauksen jälkeen, jolloin eristyksen vaurioitumis-
riski vähenee. 

Materiaalien hyväksyntä on voimassa 5 vuotta, ellei rakennuttaja muuta 
sovi. 

6.2.2 Materiaalien laatuvaatimukset 

6.2.2.1 Kumibitumiliuos 

Kumibitumista KB 100 ja liuottimesta valmistetun kumibitumiliuoksen KBL 
20/100 on täytettävä liitteen 3 taulukossa 1 esitetyt vaatimukset.Kumibitu- 
miliuoksen tulee sisältää vähintään 0,5 paino-% diamiinityyppistä tartuket- 
ts. 
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6.2.2.2 Kumibitumit 

Kumibitumissa käytetään styreenibutadieenistyreenikumia (SBS-kumia) tai 
muuta siltakeskuksen erikseen hyväksymää kumilaatua. Kumibitumien on 
täytettävä liitteen 3 taulukossa 2 esitetyt vaatimukset. 

Tielaitoksen hyväksymät padat on lueteltu SILKO-ohjeessa 
4.831 [11. 

6.2.2.3 Tervaepoksi 

Tervaepoksin on oltava valumatonta ja sen on täytettävä liitteessä 4 
taulukossa 1 esitetyt vaatimukset. 

Tervaepoksin ja sen osa-aineiden on oltava yhteensopivaa kumibitumin ja 
asfaltin sisältämän bitumin kanssa (VTT-2653). 

6.2.2.4 Tiivistysepoksi 

Tiivistysepoksin on täytettävä liitteessä 5 esitetyt laatuvaatimukset. 

6.2.2.5 Eristysmastiksi 

Eristysmastiksi valmistetaan hiekasta, täyteaineesta ja sideaineesta. 

Eristysmastiksin sideainepitoisuuden on oltava vähintään 1 5 paino-%. 
Sideaineessa on oltava bitumia ja SBS-kumia. Täytejauheena käytetään 
kalkkikivijauhetta, jota on oltava niin runsaasti, että eristysmastiksin 
rakeisuuskäyrän 0,074 mm seulan läpäisyprosentti on 25. ..40. Hiekan on 
läpäistävä 2 mm seula. 

Eristysmastiksin sideaineen (KB-85) on täytettävä liitteen 3 taulukon 2 ja 
eristysmastiksin liitteen 4 taulukon 2 mukaiset laatuvaatimukset. Lisäksi 
mastiksin on täytettävä tyyppi kohtaiset hyväksyntätestivaatimukset /9/. 

Eristysmastiksille, jossa käytetään samaa kiviainesta ja suhteitusta kuin 
tulevassa eristystyössä, on tehtävä ennakkokokeet. Ennakkokokeiden 
tulosten tulee täyttää eristysmasti ksille asetetut laatuvaatimukset. 
Ennakkokokeita ei kuitenkaan tarvita, jos on käytettävissä aikaisemmin 
samoista materiaaleista tehtyjä, enintään 3 kk vanhoja laadunvalvontako-
keiden tuloksia. 

6.2.2.6 Paineentasausverkko 

Paineentasausverkon on oltava polyesteri- tai lasikangasverkkoa, jonka 
silmäkoko on 4.. .8 mm ja paksuus vähintään 0,7 mm. Lasikangasverkon on 
oltava pinnaltaan muovikäsiteltyä. 
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SILKO-ohjeessa [1] on lueteltu TIEL:n hyväksymät verkot. 

62.2.7 Kumibitumikermit ja kermieristykset 

Kermien /aa tuvaatimukse t 

Yksittäisen kermin on oltava rakennuttajan hyväksymä ja sen on täytettävä 
liitteessä 6 esitetyt yleiset, kermikohtaiset laatuvaatimukset. 

Kermien vaatimusarvoista sallitaan SFS-standardin mukaiset alitukset. 

Yksittäisen kermin ominaisuudet tutkitaan SFS-standardin 5011 [5] tai 
vastaavan EN-standarditestin mukaisesti. 

Kermirullat varastoidaan siten, etteivät niiden ominaisuudet heikkene 
varastointiaikana. 

Rullat säilytetään työmaalla ennen asennusta kuivassa tilassa, 
jonka lämpötila on vähintään +10°C. Säilytystilassa kermi-
pakkaa ympäröivä muovikelmu aukaistaan, jotta kermeihin 
mandollisesti kondensoitunut kosteus pääsee haihtumaan 
ennen asennusta. 

Kumibitumikermit kiinnitetään alustaansa tuotteesta riippuen kumibitumilla 
liimaamalla, tuotekohtaisella tartunta-aineella, kermin alapinnan itsetarttu-
van liimakerroksen avufla tai kuumentamalla (hitsaamalla) kermin alapinnas-
sa oleva liimausbitumi. 

Käyttötarkoituksen mukaan kermit luokitellaan aluskermeiksi 
ja pintakermeiksi. Aluskermi on tyyppiä K-MS, tai paineen-
tasauskermi K-TMS ja pintakermi tyyppiä K-PS. Kerminä voi 
olla myös yksikerroskermi tyyppiä K-PS. 

Kermierist ysra ken teiden laatuvaatimukse t 

Kermien käyttötilan mukainen luokittelu on esitetty iitteessä 7. 

Rakennuttaja hyväksyy sallitut kermieristysrakenteet VTT:n testien 
perusteella [8]. Testeissä kermieristysrakenteen on täytettävä liitteen 7 
mukaiset laatuvaatimukset. 

Hyväksytyt rakenteet on lueteltu SILKO-ohjeessa [1]. Suunnit-
telija esittää siltasuunnitelmassa: 
- käyttöluokan (1, 2 tai 3) 
- pinnan puhdistuksen (sinko- tai heikkapuhallus) 
- kumibitumiliuossivelyn tai epoksitiivistyksen, jos sellaista 
sillassa käytetään (rakennepaksuus > 400 mm) 
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- paineentasauskermirakenteen, jos sellaista sulassa käytetään 
(rakennepaksuus > 400 mm) epoksitiivistyksen tilalla 

- kermien suojakerrosmateriaalin, jos sellaista sillassa 
käytetään. 

Jos urakoitsija haluaa esittää sen tilalle jotain muuta vaihtoeh-
toa, on se aina käsiteltävä suunnitelman muutoksena siten, 
kuin lisä- ja muutostöistä urakka-asiakirjoissa on sanottu. 

6.2.2.8 Eristysmassat ja muut eristysmateriaalit 

Siveltävien tai ruiskutettavien vedeneristysmassojen on oltava ra kennutta-
jan hyväksymiä tuotteita ja niiden on täytettävä liitteessä 8 esitetyt laatu-
vaatimukset. 

Hyväksytyt tuotteet ovat polyuretaaneja tai epokseja ja ne on 
lueteltu SILKO-ohjeessa [11. 

Mandollisen tartunta-aineen on oltava eristysmassan valmistajan suosi-
tuksen mukaista tuotetta. 

Sillan kannen vedeneristykseen käytettävien muiden eristysmateriaalien on 
oltava rakennuttajan hyväksymiä ja täytettävä niille suunnitelmassa asete-
tut vaatimukset. 

6.2.2.9 Materiaalien yhteensopivuus 

Jos vedeneristyksessä käytetään eri materiaaleja, on eristysmateriaalin 
toimittajan pystyttävä ennakkoon osoittamaan riippumattoman aineenkoes-
tuslaitoksen tekemien testien tulosten avulla, että materiaalit eivät 
vahingoita toisiaan ja että ne voidaan liittää luotettavasti toisiinsa. Jos 
päällyste tulee suoraan kosketukseen vedeneristyksen kanssa, on 
eristysmateriaali 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 työ- ja laatusuunnitelmat kohtien 6.1.4 ja 6.1.5 
mukaisesti. 
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6.2.3.2 Eristysalustalle asetettavat vaatimukset 

Eristettävän pinnan tulee täyttää SYL 3:ssa kohdassa 3.2.3.4 esitetyt 
vaatimukset. Tarvittaessa pinta tasataan ennen eristämistä rakennuttajan 
hyväksymällä tavalla. 

Liitteessä 2 on esitetty ohjeelliset tasaisuusvaatimukset eri 
eristysmateriaaleille. Tasaisuus mitataan 2 metrin oikolaudalla. 
Edellä esitettyjä suuremmat, yksittäiset kuopat tasoitetaan 
kuumuutta kestävällä epoksipohjaisella pai kkausmassalla, jolla 
on hyvä tartunta alustaan tai valvojan orillisellä luvalla kumibi-
tumin ja hiekan seoksella (1:2). Epoksipohjaisten massojen 
etuna on niiden nopea kovettuminen ja kuivuminen. Jos 
tasoitettava alue on suurehko ja yhtenäinen, voidaan tasaus 
tehdä myös sementti- ja muovipohjaisilla paikkauslaasteilla ja 
-massoilla. Tällöin sirotetaan tuoreen massan pinnalle hienoa 
kvartsihiekkaa eristyksen tartunnan varmistamiseksi. 

Eristettävän pinnan on oltava kuiva ja puhdas ennen eristämistä. Tartunnan 
varmistamiseksi eristettävästä pinnasta poistetaan sementtiliima, öljy, rasva 
ja muut vieraat aineet sinko- tai hiekkapuhalluksella ja pinta imuroidaan 
ennen eristystä. Puhdistusaste on keskisyvä Betonipintojen luokitusohjeen 
By 40 mukaisesti määriteltynä [11]. Puhdistuksen jälkeen kannen yläpinnas-
sa olevat halkeamat suljetaan (imeyttämällä, tarvittessa injektoimalla) 
tarkoitukseen soveltuvalla, tilaajan hyväksymällä epoksilla. Epoksin tulee 
olla kuumuutta ja kumibitumia kestävää laatua. 

SILKO-ohjeessa on lueteltu hyväksytyt epoksit 11]. 

Kun jälkihoito on päättynyt, on pinnan annettava kuivua vähintään kolme 
viikkoa sinko- tai hiekkapuhalluksen jälkeen ennen epoksitiivistystä ja 
eristystyötä. Mandolliset sadepäivät on lisättävä kuivumisaikaan mukaan. 
Jälkihoito katsotaan päättyneeksi, kun kostea jälkihoito (vesikastelu) on 
lopetettu tai jälkihoitoaine on poistettu sinko-tai hiekkapuhalluksella. 

Pinnan kosteus mitataan aina joko absoluuttisena tai suhteellisena kosteute-
na ja se saa olla eristystöitä aloitettaessa enintään taulukon 1 mukainen, 
paitsi kun kannen pinta-ala on alle 100 m 2  ja rakennepaksuus on 400 
mm, jolloin pinnan kosteuspitoisuutta ei yleensä todeta mittauksin, vaan 
betonin annetaan kuivua jälkihoidon päättymisestä lukien vähintään 3 
viikkoa ennen eristystöiden aloittamista. 

Eristystyön aikana ilman suhteellinen kosteus saa olla enintään 85 %. 
Eristettävän pinnan lämpötilan tulee olla vähintään 3°C ilman kasteoiste-
lämøötilan yläpuolella ja kermi- ja polyuretaanieristeillä aina vähintään 
+5°C sekä mastiksieristellä vähintään +00C. 
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Liitteen 1 kuvien 1, 2 ja 4 rakennetarkaisussa pinta tiivistetään epoksilla 
(kaksi sivelyä) valmistajan ohjeiden mukaisesti, jos suunnitelmassa niin on 
esitetty tehtäväksi. 

Taulukko 1. Eristysalustan suurin sallittu kosteus eristystäitä aloitettaessa. 

Eristys- 	Suhteellinen 	 Absoluuttinen 
materiaali 	kosteus (VTT 2649) kosteus (VTT 2650) 

% 	 p-% 

Mastiksi 	95 	 5,5 
Muut 	92 	 4,5 

Paineentasaus 
kermi 	95 	 5,5 

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. 

6.2.3.3 Kermieristys 

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

pintaa ole tiivistetty epoksilla. Epoksitiivistys tehdään aina kahtena 

kerroksena valmistajan ohjeita noudattaen. 

Kermieristys tehdään siltakohtaisissa laatuvaatimuksissa määrätyllä 
rakenneyhdistelmällä. Kermin tartunta eristysalustaan mitataan vetokokeella 
noudattaen soveltuvin osin menetelmää VTT-2651. Tartuntalujuutta koske-

va vaatimus eri lämpötiloissa on esitetty kuvassa 1. 

Paineentasauskermillisessä rakenteessa sillan kansi varustetaan paineen-
tasausputkilla SYL 7 kohdasta 7.7.5 poiketen siten, että putkena käytetään 

muoviputkea. 

Liitteessä 1 2a on esitetty paineentasausputkien sijoittelu sillan 

kannella, paineentasauskermillisessä rakenteessa. Kermin 
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kiinnitys alustaan on tehtävä siten, etteivät paineentasausput-

ket jää kiinnitysbitumin kohdifle vaan pysyvät kaikissa tapauk-

sissa auki. Tarvittaessa putken kohdalle on asetettava esim. 

suodatinkangaspala, joka estää sulan kermibitumin valurnisen 

putkeen. 

Kermien on oltava oikein limitettyjä ja tasaisia, ryppyjä ei saa esiintyä. 

Alustan ja kermin väliin ei saa jäädä kuplia. Saumojen on oltava tiiviitä. 

Kermin limityksen on oltava vähintään 100 mm pituussuuntaan (sivusauma) 

ja 1 50 mm poikkisuuntaan (päätysauma). Päälle tuleva kermi on limitettävä 
vähintään 100 mm alla olevan kermin saumoihin verrattuna. 

Reunapalkin sisäreunaan ja siitä lukien eristyksen päälle 250 mm leveydeltä 

tehdään aina eristyksen kiinnitystavasta riippumatta kaksinkertainen 
tervaepoksi- tai kumibitumisively (KB 100) 2x1 kg/m 2 . Kumibitumin on 
täytettävä liitteen 3 taulukon 2 ja tervaepoksin liitteen 4 taulukon 1 

mukaiset laatuvaatimukset. 

Kermieristys suojataan suunnitelmassa esitetyllä 

suojakerroksella kohdan 6.3 mukaisesti. 

1.6 

1.4 

1.2 

1.0 
(1) 

0.8 

0.6 

0.4 
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Kuva 1. Kermieristyksen tartuntalujuusvaatimus. 

Kermin päällä ei saa ajaa autolla ennen kuin kermit on suojattu. Pakot-

tavassa tapauksessa tästä voidaan poiketa vain levittämällä kermien päälle 

vähintään 5 mm paksut vanerilevyt auton pyörien alle. Tällöinkään autoa ei 
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saa seisottaa eristyksen päällä. 

6.2.3.4 Mastiksieristys 

Paineen tasausputket 

Masti ksieristystä käytettäessä sillan kansi varustetaan paineentasausput-

kiila SYL 7 kohdan 7.7.5 mukaisesti. 

Liitteessä 1 2b on esitetty paineentasausputkien sijoittelu sillan 

kannella mastiksieristystä käytettäessä. 

Paineen tasaus verkko 

Verkko kiinnitetään pisteliimaten kumibitumilla siten, ettei se pääse massan 
levitysvaiheessa poimuuntumaan. Käytettävän kumibitumin KB 100 tulee 
täyttää tiitteen 3 taulukon 2 mukaiset taatuvaatimukset. 

Mastiksin le vittäminen 

Levitetyn mastiksin määrän keskiarvon on oltava koko sillan kannella 

vähintään 55 kg/m 2 . Mastiksi levitetään kahtena kerroksena. 

Eristyksen paksuuden tulee olla keskimäärin 20 mm ja joka kohdassa vähin-
tään 1 5 mm. Mastiksieristyksen pinnan kaltevuuden tulee olla sellainen, 
ettei vesi jää seisomaan lätäköiksi sen päälle. Valmiin mastiksipinnan tulee 
olla kauttaaltaan kiiltävän eikä pinnassa saa esiintyä huokosia eikä 

halkeamia. 

Mastiksi levitetään käsityönä kolaten viimeistään 32 tunnin kuluessa kumi-
bitumin lisäyksen jälkeen. Tippuputkien tukkeentuminen on estettävä 

mastiksia levitettäessä. 

Reunapalkin sisäpinta ja ̂ 250 mm mastiksin yläpintaa reunapalkin vieressä 

sivellään mastiksin levittämisen jälkeen kohdan 6.2.3.3 mukaisesti 

tervaepoksilla tai kumibitumilla. 

Mastiksieristyksen päällä ei saa ajaa moottoriajoneuvolla ennen kuin eristys 

on suojattu kohdan 6.3 mukaisesti. 

6.2.3.5 Ruiskutettavat ja siveltävät massaeristykset 

Ellei kannen yläpintaa ole tiivistetty epoksilla, levitetään eristettävälle 
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pinnalle tartunta-ainetta tuotekohtaisen ohjeen mukainen määrä. 

Eristyksen tiheys ei saa auttaa optimia yli 3 % tai mikäli optimitiheyttä ei 
ole määritelty, saa ruiskutetussa massassa olla huokostilavuus enintään 
15%. 

Optimitiheys määritetään tuotekohtaisesti ennen työn aloittamista. Aina 
työvuoron alkaessa koelevitetään eristysmassaa ensin n. 1 m2  suuruiselle 
muovikelmulle kerrospaksuuden ja tiheyden säätää varten. Tämä koe-
eristys irrotetaan materiaalin kovetuttua riittävästi. 1 rrotetusta eristyksestä 
leikataan kolme 10 cm x 10 cm suuruista koepalaa, joista mitataan eristyk-
sen paksuus työntätulkilla. Tämän jälkeen koepalat upotetaan testinestee-
seen, jonka tiheys on 3 % alhaisempi kuin eristysmassan optimitiheys. Jos 
näytepalat eivät uppoa testinesteeseen, ei eristysmassan tiheys täytä laatu- 
vaatimusta. Tällöin on ruiskutuslaitteisto säädettävä ja tehtävä uusia 
koepaloja, kunnes vaadittu tiheys saavutetaan. 

Optimitiheyden määrityksellä tarkistetaan, ettei kosteus tai 
liika ilma ole vaandottanut massaa yli sallitun huokostilavuu-
den. 

Hyväksytyn tiheyden omaavasta eristysmassanäytteestä leikataan mandolli-
sia myöhempiä tutkimuksia varten kaksi 250 mm x 400 mm suuruista 
näytettä. 

Eristysmateriaalin osa-aineista sekä tartunta-aineesta otctaan työmaalla 
mandollisia myöhempiä tutkimuksia varten eri astioihin näytteet, jotka 
riittävät 2,5 kg massaseoksen valmistamiseen. 

Massa ruiskutetaan yleensä kahtena ristikkäisenä kerroksena. Jos ylempi 
kerros ruiskutetaan seuraavana päivänä, kerrosten välinen tartunta 
varmistetaan tartunta-ainekäsittelyllä. Ruiskutuskaistat limitetään vähintään 

50 mm. Eristystyössä noudatetaan tarkasti tuotekohtaisia ohjeita. 

Eristystä ei saa tehdä sateella ja eristettävän pinnan lämpötilan on oltava 
eristyshetkellä tuotteen käyttäohjeen mukainen, yleensä vähintään + 5 °C. 

Kerrospaksuuden tulee olla keskimäärin vähintään 2,5 mm ja joka kohdassa 
vähintään 1 ,5 mm. 

Levityksen aikana sitoutumattoman massan paksuutta seurataan kampatul-

kiIla. Jokaisen yksittäisen mittaustuloksen tulee täyttää paksuusvaatimus. 
Jos havaitaan yksittäinen tulos, joka ei täytä vaatimusta, mitataan paksuus 

kolmesta lisäkohdasta 30 cm etäisyydellä vaatimuksen alittavasta 
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kohdasta. Jos jokainen kolmesta lisämittauksesta antaa vaatimuksen täyttä-
vän paksuustuloksen, katsotaan em. yksittäinen alitus mittausvirheeksi ja 

jätetään huomiotta. Jos lisämittauksista löytyy toinen paksuudenalitus, 
selvitetään auttavan kerrospaksuuden laajuus ja ruiskutetaan sille riittävä 
lisämassamäärä välittömästi. Paksuutta seurataan myös massamenekin pe-

rusteella. 

Eristyksen tartunta eristysalustaan tulee olla 
- keskimäärin 	1 ,2 N/mm 2  
- joka kohdassa ̂  1 ,0 NImm 2 . 

Eristyksen pinnan on oltava väriltään tasalaatuinen. Eristyksessä ei saa olla 
huokosia, kuplia eikä kuplien puhjetessa syntyviä neulamaisia reikiä. 
Vialliset kohdat on poistettava ja eristys uusittava niiltä osin, ellei korjaus 
onnistu pelkästään päälle ruiskutuksella tai sivelyllä. 

Huomattavat pa ksuuserot näkyvät yleensä pinnan värivaihtelu-

na. 

Näkyviin jäävät eristyspinnat on suojattava UV-säteilyä kestävällä pinnoit-
teella, jonka märkäkalvon paksuus on ̂  80 pm, ellei eristys sellaisenaan 

ole ultraviolettisäteilyä kestävä. Eristyksen pinnan tulee olla kuiva ja puhdas 

ennen pinnoitusta. 

6.2.3.6 Muu eristys 

Työssä noudatetaan suunnitelmassa esitettyjä laatuvaatimuksia. 

6.2.4 Teräskannen eristys 

6.2.4.1 Yleistä 

Eristystyöstä laaditaan työsuunnitelmat kohtien 6.1.4 ja 6.1.5 mukaisesti. 

6.2.4.2 Eristysalustaile asetettavat vaatimukset 

Teräspinnan esi puhdistuksessa noudatetaan standardin S FS 4957 [61 

ohjeita ja vaatimuksia. 

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

suoja katoksessa. 
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Suihkupuhdistuksen jälkeen on teräspinta suojattava välittömästi kumi-
bitumiliuoksella, määrä 0,1 - 0,3 kg/m 2 . Kiinnitysteräkset on suojattava 
kuten muukin teräspinta. Kumibitumiliuoksen tulee täyttää liitteen 3 
taulukon 1 laatuvaatimukset. 

6.2.4.3 Mastiksieristys 

Alemmaksi eristyskerrokseksi levitetään kumibitumia KB 100, vähintään 
3 kg/m. Kumibitumin tulee täyttää liitteen 3 taulukon 2 laatuvaatimukset. 
Sitä levitetään kuivalle alustalle olosuhteissa, joissa ilman lämpötila on 
vähintään +5 °C. Levityslämpötilan on oltava 180...210 °C. Myös 

mandolliset kiinnitysteräkset on käsiteltävä kauttaaltaan kumibitumilla. 

Kumibitumin päälle levitetään eristysmastiksi, jonka tulee täyttää liitteen 4 
taulukon 2 laatuvaatimukset. Levitys tehdään käsityönä kolaten yhtenä tai 
kahtena kerroksena suunnitelman mukaisesti. Mastiksin keskimääräisen 
massamenekin ilman kiinnitysteräksiä olevalla siltakannella on oltava 
vähintään 55 kg/m ja eristyksen paksuuden joka kohdassa vähintään 1 5 
mm. Kiinnitysteräksillä varustetulla siltakannella on vastaava massamäärä-
vaatimus 35 kg/m 2  ja paksuusvaatimus 1 2 mm. 

Mastiksin päälle levitetään tartuntasirotetta (raekoko 6... 1 2 mm) keskimää-
rin 10 kg/m 2 . Sirotetta ei jyrätä. 

Valmiin mastiksin tulee täyttää kohdan 6.2.3.4.3 vaatimukset. Sillan 
reunoissa ja päissä saumat tiivistetään kaksinkertaisella kumibitumisivelyllä 
KB 100 (2x1,0 kglm 2 ). 

6.2.4.4 Ruiskutettavat ja siveltävät massaeristykset 

Eristysmateriaalin tulee täyttää liitteen 8 ja valmiin eristyksen kohdan 
6.2.3.5 mukaiset laatuvaatimukset. 

Esimerkkinä massaeristyksistä mainittakoon polyuretaani-, 

akryyli-, epoksi- ja tervaepoksipohjaiset eristykset. 

6.2.5 Puukannen eristys 

6.2.5.1 Yleistä 

Eristystyöstä laaditaan työ- ja laatusuunnitelmat kohtien 6.1.4 ja 6.1.5 
mukaisesti. 
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6.2.5.2 Eristysalustalle asetettavat vaatimukset 

Kannen puutavarassa käytetyn lahonsuojausaineen ja käytettävien eris-

tysmateriaalien yhteensopivuus on aina varmistettava. 

Eristysalustassa ei saa olla yli 2 mm korkeaa paikallista hammastusta. Alus-
tan tulee olla puhdas ja kuiva eikä eristystä saa tehdä sateella. Kun käyte-

tään siveltäviä ja ruiskutettavia eristysmassoja, on pinta suihkupuhdistet-
tava ja kun käytetään mastiksia on pinta puhdistettava paineilmalla. 

6.2.5.3 Kermieristys 

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

6.2.5.4 Mastiksiseristys 

Eristysmastiksi (30 kg/m 2) levitetään suoraan puhdistetulle pinnalle kohdan 

6.2.3.4 vaatimusten mukaisesti yhtenä kerroksena. Paineentasausverkkc 

jätetään kuitenkin pois. 

6.2.5.5 Ruiskutettavat ja siveltävät massaeristykset 

Eristysmassan tulee täyttää liitteen 8 vaatimukset materiaalin ja kohdan 
6.2.3.5 vaatimukset valmiin rakenteen osalta. 

6.2.5.6 Ohutkerrospäällyste 

Kumi bitumi pohjaista ohutkerrospäällystemassaa levitetään suoraan 
puhdistetulle pinnalle vähäliikenteisillä silloilla (< 2000 ajon/vrk) 50 kg/m 2  

kohdan 6.4.4 mukaisesti. 

6.2.6 Kelpoisuuden osoittaminen 

6.2.6.1 Yleistä 

Taulukossa 2 on yhteenveto eristystäiden kelpoisuuskokeista. Mittaukset 

tekee ja näytteet ottaa urakoitsija valvojan läsnä ollessa. Kumibitumiliuos-, 
kumibitumi- ja masti ksinäytteet lähetetään siltatyömaalta rakennuttajan 

hyväksymään laboratorioon. Näytteiden lähettämisessä noudatetaan 

päällystystöiden yleisiä laatuvaatimuksia ja työselityksiä [21. 
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Taulukossa 2 mainittujen näytteiden lisäksi otetaan tarvittava määrä 
lisänäytteitä materiaalierästä, jonka epäillään poikkeavan laatuvaati-
muksista. Lisänäytteitä voidaan ottaa myös mandollisia myöhemmin 
tehtäviä Iisätutkimuksia varten. 

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

Tartuntavetokokeen vetolaikan halkaisija valitaan eristysmate-
riaalin mukaan. Kermieristyksillä käytetään mandollisimman 
suurta laikkaa (ø ̂  50 mm), ruiskutettavilla ja siveltävillä 
massoilla pienempää laikkaa (ø 28...50 mm). 

6.2.6.2 Kermieristys 

Kumibitumin ja kumibitumiliuoksen kelpoisuus osoitetaan siltapaikalla 
otetuista sideainenäytteistä. Näytteitä otetaan padasta vähintään 1 kpl/silta 
välittömästi ennen aineen levitystä. Kumibitumiliuosnäytteestä tutkitaan 
liitteen 3 taulukon 1 ja kumibituminäytteestä taulukon 2 mukaiset 
ominaisuudet. 

Tiivistysepoksin tiiviys mitataan sähkövastusmenetelmällä (VTT 2654- 
1995), 3 kpl/silta, ja tartunta betoniin vetokokeella (VTT 2651) 3 kpl/silta. 

Kun kannen pinta-ala on yli 100 m 2 , tutkitaan aluskermin tartunta alustaan 
kolmesta eri kohdasta tehtävillä kandella tartuntavetokokeella jokaista 
alkavaa 1000 m 2  kohden. Jos em. koesarjan yksittäisessä vetokokeessa 
mitattu arvo jää alle vastaavan lämpötilan vaatimuksen, tehdään lisäkoesar-

ja noin 1 m etäisyydeltä tästä kohdasta. Jos lisäkokeissa saadaan edelleen 
huonoja tuloksia, selvitetään huonosti tarttuneen alueen laajuus (esim. 
koputtelemalla tai ristiviiltokokein) ja eristys korjataan siltä osin. 

Kun kannen pinta-ala on enintään 1 00 m 2 , tartunta tutkitaan vetämällä 
mattoveitsellä n. 1 OOxl 00 mm 2  alueelle viillot kermin läpi alustaan. Viillon 

reunoista käsin nostaen voidaan todeta, onko kermi kiinni alustassaan vai 
ei. Mikäli kermi ei irtoa vetämällä, tartunta on hyväksyttävissä. Muussa 
tapauksessa poistetaan alustasta irti oleva osuus ja tehdään eristys siltä 
osin uudestaan. Viiltokoe tehdään kolmesta kohtaa kantta. 
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Kupiineet kohdat on aina korjattava. Ylikuumennuksen seurauksena vauriol-
tuneet tai poimuuntuneet kermit on heti poistettava ja korvattava virheet-

tömillä. 

6.2.6.3 Mastiksieristys 

Mastiksieristyksen kelpoisuus osoitetaan massanäytetutkimuksin, paksuus-

mittauksin ( ^ 10 kpl/silta), silmämääräisin tarkastuksin ja vesikokeella 

(1 kpl/silta). 

Eristystystyön aikana mastiksista otetaan sideaine- ja massanäytetutki-
muksia varten kumibitumisideaineesta yksi 2,5 kg:n näyte sekä sekoitetusta 
mastiksista 5 kg näyte kutakin alkavaa 1 500 m 2 :n pinta-alaa kohti, 
kuitenkin vähintään 2 näytettä. Näytteistä tutkitaan liitteen 4 taulukon 2 

mukaiset ominaisuudet. 

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

halkeilua. 

Masti ksin vedenpitävyys tarkastetaan vesi kokeella. Eristyksen tulee kestää 
vuotamatta 300 mm:n vesipatsaan staattinen paine (=3 kPa) ja kastelu 

kanden tunnin ajan. 

Vesipatsaskoe tehdään ø200 mm:n muoviputkella. Putken ja 
mastiksin liitoskohta tiivistetään vedenpitäväksi ennen koetta. 

Koe tehdään paineentasausputken kohdalla, jolloin mandollinen 
vuoto on välittömästi nähtävillä kannen alla. 

6.2.6.4 Ruiskutettavat ja siveltävät massaeristykset 

Eristyksen tulee olla kauttaaltaan kiinni alustassaan. Tartunta tutkitaan 

kolmesta eri kohdasta tehtävillä kandella tartuntavetokokeella jokaista 

alkavaa 1000 m 2  kohden. 

Jos koesarjan yksittäisessä vetokokeessa mitattu arvo jää alle vaatimuksen, 
tehdään lisäkoesarja noin 1 m etäisyydeltä tästä kohdasta. 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 tartunta- 

kokeen aikana betonikannen pinnan lämpötilan eristyksen alla olla välillä 

+5...+25°C. 
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Valmiin eristeen paksuus mitataan jokaiselta alkavalta 250 m 2 :n mittaus- 
alueelta. Kultakin tällaiselta alueelta mitataan paksuus lO:sta kohdasta. 
Mittaus tehdään tarkoitukseen soveltuvalla mittauslaitteella. Mandolliset 
mittausreiät on paikattava heti kunkin mittauksen jälkeen. 

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

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

6.2.6.5 Muu eristys 

Muun eristyksen kelpoisuus osoitetaan suunnitelmassa esitetyllä tai muulla 
hyväksyttävällä tavalla. 
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Taulukko 2. Eristystöiden kelpoisuuskokeet ja -tarkastukset 

Rakenneosa 	 Ominaisuus Toimenpide Näytemäärä 

Eristysalusta tasaisuus 	mittaus 	3 kpl/silta 
kosteus 	- - 	 3-6 kpl/silta 
tiivistysepoksin 
tiiviys ja tar- 	- - 	 ^ 3 kpl/silta 
tunta 

Betonialusta 

Kermieristys 
-kumibitumi 
-kumibitumiliuos 
-kermi 

Mastiksieristys 
-massanäyte 

-eristys 

Massaeristys 

-osa-aineet 

-valmis eristys 

lätäköityminen 	vesikoe 
tarvittaessa 

tartunta 	mittaus 
laatuominais. määritys 

- - 
	 määritys 

tarvittaessa 

sideainepit. 	määritys 

rakeisuus 	- 

painuma 	- II  - 

palautuma 	- 

^ 1 kpl/silta 

3x2 kpl/alkava 1000 m2 
1 kpl/työvuoro,0,3 kg 
1 kpl/silta, 2,5 kg 
1 kpl/silta, 2 m 2  pala 

1 kpl/1 500 m 2 , 
vähintään 2 kpl/silta 
2,5 kg/(sideaine) 
5 kg (massa) 

paksuus 	määritys 	^ 1 0 kpl/silta 
vedenpit. 	vesikoe 	^ 1 kpl/silta,kastelu 2h 

- - 	 ^ 1 kpl/silta,vesipat- 
saskoe 

tiheys 	määritys 	1 kpl/työvuoro 
tartunta 	-" - 	 3x2 kpl/alkava 1000 m 2  
paksuus 	- - 

	 10 kpl/alkava 250 m 2  
määritys 	1 kpl/silta,2,5 kg massaa 
tarvittaessa varten 
- - 
	 2 kpl/silta, pala 

250 mm x 400 mm 

6.3 ERISTYKSEN SUOJAUS 

6.3.1 Yleiset laatuvaatimukset 

Eristyksen suojauksen on tartuttava alustaansa ja päällysteeseen siten, 
etteivät ne liu'u toistensa suhteen sillan käyttöönoton jälkeen. Suojaker-
roksen yläpinnan tasaisuuden ja kaltevuuden on oltava sellainen, ettei vesi 
jää seisomaan lätäköiksi sen päälle. Pinnan tulee seurata vedenpoistolaittei-
sun johtavia kaatoja. 
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Suositeltavia eristyksen suojaustapoja on esitetty taulukossa 3. 
Näistä voidaan poiketa tilaajan hyväksynnän perusteella. 

Taulukko 3. Eristysten suojaustapoja 

Eristystyyppi 

Kermieristys, jossa 
pintakermi on tyyppiä 
K-PS 220/4000 

Kermieristys, jossa 
pintakermi on tyyppiä 
K-PS 170/4000 
tai muu hyväksytty kermi 

Kermieristys, jossa 
pintakermi on tyyppiä 
K-PS 170/4000 tai yksi-
kerroskermira kenne 

Kermieristys maakantisella 
sillalla, jossa pintakermi 
on K-PS 170/4000 

Kermieristys maakantisella 
sillalla, jossa kermi on 
yksikerroskermirakenne 

Masti ksieristys 

Polyuretaanieristys 

EPDM-kumi 

Muu eristys 

Suojaukset 

Suojakerroksella AB 6/50 
tai ilman suojakerrosta 
suunnitelman mukaisesti 

Asfalttibetoni AB 6/50 

Suoja betoni 

Kuitukangas ja hiekka 
tai suoja betoni 

Suoja betoni 

Asfalttibetoni AB 1 2/50 

Ei erillistä suojausta, 
mutta 1. päällystekerr. 
VA/KBVA 

Asfalttibetoni AB 6/50 

Erillisen, hyväksytyn 
suunnitelman mukaan 
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6.3.2 Asfalttibetoni AB 6/50 

Eristyksen suojakerroksena käytettävän asfalttibetonin on oltava vähintään 
20 mm paksua ja sen on täytettävä päällystystöiden yleiset laatuvaatimuk-
set [2] lukuunottamatta tasaisuusvaatimusta, joka on 10 mm! 5m sillan 
pituussuunnassa ja 5 mm! 2 m sillan poikkisuunnassa. Asfalttibetonin 
kiviaineksen rakeisuuden tulee olla kuvan 2 mukainen. 

Rakennuttajan valvojan luvalla kiviaineksen maksimiraekooksi 
voidaan valita myös 4 mm. 

Massan kelpoisuus osoitetaan päällystystöiden yleisten laatuvaatimusten 

mukaisesti [2]. 

Massan levityksessä ei saa käyttää tela-alustaista levitintä. Massa on 

tiivistettävä enintään 4 t painoisella valssijyrällä ilman tärytystä. Massan 
levityslämpötilan on oltava 130°C...150°C. 
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ASFALTTIBETONI AB 6 

Kiviainesseos: 	taytejauhe, 	vähintaan 4 paino-% 
hiekka, enintaan 35 
niurske, 	vähintään 55 

Sjdeajne: 	 bitumi 	B-1601220 

GEO 
hiekka __________________________________________ 

hieno 	j 	keskkarkea 	karkii hieno keskikarkea 	karkea 0 

RT 
hieta 	0 2 	hiekka 	 2 	 sora 	 20 	kiviä 

RT karkea hieno 	0.6 	karkea 
{ 	

hieno 6 	kirkea pieniä 

--i 

::ii iiiii ii:: 
A66 

:: ii IiziIIII ii::  

r-- 

::ii iiiIIII iii::  
--------——-—--------- 30 

20 ——--  -_______ 
l0 -—-- —-—-—--- - I0 

0.074 0.125 	0.25 	0.5 	1 	2 	4 	6 	6 	12 	6202532 	64mm ±2 	±4 	±5 	±5 
Sallitut poikkeamat sovitusta ohjekäyrästa 

AB 6 	 Tutkjrnusrnenetelma 

Massamäara yleensä 	50 
(kg/m 2  

Sallittu 	tyhjätila 	alle 	10 	 PANK4114 
(tilavuus 	-%) 

Sideainepitoisuus 	7,3 	 PANK41O2 
(paino-%, 	sallittu 
hajonta 0,4 %) 

Kuva 2. Asfalttibetonin (AB 6/50) rakeisuus 

6.3.3 Suojabetoni 

Suojabetoni tehdään 50 mm paksuisena, teräskuiduifla vahvennettuna 
laattana. Teräskuitujen määrä on 50 kg/m 3. Betonin on oltava pakkasenkes-
tävää (P 50), lujuusluokka K45-1. 
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Suoja betonin valmistuksessa, laadunvalvonnassa ja kelpoisuuden osoittami-
sessa noudatetaan SYL 3:n ohjeita. 

Ennen asfaltointia betonin lujuuden on oltava vähintään 70 % suunnittelu- 
lujuudesta. 

6.3.4 Kuitukangasja hiekka 

Suojattaessa kermieristys kuitukankaalla ja 20 mm:n hiekkakerroksella 
kuitukankaan on taytettävä "VTT-G EO "-kuitukankaan käyttöluokan 3 
laatuvaatimukset. Käytettävästä ka n kaasta on oltava hyväksyttävä 

tutkimusselostus. 

Kuitukangas kiinnitetään pisteliimauksella alla olevaan kermiin. Kangas ei 
saa olla poimuilla. Liimausbitumin on täytettävä liitteen 3 taulukon 2 
mukaiset kumibitumin KB 100 laatuvaatimukset. Hiekan maksimiraekoko 

saa olla enintään 2 mm. 

6.3.5 Asfalttibetoni AB 12/50 

Asfalttibetonia AB 1 2 käytetään mastiksieristyksen suojauksena. Sen tulee 

täyttää päällystystöiden yleiset laatuvaatimukset [21 ja siinä käytettävän 
kiviaineksen on noudatettava rakeisuudeltaan kuvan 3 ohjekäyrää. 

Suojakerroksena käytettävän asfalttibetonin paksuuden on oltava joka 

kohdassa vähintään 20 mm. 

Massan levityksessä ei saa käyttää tela-alustaista levitintä. Massa on 
levitettävä käsityönä kolaten aina, kun mastiksieristyksen lämpötila massan 

levityshetkellä on yli +20 °C. 

Massa tiivistetään enintään 4 t painoisella vaissijyrällä ilman tärytystä. 

Massan kelpoisuus osoitetaan päällystystöiden yleisten laatuvaatimusten 

mukaisesti [2]. 

6.3.6 Ruiskutettavien ja siveltävien massaeristysten suojaus 

Polyuretaanieristys ei vaadi erityistä suojakerrosta. Eristyksen päälle 
levitetään suoraan kohdan 6.4 mukainen valuasfaltti (VA), jonka lämpötila 
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on Ievityshetkellä 230...240°C, tai rakennuttajan erikseen hyväksyessä 
kumibitumivaluasfaltti (KBVA), jonka tämpötila on Ievityshetkellä 200...210 
oc. 

ASFALTTIBETONI AB 12 

KIVIAINES 

Välilajittecsta ja karkcasta lajitteesta on oltava kokonaan tai 
osittain mwtopintaisia rakcita suhteitusluokasssa 	B vähintäan 60 % 

C.D vähintään 50 % 

SIDEAINE 

Bituini B50170...8160/220 
Sideainepitoisuus 5,2 -6,2 massa-% 

LAPÄISY-% 	 56 112 

': 

80 

70 
:/o 

60 

0.074 0.125 	0.25 	j 	1 	 4 	6 	12 	16 20 25 32 	M 
SEUL4 (n-tn. ohjeseulakoot a1leivattu) 

Tyhjätila eri suhtciwsluokissa 	 B.0 1,0- 6,0 tilavuus-% 
jotka esitetään Laulukossa 18/ 	 D 1,0-7,0 tilavuus-% 
Astalliinormit 1995 	1131 

Kuva 3. Asfalttibetonin AB 1 2 rakeisuus 

6.3.7 Muiden eristysten suojaus 

Muut eristykset suojataan erillisen, hyväksytyn työsuunnitelman mukaisesti. 
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6.4 PÄÄLLYSTE 

6.4.1 Yleiset laatuvaatimukset 

Päällysteet jaetaan asfaltti-, betoni- ja ohutkerrospääHysteisn. Asfalttipääl-
lysteitä tehtäessä noudatetaan siltasuunnitelmaa, jäljempänä annettuja 
ohjeita, päällystystöiden yleisiä laatuvaatimuksia ja työselityksiä [2] sekä 
voimassa olevia asfalttinormeja [13]. Yleisimmät siltapäällystetyypit on 
esitetty liitteen 1 kuvissa 1-1 5. Asfalttipäällyste suhteitetaan asfalttinormi-
en kohdan 4.1.2 mukaisesti kokemusperäistä menettelyä käyttäen, ellei 
suunnitelmassa toisin esitetä. 

Silloilla ei saa käyttää asfaltin levityksessä kuumennuspintauslaitteistoa eikä 
kuumentavaa monitoimilevitintä. Päällystettä jyrsittäessä ja jyrättäessä 
tulee varoa vaurioittamasta liikuntasaumalaitteistoa. 

Päällysteen tulee tarttua alustaansa siten, ettei se liu'u alustan suhteen 

sillan käyttöönoton jälkeen. 

Siltapäällysteissä on kaikki silmin havaittavat harvakohdat ja massalajittu-

makohdat korjattava heti työn aikana. 

Karhennetun betonipäällysteen suurin sallittu epätasaisuus on 3 mm 

suurempi kuin asfalttibetonin vastaava arvo. 

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

ysjälkiä. 

Päällysteellä tasataan mm. sillan taipuman ja hiipuman aiheutta-
mat ennakkokorotukset kannen yläpinnalla. 

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

Päällysteen teossa käytettävien, työmaan ulkopuolella valmistettavien 
tuotteiden on kuuluttava tarkastetun valmistuksen piiriin. 
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6.4.2 Asfalttipäällysteet 

6.4.2.1 Materiaalien laatuvaatimukset 

Asfalttipäällysteiden (asfaltti betoni, valuasfaltti, kumiasfalttibetoni, kumi-
valuasfaltti) tulee täyttää päällystystöiden yleiset laatuvaatimukset [21. 

Kumiasfalttibetonin (KBAB) sideaineena on käytettävä kumibitumia KB 75 

ja kumivaluasfaltin (KBVA) sideaineena kumibitumia KB 85. Sideaineen on 
täytettävä liitteen 9 mukaiset vaatimukset. 

Kumia sisältävien asfalttimassojen korkein sekoituslämpötila on +210°C. 
Kermieristeen päälle tehtävän ensimmäisen päällystekerroksen massar 
levityslämpötilan on oltava 130°C...150°C. 

Asfalttipäällyste salaojitetaan SYL 7:n kohdan 7.7.6 mukaisesti. 

Tarkempia ohjeita salaojan teosta on annettu SILKO-ohjeissa [1]. 

6.4.2.2 Työnsuoritus 

Päällystemassa valmistetaan, kuljetetaan, levitetään ja tiivistetään 
päällystystöiden yleisten laatuvaatimusten ja työselitysten [21 mukaisesti 
edellä mainittuja poikkeuksia lukuunottamatta. 

6.4.2.3 Laadunvalvontaja kelpoisuuden osoittaminen 

Sillan päällystäminen voi kuulua osana laajempaan tien päällystys- 
työhön. 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 päällystelaji voi 
poiketa päällystettävän tieosan päällysteestä. 

Siltapäällysteen ja sen valmistuksessa käytettyjen materiaalien laatua 
valvotaan ja sen kelpoisuus osoitetaan Päällystystöiden yleisten laatuvaati-
musten ja työselitysten [21 ja asfalttinormien 113] mukaisesti seuraavin 
täsmennyksin ja poikkeuksin: 

- Tasaisuus ja kaltevuus mitataan oikolaudalla ja vesikokeella. 
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Kumibitumia sisältävästä massasta otetaan yksi (2,5 kg) näyte, josta 
tutkitaan sideaineen palautuma sekä yksi (10 kg) näyte, josta tutkitaan 
liitteen 9 mukaiset ominaisuudet. 

Massanäytteitä otetaan asfalttibetonista yksi kutakin alkavaa 250 

tonnia kohti ja valuasfaltista yksi kutakin alkavaa 100 tonnia kohti. 

Kustakin kerroksesta on otettava vähintään yksi näyte. Massanäyttees-
tä tutkitaan sideainepitoisuus ja ra keisuus. Valuasfalttinäytteestä 

tutkitaan myös painuma. 

Poranäytteitä ei oteta alle 500 m 2  päällysteistä, ellei ole perusteltua 
syytä olettaa päällysteen ominaisuuksien olevan alle vaatimustason. 
Pinta-alaltaan 500 - 5000 m 2 :n asfalttibetonipäällysteestä otetaan kaksi 

ja yli 5000 m 2 :n päällysteestä neljä kaistanäytesarjaa. Porattaessa ei 

saa rikkoa eristyksen suojausta tai eristystä vaan näyte otetaan ainoas-
taan kulutuskerroksesta. Poranreiät on paikattava. Poranäytteistä tutki-
taan päällysteen paksuus, tyhjätila ja sideainepitoisuus. Tyhjätilan 

määritys voidaan tehdä vaihtoehtoisesti radiometrisenä mittauksena. 
Tällöin laitteen tulee olla kalibroitu tutkittavalle massalle. 

- Valuasfaltista ei porata näytteitä. 

Päällystystöistä luovutetaan valvojalle työtä koskevat laboratoriotulokset, 
pinta-ala- ja tasaisuusmittauspöytä kirjat, työvirheluettel ot, työvuoroilm ol-

tukset sekä loppuilmoitus. 

6.4.3 Betonipäällyste 

6.4.3.1 Materiaalien laatuvaatimukset 

Jos betoninen siltapäällyste liittyy betoniseen tiepäällysteeseen, noudate-
taan tiepäällysteen suunnitelmassa esitettyjä laatuvaatimuksia. Muulloin 

noudatetaan tämän kohdan vaatimuksia. 

Betonipäällysteen materiaalien on täytettävä SYL 3:n mukaiset vaatimuk-

set. Käytettävillä kuiduilla tulee olla tilaajan hyväksyntä. 

Runkoaineena käytettävän kiviaineksen on täytettävä "Betonin kiviainesten 
luokitusohjeiden (by 20)" [1211-luokan ja päällystekiviainesluokituksen [13] 

11-luokan mukaiset vaatimukset. 
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6.4.3.2 Päällysteen laatuvaatimukset 

Betonipäällysteen pinnan on ennen karhennusta täytettävä "Betonipintojen 
luokitusohjeiden (by 40)" [11] puuhierretyn pinnan luokan 1 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. 

Liitteen yksi kuvissa 1 3a ja b on esitetty kaksi betonipäällysteen 
rakennetyyppiä. 

6.4.3.3 Työnsuoritus 

Yleistä 

Betonipäällystetöitä varten laaditaan SYL 1:n edellyttämät työ- ja laa-
tusuunnitelmat. 

Raudoitus 

Raudoituksen suurin sallittu sijaintipoikkeama pystysuunnassa on ± 5 mm. 

Raudoitustöistä laaditaan tarvittaessa erillinen työsuunnitelma SYL 3:n 
mukaisesti. 

Betonin valmistus, betonointi ja jälkihoito 

Betonipäällysteen betonitöistä laaditaan betonityösuunnitelma noudattaen 

soveltuvin osin SYL 3:n ohjeita. Suunnitelma kattaa mm. betonin valmistuk-
sen, kuljetuksen, levityksen ja tiivistämisen sekä jälkihoidon ja saumauksen. 

Betonin valmistuksessa, betonoinnissa ja jälkihoidossa noudatetaan SYL 3:n 
ohjeita. 

Päällysteeseen sahataan suunnitelmassa esitetyt kutistumissaumat heti kun 
se on mandollista työn kannalta. 

Päällyste saumataan kohdan 6.4.5 mukaisesti betonin kovetuttua ja 
kuivuttua. 



34 
	

Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset 
KANNEN PINTARAKENTEET - SYL 6 

6.4.3.4 Kelpoisuuden osoittaminen 

Betonin ja betonipinnan kelpoisuus osoitetaan soveltaen SYL 3:n ohjeita. 

Betonipinnan tasaisuutta ja kaltevuutta tutkitaan tarvittaessa lisäksi 

vesikokeen avulla. 

Betonipäällysteen saumausmateriaalien kelpoisuus osoitetaan kohdassa 
6.4.5.3 esitetyllä tavalla. 

6.4.4 Ohutkerrospäällysteet 

6.4.4.1 PääHysteen laatuvaatimukset 

Ohutkerrospäällysteiden tulee täyttää liitteessä 1 0 esitetyt vaatimukset. 
Ohutkerrospäällysteen tulee olla vesitiiviin kohdan 6.2.1 mukaisesti. 

Päällysteen yläpinnan on täytettävä kohdan 6.4.1 mukaiset 
asfaltti betoni päällysteen tasaisuusvaatimukset. 

6.4.4.2 Työn suoritus 

Ohutkerrospäällysteen alustan on täytettävä kohdan 6.2.3.2 mukaiset kos-

teus- ja lämpötilavaatimukset. 

Päällystemateriaalista on oltava suomenkielinen käyttöohje ja tuoteseloste, 
joista ilmenevät mm. osa-aineet ja niiden määrät, sekoitusaika sekä sekoi-

tus- ja työvaihelämpötilat ja sekoitetun massan käyttöaika. 

Päällystystyöstä tehdään tekninen työsuunnitelma, joka toimitetaan 
valvojalle hyväksyttäväksi vähintään viikko ennen töiden aloittamista. 

Ohutkerrospäällyste on aina karkeutettava kulutusta kestävällä kiviainek-

sella. 

6.4.4.3 Kelpoisuuden osoittaminen 

Ohutkerrospäällysteen kelpoisuus osoitetaan samalla tavoin kuin siveltävien 

ja ruiskutettavien massaeristysten kelpoisuus (ks. kohta 6.2.6), paitsi 
kumibitumipohjainen massa, jonka kelpoisuus osoitetaan kuten mastiksieris- 

tyksellä. 
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Ohutkerrospäällysteen paksuus mitataan ennen karkeutuskiviaineksen 
levitystä. 

Kelpoisuus tasaisuuden ja kaltevuuden osalta osoitetaan tarvittaessa 
oikolaudan ja vesikokeen avulla. 

6.4.5 Päällysteen saumat 

6.4.5.1 Yleiset laatuvaatimukset 

Päällysteen saumoissa käytetään rakennuttajan hyväksymiä tartunta- 
aineita, saumausmassoja ja -nauhoja. Massasta tulee olla suomenkielinen 
käyttöohje, käyttöturvallisuustiedote ja tuoteseloste. Saumausmassoille 
asetetut vaatimukset on esitetty liitteessä 11. 

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

Saumassa käytettävier materiaalien 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. Saumausmassan on säilytettävä toimintakykynsä läm-

pötila-alueella -40°C... +70°C. Sen tulee kestää sillalla esiintyvien 
tiesuolojen, öljyn, bensiinin, laimeiden happojen ja emästen sekä otsonin ja 
ultraviolettisäteilyn vaikutusta. 

Saumausnauhoille ei voida soveltaa saumausmassoille asetettuja 
laatuvaatimuksia. Rakennuttaja hyväksyy ne tuotekohtaisesti. 

6.4.5.2 Saumaus 

Saumaus massalla 

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

Saumaraot on puhdistettava välittömästi ennen saumausta. 

Jos saumaan asennetaan pohjatäyte tai alusnauha, tulee sen oikea 
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syvyysasema ja asento tarkastaa mittaamalla. 

Sauman tartuntapinnat käsitellään rakennuttajan hyväksymällä tartunta- 

aineella, ellei sitä ole nimenomaan kielletty. 

Saumaraot täytetään saumausmateriaalilla kanden viikon kuluessa 
päällystämisestä, käytännössä heti, kun saumapinnat ovat kuivia. 

Päällyste saumataan massan valmistajan ohjeita noudattaen. Kumibitumia 
sisältävien massojen sulatuksessa ei saa ylittää suurimpia sallittuja 

lämpötiloja.Saumausmassan työskentely- ja kovettumislämpötilan tulee olla 

^ +5°C. Tarvittaessa on käytettävä lömmitystä. 

SILKO-ohjeissa [1] annetaan yksityiskohtaisia ohjeita saumaus-

työn vaiheista. 

Saumausmassan yläpinnan tulee olla päällysteen yläpinnan tasossa paitsi 

ajoradan osalla olevissa paällysteen liikuntasaumoissa, joissa sen tulee 

jäädä 3...5 mm päällystepinnan alapuolelle. 

Saumaus nauha/ja 

Saumausnauhaa saa käyttää valuasfaltti- ja kumivaluasfaltti päällysteissä. 

Sauman tartuntapintojen tulee olla kuivat, puhtaat ja kiinteät. 

Pinnat on siveltävä ennen saumausnauhan kiinnitystä valmistajan ohjeiden 

mukaisella tartunta-aineella tarttuvuuden parantamiseksi. 

Reunapalkin sisäpinnan ja päällysteen välisessä saumassa saumausnauhan 

yläpinnan tulee jäädä nauhan asennusvaiheessa 3.. 5 mm päällysteen yläpin-

taa ylemmäksi ja muualla yläpinnan tasoon. 

6.4.5.3 Kelpoisuuden osoittaminen 

Sauman kelpoisuus todetaan silmämääräisesti lukuunottamatta vesitiiviyttä, 
joka todetaan vesikokeella. Jos on perusteltua syytä epäillä materiaalin 

kelpoisuutta, tutkitaan se la boratoriokokein. 

Saumausmassan osa-aineista ja tartunta-aineista on otettava eri 

astioihin näytemäärä, joka riittää 2 kg:n massamäärän valmistami-
seen. Näytteestä tutkitaan tarvittaessa myöhemmin liitteen 11 

mukaiset ominaisuudet. 
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Saumausmassojen ja tartunta-aineiden tuoreus tarkastetaan 
pakkausmerkintöjen ja kuormakirjojen avulla. 

Saumausnauhasta otetaan varastoon 2 m pala ja tartunta-ainetta 1 litra 
mandollista myöhempää tutkimusta varten. 

6.5 KIRJALLISUUSLUETTELO 

Tielaitos 
[1] 	Sillankorjausohjeet (SILKO-ohjeet), TIEH 

- 	 1 .801 "Vedeneristykset" 
- 	 1 .802 "Päällysteet" 
- 	 2.236 "Halkeaman injektointi epoksilla" 
- 	 2.239 "Halkeaman kapillaarinen imeytys" 
- 	 2.240 "Vedeneristyksen alustan kunnostus" 
- 	 2.613 "Reunasalaojan teko" 
- 	 2.614 "Poikittaisen salaojan teko" 
- 	 2.732 "Reunapalkin ja päällysteen välisen sauman tiivistäminen" 
- 	 2.832 "Päällysteen halkeaman sulkeminen" 
- 	 3.233 " Sementti pohjaiset juotoslaastit" 
- 	 3.234 "Muovipohjaiset juotosmassat" 
- 	 3.251 "Kemialliset pinnanpuhdistusaineet" 
- 	 3.252 "Pinnoitus- ja tiivistysaineet" 
- 	 3.731 "Saumausmassat" 
- 	 3.811 "Kermieristysrakenteet" 
- 	 3.814 "Eristysmastiksi" 

- 	 3.815 "Vedeneristysmassat" 
- 	 3.821 "Ohutkerrospäällysteet" 
- 	 4.811 "Vedeneristysvälineet" 
- 	 4.831 "Sulatuspadat" 

[21 	Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset. 
Päällystystyöt. TIEL:n voimassa oleva julkaisu. 

[31 	Valvontaohjeet. Päällystystyöt.TIEL:n voimassa oleva julkaisu. 

Muut julkaisut 

[4] Bitumi- ja kumibitumikermit. Laatuvaatimukset, SFS 5010 

[5] Bitumi- ja kumibitumikermit. Testausmenetelmät, SFS 5011 

[6] Korroosionestomaalaus, Esikäsittely, SFS 4957 
[7] Rostgrader hos stälytor och noggrannhetsgrader vid stälytors 

förbehandling för rostskyddsmlning, SIS 05 59 00 

[81 	PANK-menetelmät. Helsinki 1 995 
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[9] Siltakansien pintarakennemateriaalien hyväksyntä. Testien 
teettäminen ja menetelmäkuvaukset. Espoo 1994, VTT! Tie-, geo-
ja liikennetekniikan laboratorio sekä rakennusmateriaalilaboratorio, 
tiedotteita /50/ 

[10] VTT:n menetelmäkuvausrekisteri 

[11] Betonipinnat, luokitusohjeet, Suomen Betoniyhdistys ry., by 40 

[1 2] 	Betonin kiviainesten luokitusohjeet, Suomen Betoniyhdistys ry., 

by 20 
[13] 	Asfalttinormit 1995 PANK ry. Helsinki 1995. 

6.6 LIITTEET 

1. Sillan pintarakenteet 
2. Betonikantisen sillan eristysalustan tasaisuuden ohjearvoja ja 

korjausmenetel m iä 

3. Kumibitumiliuoksen KBL 20/1 00 ja kumibitumien KB 85 sekä 
KB 100 laatuvaatimukset 

4. Tervaepoksin ja eristysmastiksin laatuvaatimukset 

5. Tiivistysepoksin laatuvaatimukset 

6. Kermien laatuvaatimukset 
7. Kermieristysrakenteiden laatuvaatimukset 

8. Siveltävien ja ruiskutettavien vedeneristysmassojen laatuvaati-

mukset 

9. Kumiasfalttibetonin ja kumivaluasfaltin sideaineen laatuvaatimuk-

set 
10. Ohutkerrospäällysteen laatuvaatimukset 

11. Saumausmassojen laatuvaatimukset 

1 2a. Paineentasaus- ja tippuputkien sijoitus paineentasauskermillisessä 
rakenteessa 

1 2b. Paineentasaus- ja tippuputkien sijoitus mastiksieristeisessä 

rakenteessa. 
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LIITE 1 1(4) 

SILLAN PINTARAKENTEET 
kg mm 	 Kartcoutus 

A820/ 120 
10 	 - 

______ 	VAI6/80 

12050 

- 	

i___ AB 20/100 
AB12/70 100 40 

70 30 
________________________ 1 	I-... 

- .... ' 	Suojakeos Ab 6/50 

50 20 	
Suoakerros Ab 6/50 50 20 

-- 

- 	 Pintakermi 	
, 5 	5 - — 

5 	5 	= 	- AiUSkOflfll 	) — :.i. 	 -Uirnaus .— 
t-aine tai ZTartunta-aine tai epoksltiMstys eponiistys 

250 110 	 Betoninen icansilaatta 250 110 	 Betoninen kansilaatta 

ja. Astalttlbetonipäällyste 1b.ValUasfalttlpMllyste 

) tai kuumentamalla kiinnitettäv5 tai ltsekiinnittyv5 kermi 
*) tai kuumentamalla klinnitett5v5 tai Itsekiinnittyva kermi tai paineentasaus kerrni (jos suunnitelmassa on niin esitetty). 

Kuval. Betonikantisen sillan ajorata. Kermieristeinen pintarakenne 

Karkeutus 

AB 20 / 120 

VA16/80 

AB 20 / 100 

5 5± r'=.1 Pintakermi ) 

	

-4- 	. •• -1_ Liimaus _L [,... ....l—Aiuskenni ) 

- .-.--. 	 — 	 ial epoksitiMs 
200 90 	 2 00 9 0 	 Betoninen kansilaatta 

2 a. A s 1 a Itt 1 b e t o n 1 p ä ä Ii y s t e 	 2b. V a 1 u a s 1 a Itt 1 p ä ä II y s t e 

) tai kuumentamalla kiinnitettava tai itsekiinnittyva kermi 

) t kuumernaiIa kiinnittava tai itseidinnittyvä kemii tai pahieentasaus kenrii (jos suunnitelmassa niin on esitetty). 

Kuva 2. Betonikantisen sillan ajorata. Kermieristeinen pintarakenne 

kgmm 	 mm _______ 

- - 
	 AB2O/120 	 10 -- 

12050 	
8040 

____ 	 - 
70 	

AB 12/70 	 100 40 

VAI6/80 

AS 20/100 

- . 	 - Kumibitumiliuossivety 	 - 	 . . . 	 .- Kumibltumiliuossively 

125 5C - 	 __ 	
PrmI*)} 	

125 50 	

1} 

5 5 1 	__ 	 5 .•5 	 ,Aluskermr 	) 5 5..__.. Aluskemu 	 5 5 	 Lilmaus 

__________________ 	Tartunta-aine 	 _______ 	 BeenkanstIaatta 
325 140 	 Betoninen kansilaatta 	 325 140 

3a. A s f a Itt 1 b e t o n 1 p ä ä ii y $ t e 	 3b. V a 1 u a s f a Itt 1 p ä II y s t e 

) tai kuumentamalla kiinnitettava tai itsekiinnittyva kermi 
) tai kuumentamalla kiinnitettava tai itsekiinnittyva kermi 

") tai yksinkertainen kermieristys (Jos suunnitelmassa on niin esitetty) 

Kuva 3. Betonikantisen sillan ajorata. Kermieristeinen pintarakenne 

AB12/70 

Pintakermi ) 
- Uimaus 
.- Afuskarmi 	) 

. Liimaus 
Tartunta-aine tai epoksitirvistys 
Beinninen kansilaatta 

kmm - 

10 

8040 

T 

10040 



VA 12 / 70 

Suojakerros ABI2/50 

Enstemastiksl 

- Paineentasausverkko 
Betoninon kansilaatta 

175 70 

6a. Vaivasfalttlpäällyste 

kg mm 
FtLi1Ttt, 

AB12170 
7030 

/ Pintakermi *) 
/ Uimaus 	j •) 5 	 / juai ) 

5 	1 ___ = Liimaus 

- - 	vv 	-... Tattunta-aine tai epoksitiMsiys 
Betonlnen kansilaatta 

4a. A s f a Itt 1 b e t 0 fl 1 pä ä ily s t e  

kg mm 

VAl2/70 
70 30 

	

- 	 SuojakerrosA86/50 

	

50 20 	 Pintakermi ) 
Uimaus 	} - - 	 .- .AJuskerml ) 

.. ••.•.•.••• - 	.••... 	Liimaus 

	

- 	___________ Tartunta-aino tai epoksitiivistys 

	

130 60 	 Betoninen kansilaatta 

4b. V a 1 u a s f a Itt 1 pä ä II y $ t e 

2(4) 

) tai kuumentamalla kllnnitetvä tai ltsekiinnittyv$ kermi 
tai kuumentamalla kiinnitettävi tai ftsekllnnittyva kermi 

) tai yksinkertainen kerrnleristys (jos suunnitelmassa on niin esitetty) 

Kuva 4. Kevyen liikenteen betonikantiset sillat. Kermiensteinen pintarakenne. 

k 	mm kg mm 

- -- - - 
80 40 VAI6/80 

120 50 AB 20/120 

70 	30 
.. 	

. 	AB12/70 100 40 :.. AB2O/100 

50 	20 Suojakerms AB 12 / 50 50 20 - 

Enatemastiksi 
55 	20 

- 
______________ 

- Paineentasausverldco _____________- 
. 

- ...........::... - 

- - ] 	Betoninen kansilaatta - - Betoninen kansilaatta 
295 120 295 120 

Ga. Aita Itt 1 b e t o n 1 pä ä II y s t e 	 5b. Vai u a stai t t 1 pää ii y s te 

Kuva 5. Betonikantisen sillan ajorata. Mastiksieristeinen pintarakenne. 

kg mm _________ 

70 30 	__________ AB12/ 70 

55 2 _____________ 	

Paineenbsausveko 

Eristemastiksi 

________________ - Betoninen kansilaatta 

6a. A s tai tt 1 b e t on i pää II y s te 

Kuva 6. Kevyen liikenteen betonikantiset sillat. Mastiksieristeinen pintarakenne. 

7a. A s t a Itt i b e t o n 1 p ä ä II y s t e 

Kuva 7. Betonikantisen sillan ajorata. Polyu retaanieristeinen pintarakenne 



3(4) 

kg mm 	 kgmm 

rTTT 	KBAB 20 / 120 	 10 	 Karkeutus 

120 50 	 80 40 	 KBVA16/80 

KBVA16/110 

	

r 	KBAB 12 / 80 	 110 45 
80 	 Kumibitumi 	 j.. Kumibitumi 

Tartuntasirote 	 10 5 	 Tartuntasirote 

	

- 
/ 	 Kansiteras 

/ Kurinitysteras 	Kansiter5s 	 Kunnitysters 

8a. AafaIttIbetonipllyste 	 8b. Valuasfalttlpääl lyste 

Kuva 8. Kiinnitysteräksillä varustetun teräskantisen sillan ajoradan pintarakenne. 

kg mm 	 _____________ 
KBAB2O/120 	 10 	 Karkeutus 

120 50 	 KBVAI6/110 
8040 

ABI2/70 

100 40 	 AB2O/100 
70 	30 	 ............... . 

..... Tartuntasirote 	
10 - 	 Tartuntasirote 10 	 2:7 	j__ Enstemastiksi 	 _.- Enstemastikm 

55 20 	 ,. Kumibitumi 	 2C 	
Kumibitumi 

2 	. 	 Koosiosuaus 	 2 	 -----.- 	Koosiosuojaus 

- - _______________ - Karsitera 	 Kansiteräs 
257 100 

9a. Asfalttlbetonipäällyste 	 9d. Valuasfalttipaällyste 

Kuva 9. Teräskantisen sillan ajoradan pintarakenne ilman kiinnitysteräksiä. 

kg mm ____________ 	 Kg mm _____________ 

70 	
KBAB12/70 	

70 	r.;i!:!!. 	
KBVAl2/70 

Tartuntasirote 	 . 	. . .................... 1 	
Tartuntasirote 

10 	r- 	:? 	
10  -f 	Enstemastiksl 

55 20 _L_.1_JKorroosiosuojaus 	
2[ 

	

- L, 	. ... 	Kansiteräs 	 .- 	- Kansfteräs 
137 50 	 13750 	- 

lOa. Asfalttlbetonlpäällyste 	 lOd. Valuasfalttipäällyste 

Kuva 10. Teräskantisen kevyen liikenteen sillan pintarakenne ilman kiinnitysteräksiä. 

mm _________ 

30 80 	 Päällyskerrokset 	 PääHyste yleensä samanlainen kuin 
- 	 tien muillakin osilla 

................. 

llI 1111111 	, 
4 

Mursko- tai soratäyte 
50-300 

20 	 SuojakerrosABl2/50 

20 	jjj 	Eristemastiksi 

	

- 	.__.;:: 	Paineentasausverkko 
120-420 

Betoninen kansilaatta 

Kuva 11. Murske- tai soratäytteisen sillan mastiksieristeinen pintarakenne. 



Päälokset 

Murske- tai soratltyte 

PäUyste yteens samanlainen kuin 
tien muillakin osilla 

4(4) 

201 	 j.-..Plntakerml 
5t 	 > Liimaus 
t. 

 .

- Aluskermi 	) .....L.._-_- Liimaus 

*) tai kuumentamalla kiinnitettv tai ftseldlnnittywlt kermi 
tai kuumentamalla klinnitettvit tai itsekilnnittyv kermi tai paineentasaus kermi (los  suunnitelmassa niin on esitelty). 

Kuva 12. Murske-tai soratäytteisen sillan kermieristeinen pintarakenne. 

1 —. 	 —. —=— 	 w 

K:ff1iiz1II'71I 

i L'I 1 iri 	'-1 	5 

kg mm 

10040 /74 (BAa20/00) 

________________ 	Pintakermi 
5 5 ___________ Uimaus 
5 5 	 - Aluskermi 

Liimaus 
- 	_____________ Tartunta-aine 
110 50 

14a. Kermieristeinen pintarakenne 

Kuva 14. Puukantisen sillan ajorata. 

kgm 

110 50 

14b. Mastlksierist.insn pintarakenne 

AS 20 / 100 
(KBAB 20/100) 

Enstemastiksl 

Tartunta-aine 
Puu 

- 

Kuva 15. Betoni-, teräs- tai puukantisen sillan ohutkerrospäällyste. 



LIITE 2 

Mastiksieristys: 

1) pyörtävä kohouma 	 h 4 mm / 2,0 m 	- mastiksikerros voi jäädä 
liian ohueksi, kun eristyksen 

täytetään 	hiotaan 	 pinta kolataan suoraksi 

2,Om 

2) terävä harjanne 	 h3 mm 	- mastiksikerros voi murtua 
hiotaan terävän harjanteen kohdilta 

_________________________ 	 (lovivaikutus) 

flfleii 	 iimiiiiwkJ'ii 

- 	- • 1 . - 

4) porrastunut pinta 	 h 4 mm 	- mastiksikerros voi jäädä liian 
tävtetään 	 ohueksi tai murtua harjanteen 

________________________ 	 kohdalla 

5) betoniroiskeet, kivet yms. 
- hiotaan tai petkelöidään pois 

__________ 	h 
_______________ 	h 3 mm 

6) kuopat 
- kuopat paikataan siten, 
ettei vesi lammikoidu 

Kermienstys 

1) terävä harjanne tai taite 	harjanteen korkeus 	- terävä harjanne voi rikkoa 
hiotaari 	 ei ole rajoitettu 	kermin 

Iksi 

2) porrastunut pinta 	 h 4 mm 	 - kermi voi jäädä irti alustasta 
tävtetään 	 pykälän vierestä 

_________________________ 	 - korkea pykälä voi rikkoa ker- 

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

4) kuopat 
- kuopat on aina paikattava 

siten, ettei vesi lammikoidu 

Polyuretaanieristys: 

Kuten mastiksieristys kohdat 
2, 4ja 5. 



Liite 3 

Taulukko 1. Kumibitumiliuoksen KBL 20/100 laatuvaatimukset. 

Ominaisuus 	 Yksikkö Vaatimus 	Mene- 
telmä 

Viskositeetti 50°C min-maks mm2/s 12...25 PANK 1103 
Rotavaportislaus 1  
Tislausjäännös min til.-% 20 

Tislausjäännöksen 
ominaisuudet 
Pehmenemispiste 
Rengas-kuula min 70 PANK 1112 
Liukoisuus 
tolueeniin min paino-% .97 PANK 1104 
Palautuma 0°C min % 50 PANK 1502 

Leimanduspiste 
ABEL-PENSKY min 21 PANK 1105 

Kuivumisaika maks h 3 PANK nnnn 
Palavien nestei- 
den luokka min II - 

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

Taulukko 2. Kumibitumien KB 85 ja KB 100 laatuvaatimukset. 

Ominaisuus 	 Yksikkä 	Vaatimus 	Mene- - 
KB 85 KB 100 	telmä 

Tunkeuma 25 °C 0.lmm 50...120 30...70 PANK 1101 
Pehmenemispiste min 77 94 PANK 1112 
Viskositeetti 
180°C maks mm 2/s 1500 20000 PANK 1103 
Palautuma + 5°C 
-venytettyl0o% min % 50 60 PANK 1502 
Stabiliteetti 
-pehmenemispis- 
teen muutos Y-A maks 25 15 PANK 1501 
Leimanduspiste min 210 210 PANK 1105 
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Taulukko 1. Tervaepoksin laatuvaatimukset 

Ominaisuus 	Yksikkö 	Vaatimus 	 Menetelmä 

Tartunta, 23°C 
- betoniin N/mm2  1,5 VTT 2633-1992 
- kumibitumiin N/mm2  0,4 VTT 2633-1992 
- asfalttibetoniin N/mm2  0,4 VTT 2633-1992 

Valuvuus mm <1,5 VTT 2635-1992 

Levitettävyysaika 
- 25° C min 80-120 DIN 16945 
- 	5 °C min 20-40 DIN 16945 

Kovettuminen 
- +23°C, 1 vrk % > 75 ASTM D 2240 
-+5°C,2vrk % >50 

Lämmönkesto 
- +240°C, 3 min mm <1,5 VTT 2636-1992 

Kylmähauraus mm h = 60 mm/-20°C VTT 2631-1992 

Yhteensopivuus 
kumibitumin kanssa - Yhteensopiva VTT 2633-1 992 

Alkalikestävyys - Ei vaurioita Vesi 28 vrk 

Koostumus 
- epoksia m -% Sama kuin TIEL:n Hyväksyntätutkimus 
- terva m -% hyväksyntätutkimuksessa 

Painohäviö 	m -% 	 <2 	 SFS 3638 
1 05°C/3h 

Taulukko 2. Eristysmastiksin laatuvaatimukset 

Ominaisuus 	Yksikkä 	Vaatimus 	Menetelmä 

Sideainepit. paino-% ^ 15 PANK 4102 

Rakeisuus PANK 4107 
- 0,074 mm läpäisy-% 25.. .40 
-2mm -"- ^ 90 

Painuma, + 20°C mm 4...12 PANK 4401 

Palautuma (eristetystä 
sideaineesta), +5°C % ^ 50 PANK 1502 
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Tiivistysepoksin laatuvaatimukset 

Ominaisuus Yks. Vaatimus Olosuht. Menetetm 

Viskositeetti, max mm2/s 500 DIN 53214 
- sekoitettuna tai vastaava 
Painohäviö m-% <2 24 h, + 23°C DIN 53216/ 
__________________ __________ _________________ 3 h, 100°C SFS 3638 
Kuumankestävyys ei ulkonäkömuutoksia +250°C/60 min ZTV-PT- 

____________ (kupiat, halk. ym) ________________ BEL-EP 
N/mm2  ei suuria vaurioita +420°C/l min 

____________________ ___________ tartunta> 1,5 _______________ 
Loppukovuus MPa > 60 +23°C, 7 vrk DIN 53153 
_____________________ ___________ ____________________ tai vastaava 
Kovettuminen % loppu- > 50 18 h, +23°C, DIN 53153 

kovuudesta RH 50 % tai vastaava 
% loppu- > 50 2 h, +40°C, 
kovuudesta RH 50 % 
% loppu- > 50 40 h, + 12°C, 

____________________ kovuudesta RH 75 % 
Kosteuden tunkeu- - ei kosteuden + 12°C, RH 75 % ZTV-TP- 
tuminen kovettumisen aiheuttamaa BEL-EP 
aikana värimuutosta 

Veden imukyky m-% <2,5 DIN 53495 

Vesitiiviys M Q > 500 VTT 2654 

Tartunta betoniin N/mm2  ka> 1,5 N/mm 2  + 23°C VTT 2633 
_________________ __________ yks>1,0 N/mm 2  
Yhteensopivuus yhteensopiva VTT 2653 
kumibitumin kanssa 
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KERMIEN LAATU VAATIMUKSET 

Taulukko 1. Liimattavien ja itsekiinnittyvien kermien laatuvaatimukset. 

Ominaisuudet Yksikkö K-PS 
170/4000 

K-MS 
17013000 

K-PS 
220/4000 

K-TMS 
170/3000 

Yksi- 
kerros-
kermi 

Koostumus g/m2  
- tukikerroksen paino 170 170 220 170 220 
- kumibitumimäärö 1500 1500 1500 1500 2300 
- tuotteen paino 4000 3000 4000 3000 4500 
Vetolujuus + 23°C kN/m 
- pituussuunt. (min.) 10 10 10 10 15 
- poikkisuunt. (min.) 8 8 8 8 10 
Venymä + 23°C ja 

-20°C (min.) % 30 30 30 30 15 
Vedenpaineen kestävyys kPa 300 300 300 300 500 
Repäisytujuus (min.) N 40 40 40 40 80 
Lämmönkestävyys (min.) + 80 + 80 + 80 + 80 + 80 
Taivutettavuus, °C/mm °C/halk. -25/30 -25/30 -25/30 -25/30 -20/30 
Lämmön vaikutus 

pituusmittoihin % ±0,6 ±0,6 ±0,6 ±0,6 ±0,3 
Hetkelilämmönkesto + 200 + 200 
(VU-2637) 

Sauman vetolujuus kN/m 10 

Taulukko 2. Kuumentamalla kiinnitettävien (hitsattavien) kermien laatuvaatimukset 

Ominaisuudet Yksikkö K-PS 
170/4000 
hits. 

K-MS 
170/3000 
hits. 

K-PS 
220/4000 
hits. 

K-TMS 
170/3000 
hits. 

Yksi- 
kerros-
kermi 

Koostumus g/m2  
-tukikerroksen paino 170 170 220 170 220 
- kumibitumimäärä 2650 2650 2650 2650 3450 
-tuotteen paino 5150 4150 5150 4150 5500 
Vetolujuus + 23°C kN/m 
- pituussuunt. (min.) 10 10 10 10 15 

- poikkisuunt. (min.) 8 8 8 8 10 
Venymä + 23°C (min.) ja 

-20°C (min.) % 30 30 30 30 15 
Vedenpaineen kestävyys kPa 300 300 300 300 500 
Repäisylujuus (min.) N 40 40 40 40 80 
Lämmönkestävyys (min.) + 80 + 80 + 80 + 80 + 80 
Taivutettavuus, °C/mm °C/halk. - 20/30 -20/30 -20/30 -20/30 -20/30 
Lämmön vaikutus 

pituusmittoihin % ± 0,6 ± 0,6 ± 0,6 ± 0,6 ± 0,3 
Hetkeu.lämmönkesto + 200 + 200 

(VTT-2637)0 
Sauman vetolujuus kN/m 10 
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Kermien kävttötilan mukainen luokiftelu: 

Suunnitelmassa esitetään: 
- käyttöluokka (1, 2 tai 3) 
- pinnan puhdistus (sinko- tai hiekkapuhallus) 
- kumibitumiliuossively tai epoksitiivistys, jos sellaista sulassa käytetään 
(rakennepaksuus> 400 mm) 

- paineentasauskermirakenne, jos sellaista sulassa käytetään 
(rakennepaksuus> 400 mm), ei koskaan kuitenkaan yksinkertaisena 
kermirakenteena (käyttöluokka 3) 

- kermien suojakerrosmateriaali, jos sellaista sulassa käytetään. 

KÄYTTÖLUOKKA 1: (Kermieristysrakenne luokan 1 laatuvaatimukset täyttävä) 
Sillat joiden ajoneuvoliikenne> 6000 autoalvrk: 
Kaksinkertainen kermieristys suojakerroksella. Suojakerroksen asfalttibetoni Ab 6/50. 

Sillat joiden ajoneuvoliikenne 3000...6000 autoa/vrk: 
Kaksinkertainen kermieristys ilman suojakerrosta tai suojakerroksella Ab 6/50. 

KÄYTTÖLUOKKA 2: (Kermieristysrakenne luokan 2 laatuvaatimukset täyttävä) 
Sillat joiden ajoneuvoliikenne <3000 autoalvrk: 
Kaksinkertainen kermieristys suojakerroksella. Suojakerroksena asfalttibetoni 
Ab 6/50 tai suojabetoni. 

Kevyenhiikenteen sillat: 
Kaksinkertainen kermieristys ilman suojakerrosta. 

KÄYTTÖLUOKKA 3: (Kermieristysrakenne luokan 3 laatuvaatimukset täyttävä) 
Sillat joiden ajoneuvohiikenne < 500 autoa/vrk: 
Yksinkertainen kermieristys suojakerroksella. Suojakerroksena suojabetoni. 

Kevyenhiikenteen sillat: Yksinkertainen kermieristys ilman suojakerrosta. 

Kermieristysrakenteiden laatuvaatimukset hyväksyntäkokeissa: 

VAATIMUS MENETELMÄ 

Kriteerit Luokka 1 Luokka 2 Luokka 3 

Pintakermin tukikerroksen > 220 > 170 220 SFS-501 0 
paino *) [g/m 2] _____________ ______________ ____________ ______________ 

Pintakermin hetkehhinen läm- 200 200 200 VTT-2637 
mönkesto [°C] _____________ ______________ ____________ ______________ 

Eristysrakenteen paksuus [mm] 7 6 5 

Halkeamankesto -20°C:ssa ei vaurioita aluskermin bitu- ei vauriota VTT-2645 
mi ei halki tuki- 
kerrokseen asti 

Puhkaisulujuus EN] > 220 150 220 VTT-2646 
(pintakermi) _____________ _______________ ____________ ______________ 

Leikkauslujuus 	[N/mm2] > 0,15 > 0,10 ? 0,10 VTT2647 

Tartunta betoniin ja epoksiin 
[N/mml 	+ 23°C > 0,50 > 0,40 > 0,40 \TrT-2633 

+ 8°C > 1,00 > 0,90 > 0,90 _____________ 

Veden imu [%] <0,5 <0,5 <0,5 VTT2648 

Tukikerroksen painoa käytetään kermin tunnistamistestinä 
Paineentasauskermillisestä rakenteesta ei tutkita leikkauslujuutta 
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Siveltävien ja ruiskutettavien vedeneristysmassojen laatuvaatimukset. 

Ominaisuudet 	Yksikkö 	Vaatimus 	Olosuht. 	Menetelmä 

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

Tiheyden poik- % ^ -3 +20 °C kohta 6.2.3.5 
keama 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 

Taivutettavuus r = 10 mm VTT 2634 
- vanhentamaton °C ^ -40 
-UV-vanhennettu °C ^ -40 VTT2631 

(jos massa joutuu ei olennaista 
käytössä auringon värinmuutosta 
valolle alttiiksi eikä 
suojata esim, maalilla) 

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

Lämmänkesto mm ^ 1,5 +240°C VTT 2636 
3 min 

Yhteensopivuus Yhteen- VTT 2653 
bitumin ja kumi- sopiva 
bitumin kanssa 
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Kumiasfalttibetonin ja kumivaluasfaltin sideaineen laatuvaatimukset. 

Ominaisuus Yksikkä 
Vaatimus 

KB 75 	KB 85 Menetelmä 

Tunkeuma,25°C O,lmm 70-150 50-120 PANK11O1 

Pehmenemispiste,min. 00 > 70 > 77 PANK 1112 

Kinemaattinen 
Viskositeetti, 
180°C,maks. mm2/s <800 <1500 PANK1IO3 

Palautuma, +5°C, min. 
(eristetystä side- % > 35 > 50 PANK 1502 
aineesta) 

Stabiliteetti 
-pehm. pisteen 
ero Y-A,maks. °C <25 <25 PANK 1501 

Leimanduspiste, min 00 >210 >210 PANK 1105 



Liite 10 

Ohutkerrospäällysteen laatuvaatimukset. 

Ominaisuus Yksikkö Vaatimus Olosuht. 	Menetelmä 

KAIKKI SILLAT 

Paksuus mm ^ 5 kohta 6.2.6.4 

Tiheyksen % ^ -3 +20°C 	kohta 6.2.3.5 
poikkeama 
ohjearvosta 

Vesitiiveys/ 
vedenpaine kPa ^ 300 SFS 5011 

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

Kulutus- cm3  ^ 6 ajoradat PANK 4209 
kestävyys ^ 16 jk+pp-tiet 

BETONI KANTISET SILLAT, LISÄVAATIMUKSET 

Halkeaman- 	mm 	^ O,4 	 -30°C 	VTT 2632 
kestävyys 

Staattinen 
taivutus 	00 	

- 20°C 	VTT-2631 
(vain Iiittop. 
sillat) 
- vanhentamaton 	 ei halkeilua 	kaari h = 10 mm 
- vanhennettu 	 ei värin vaihtelua 

TERÄS- JA PUUKANTISET SILLAT, LISÄVAATIMUKSET 

Dynaaminen 	sykli 	>2x105 	 -20°C 	VTT 
taivutus 	mm 	ei halkeilua 

Staattinen 
taivutus 	 -20°C 	VTT-2631 
- vanhentamaton 	 ei halkeilua 	kaari h = 10 mm 
- vanhennettu 	 ei värin vaihtelua 

*) 
myös riippusillat 
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Saumausmassojen laatuvaatimukset. 

Saumatyyppi" 	Lämpö- 
1 	2 	3-4 	5 	tila 

Ominaisuus 	 Yks. 	V a a t i m u s 	 Menetelmä 

Elastisuus % 160 160 - 160 +23 VTT-2639 
(min.) % 160 125 - 125 -20 (ISO 8340) 

Tartunta- % 200 100 15 100 +23 VTT-2638 
venymä* % 150 60 15 60 -25 (ISO 8339) 
(min.) 
Kutistuma % 10 - 10 10 VTT-2640 
(max) (NT BUILD 

015) 

Taivutettavuus °C -40 -30 - -30 VTT-2641 
(min.) (ASTM D 

1737-79) 

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

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

tartunta- ja venyvyyskokeessa on koekappaleen suurin sallittu irtoama 50 % 
saumatyypit esitetty kuvassa 1. 

Kuva 1. Siltakannen saumatyyppejä. 

1 	Reunapalkin saumat 
(liikevara ̂  ± 20 % sauman leveydestä) 

2 

	

	Päällysteen pieniliikkeiset liikuntasaumat 
(liikevara ̂  ± 10 % sauman leveydestä) 

3 

	

	Reunapalkin, tukikaistan tai reunuksen ja päällysteen väliset sekä 
betonisen ajotielaatan saumat 

4 	Päällysteen kutistumissaumat sekä halkeamien sulkeminen 
5 	Teräsbetonisteri kansielementtien väliset saumat 
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Paineentasaus- ja tippuputkien sijoitus. 
Paineentasauskermillinen eriste. 

HI ̂  8,5 m Yksipuolinen kaltevuus 

1 1200 CI 
CI x 	x 	,Lx 	x 	x xl x 	x cI 

r ID ___________ 
)D 	0 	 0 	 0 0 0) ,3000 	k x 	x 	 x 	x x x 	x 

1200 
0 	»0 0 

HI 	8,5 m Kaksipuolinen kaltevuus 

o 	 0 ' 0 0' 	o 
J1200 

x x x 	x 	x 
3OOO , , 

1 

'3000 
x 1x 

''. 	

X 

o 	0 	0 	0 0 

HI > 8,5 m Yksipuolinen kaltevuus 

	

oo 	 11200 0 

x 
,, 	

.6000 	,J, 	 e 
o 	0 	X 	0 	X 	0 	X 	0 	x 	-. 

6OOO 	 e 0) 	X 

o 	X 	0 	X 	0 	X 	0 	X 	0 	- 

1 	e 
X 	 X 	X 	 X 	X 	 X 	X 

1 1200 
0 	0 	 o)... 	0 	0 	0 	0 	0 

HI> 8,5 m Kaksipuolinen kaltevuus 

o 	0 	 0 	I'O 	0 	0 	0 	0 
11200 

	

x 	x 	x 	 x 	x 	x 	x 	x 
- 

o 	X 0 	X 	0 	X 	0 	X 	0 	X 

1 	 6000 
(1) 

0 X 	0 	 0 	X 	0 	 0 	

• 	e 

3000 	 e 
x 	x 	x 	x 	x 

' 112OO 

x = paineentasausputki 
o = tippuputki 
Ls = liikuntasauma 
e = (3000.. .6000) mm 



o 	x 	0 

o 	x 	0 
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e 
x 	- 

e 
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3000; 
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Paineentasaus- ja tippuputkien sijoitus. 
Mastiksieristys 

6 m 	HI ̂  12 m Yksipuolinen kattevuus 

07IiiA 	X 	 X 	 X 

I 	 6OOO xl0 
10 

0 	 X 	 0 	 X 	 0 	 X 	0 

x 

0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X OX C 

6 m 	Hl ̂  12 m Kaksipuolinen kaltevuus 

Ix 

x 	 x 	 x 	 x 4- 
3OOO 

HI > 12 m Yksipuolinen kaltevuus 

x 

x 

1 

e 

1 

e 

e 
/ 

1 
cn 

HI > 12 m Kaksipuolinen kaltevuus 

x = paineentasausputki 
o = tippuputki 
Ls = liikuntasauma 
e max = 6 m 
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